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Gregor M., Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se 

zaměřením najejich ohroţení vadami ostění. 

Ostrava:  Katedra bezpečnostního managementu, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství – Technická univerzita Ostrava, 2011, 93 s.  

Diplomová práce, vedoucí:   prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček 

Diplomová práce,konzultant: Ing. Jana Večerková, Ph.D. 

Cílem mé diplomové práce bylo provést měření, zhodnotit svá měření a navrhnout 

opatření tak, aby vedly ke zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se 

zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění zejména cestou včasné identifikace vad ostění.Ve 

své práci jsem také popsal moţné událostí ohroţení osob v podzemních stavbách.  

Vybrané podzemní stavby jsem postupně zkoumal pomocí termokamery a hodnoty  

pak patřičně zpracoval. Výsledky vyhodnotil a zhotovil grafy a potřebné tabulky, jenţ ukazují 

moţná rizika vybraných podzemních staveb. Také jsem navrhl patřičná doporučení, které by 

měli přispívat ke sníţení rizika vad ostění ve vybraných podzemních stavbách. 

Jako alternativní praktickou část své diplomové práce jsem se rozhodl pouţít 

numerické modelování metodou konečných prvků se zaměřením právě na ostění. Programem 

GEO5 MKP jsem postupně vytvořil 2D model vybrané podzemní stavby, přiřadil zeminy  

a také sekundární ostění. Následně po zadání dalších koeficientů jsem si nechal programem 

vypočítat zatíţení, které působí na ostění. Po nastavení dalších zobrazovaných průběhů jsem 

si také vykreslit hodnoty tlaku, tahu a momentu, působících na sekundární ostění tunelu. 

V závěru praktické části se zaměřuji na to, jak předejít neţádoucím poruchám ostění, které by 

v krajním případě mohly způsobit ohroţení osob či majetku. 

  



ANNOTATION  

GREGOR, M. Increasing of the Safety of Persons in the Selected Underground Constructions 

with a view to their Threat caused by the Defects of Lining. 

Ostrava: Institute of Safety Management, Faculty of Safety Engineering, VSB – Technical 

university of Ostrava. 93 pages. 

Leadership of dissertation:  prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček 

Dissertation, Supervisor:  Ing. Jana Večerková, Ph.D. 

 

The objective of this work was to execute measurements, to propose measures and to 

evaluate the measurements in order to increase the safety of persons in the selected 

underground constructions with a view to their threat caused by the defects of lining and 

especially in the way of the early identification of the defects of lining. As well, I have 

described in this work possible events of the threat of persons in the underground 

constructions. 

 

Through the use of the thermal imaging camera I have progressively examined the 

selected underground constructions and appropriately elaborated the final values. Then I have 

evaluated the results and created the graphs and necessary tables which show possible risks of 

selected underground constructions. As well, I have proposed the appropriate 

recommendations that are supposed to decrease the risks of defects of lining in the selected 

underground constructions. 

 

As an alternative practical part of my dissertation I have decided to use a numerical 

modelling by the finite element method with a view to lining. With the aid of the programme 

GEO5 MKP I have created in succesive steps 2D model of the selected underground 

construction, assigned the type of soil and also the secondary lining. Consequently after 

setting of the other coefficients the programme calculated the load which acts to the lining. 

After setting up of the other displayed processes the programme also depicted the values of 

pressure, tension and moment that act to the secondary lining of tunnel. In conlusion of the 

practical part I focus on the ways how to avoid the undesirables defects of lining which could 

in the extreme cause a threat for persons or possession. 
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1 ÚVOD 

V dnešní moderní době se s podzemními stavbami setkáváme dnes a denně. To  platí i pro 

Českou republiku, která navíc musí dohánět určitá zpoţdění způsobená obdobím před rokem 1990. 

Nárůst podzemních staveb je způsoben např. stále se vyvíjející technologie výstavby,  pokrok 

v řešení problémů geotechnický, či geomechanických.  Nemalou zásluhu na rozvoji výstavby 

podzemních staveb mají rozvíjející se města.  

Při současném rychlém rozvoji měst a s tím souvisejícím ubýváním volných stavebních 

prostor a ploch, se při řešení dopravních, infrastrukturálních či skladovacích problémů přistupuje  

k  řešení problému s vyuţitím podzemního prostoru. Nemalý podíl na takovém řešení problému  má  

stále vyšší tlak na ochranu  přírody a ţivotního prostředí. Podzemní stavby umoţňují například:  

 Sdruţování podzemních sítí do podzemních kolektorů 

 Zachování povrchové zástavby 

 Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 

 Ochranu historických památek  a ţivotního prostředí na povrchu 

 Překonání přírodních překáţek [10] 

Před realizací podzemní stavby, při projekci, je třeba se soustředit na účel stavby  

a zajištění její ţivotnosti v řádu desítek let. Je nutno přihlíţet nejenom ke skutečnosti, ţe podzemní 

díla jsou situována do míst, kde se významně uplatňují negativní vlivy přírodního prostředí 

(podzemní voda, deformace hornin, působení velkých tlaků), ale také k vlivům provozně-

technologickým (vliv provozu podzemního díla) a časovému faktoru. [12] 

Podzemní stavby jsou velmi citlivým místem pro selhání provozu a technologií, vůči 

sabotáţi či teroristickému útoku s dopadem na narušení kritické infrastruktury velkých měst (metro, 

sdruţené kolektory), ohroţení zdraví nebo ţivotůosob. Důleţité je proto znát zranitelnost těchto 

subsystémů.  [30] 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách 

se zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění zejména cestou včasné identifikace vad ostění.  

V diplomové práci jsem se zaměřil především na druhy ohroţení osob v podzemních stavbách,  

a také na přehled událostí ohroţení osob v podzemních stavbách.  

Pro tyto účely jsem si vybral diagnostiku měření ostění u konkretní podzemní staveby. 

Ostění budu měřit pomocí termografického měření. Získané termografické snímky jsou nositely 

informací o vnitřním stavu podzemního objektu, struktuře a povrchových vlastnostech. Na 

pořízených termografických snímcích je zobrazeno teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na 

jeho povrchu.Teplotní pole představují různé barvy, kterým je na snímku přiřazena určitá velikost 

teploty. Z ohoto snímku lze pak vyčíst místa, kde se nacházejí  např. praskliny, poréznost, vyšší 

vhkost ostění a další. Z naměřených, a také vypočtených  hodnot jsem zhotovil výsledky formou 

grafů a tabulek a následně doporučím na konkretní vybranný podzemní objekt opatření tak, aby se 

eliminovalo riziko ohroţení osob těchto vybraných podzemních staveb. 

Jako alternativní praktickou část své diplomové práce jsem se rozhodl pouţít numerické 

modelování metodou konečných prvků se zaměřením právě na ostění. Programem GEO5 MKP 

jsem postupně vytvořil 2D model vybrané podzemní stavby, přiřadil zeminy  

a také sekundární ostění. Následně po zadání dalších koeficientů jsem si nechal programem 

vypočítat zatíţení, které působí na ostění. Po nastavení dalších zobrazovaných průběhů jsem si také 

vykreslit hodnoty tlaku, tahu a momentu, působících na sekundární ostění tunelu. V závěru 

praktické části se zaměřuji na to, jak předejít neţádoucím poruchám ostění, které by v krajním 

případě mohly způsobit ohroţení osob či majetku. 
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3 VYBRANÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VZTAHUJÍCÍ SE NA STAVBU A 

PROVOZ PODZEMNÍCH STAVEB 

Zákon č. 376/2007 Sb.,  

Tímto zákonem se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách  

a ostatní báňské správě ve znění pozdějších předpisů se podzemním stavbám věnuje ve čtvrté části 

tohoto zákona s názvem PODZEMNÍ OBJEKTY. Ustanovení § 37 má následující znění: 

Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona povaţují tyto podzemní prostory vytvořené 

raţením: 

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

 Kolektory, včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet  

 Jiné prostory o objemu větším neţ 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo vyuţívané 

k podnikatelské činnosti 

 Stavby pro účely ochrany obyvatelstva  

 Kanalizační stoky o světlém průřezu větším neţ 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 

50 metrů  

 Odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším neţ 2 m
2
, pokud jejich 

délka přesahuje 50 m 

 Stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti 

Zákon rovněţ ukládá provozovateli či vlastníku podzemní objektů udrţovat tyto objekty  

v bezpečném stavu ustanovit odpovědnou osobu, provádět prohlídky k ověření bezpečného stavu 

podzemního objektu prostřednictvím organizace, která má oprávnění vykonávat báňskou 

záchrannou sluţbu. V zákoně je zmocnění pro Český báňský úřad ke stanovení prostřednictvím 

vyhlášky lhůty pro provádění prohlídky podzemních objektů uvedených v § 37 zákona a způsob 

ověřování jejich bezpečného stavu.  [19] 

Vyhláška ČBÚ č. 49/2008 Sb. 

Prováděcí vyhláška Českého báňského úřadu č. 49/2008 Sb. o poţadavcích zajištění 

bezpečného stavu podzemních objektů stanoví lhůty prohlídek podzemních objektů a způsob 

ověřování jejich bezpečného stavu. Bezpečný stav je ověřován prohlídkami, při kterých se posuzují 

zejména: [17] 
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 Funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost ostění z hlediska stability a účelu 

podzemního objektu, včetně lokalizace míst s narušeným ostěním,  

u podzemních objektů nebo jejich částí dočasně zajištěných ostěním nebo bez ostění 

také soudrţnost horniny riziko samovolné opadávání horniny  

 Tvar příčného, případně i podélného profilu podzemního objektu a jeho případné 

změny 

 Vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných technologických zařízení na stav 

ostění  

 Neţádoucí průsak vody do podzemního objektu a jeho vliv na ostění, způsob 

odvádění vody vniklé do podzemního objektu, 

 Stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na ostění  

 Stav a těsnost případných uzavíracích hrází   

 Schůdnost a průchodnost pouţívaných cest [17] 

 

Tab. č. 1: Druhy ohroţení  u 240 podzemních objektů[10]. 

DRUH OHROŢENÍ 
POČET OHROŢENÝCH OBJEKTŮ (z 

celkového počtu 240) 

teroristický útok 83 

vniknutí cizích osob do objektu 62 

nebezpečné látky v podzemním objektu 53 

nebezpečné látky v okolí objektu 48 

úraz nebo ohroţení nejvíce 10 osob 48 

úraz nebo ohroţení více neţ 10 osob 48 

přírodní ţivly 36 

 

Při prohlídce se ověřují, doplňují či upravují identifikační údaje o podzemním objektu 

(příloha č. 1 vyhlášky) a hodnocení míry rizika podzemního objektu (příloha č. 2 vyhlášky), kde 

jsou uvedeny příklady moţných rizik a hodnotí se jejich stupeň. Ověření bezpečného stavu 

podzemního objektu se provádí prostřednictvím báňské záchranné sluţby. Báňskou záchrannou 

sluţbu vykonávají báňské záchranné stanice, které se dělí na hlavní báňské záchranné stanice 

(zřizují se pro obvody působnosti stanovené ČBÚ) a jim podřízené závodní báňské záchranné 

stanice. [29] 
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4 DRUHY VYBRANÝCH PODZEMNÍCH STAVEB 

V následující kapitole se zaměříme na některá vybraná podzemní díla.  

4.1 Silniční tunely 

Při projektování silničních tunelů platí v České republice norma ČSN 737507 Projektování 

tunelů pozemních komunikací [13] , která koresponduje s předpisy Evropské unie a definuje silniční 

tunel jako liniový podzemní objekt, kterých prochází komunikace (silnice, dálnice, nebo místní 

komunikace) umoţňující plynulou a bezpečnou jízdu vozidel, procházející horským masivem, 

vodní překáţkou, osídlenou oblastí, kulturně, historicky, či ekologicky cenným územím. Tunely se 

vyznačují uzavřeným příčným profilem v převaţující části své délky.  

 

Obr. č. 1: Tunel Klimkovice, dálnice D47 [25] 

Podle technologie výstavby členíme tunely: 

 Raţené 

 Hloubené 

 S kombinovaným způsobem výstavby 

Podle délky tunelu: 

 Krátké do 300m 

 Střední 300-3 000 m 

 Dlouhé nad 3 000 m [10] 
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Základními prvky projektu silničního tunelu jsou: 

 Příčné uspořádání pozemní komunikace v tunelu (jedna tunelová tuba pro oba 

dopravní směry, jedna nebo více tub pro kaţdý dopravní směr) 

 Průjezdní prostor tunelu(příčný obrys, do kterého nesmí zasáhnout ţádná část 

stavby) 

 Směrové a výškové vedení stavby komunikace tunelu 

Konstrukce (OSTĚNÍ) tunelu musí slouţit podle normy 100 let a má plnit tyto 

 funkce: 

 Umoţnit bezpečný a plynulý provoz v tunelu 

 Přenášet všechna zatíţení, která na konstrukci tunelu působí 

 Zajistit stabilitu horninového prostředí v okolí tunelu a zamezit poklesu nadloţí 

 Vyloučit průsaky podzemní a povrchové vody do tunelu (u případných prosaků 

umoţnit jejich odvod) 

 Zajistit poţání bezpečnost tunelu 

 Umoţnit bezpečnou a jednoduchou údrţbu tunelu 

 Umoţnit opravy s minimálními náklady 

K zajištění bezpečnosti provozu v tunelu se realizují stavební úpravy, ty zahrnují: 

 Nouzové pruhy 

 Nouzové zálivy 

 Otáčecí zálivy 

 Únikové cesty (záchranné cesty pro osoby, pro zásahopvá vozidla IZS, záchranné 

šachty, vstupy pro záchranné jednotky) 

 Bezpečnostní plochy 

Tyto úpravy (jejich realizace) závisí zejména na: 

 Délce a příčném uspořádání tunelu 

 Intenzitě dopravy 

 Skladbě dopravy 

 Způsobu dozoru a řízení provozu [10] 
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Rozsah a způsob technického vybavení tunelu závisí na jeho kategorizaci. 

Technické vybavení tunelu zahrnuje následující systémové oblasti: 

 Dopravní systém (dopravní systém, detekce vozidel, sledování dopravní situace, 

dopravní značení, výstraţná signalizace apod.) 

 Osvětlení tunelu (normální osvětlení s pásmy v tubusu tunelu, nouzové a náhradní 

osvětlení) 

 Větrání tunelu (větrání tunelových trub, přirozené, podélné, příčné, řízené větrání - 

ovlivňuje koncentraci co, nox a a kapacitu) 

 Řízení bezpečnostního systému (SOS, kabiny, hlásky nouzového volání, opatření 

proti námraze, evakuační rozhlas apod.) 

 Spojovací a dorozumívací zařízení (provozní a evakuační ozvučení tunelu, umoţnění 

bezdrátového spojení sloţek izs, mobilní telefonní síť v tunelové tubě) 

 Systém videodohledu (uzavřený televizní okruh v celé tunelové tubě a na předpolí 

tunelu - portály) 

 Řídící systém (řízení, ovládání a monitorování dopravy a technologií) 

 Zásobování elektrickou energií (napájení ze dvou nezávyslých zdrojů) 

 Vodní hospodářství (poţární vodovod) 

 Servis a údrţbu (stavebních částí, technických částí, revize a opravy) 

 Poţární zařízení a bezpečnost (poţární odolnost stavebních konstrukcí, poţární 

vodovod, poţární větrání, regulační a větrací kanály, systém zotk, apod.)    [10] 

Následující tab. č. 2 uvadí přehled bezpečnostních stavebních úprav v návaznosti na typu 

(délce) silničního tunelu. 
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Tab. č. 2: Přehled bezpečnostních stavebních úprav v návaznosti na typu tunelu[10]. 

Bezpečnostní stavební úpravy 

Typ tunelu (délka) 

Krátké Střední Dlouhé 

Tunelová trouba 

Nouzové pruhy ? ? - 

Nouzové zálivy - ? + 

Otáčecí zálivy - - ? 

Nouzové chodníky + + + 

Úkryty pro evakuované osoby - - - 

Úkryty pro účely ochrany obyvatelstva - - - 

Únikové cesty 

Záchranné cesty pro osoby - ? + 

Záchranné cesty pro osoby a vybraná vozidla IZS - ? ? 

Otáčení prostory, zařízení, v záchranných cestách - ? ? 

Záchranné cesty pro vozidla - - ? 

Vstupy pro záchranné jednotky IZS - ? ? 

Záchranné šachty pro osoby - ? ? 

Náhradní únikové cesty - ? ? 

Předportál 

Nástupní bezpečnostní polochy - ? + 

Zpevněné průjezdy  + + + 

Bezpečnostní záchytná zařízení + + + 

Přístupové komunikace ? ? ? 

Vysvětlivky: + povinné úpravy ?  na základě analýzy -  nedoporučuje se 
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Nařízení Vlády ČR č. 263/2009 Sb., o bezpečnostních poţadavcích na tunely pozemních 

komunikací delší neţ 500 metrů. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství
1

 a upravujenáleţitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m (dále jen 

„tunel―),bezpečnostnípoţadavkynatunel,vzor zprávy o mimořádnýcudálostechvtunelu, vymezení 

činností pověřenéosobypřikoordinaciopatřeníkzajištění bezpečnostiprovozutuneluapoţadavkynajej 

íodbornou kvalifikaciapraxi.Nařízení vlády obsahuje dvě přílohy, příloha č.1 stanovuje minimální 

bezpečnostní poţadavky na tunely delší neţ 500 m, příloha č. 2 obsahuje vzor formuláře o zprávě 

mimořádných událostní v tunelu.  [3] 

Bezpečnostní poţadavky uvedené v příloze č. 1 obsahuje: 

 Počet tunelových trub a jízdních pruhů 

 Prostorové uspořádání tunelu 

 Únikové cesty a nouzové výklenky 

 Přístup pro sloţky izs 

 Nouzové zálivy 

 Odvodnění 

 Osvětlení 

 Větrání 

 Hlásiče tísňového volání 

 Zásobování vodou 

 Řídící centrum 

 Systém dohledu 

 Zařízení pro uzavírání tunelu 

 Spojovací a dorozumívací systémy 

 Zásobování elektrickou energií 

 Funkčnost technického vybavení tunelu v případě poţáru 

Některá ustanovení přílohy č. 1 se liší pro tunely délky nad 1 000 m a nad 3 000  

m a intenzitě dopravy vyšší neţ 2 000 vozidel za den v jednom jízdním pruhu. [10] 

  

                                                 
1
Směrnice Evropského parlamentua Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

poţadavcích na tunely transevropské silniční sítě. 
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4.2 Ţelezniční tunely 

Při projektování ţelezničních tunelů platí v České republice zásadně přepracovaná  

a novelizovaná norma ČSN 730508 z roku 2002. Norma definuje ţelezniční tunel jako podzemní 

liniovou stavbu, ve které je vedena ţelezniční dráha. Tunelový objekt se skládá z tunelové trouby, 

tunelových portálů, předzářezové zárubenní zdi, z území nad tunelem a z vybavení tunelu 

(odvodnění, osvětlení, větrání, únikové a záchranné chodby apod.). [10] 

 

Obr. č. 2: Ţelezniční Tunel Malá Huba - portál vjezdu [23] 

K technickému a bezpečnostnímu vybavení ţelezničních tunelů patří: 

 Trolejové vedení 

 Osvětlení (musí být trvalé) 

 Nouzové osvětlení (u únikových a zásahových cest, v případě nehody musí osvětlení 

svítit min. 45 minut) 

 Záchranné výklenky (maximální rozestupy 25 m) 

 Úniková cesta (podél vlakové soupravy, nejmenší šířka 1,2 n) 

 Záchranná chodba (propojení souběţných tunelů, samostaná souběţná chodba, svislá 

šachta se schodištěm) 
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 Záchranný výtah (u šachet s větší hloubkou  neţ 30 m) 

 Nezavodněné poţární potrubí (musí být připraven zdroj vody) 

 Bezpečnostní označení (u záchranných výklenků, únikových a zásahových chodeb) 

 Přístupová komunikace (umoţnující příjezd vozidel záchranářů k portálům, 3 m 

šířka) 

 Nástupní a záchranná plocha ( zpevněná plocha před portály navazující na 

přístupovou komunikaci) 

 Madla (povinně tam, kde se předpokládá rychlost soupravy 140 km.hod
-1

 a vyšší) 

 Větrání (přirozené, nad 1 000 m délky a malý výškový rozdíl portálů, umělé větrání) 

 Podelný sklon tunelu ( měl by umoţnit vlakové soupravě opustit prostor bez pouţití 

hnací síly) 

 Sdělovací a zabezpečovací systémy (kabelové kanály, trubkové chráničky) 

 Trolejové vedení (výska trolejového drátu 5,3 m nad terénem  kolejnice) 

(Poznámka: Norma neukládá mít povinnost EPS, hasící přístroje se do ţelezničních tunelu 

neinstalují). 

V šoučasnosti evidují České dráhy 154 ţelezničních tunelů, z toho jen 10% bylo postaveno 

za celé poválečné obdoví do roku 2010 rozvoj ţelezniční infrastruktury, modernizace ţelezničních 

tratí, výstavba ţelezničních tunelů patří jiţ řadu let k prioritám České republiky aúzce souvisí 

spotřebou kompatibility naší ţelezniční sítě smezinárodními dopravními tahy vrámci sjednocované 

Evropy a  vyuţití moderních rychlostních vlakových souprav. [10, 26] 

4.3 Stará a opuštěná důlní díla přístupná veřejnosti 

Ministerstvo ţivotního prostředí zabezpečuje zjišťování starých důlních děl a jejich  

registraci. Vedením jejich registru je  pověřena Česká geologická sluţba - Geofond (ČGS – 

Geofond). Zjišťování starých důlních děl a vedení registru upravuje vyhláška MŢP č. 363/1992 

Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru v platném znění. [32] 

Stará důlní díla (SDD) – definuje § 35 zákona ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně  

a vyuţití  nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění. Starým důlním dílem se podle  

§ 35tohoto zákonu rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehoţ původní provozovatel ani 

jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po 

těţbě vyhrazených nerostů, jehoţ původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo 

není znám.Ministerstvo ţivotního prostředí zabezpečuje zajišťování nebo likvidaci starých důlních 
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děl a jejich následků, které ohroţují zákonem chráněný obecný zájem, a to v nezbytně nutném 

rozsahu. [18, 32] 

 

Obr. č. 3: Ukázka výdřevy ve štole Josef [34] 

Stav zajistění starých důlních děl je kvalifikován a to jak z pohledu jejich technického 

zajištění, tak i jejich vlivu na ţivotní prostředí, na na bezpečnost a zdraví osob a jejich majetek.  

V průběhu času dochází u starých důlních děl či opuštěných důlních děl, kde majitel 

dostatečně neprovedl technické zajištění díla, k postupné ztrátě stability díla. Pokud dojde  

k překročení meze pevnosti nadloţí horniny, dochází k postupnému závalu důlního díla, který se 

můţe projevit aţ na povrchu - poklesem kotliny, otvory do díla, propady apod. [10] 

 

Obr. č. 4: Kaňk - propad středověkých důlních děl z roku 1969 [34] 
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Zabezpečení   

Po shromáţdění výsledku průzkumné fáze a na základě jejich vyhodnocení se přistoupí  

k projekční činnosti směřující jednak k definitivnímu  řešení zabezpečení jámy samotné, jednak  

k podchycení a k minimalizaci rizik jejího vlivu na objekty nalézající se v jejím okolí. Komplexní 

analýza, která je součástí projektu, musí zohledňovat faktory, které ovlivňují stav starého důlního 

díla a jeho vliv na bezprostřední okolí. Těmito faktory jsou zejména  čas, okolní zástavba, hladina 

spodních vod, aktivní činnosti v okolí jámy apod. Rovněţ musí být řešen systém budoucího 

monitoringu rozhodujících bezpečnostních ukazatelů jámy (stabilita, plyn, apod.). 

Konečný výsledek řešení by měl splňovat následující základní kritéria, jejichţ 

dosaţením lze, dle názoru autorů, povaţovat staré důlní dílo za kvalitně zabezpečené:  

 Stabilizace zaústění jámy (štoly) a jejího okolí  

 Řízené odplynění  

 Stanovení bezpečnostního pásma dle vyhl. Čbú č. 52/1997 sb.  

 Kontrola  

 Monitoring  [14] 

4.4 Podzemní stavby jako součást kritické infrastruktury 

Řada typů podzemních staveb jsou dílčími subsystémy kritické infrastruktury. Jsou velmi 

citlivým místem pro selhání provozu a technologií, vůči sabotáţi či teroristickému útoku s dopadem 

na narušení infrastruktury velkých měst (metro, sdruţené kolektory, podzemní zdroje vody), resp. 

společnosti. Důleţité je proto znát zranitelnost těchto subsystémů. 

Metro hlavního města Prahy 

Metro je součástí kritické infrastruktury hl. m. Prahy, tvoří významný komunikační systém 

vyuţitelný pro evakuaci obyvatel hl. m. Prahy v případě rozsáhlých přírodních a průmyslových 

havárií nebo v případě teroristických útoků na území hl. m. Prahy. [10] 
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Sdruţené kolektory 

Kolektor je průchozí podzemní liniová stavba, která slouţí k ukládání inţenýrských sítí 

(potrubních a kabelových). Inţenýrské sítě jsou tak snadno dostupné pro další údrţbu, opravy či 

výměnu bez nutnosti porušení komunikací. Kolektory se dají vyuţít pro vedení vodovodního 

potrubí, horkovodního potrubí, parovodního potrubí, k vedení zemního plynu a svítiplynu, pro 

rozvod elektrické energie, pro kabely sdělovacích sítí, k rozvodům kabelové televize, internetu  

i potrubní pošty, vedení kanalizace a odvodu balastních vod, pro potrubí pneumatické dopravy 

domovního odpadu.  Kolektory hlavního města Prahy jsou začleněny do kritické infrastruktury. [14] 
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5 TECHNOLOGIE VÝSTAVBY PODZEMNÍCH STAVEB 

Technologie výstavby podzemních děl můţeme rozdělit na: 

Raţená podzemní díla  u nichţ celá výstavba probíhá v podzemí bez zásahu do nadloţí. 

Tento typ se uplatňuje především při uloţení podzemního díla ve větší hloubce (nadloţí díla má 

mocnost větší neţ šířka výrubu). Za cenu vyšších nákladů a provedení náročných technických 

opatření lze tímto způsobem realizovat i mělce uloţené tunely, čímţ se značně sníţí negativní 

ovlivnění ţivotního prostředí. 

Podzemní díla prováděná z povrchu, u nichţ se nejčastěji výstavba díla provádí  

v otevřené jámě apo vybudování se hotové dílo zasype (tzv. hloubené tunely). Jedná se zpravidla  

o objekty s nízkým nadloţím nebo budované bezprostředně pod povrchem území. Narušení 

ţivotního prostředí při tomto způsobu provádění je zpravidla během výstavby značné a stavební 

postup by měl otevření jámy omezovat na co nejkratší dobu. [22] 

5.1 Výstavba podzemních staveb raţením ve skalních horninách 

Aţ do vynálezu trhavin se všechny práce rozpojování hornin a zemin prováděli ručně - 

horníci. V tunelářství byl poprvé pouţit černý prach na stavbě plavebního tunelu Malpas ve francii 

r. 1679. Převrat v oblasti trhavinového raţení nastal s vynálezem nitroglycerinu  

v 60. letech 19. století. Následovalo jeho vázání v inertní hmotě, které dalo vznik bezpečnější 

trhavině s obchodním názvem dynamit.V současné době jsou nitroglycerinové trhaviny 

nahrazovány za sypké a emulzní trhaviny.  [10, 22] 

5.1.1 Trhavinové raţení 

Při cyklickém raţení pomocí trhacích prací se pracovní cyklus skládá z následujících 

činností: 

 Vrtání 

 Nabíjení a odstřel 

 Nakládání a odvoz rubaniny 

 Provizorní vyztuţení 

 Prodlouţení nutných přechodných instalací - větrací lutny, potrubí tlakové vody, 

vzduchu, odvodnění 
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Nevýhodou trhacích prací jsou ztrátové časy vyvolané manipulací s vrtací technikou, 

nabíjenímnáloţí, odstřelem a větráním. V méně pevných skalních horninách (do cca 60 MPa) se 

protopreferuje v současnosti beztrhavinová raţbapomocí strojů.  

5.1.2 Strojní raţení 

Ke konvenčním tunelovacím metodám, které jsou v současnosti v horninách pouţívány, 

patří Prstencová metoda a Nová rakouská tunelovací metoda. Jednotlivé záběry se vystrojují buď 

přímo definitivním prefabrikovaným ostěním (prstencová metoda), nebo postupně realizovaným 

dvouplášťovým ostěním (Nová rakouská tunelovací metoda).  

 

Obr. č. 5: Razící stroj Wirth Paurat T1.10 [22] 

Prstencová metoda 

V současnosti jiţ méně frekventovaná prstencová metoda je vhodná pro raţení štol  

a tunelů kruhového profilu v poloskalních a méně pevných skalních horninách. Raţba se provádí 

plným profilem na délku jednoho prstence definitivního ostění. Provizorní vystrojení se nepouţívá. 

Definitivní ostění se provádí prefabrikovaným ostěním viz. Obr. č.6, Obr. č.7 [22] 

 

Obr. č. 6: Prefabrikované ostění [22] 
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Obr. č. 7: Ostění tunelu Kobe City railway [22] 

Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM) 

Princip NRTM vychází z raţby alpských tunelů s vysokým nadloţím, kde bylo hlavní  

snahou dosáhnout optimálního výsledku z hlediska bezpečnosti práce, efektivity provádění  

a technicko-ekonomických ukazatelů. Aby nedocházelo k degradaci horninového masivu, je výrub  

členěn na dílčí výruby jen pokud je to nezbytně nutné, zejména s ohledem na zajištění jeho stability 

a dosah strojního vybavení (vrtací vozy, zařízení pro stříkání betonu nebo tunelového bagru). [6,21] 

Primární ostění tvoří tenká vrstva stříkaného betonu spolu s urychlovači tuhnutí, 

vyztuţeného zpravidla příhradovými ramenáty a sítěmi. Primární ostění se na výrub aplikuje strojně 

pod tlakem na připravený povrch. Důleţitou roli hraje prokotvení horninového prstence v okolí 

výrubu, který se významnou měrou podílí na celkové únosnosti systému ostění – hornina. Primární 

ostění je navrhováno jako měkké, aby bylo schopné přenášet bez velkého poškození značné 

deformace. Z historie jsou známy případy, kdy se primární ostění deformovalo v řádu decimetrů  

a v ojedinělých případech dosáhlo i hodnot větších neţ 1 m. Takové deformace není beton 

primárního ostění schopen přenést bez provedení doprovodných opatření, nebo bez značného 

poškození. Při pouţití tuhých výztuţných rámů docházelo k jejich destrukci a bylo nutné zajistit 

jejich prokluz, jako je tomu např. u důlní výztuţe. V primárním ostění se v úsecích s očekávanými 

velkými deformacemi výrubu nejprve vynechávaly celé podélné pásy, které zajišťovaly aktivaci 

ostění aţ po odeznění určité části deformace. S postupem času se do primárního ostění začaly 

vkládat deformační ocelové elementy s definovanou tuhostí, kterou bylo moţné regulovat podle 
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pouţitého typu prvku. Odhad předpokládané deformace výrubu má velký význam z důvodu 

nadvýšení primárního ostění a v případě dlouhých tunelů i z hlediska dimenzování deponií 

rubaniny. Měkké primární ostění v souladu s principem Fenner-Pacherovy křivky umoţňuje 

deformaci a tím optimální zapojení horninového masivu do funkce.  [6, 20, 21,31]  

Tab. č.3: Třídy pevnosti stříkaného betonu dle ČSN EN 206-1 [16] 

Třída pevnosti stříkaného betonu Průměrná hodnota pevnosti v tlaku v N/mm
2
 

SB 15 (C 12/15)  15 

SB 20 (C 16/20)  20 

SB 25 (C 20/25)  25 

SB 30 (C 25/30)  30 

Definitivní ostění se betonuje zpravidla po ustálení deformací nebo v době, kdy rychlost 

deformace nepřekračuje cca 2 mm/měsíc. V nestabilním prostředí jsou prováděna další doprovodná 

opatření, zejména ke zvýšení stability  čelby a líce výrubu. Jedná se např. o jehlování obvodu 

výrubu nebo předhánění paţin při raţbě v nesoudrţných zeminách. Raţbu ve zvodnělých 

sedimentech můţe doprovázet zmrazování, raţba v přetlaku vzduchu nebo  vakuování prováděné  

v předstihu před vlastní raţbou. NRTM, původně pouţívaná v extravilánu, se s postupem času 

začala pouţívat i pro raţbu městských tunelů se striktním poţadavkem na omezení negativních 

projevů raţby v nadloţí tunelu. Důsledkem toho je pouţití vyššího počtu doprovodných opatření  

a zkrácení intervalu od provedení záběru k osazení primárního ostění. Pozitivní vliv na omezení 

deformací nadloţí má i vertikální členění výrubu.   

K souběhu raţby a betonáţe definitivního ostění dochází spíše výjimečně, a to spíše  

u dlouhých tunelů z důvodu zkrácení doby výstavby. Přístup k dimenzování definitivního ostění 

souvisí s otázkou nosné funkce primárního ostění po dobu ţivotnosti tunelu (podle českých norem 

100 let). Ačkoli jsou ze světa i z pouţití v České republice známy případy, kdy je jako definitivní 

ostění pouţito jednoplášťové ostění ze stříkaného betonu (metoda „Laser Shell― pouţívaná  

v Londýně nebo  řešení atypických profilů praţského metra), je v České republice přístup  

k únosnosti primárního ostění po betonáţi  definitivního ostění velmi konzervativní a předpokládá 

buď jeho úplnou degradaci nebo jen minimální podíl na celkové únosnosti obou ostění. To má za 

následek, ţe definitivní ostění je dimenzováno na stejné nebo větší zatíţení jako ostění primární, 

neboť se jedná o trvalou konstrukci a k zatěţovacím stavům přibývá i zohlednění teplotních 

klimatických vlivů, smršťování betonu, zatíţení technologickým vybavením tunelu apod.  
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V zahraniční literatuře se však objevuje i opačný extrém, který hovoří o tom, ţe definitivní ostění 

pouze zvyšuje koeficient bezpečnosti systému sloţeného z obou ostění, přičemţ dostatečnou 

stabilitu tunelu zajišťuje jiţ primární ostění. Reálný stav primárního ostění po 100 letech nelze 

zatím ověřit a ani v budoucnosti nebude moţné vzhledem k nepřístupnosti ostění počítat s ověřením 

kvality jeho betonu metodami in-situ. I nadále proto předpokládáme na toto téma  četné diskuse. 

Stanovení pravidla pro určení podílu primárního ostění na celkové únosnosti je velmi obtíţné  

a dimenzování definitivního ostění závisí na „odvaze― všech účastníků výstavby. Dopad do výše 

investičních nákladů plynoucí z otázky stanovení zatíţení definitivního ostění je zřejmý, neboť se  

v případě horninového tlaku pohybuje v intervalu od 0% aţ do 100%.    [6, 20, 21, 33]  

5.2 Raţení v zeminách 

Raţení s pouţitím tunelovacích stítů 

Štít je válec z ocelového plechu vyztuţený uvnitř příčnými a podélnými výztuhami. 

Hydraulické lisy zatlačují štít do zeminy. Ostění štítovaných štol a tunelů prošly dlouhým vývojem. 

První tunelové štíty měly ostění z ocelových nebo litinových segmentů – tubingu. Od 50. let 20. 

století se postupně přecházelo na ţelezobetonové segmentové ostění. Vodotěsnost spojů zajišťuje 

pásové  ostění z plastů nebo přírodního kaučuku. K vylepšení protipoţární ochrany segmentu ostění 

se poţaduje minimální krytí armoroštů o tlouštcě 50 mm a přidání polypropylénových vláken do 

betonové směsi umoţňuje v případě poţáru vznik dutin pro páru a tak omezí uvolňování  

betonových odštěpků z líce segmentu ostění.  

V současnosti patří štítování mezi jednu u jerzozšířenějších metod výstavby u městských 

liniových staveb, a to zvláště jedná-li se o stavbu v zeminách pod hladinou podzemní vody, pod 

koryty řek a u nízkých nadloţí. Výhodou štítování je, ţe všechny pracovní operace  se vykonávájí 

pod ochranou pláště štítu, coţ významně zvyšuje bezpečnost pracovníků.  Další nespornou výhodou 

je I to, ţe za štítem se ihned montuje definitivní ostění, čímţ se šetří materiál na primární zajištění 

výrubu. [10] 
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Z konstrukčního hlediska rozdělujeme štíty do dvou skupin: 

 Komunální štíty na raţení štol (kanalizačních, vodovodních, kabelových) mající 

zpravidla kruhová průřez výrubus průměrem do 4,5 m 

 Štíty s většími průřezy k raţení dopravních tunelů (rozebíratelné z hlediska dopravy 

na stavbu) 

 Nemechanizované štíty (pouţití jen u krátkých komunálních štol) 

 Mechanizované štíty  se záběrem po částech (zemina v čelbě raţby se rozpojuje 

rozličnými způsoby, a to po částech) 

 Komplexně mechanizované štíty (plnoprofilová vrtací hlavá, která rozpojuje zeminu 

či horninu po celé ploše čelby) 

 Štíty pro raţbu pod hladinou podzemní vody (pouţívájí se pneumatické štíty, štíty  

s paţící kapalinou) 

 Zvláštní štíty (ve specifických hydrogeologických podmínkách se někdy pouţívají 

např.: mnoţové štíty v zeminách s výskytem valounů či bludných kamenů, štíty  

s monolityckým ostěním – nahrazení prefabrikovaného ostěníz monolitického 

betonu). [10] 

 

Obr. č. 8: Tunelovací štít [35] 
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5.3 Ostění podzemních staveb 

Ostění je soubor výztuţných prvků slouţících k zajištění světlého průřezu podzemního 

objektu před jeho neţádoucí deformací horskými tlaky, k zajištění proti uvolňování a opadávání 

horniny neboobdobným vlivům. [8] 

Geometrický tvar ostění se navrhuje v závislosti na technologii výstavby tunelu. Raţené 

tunely jsou převáţněpodkovovitého tvaru – viz. obr. č. 9(konvenční raţení - NATM), kruhového 

tvaru – viz. obr. č. 10 (raţba tunelovacími stroji - TBM). Ostění tunelůbudovaných v otevřené 

jáměbývá nejčastěji pravoúhlé (mělké jámy). 

 

Obr. č. 9: Kruhové ostění tunelu [8] 

 

Obr. č. 10: Podkovovité ostění tunelu [8] 

Druh ostění se volí s ohledem na: 

 Vlastnosti horninového masivu 

 Pouţitou technologii výstavby podzemního díla (TBM, NATM) 

 Přetvárných vlastnostech ostění 

 Ostění pruţná (s malou ohybovou tuhostí; tl. cca 0,1 r a méně; r…poloměr 

odpovídající vnitřní světlosti) 

 Ostění tuhá (s významným rozdílem mezi tloušťkou klenby a opěry) 

 Ostění kloubová (obvykle pruţná s vloţenými klouby; tvarově neurčitá) 

 Geometrickému tvaru ostění 

 Kruhové 

 Podkovovité 

 Klasické [27] 



DIPLOMOVÁ PRÁCE                           Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění 

Martin Gregor                                                                                                                                                                                                                 2011 

34 

 

5.3.1 Dočasné zajištování výrubu - PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ 

Primární ostění konvenčně raţených staveb musí především zajistit stabilitu výrubu, omezit 

přetváření horninového prostředí a zajistit tak tvarovou stálost navrţeného výrubu, přenášet zatíţení 

a chránit prostor ve výrubu před padajícími úlomky a zmenšovat přítoky vody do výrubu. Prvky 

primárního vystrojení musí být jednoduché na montáţ a z materiálu, který můţe zůstat jako součást 

definitivního zajištění a musí celoplošně a spolehlivě zajistit podporu líce výrubu.  

Do kategorie primárního ostění lze v závislosti na geologických podmánkách, výše nadloţí  

a velikosti výrubu zařadit: 

 Výztuţné prvky 

 Různé typy kotev 

 Stříkaný beton s rozptýlenou výztuţí nebo výztuţnými sítěmi. [8] 

Výztuţné prvky 

Tyto podmínky nejlépe splňují ocelové výztuţné prvky. Nejčastěji jsou jako ocelové 

výztuţné prvku navrhovány profily obloukové důlní výztuţe typu Heintzmann – TH (obr. č. 11), či 

naše česká obdoba – korýtkové oblouky typu K (obr. č. 12), které jsou následně vzájemně 

spojovány šroubovým či třmenovým spojem do poţadovaných tvarů a profilů (obr. č.13). Vzniká 

tak poddajná výztuţ. Při přetíţení pak správně utaţený spoj prokluzuje a touto deformací se 

napjatost v horninovém masivu uvolňuje.  

Hlavní předností obloukové výztuţe je její nosnost okamţitě po smontování, proto se 

pouţívá: 

 V kombinaci s ocelovými sítěmi nebo paţením k ochraně pracovníků v čelbě před  

a během nanášení stříkaného betonu 

 Jako tuhá výztuţ stříkaného betonu, která má hlavní nosnou funkci v počáteční 

fázích tvrdnutí mladého betonu 

 Oblouky slouţí také jako stříkací šablona a přispívají k dosaţení rovného povrchu 

stříkaného betonu 

 Jako hlavní nosný prvek dočasné výstroje (v kombinaci s paţením), pokud se 

nepouţije stříkaný beton [8] 
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Obr. č. 11: Výztuţ typu K spojená pomocí třmenu a spojky [8] 

 

Obr. č. 12: Výztuţ typu TH spojená šroubovým spojem s třmenem [8] 

 

Obr. č. 13: Spojení oblouků s plnostěnným průřezem [8] 

Z hlediska pouţití v kombinaci se stříkaným betonem jsou výhodnější oblouky 

s příhradovým průřezem (obr. č. 14), vyráběné svařováním z prutů z hladké nebo hřebíkové 

betonářské ocele. Spolu s výztuţnými sítěmi tvoří pevnou výztuţnou kostruve stříkaném 
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betonu.Nevýhoda výztuţných sítí je pracnost při jejich osazování (nelze mechanizovat) a také 

výroba  

a kontrola kvality výztuţných sítí. 

 

Obr. č. 14: Příhradová výztuţ [8] 

Stříkaný beton 

Stříkaný beton (SB) je nejdůleţitějším prvkem provizorního (primárního) i definitivního 

(sekundárního) ostění podzemních staveb, protoţe splňuje všechny poţadavky kladené na moderní 

výstroj výrubu. Stříkanýbeton je strojně nanášená betonová směs(často doplněna příměsemi -

zejména urychlovačituhnutí), která je na připravený podklad nanášenave vrstvách.Stříkaný beton je 

nanášen strojně pod tlakemna připravený povrch (co nejvíce kolmo na upravovanouplochu, ideálně 

ze vzdálenosti 1-1,5m). Důleţitou poţadovanou vlastností SB je rychlý nástup počátečních 

pevností. Nárust pevnosti musí být rychlejší, neţ nárust tlaku horniny. Výztuţ(nejčastěji svařované 

příhradové sítě) by měla být upevněnatak, aby nemohla při nanášení kmitat. Nástřikby měl být 

prováděn odspoda nahoru.Rozeznáváme dva základní postupy aplikace stříkanéhobetonu.  

Prvním je tzv. mokrý způsob, kdy sesuchá betonová směs smísí s vodou jiţ před 

umístěnímdo čerpadla odkud se hadicí dopravuje do trysky.Stlačený vzduch a urychlovače se 

přidávají do této směsi aţ před tryskou. Výhody mokrých betonů vyniknou při raţení tunelů, kde se 

vzhledem k mnoţství nastříkávané směsi lépe vyuţije několikanásobně vyšší výkon neţ při 

nanášení suchých SB. Nevýhodou mokrých SB je potřeba finančně náročnějších zařízení na nástřik.

 [8] 

Druhou metodou jetzv. suchá metoda, kde se voda se do suché směsipřidává aţ před 

tryskou, kam je dopravována hadicemiproudem stlačeného vzduchu. Do přidávanévody se často 

přidává urychlovač.Výhodou suchých SB je jednoduchost stříkacího zařízení. Stříkání lze také 
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kdykoliv přerušit, coţ činí tuto techniku značně adaptivní. Pouţívá se převáţně při raţení štol, kde 

je poměrně malá spotřeba SB. Nevýhodou je pak vysoký spad – aţ 30 % z celkového mnoţství 

nanášené směsi, zejmona pak při nástřiku stropu podzemního díla. Dále pak značná prašnost na 

pracovišti a v neposlední řadě také výkony stříkačů 5 aţ 8 m
3
 za hodinu. [8] 

Tab. č. 4: Typy stříkaného betonu[22] 

Typ Popis Funkce Pouţití 

SB I 
Stříkaný beton bez konstrukční 

funkce 

Doplňková Výplňová materiál, 

vyrovnávací vrstvy 

SB II 
Stříkaný beton s konstrukční 

funkcí 

Zabezpečovací, 

podpůrná 

Primární ostění, stabilizace 

čelby 

SB III 
Stříkaný beton se 

zvláštníkonstrukční funkcí 

Statiská Sekundární ostění, 

jednoplášťové ostění 

5.3.2 Definitivní zajištění výrubu - SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ 

Sekundární ostění (definitivní) musí spolehlivě zajistit ochranu vnitřního prostoru 

podzemního dílaběhem celé jeho ţivotnosti. Tuto funkci přebírá od primárního ostění, které 

zajišťuje výrub během výstavby. Pro metodu TBM lze vyuţít kromně stříkaného betonu také 

montovaného (prstencového) ostění. Pro konvenční metoduraţby je sekundární ostění nejčastěji 

prováděnoz monolitického betonu (prostý beton, ţelezobeton) chráněný proti vodě.Mezi sekundární 

a primární ostění je častovkládána mezilehlá hydroizolace (fólie PVC, PE).U méně náročných 

staveb se pouţívá jako sekundárníostění dalších vrstev stříkaného betonu. Sekundárníostění musí 

rovněţ splňovat vzhledemk účelu stavby estetické a poţární poţadavky.Sekundární ostění se na 

základě statického výpočtunavrhuje nejčastěji v tl. kolem 0,3m. Krytí výztuţe 

u ţelezobetonu na líci je min 40 mm (poţárníodolnost). Ostění se betonuje za pouţití kovovýchpo 

kolejnicích pojízdných betonovacích vozů.Při betonáţi sekundárního ostění je rovněţ nutnonáleţitě 

zabezpečit dilatační a pracovní spáryPo odbednění se beton chrání ochranným pláštěm(PVC fólie) 

nebo nástřiky k zamezení vzniku smršťovacíchtrhlin a podle účelu nástřiky či obklady 

podleestetických poţadavků. Dnes se stává takřka standardem přidávání polypropylenových vláken 

do betonových konstrukcí ostění tunelů poţárem namáhaných. Ve srovnání s nástřiky 

protipoţárních izolací a obklady protipoţárními materiály jde o způsob finančně výhodnější, avšak 

stále ještě nedostatečně ověřený. [8] 

  



DIPLOMOVÁ PRÁCE                           Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění 

Martin Gregor                                                                                                                                                                                                                 2011 

38 

 

5.3.3 Montované ostění 

Prstence ostění jsou obvykle montována s jednotlivých segmentů. Jako ostění lze pouţívat 

následující technologie: 

Ocelové a litinoocelové tubingy 

Jedná se o plášť z ocelových, popř. ocelolitinových dílců, obvykle z šedé litiny. Dílce jsou 

standartně vylehčeny a zpevněny ţebry. Spojovýny do sebe jsou šroubením v přírubě. V dílech jsou 

vţdy injekční otvory, které mohou být vybaveny i ventilem. Mezi tubingy se vkládá těsnění různých 

konstrukcí a různých materiálů (plast, přírodní kaučuk). Litinové dílce mohou být namáhány pouze 

tlakem, ocelolitinové tlakem i tahem. Ocelolitinové tubingy lze téţ svařovat a mají oproti litinovým 

zhruba poloviční hmotnost. Nevýhodou  je ţebrový povrch ostění, který znesnadňuje čistění 

provozovaného tunelu a zvyšuje odpor vzduchu projíţdějících vlaků, či automobilů. [8] 

Ostění z lisovaného betonu 

Segmenty ostění se lisují do těţškých ocelových forem s opracovaným povrchem, coţ 

umoţnuje dosáhnout poţadované výrobní přesnosti segmentů. Snaha zrychlit raţení veke ke 

zvětšování délek prstenců ostění, které v současnosti u tunelů o velkých průměrech dosahují aţ 2 m. 

V prstenci bývá 5 – 8 segmentů (kromě zámku) – viz. obr. č. 6.Moderní betonové segmenty ostění 

jsou dnes vybaveny protipořární ochranou. Poţaduje se krytí armoroštů z vnitřního povrchu betonu 

o tlouštce 50 mm (segmenty se vyrábějí z vláknobetonu). Do betonových segmentů se přidávají 

polypropylénová plákna, která při pořáru shoří, vytvoří dutinky, ve kterých se můţe voda obsaţená 

v betonu přeměněná vysokou teplotou poţáru na páru rozpínat. Vyšší výrobní cenu betonových 

segmentů kompenzuje jejich spolehlivá funkčnost a vodotěsnost jednotlivých ostění bez nutnosti 

dalších vnitřních úprav. [8] 

 

Obr. č. 15: Prefabrikované ostění tunelu [7] 
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5.4 Vady ostění a jejich dopad na BOZP 

Agresivita okolního prostředí se podílí na degradaci podzemních staveb podobně jako  

u staveb pozemních, ale po dlouhou dobu ve skryté formě. Nemalou zásluhu na degradacích 

podzemních staveb mají vlastní technologie provozu podzemních staveb a také časový faktor. 

Typickými poruchami ostění podzemních staveb jsou: 

 Přirozené stárnutí materiálů ostění 

 Průsak vody způsobující korozi ocelové výztuţe 

 Trhlinky v betonu následkem koroze ocelové výztuţe 

 Diagonální a příčné trhliny kvůli zhoršeným nebo nedostatečným mechanickým 

vlastnostem ţelezobetonu 

 Odpadávání úlomkůbetonu díky expanzi rzi ocelové výztuţe 

 Trhliny v ostění způsobené poţárem 

 Změna vlastností ostění vlivem klimatických podmínek (promrzání, větraná eroze,...) 

 Nepříznivé působení dynamických účinků dopravy 

 Špatná kvalita výchozích stavebních materiálů [10] 

Průsak vody způsobující korozi ocelové výztuţe 

K průsakům vody do podzemních děl můţe docházet např. při nesprávně provedených 

pracích na ostění – chybějící či špatně uchycené drenáţní a hydroizolační fólie. Průsak vody  

u  prefabrikovaných segmentů je způsoben především nevhodně zvoleným materiálem určeným pro 

vodotěsnou výstelku.K omezení průsaku vody lze pouţít nanesení nepropustných materiálů na 

betonové, či ţemezobetonové ostění. Další moţností je provedení injekční clony mezi přírodním 

prostředím a ostěním. 

Nedodrţováním pravidelných kontrol ocelových výztuţí můţe dojít vlivem koroze např. na 

šroubových spojím k únavě materiálu, rozpojení šroubového spoje a vlivem tíhy vlastího ostění, či 

horninovému tlaku k následné destrukci ocelové konstrukce.  [8] 

Diagonální a příčné trhliny způsobené zhoršenými nebo nedostatečnými mechanickým 

vlastnostmi ţelezobetonu 

Především při pouţití nesprávných výrobním postupů dochází k výraznému zhoršení 

mechanických vlastností ostění. Toto ostění pak nevydrţí poţadovaný tlak, jen je na něj vyvíjem 

především tlakem horniny a dochází tak k trhlinám. Tyto trhliny se mohou rozrůstat ve větší celky, 
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následně pak můţe docházet k odpadávání kusů betonového ostění. To můţe následně vyústit ve 

zranení, či usmrcení osob. Proto je nutné jiţ při výrobě ostění (prefabrikované ostění) či výrobě 

ţelezobenu jako základu pro primární a následně také sekundární ostění  věnovat velkou pozornost 

kvalitě  surovin volených pro výrobu ţelezobetonu a také dbát na správnou  technologii výroby. 

Trhliny v ostění způsobené poţárem 

Není-li sekundární ostění vybaveno protipoţárním nástřikem či od výroby neobsahuje 

polyprolylénová vlákna, dochází při poţáru (aţ 1400 °C) k vypařování vody obsaţené v betonu  

a její náseledné přeměny v páru. Tato rozpínající se pára poté vytváří v ostění trhliny. Ty mohou 

následně způsobit odpadávání kusů, které můţe mít za následek  zranění či usmrcení osob, nebo 

způsobení dopravních nehod.  [8] 

Změna vlastností ostění  vlivem klimatických podmínek 

Mezi přírodní podmínky řadíme především teplotu, vlhkost a proudění vzduchu.  Při 

zvýšené vlhkosti v podzemních stavbách vlivem průsaku podzemní vody dochází k navlhnutí 

ostění. Je-li tento jev dlouhodobý, dochází k mechanickým změnám na povrchu ostětí – změna 

poréznosti.  Tato změna povrchových vlastností ostění spolu s tlakovým namáháním ostění můţe 

vést k tvorbě povrchových prasklin, či odpadávání vrchní vrsty, která můţe být nositelem 

protipoţárního nástřiku. Proto je nutné dbát na správné  větrání podzemních staveb.  [8] 
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6 RIZIKA SPOJENÁ S VÝSTAVBOU, EXISTENCÍ, PROVOZEM 

PODZEMNÍCH STAVEB 

Důleţitým prvkem při určování rizik podzemních staveb je znát jejich slabá místa. 

6.1 Rizika spojená s výstavbou 

Rizika při výstavbě podzemních děl nelze nikdy vyloučit. Pracuje se v přírodním prostředí, 

jehoţ vlastnosti a chování nelze nikdy dopředu přesně stanovit, vţdy se jedná jen o prognózu, 

kterou teprve raţba definitivně upřesní. Jedná se o tyto rizika: 

 Sesuv zeminy stavební jámy  

 Zřícení tunelového portálu  

 Vypadnutí čelby tunelu  

 Propadnutí nadloţí  

 Zával podzemního díla  

 Zapálení a výbuch hořlavých plynů  

 Průval vody a zvodnění materiálu  

 Výron nebezpečných plynů do podzemí  

 Vznik provozních nehod (seznam provozních nehod – havárií podléhajících hlášení 

čbú řeší vyhláška čbú č. 55/1996 sb., § 11 

Co zvyšuje stupeň výše uvedených rizik, tj. pravděpodobnost nehody: 

 Špatně provedený (interpretovaný) geotechnický průzkum  

 Špatně zvolený způsob technologie výstavby  

 Nezvládnutí technologie výstavby  

 Podcenění průběţné geotechnické kontroly během výstavby  

 Podcenění bozp 

Je třeba si uvědomit, ţe často došlo k extrémně mimořádné situaci, a to ne z jedné příčiny. 

Většinou se jednalo o nahodilý souběh několika mimořádných jevů.Kaţdé inţenýrské dílo velkého 

významu, coţ většina podzemních staveb představuje, je komplexní systém, kde mohou zasahovat 

vlivy přírodních sil, vliv lidského činitele (neznalost, chyba, nedbalost apod.) a vnější sociálně 

ekonomické vlivy. [10] 



DIPLOMOVÁ PRÁCE                           Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění 

Martin Gregor                                                                                                                                                                                                                 2011 

42 

 

Poslední dobou právě třetí vliv hraje významnou roli při výstavbě podzemních děl. Tvrdá 

konkurence při výběrových řízeních vede zhotovitele k velmi nízké nabídce. Toto nízké finanční 

nastavení nutí realizátora stavby k minimu změn, které by během výstavby mohly vést ke sníţení 

rizika. Investorem je realizátor tlačen k dodrţení (spíše ke zkrácení) termínu výstavby, nepřekročit 

za ţádnou cenu rozpočtové náklady, uspořit stavební materiál, sníţit dobu nasazení drahé speciální 

techniky apod. Technická argumentace se často můţe dostat do pozadí.  [10] 

6.2 Rizika spojená s existencí a provozem podzemních staveb 

Autor [1] na základě vlastních úvah, zkušeností a také v souladu s výsledky konzultací se 

zástupci Českého báňského úřadu rozděluje rizika spojená s existencí a provozem podzemních 

staveb následovně.  

6.2.1 Rizika spojená s existencí podzemní stavby 

Kriziků spojeným s vlastní existencí podzemní stavby patří propad a zával. Mezi faktory 

zvyšující riziko vzniku těchto událostí lze zařadit: 

 Podzemní vody 

 Vlastní váha ostění 

 Horninový tlak (svislý, boční, spodní, podélný) 

 Zatíţení budovami a stavebními objekty na povrchu 

 Dlouhodobá technologická zatíţení podzemní stavby 

 Zatíţení vyvolaná provozem na povrchu 

 Seismické účinky 

 Podzemní plynu 

 Podzemní teplota [10] 

6.2.2 Rizika spojená s provozem podzemní stavby 

V předcházejících odstavcích byly přiřazeny rizika k jednotlivým typům podzemních staveb, 

a to v dělení na: 

Liniové podzemní stavby dopravní, kde můţe hrozit riziko: 

 Porucha vozidla, soupravy 

 Dopravní nehoda s věcnou škodou 

 Dopravní nehoda se zraněním 
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 Dopravní nehoda se smrtelným zraněním 

 Vznik lokálního poţáru 

 Vznik poţáru velkého rozsahu 

 Otravě osob kouřem, či toxickými produkty 

 Výbuchu (explozivní hoření, detonace) 

 Destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí) 

 Zasypání a zavalení 

 Udušení uvězněných osob 

 Úrazu elektrickým proudem 

 Opaření či popálení 

 Zatopení 

 Znečištění ţivotnho prostředí 

 Úniku toxických látek [10] 

Liniové podzemní stavby vodohospodářské, kde můţe hrozit riziko: 

 Znečištění, zamoření, otravě média 

 Prasknutí a uvolnění média do ţivotního prostředí, nákaze, epidemii 

 Utonutí 

Liniové podzemní stavby energetick, kde můţe hrozit riziko: 

 Poţár 

 Poţár s explozí 

 Poškození informačních a komunikačních systémů, včetně ztráty kontroly nad těmito 

systémy 

 Úniku médií z těchto poškozených systémů 

 Destrukcí stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí) 

 Zasypání, zavalení 

 Úraz elektrickým proudem 

 Opaření či popálení 

 Zatopení 

 Kontaminací ovzduší z větracích šachet [10] 
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Halové podzemní stavby, kde můţe hrozit riziko: 

 Poţár 

Poţár velkého rozsahu 

 Výbuch 

 Destrukcí stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí) 

 Zasypání, zavalení 

 Udušení uvězněných osob 

 Otravě kouřem, toxickými produkty 

 Zněčištění ţivotního prostředí  

6.3 Rizika spojená s lidským selháním 

Selhání lidského faktoru ať neúmyslné či úmyslné, kriminální čin či teroristický čin skýtá 

riziko, ţe dojde k : 

 Porušení pravidel bezpečnosti práce, technických předpisů, provozních řádů 

 Porušení zákonů 

 Občanským nepokojům, obsazení portálů 

 Krádeţi, přepadení, vraţdě 

 Umístění výbušniny, aktivaci, výbuchu 

 Aplikaci výbušniny s kontaminantem 

 Sabotáţi na systéu 

 Aplikaci chemických a biologických látek [10] 

6.4 Výběr hrozeb ohroţující podzemní stavby 

Další moţný zvolený pohled je výběr z mnoţiny hrozeb, hrozby které ohroţují podzemní 

stavby jako celek, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost, a které mají vliv jen na určitý 

specifický typ stavby, viz. tabulka č. 4. [10, 29] 
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Tab.č. 5: Ohroţení podzemních staveb v návaznosti na hrozící hrozby. [10] 

Hrozba Typ podzemní stavby
2
 

 M K T KAN HAL 

Vichřice, větrná smršť - - ? - - 

Silné mrazy, námrazy, náledí - - + ? - 

Vedra, sucha - - - - - 

Záplavy, povodně + + + + + 

Zvláštní povodeň + + + + + 

Epidemie, pandemie - - - - - 

Nákaza zvířat - - - - - 

Destrukce stavby z technických příčin + + + + + 

Poţár + + + ? + 

Únik nebezpečných látek + + + + + 

Zhroucení komunikačních systémů + + + - ? 

Rozsáhlé poruchy energetických sítí + + + - + 

Exploze, výbuch + + + + + 

Kombinované havárie v dopravě  - + - - 

Občanské nepokoje + - + - + 

Sabotáţe, terorismus, kriminální činnost + + + + + 

Z analýzy uvedené v tabule č. 3 vyplývá, ţe obecně všechny typy podzemních staveb 

jsou ohroţeny: 

 Záplavami, povodněmi 

 Zvláštní povodní 

 Explozí, výbuchem 

 Destrukcí konstrukce (zával, propad) 

 Kriminálním činem, sabotáţí, terorismem 

                                                 
2
  M - metro;  K - kolektor; T - tunely silniční a ţelezniční;  KAN - kanalizace;  HAL  - halové stavby 

+  ano;   -  ne;   ? za určitých specifických podmínek 
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 Poţárem 

 Únikem nebezpečných látek 

Ohrozit by je neměly události: 

 Vichřice, smršť 

 Vedra, sucha  

 Epidemie, pandemie 

 Nákaza zvířat 

Ostatní hrozby působí jen na určitý typ podzemní stavby, např. bezpečnost v silničních 

tunelech mohou ovlivnit silné mrazy, náledí, námrazy apod. Naopak hrozby, které neohroţují  

v podstatě bezpečnost podzemní stavby viz. epidemie, pandemie, můţe ohrozit vlastní provoz  

v podzemní stavbě – metru. [10] 

6.5 Mimořádné události v podzemních stavbách spojené s vadami ostění 

Tab. č. 6: Mimořádné události v podzemních stavbách spojené s vadami ostění 

Druh mimořádné události Dopad na BOZP 

Zatopení podzemního díla Moţné utonutí osob 

Odpadávání části ostění Zranění osob padajícími kusy ostění 

Tvorba prasklin – porušení vnitřní napjatosti 

ostění 

Ztráta fukčnosti ostění ( poţární odolnosti, 

vodotěsnosti,…) 

Zhroucení podzemního díla Narušení infrastruktury 

Zával podzemního díla Zavalení osob 

6.6 Identifikace iniciační události 

Další moţný přístup je stanovení tzv. TOP (hlavní, vrcholové) události (analýza stromem 

poruch FTA, stromem nebezpečí HTA) a identifikovat iniciační události. V případě podzemní 

stavby jsme rozdělili iniciační události na vnitřní a tu na iniciační událost spojenou se stavební částí 

podzemní stavby a z části technologické (provozní). Obdobně jsme rozdělili vnější iniciační událost 

na událost způsobenou lidským faktorem (činitelem) a přírodními vlivy. Dále  předpokládáme ve 
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většině případů tzv. „domino efekt―, takţe dále dělíme iniciační události na primární, sekundární, 

terciární, atd. a vzájemnou kombinaci vnitřních a vnějších iniciačních událostí.  

Příklad, kdy se za TOP událost – poţár v liniové podzemní stavbě dopravní mohou podílet 

jak iniciační události vnitřní, tak vnější, je uvedena v tab. č. 7. Samozřejmě poţár v tomto typu 

podzemní stavby můţe vzniknout snadněji i bez vnější iniciační události, rovněţ tak zavalení tubusu 

můţe být TOP událost způsobená např. dopravní nehodou spojenou s explozí (cisterna) apod.  

K výberu TOP události pro jednoduchý typ podzemní stavby mohou slouţit výsledky 

uvedené v tab. č. 5. Hodnotu (pravděpodobnost) jednotlivých iniciačních událostí lze stanovit 

maticí hodnot, zkušeností odborníků, zpracováním statistických dat apod. [10, 29] 

V některých případech můţe být vnější iniciační událost i technického charakteru, nemusí se 

vţdy jedna jen o přírodní vlivy či selhání lidského činitele. Jako příklad autor uvedl prasknutí 

vodovodního přivaděče v blízkosti liniové podzemní stavby, viz. tab. č. 8. [10] 
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Tab.č. 7: Kombinace iniciačních událostí v liniových podzemních stavbách [10] 

TOP 

událost 

Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost 

Provoz 

(primární) 

Provoz 

(sekundární) 

Stavební 

část 

(primární) 

Přírodní 

vliv 

(primární) 

Přírodní vliv 

(sekundární) 

Lidský faktor 

(primární) 

Poţár Dopravní 

nehoda 

Rychlá jízda Zavalení 

tubusu 

Posun 

horninového 

masivu 

Tektonická 

činnost 

Chyba 

seusmického 

průzkumu 

Zavalení 

tubusu 

Horninový 

tlak, voda 

 Chyba 

geologockého 

a 

hydrologického 

průzkumu, 

špatná 

projekce, 

špatná údrţba, 

špatný tvar 

svahu, 

nedostatečné 

odvodnění, 

vegetace 

Zavalení 

portálu 

Sesuv 

horniny, 

zemin, 

zřícení skal 

Přívalové 

deště, 

zvětrávání 

hornin, tlak 

podzemních 

vod, teplotní 

roztaţnost 

hornin 

 

Zavalení 

portálu 

Lavina Velké 

mnoţství 

sněhu, 

prudké tání, 

mráz 
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Tab. č.8: Kombinace iniciačních událostí - poţár - v liniové podzemní stavbě [10] 

TOP 

událost 

Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost 

Provoz 

(primární) 

Provoz 

(sekundární) 

Stavební 

část 

(primární) 

Přírodní 

vliv 

(primární) 

Přírodní vliv 

(sekundární) 

Lidský 

faktor 

(primární) 

Zatopení 

podzemní 

stavby 

Selhání 

uzávěru 

větrací 

šachty 

 

 

Povodňová 

vlna 

Přívalové 

deště, 

dlouhotrvající 

déšť, déšť + 

tání sněhu, 

protrţení 

hrází, ucpání 

koryta řeky 

Špatný 

projekt - 

inundáční 

území, 

špatná 

kontrola ze 

strany 

MZE, 

špatná 

práce, 

povodí 

Provalení 

počvy 

Tlak 

podzemní 

vody 

Prasknutí 

vodovodního 

přivaděče 

Únava 

materiálu, 

špatná 

údrţba, 

koroze 

Postup  analýzy ohroţení podzemních staveb a ohroţení podzemní stavbou, které autor [10] 

navrh, je zmodifikovaný (hybridní) přístup několika osvědčených metodik na specifické postavení 

podzemních staveb. Analytické propojení vybraných rizik, hrozeb a stanovení, hodnocení 

iniciačních událostílze provést velmi rychlou bezpečnostní analýzou podzemních staveb tak, jak je 

uloţeno Českému báňskému úrařu Bezpečnostní radou státu č. 69/2005.  

Pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik, hrozeb, iniciačních událostí, rovněţ tak stupeň 

závaţnosti či dopadu je různý pro kaţdý typ podzemní stavby, její umístění, je závislý na čase, 

politické a mezinárodní situaci apod. Např. ukázkový příklad z tabulky č. 1, tj. výskyt lavinového 

nebezpečí (iniciační událost – lavina) v městské aglomeraci a to v níţině je v podstatě roven nule  

a tak podobně. [10] 

Pro komplexní přístup je vhodné stanovit i tzv. stupeň zranitelnosti podzemní stavby pro 

danou událost (hrozbě či iniciační události) a jejich přiřazení např. v rozsahu: 

A – komplexní zhroucení systému (funkčnosti) spojený se synergickým efektem 

B – komplexní zhroucení systému (funkčnosti) 

C – dílčí nebo dočasné omezení systému (funkčnosti) 
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D – drobné porušení systému (funkčnosti), krátkodobě opravitelné  zdroje 

E – bez důsledků na podzemní stavbu 

Příklad pro kategorii A, exploze v městském kolektoru můţe způsobit iniciační událost 

provozního charakteru v metru (vykolejení, zhroucení ostění apod.), pro D např. zkrat 

transformátoru v metru, pro E nákaza zvířat.  [10] 

Analýza se dá ještě doplnit dopady na: 

 Ţivoty a zdraví lidí (zvířat) 

 Poškození na majetku 

 Ekonomický dopad 

 Sociální dopad 

 Mezinárodní dopad 

Některé konkrétní podzemní stavby mají svá specifická rizika či je u nich vyšší stupeň 

vzniku neţádoucí události a její větší dopad (důsledek). Např. u hromadných podzemních garáţí se 

musí počítat v případě vzniku poţáru s jeho rychlým šířením (pravděpodobnost zasaţení více 

vozidel) a nebezpečím výbuchu (např. automobil s plynovým pohonem). Zplodiny hoření z této 

sestavy jsou velmi toxické.   

Velmi obtíţné a nebezpečné pro zásah poţárních jednotek jsou podzemní garáţe umístěné 

pod obchodními domy, divadly, hotely, kde musí být provedena evakuace pozemních pater. Lze 

předpokládat jako průvodní jev evakuace paniku a zároveň se jedná o velký prostor pro pátrání 

spojené s vyhledáváním ohroţených osob. Velká část podzemní historických měst 

byla  rekonstruována na vinárny, bary, diskotéky apod. Dochází při provozu ke zvýšení koncentrace 

většího počtu osob v relativně stísněných prostorech podzemí.  

Z poţárního hlediska jsou sklepní podzemní prostory rizikové obecně tím, ţe vysoká teplota 

poţáru je bez podstatných rozdílů teploty u podlahy a stropu, silné zakouření bez zřetelné ventrální 

roviny, hrozba výbuchu zplodin nedokonalého hoření a moţné šíření poţáru do nadzemních prostor 

instalačními šachtami či přenosem tepla.  [29] 
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Nelze zapomínat na obrovské mnoţství kolektorových sítí pod centrem města v blízkosti 

halových podchodů a tras metra, kde vedle rizik vzájemného působení médií v kolektoru je zde 

moţnost realizovat kriminální či teroristický čin, např. při exkurzi bez ohledu na řadu 

zabezpečovacích prvků.  

Dalším problémem jsou např. výbuchové šachty u praţského metra, či třeba u pracovníků  

v jeskyních jejich ozáření z přírodních zdrojů. Jako kuriozitu uvádíme dopad pro další generace, tj. 

nezachování původních archeologických nálezů pod historickými budovami, kde se budují 

podzemní garáţe. [29] 

Závěrem této je dobré zdůraznit, ţe řízení rizik je jen změna způsobu myšlení, je to 

systematické a důsledné přemýšlení o tom: 

 Co se můţe stát  

 Kde se to můţe stát  

 Kdy se to můţe stát  

 Jak se to můţe stát  

 Jaké to bude mít důsledky  

 Jaké další děje nastanou 

Metodika řízení rizik vyţaduje aktivní přístup, tj. mít představivost co se můţe stát, jaké 

jsou moţné reakce na neočekávanou situaci. Specifickým rysem řízení rizik je také to, ţe vede  

k týmovému přístupu řešení problému. Je třeba si uvědomit, ţe matematický údaj počtu 

pravděpodobnosti ve vzorci rizik je pouhým doplňkem a někdy mohou být sloţité výpočty zcela 

zavádějící.  [10] 
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7 LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ PRO SNÍŢENÍ RIZIKA PODZEMNÍCH 

STAVEB 

Podzemní díla jsou situována do míst, kde působí negativní faktory přírodního prostředí 

(agresivní podzemní voda, deformace hornin, tlaky), vliv vlastního provozu v podzemním díle  

a časový faktor. na tyto negativní faktory je nutno reagovat pravidelně prováděným monitoringem, 

diagnostikou poruch podzemních konstrukcí, projektováním údrţby, rekonstrukcí a včasnou 

realizací některých opatření např. injektáţe, izolace, kotvení, stříkaná betonáţ, bezpečnostní prvky 

apod. Špatná údrţba zvyšuje rizika, která jsou spojena s existencí a vlastním provozem podzemní 

stavby (objektu).  

Podzemní stavby jsou rovněţ citlivým místem pro selhání technologií, vůči sabotáţím či 

teroristickému útoku. Z těchto důvodů Bezpečnostní radastátu svým usnesením číslo 69 z 19.7.2005 

vyjádřila podporu státnímu dozorování podzemních staveb a objektů. Zárověň bylo bylo uloţeno 

Českému báňskému úřadu, aby vypracoval návrh novely zákona č. 61/1998 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské psrávě, která by legislativně upravila zabezpečení státního 

odborného dozoru při provozu podzemních staveb (objektů), včetně zabezpečení báňské záchranné 

sluţby pro tyto stavby. [9] 

Přijatý zákon č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské psrávě ve znění pozdějších předpisů se podzemním stavbám věnuje 

ve čtvrté části tohoto zákona s názvem Podzemní objekty. Ustanovení § 37 má následující znění. 

Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona povaţují tyto podzemní prostory 

vytvořené raţením: 

 Tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m a tunely a štoly metra 

 Kolektory, včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet 

 Jiné prostory o objemu větším neţ 1 000 m
3
 zpřístupněné veřejnosti nebo vyuţívané 

k podnikatelské činnosti 

 Stavby pro účely ochrany obyvatelstva 

 Kanalizační stoky o světlém průřezu větším neţ 2 m
2
, pokud jejich délka přesahuje 

50 m 

 Odvodňovací a vodovodní štoly  o s větlém průřezu větším neţ 2 m
2
, pokud jejich 

dílka přesahuje 50 m 

 Stará, nebo opuštěná díla zpřístupněná veřejnosti [10] 
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Následně zákon ukládá provozovatelům, či vlastním podzemních objektů udrţovat tyto 

objekty v bezpečném stavu a to souborem technologických prvků proti tlaku nadloţí , proti 

uvolnění horniny a obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních prostor. Nad 

zajištěním bezpečného stavu  podzemních objektůvykonává vrchni dozor Orgýny státní báňské 

sptávy. V zákoně je prostřednictvím vyhlášky zmocnění pro Český báňský úřad ke stanovení lhůty 

pro  provádění bezpečnostní prohlídky.  

Z působnosti tohoto zákona jsou vyjmuty podzemní objekty, které podléhájí dozoru 

Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti. jako 

konkrétní příklad staveb podlehájících dozoru resortu Ministerstva dopravy jsou silníční  

a ţelezniční tunely. [10] 

Prováděcí vyhláška Českého báňského úřadu č. 49/2008 Sb., o poţadavcích zajištění 

bezpečného stavu podzemních objektů, stanoví lhůty prohlídek podzemních objektů a způsob 

ověřování jejich bezpečného stavu. Jako způsob ověřování jsou brány prohlídky, při kterých se 

posuzují zejména:   

 Funkčnost, celistvost, popřípadně tuhost ostění s hledista stability a účelu 

podzemního objektu, včetně lokalizace míst s narušeným ostěním, u podzemních 

objektů nebo jejich částí dočasně zajištěných ostěním nebo bez ostění také 

soudrţnost horniny a riziko samovolného opadávání hornin 

 Tvar příšného, popřípadě i podélného profilu podzemního objektu a jeho případné 

změny 

 Vliv zabudovaných, případně provozovaných technologických zařízení na stav ostění 

 Neţádoucí průsak vody do podzemního objektu a jeho vliv na ostění, způspb 

odvádění vody vniklé do podzemního objektu 

 Stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na ostění 

 Stav a těsnost případných uzavíracích hrází 

 Schůdnost a prlůchodnost pouţívaných cest [10] 
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Při prohlídce se ověřují, doplňují ču upravují identifikační údaje o podzemním objektu 

(příloha č.1 vyhlášky) a hodnocení míry rizika podzemního objektu (příloha č. 2 vyhlášky) , kde 

jsou uvedeny příklady moţných rizik a hodnotí se jejich stupeň.  

Příklady moţných rizik:  

 Poţár lokální 

 Poţár velkého rozsahu 

 Poţár na povrchu ohroţující podzemní objekt 

 Výbuch plynu nebo prachu 

 Destrukce stavebních částí 

 Zával 

 Úraz nebo ohroţení více neţ 10 osob 

 Destrukce technologického zařízení 

 Porucha větrání 

 Zatopení nebo zaplavení 

 Zaplyňování nedýchatelnými plyny 

 Teroristický útok 

 Přírodní ţivly 

 Výpadek přívodu elektrické energie 

 Dopravní nehoda v podzemním objektu 

 Vniknutí cizí osobydo podzemního objektu  [7, 10] 

Způsob ověřování bezpečného stavu podzemních objektů v souladu s citovanou vyhláškou 

provádí pracovníci báňské záchranné sluţby. Proto je na místě stručně uvést, co je báňská 

záchranná sluţba a jaký je její význam ve vztahu k pozdemním dílům.  

Úkolem báňské záchranné sluţby je provádět práce k záchraně lidských ţivotů a majetku při 

závaţných provozních nehodách, včetně poskytnutí první pomoci v v podzemí. Plní téţ stanovené 

úkoly na úseku havarijní prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti provozu. Nově pak 

po přijetí novely zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb., se zapojila báňská 

záchranná sluţba do provádění prohlídek k ověření bezpečného stavu podzemních objektů  

a v návaznosti na vyhlášku č. 49/2008 Sb.,o poţadavcích zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů, je součástí prohlídky báňských záchranářů téţ hodnocení míry rizika podzemního objektu.

 [10] 
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Báňskou záchrannou sluţbu tvoří báňské záchranné stanice, kterými jsou hlavní báňské  

záchranné stanice a závodní báńské záchranné stanice. Hlavní báňské záchranné stanice se zřizují 

pro územní celky, a to Českým báňským úřadem. Úřadem, který rovněţ dává souhlas k jejich 

zřízení, schvaluje jejich sluţební řády, prověřuje odbornou způsobilost jejich pracovníků, dohlíţí na 

stav avybavení stanice. Závodní báňskou záchrannou stanici zřizuje organizace na hlubinném dole, 

uhelném lomu, na pracovištích, kde probíhají vrtné práce spojené s moţností úniku kapalin, či 

plynu, kde se dobývají nerosty, louţením a jejich sanace. [10] 

Ve vyhlášce č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné sluţbě jsou dále rozpracovýny úkoly 

báňských záchranných stanic, jejich povinné vybavení, funkční šlenění, poţadavky na odbornou 

způsobilost báňských záchranářů, zásady zdolávání havárie apod. 

Na území České republiky jsou zřízeny 4 Hlavní báňské záchranné stanice: 

 OKD HBZS ,a.s. Ostrava 

 HBZS Most 

 HBZS Hodonín 

 HBZS Praha,  a.s. 

A tři závodní: 

 Báíňská záchranná sluţba Odolov 

 Závodní báňská záchranná stanice Dolní Roţínka 

 Závodní báňská stanice Hamry  

Hlavní báňská záchranná stanice Praha, a.s. byla zaloţena (transformována ze závodní) ke 

dni 1.1.2006 jako reakce na nástup podzemního stavitelství prováděného hornickým způsobem  

v Praze. Podzemní díla v Praze jsou vedena v malé hloubce pod terénem v proměnlivých 

geologických formacích, pod zástavbou, pod dopravními komunikacemi a mezi sloţitým 

podzěmním urbanismem. Bylo nutné vytvořit novou specializaci báňského záchranářství, a to 

zaměřenou na podzemní stavitelství, a to i s celorepublikovým působením.   

České báňské záchranné sluţby se stali signatáři nezinárodní organizace báňského 

záchranářství IMRT, coţ svědčí o jejich odborné erudaci. Od nabití účinnosti zákona č. 267/2007 

Sb., a prováděcí vyhlášky č. 49/2008 Sb., eviduje HZBS Praha,a.s., ke dni 31.8.2010, 247 

podzememních objektů, které prošli prohlídkou. Z evšech provedených prohlídek a kontrol byli 

sepsány protokoly a byla zhodnoce míra rizika dle přílohy č.2 vyhlášky č. č. 49/2008 Sb.  [10] 
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Tab. č. 9: Nejčastější typy ohroţení podzemních objektů, dle výsledků prohlídek [10] 

Nejčastější ohroţení Počet ohroţených objektů (z 249) 

Teroristický útok 83 

Vniknutí cizí osoby do objektu 63 

Nebezpečné látky v podzemním objektu 55 

Nebezpečné látky v okolí objektu 48 

Úraz nebo ohroţení nejvíce 10 osob 48 

Úraz nebo ohroţení více osob 48 

Přírodní ţivly 38 

Určitý organizační problém u prohlídek spočíval v tom, ţe úřady podzemních objektů je 

těţšké určit vlastnické stavy, a to zvláště u objektů v podzemí historických měst (podzemní stavba 

dle naší legislativy není evidována v katastru nemovitostí).   

Touto přijatou legislativou a fyzicky prováděnými prohlídkami se i ostatní podzemní 

objekty částečně přiblíţili ke kategorii silničních a ţelezničních tunelů.  

České dráhy mají jiţ od roku 2001 v platnosti předpis S6 - Správa tunelu, který uparvuje 

způsob správy ţelezničních tunelových objektů. Provozní dokumentaci ţelezničního tunelu člení 

na:  

 Evidenci tunelu 

 Kroniku tunelu 

 Dokumenttaci s dohledávácí činností 

 Soubor tunelové dokumntace 

 Ostatní dokumntace [10] 
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Dohledávácí činnost slouţí ke zjišťovájí a sledování stavebního stavu tunelu. Člení se na : 

a) stálý dohled (v rámci předepsaných obchůzek a obhlídek tratí), 

b) běţné prohlídky (zjišťování celkového stavebního stavu objektu, 1x ročne), 

c) podrobné prohlídky (zjiˇšťování celkového stavu tunelu vč. jeho vztahu k okolí, 1 x 

5let), 

d) kontrolní prohlídky (v případě mimořádné naléhavé potřeby). 

Hodnocení stavebního stavu tunelu se provádí při podrobné prohlédcše a jeho stav se 

hodnotí třemi trupni: 

1. dobrý (zde pouze drobné údrţbářské práce) 

2. vyhovující (zjištěné závady malého rozsahu) 

3. nevyhovující ( vyţaduje sanaci velkého rozsahu, nebo rekostrukci) 

velmi dobře rozpracovaná krutérie pro hodnocení jsou stanovena v příloze č. 3 vyhlášky  

č. 49/2008 Sb. Výhodou je rovněţ moţnost vyuţít při provádění zápisu prohlídek smluvených 

značek a zkratek, které jsou uvedeny v příloze předpisu. Důleţitým dokumentem stanovených 

předpisem je Kronika tunelu, coţ je chronologicky uspořádaná zpráva o stavu, údrţbě a dalších 

činnostech o tunelu po celou dobu jeho existence. [10] 
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8 PŘEHLED METOD POUŢÍVANÝCH PRO KONTROLU OSTĚNÍ 

V této kapitole jsem se zaměřil na některé z nejpouţívanějších metod měření stavu ostění.  

Metody měření lze rozdělit na: 

Kontaktní metody měření (dochází ke styku měřícího prvku s ostěním) 

 Měření obvodového napětí působícího v ostění 

 Měření tlaků působících na ostění 

 Měření konvergence a náklonů 

 Měření přetvoření ostění  

Bezkontaktní metody měření (nedochází k fyzickému styku měřícího prvku s ostěním) 

 Termovizní měření ostění 

 Ultrazvukové prosvědcování ostění [8] 

8.1 Metoda měření obvodového napětí působícího v ostění 

Pro tyto účely se pouţívají buť tlakové podušky, nebo deformetry. Tlakové podušky se 

ozazují mezi horninový masiv a betonové ostění. Jsou umístěny na 5 – 7 místech okolo vnějšího 

rubu ostění, aby bylo moţno srovnávat teoretický průběh tlaků na ostění s jejím skutečným 

průběhem. Přímé měření napětí tlakovými poduškami je zpravidla podstatně méně polehlivé q méně 

přesné neţ nepřímé měření deformetry. 

Deformetry se osazují přímo do ostění tak, aby bylo zajištěno, ţe se na ně spolehlivě 

přenesou obvodová napětí působícího betonového ostění.  U deformetrů měříme odpovídající 

přetvoření a ta se pak se záznamového modulu pruţnosti betonu přepočítávají na napětí. [13] 

8.2 Měření konvergence a náklonů ostění 

Měření optickými automatickými stanicemi 

Optickými stanicemi se měří polohové změny odrazových terčů osazených pevnědo 

konstrukce tunelového ostění (obr. č. 16). Střední měřickou chybu jednorázového odečtu 

nejmodernějších stanic (například Leica) uvádějí výrobci obvykle mezi 0,5 a 1 mm. Přesnost 

opakovaných měření jako celku, se kterou lze při hodnocení výsledku počítat, je o něco menší  

a pohybuje se okolo 2–3 mm.Měření se hodí do větších výrubů předevšímk opakované kontrole 
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přetváření ostěníběhem raţby a ke kontrole jeho dlouhodobéstability. Měřické řezy, z nichţ 

kaţdýmůţe obsahovat několik bodů, se osazujív pravidelně se opakujících vzdálenostech,které 

bývají obvykle 5 aţ 25 metrů. [13] 

 

Obr. č.16: Měření konvergence ostění optickou automatickou stanicí [13] 

8.3 Měření přetvoření ostění 

Pro detekci poruchy je potřeba danou oblast sledovat nejlépe měřením přetvoření ostění. 

Značnávariabilita napětí podél ostění podzemních konstrukcí vyţaduje hustou síťměřicích 

bodů.K měření rozevírání, resp. zavírání trhlin v oblasti postiţené vodorovnými trhlinami jsou 

pouţívány strunové trhlinoměry viz. obr. č. 17.  

 

Obr. č. 17: Zapojení trhlinoměru Geokom [1] 

Cílem měření je zachytit změny dynamického chování ostění při průjezdech dopravních 

prostředků. Propojenost jednotlivých systémů detekce a měření mikro-deformací se ukazuje jako 

velmi uţitečné a funkční. [13] 
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8.4 Termografické měření 

Při termografii se určuje tepelná vodivost ostění a je vytvořena termografická mapa povrchu 

tunelu (obr. č. 18). Získané termografické snímky jsou nositely informací o vnitřním stavu 

podzemního objektu, struktuře a povrchových vlastnostech. Mezi tyto informace lze pak zařadit 

např. praskliny, poréznost, kde je povrch tunelu suchý a kde vlhký. Dokonce lze z termografie 

odvozovat jiné materiálové sloţení ostění, neţ je v okolí. [10] 

 

Obr. č. 18: Termografický snímek vjezdové části ještědského tunelu [10] 
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9 VLASTNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PODZEMNÍCH DĚL 

Prvotním cílem mé praktické části bylo měření vybraných podzemních objektů dle 

následujícího odstavce. Od paní inţenýrky Večerkové, mé konzultantky a profesora Dudáčka, jako 

mého vedoucího diplomové práce jsem měl přislíbeno měření termokamerou typu Thermo Pro TP8, 

kterou fakulta vlastní. Po sepsání teoretické části a mé přípravě na praktickou část se však vyskytly 

nečekané problémy jak s převozem termokamery, tak především s povolením od Báňského úřadu 

pro měření ve vybraných podzemních objektech. Proto jsem měření termokamerou neuskutečnil. 

Pro své původní měření vybraných podzemních staveb jsem si zvolil metodu termovizního 

měření, která jak doufám odhalí slabá místa u vybraných podzemních staveb.Tato slabá místa se 

mohou objevit u starších podzemních staveb, staveb které byly nekvalitně provedeny, tzn. nebyly 

stavěny v souladu s platnými normamy, či nebylo dodrţeno technologickým postupů 

výroby.Termografické měření jsem si vybral pro účely své diplomové práce z následujících 

důvodů: 

1) Jedná o bezkontaktní metodu (viz. následující odstavec) 

2) Termokameru vlastní fakulta FBI, na níţ studuji 

3) Jiné plošné nedestruktivní diagnostiky podzemních staveb nemám k dispozici 

(ultrazvukové prosvěcování podzemních staveb) 

4) Kontaktní metody měření nelze z důvodu zásahu do podzemní stavby pouţít 

Po získání termografických snímků následně identifikuji vady ostění, které by mohli vést  

k ohroţení osob a navrhnu opatření tak, aby se vady ostění neprojevily na případné osoby 

v podzemní stavbě (cestující vlaků, automobilových prostředků). 
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9.1 Princip termografického měření 

Termografické měření je bezkontaktní měření teploty. Měření se provádí bez nutnosti 

fyzického kontaktu měřidla s měřeným subjektem. Vyuţívá neviditelného infračerveného záření pro 

bezpečné měření povrchových teplot předmětů. Je moţné měřit i vzdálenější a nepřístupné povrchy 

i elektrická zařízení v provozu pod napětím. Termografické měření je navíc schopno zaznamenat 

mnohem rychleji teplotní změny neţ kontaktní měření. Rozborem teplotního pole je pak moţné 

posoudit stav zařízení. Tato metoda vyuţívá infračervené části spektra a je zaloţena na skutečnosti, 

ţe kaţdá nepravidelnost v tepelně technických vlastnostech materiálu tvořícího obvodový plášť se 

projeví odchylkami v rozloţení povrchové teploty na vnější stěně objektu. Rozloţení teplot je na 

termogramu odlišeno barevně popř. v šedé škále - způsob lze zvolit dle potřeb snímaného objektu. 

Smyslem je jasná a přehledná vizualizace rozloţení povrchových teplot na objektu.  [36] 

V dnešních kvalitních termokamerách se pouţívají téměř výhradně IR senzory ve formě 

čipů –  bolometry. Bolometry jsou senzory pro bezdotykové měření teploty pracující na principu 

pyrometrie - měření celkového vyzářeného tepelného výkonu prostřednictvím infračerveného 

záření. Tvoří tak alternativu k ostatním senzorům pro bezdotykové měření teploty, 

infratermočlánky, pyroelektrické senzory a fotonové snímače. Častěji se však bolometry vyskytují  

v podobě integrovaných obvodů obsahující uspořádání několika desítek, stovek nebo i tisíců 

bolometrů do matice, obecně označované jako mikrobolometry. Vyuţívají se nejčastěji pro potřeby 

termovize, tzn. infračerveného snímání obrazu předmětů s následnou moţností měření nebo detekce 

jejich teploty. Struktura jednoduchého bolometru je zobrazena na obr. č. 19. Infračervené záření 

dopadá na absorpční vrstvu senzoru tvořenou zlatou fólií, která pohlcuje aţ 95% záření. To ohřívá 

teplotně vodivý povrch i nosník. Na spodní straně nosníku je napařený meandr odporové dráhy, 

jejíţ odpor se mění lineárně s teplotou. [36] 

 

Obr. č. 19: Provedení jednoduchého bolometru [36] 
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10 NÁHRADNÍ VARIANTA MĚŘENÍ PODZEMNÍCH DĚL 

Jako náhradní variantu jsem zvolil modelovaní ostění tunelu Mrázovka v programu GEO5 

MKP - DEMO, metodou konečných prvků (seznámení s touto metodou viz. kapitola 10.1). 

Vzhledem k demoverzi programu a také k začátku práce na nové variantě praktické části, však 

nestihnu  provést všechny modelace, které bych provedl, pokud bych s touto variantou počítal jiţ od 

zadání diplomové práce. Proto by tyto další simulace a výpočty mohly být náplní další diplomové 

práce.Při svém modelování jsem měl jen základní údaje (o zeminách, ostění a výztuhách), o ostatní 

údaje jsem ţádal firmu PUDIS a.s. – generálního projektanta a také firmu SATRA s.r.o. Bohuţel 

jsem jako student s ţádostí neuspěl. 

10.1 Metoda konečných prvků (MKP) 

Základní myšlenka metody konečných prvků spočívá v diskretizaci (nahrazení) kontinua 

(spojitého prostředí) modelem tvořeným prvky, které mají jednoduchý geometrický tvar, konečnou 

velikost a předem definované přetvárné vlastnosti. Jednotlivé prvky jsou mezi sebou vzájemně 

spojeny uzlovými body. Pro rovinné úlohy se nejčastěji pouţívají prvky trojúhelníkové či 

čtyřúhelníkové. Soubor konečných prvků nahrazujících kontinuum aproximuje jeho tvar pouze  

s určitou přesností a není zatíţen skutečně působícím zatíţením, ale silami působícími v uzlech 

prvků, jeţ jsou původnímu zatíţení staticky ekvivalentní. Pro kaţdý z konečných prvků jsou 

odvozeny rovnice popisující vztahy mezi proměnnými jednotlivých uzlů. Tyto rovnice dohromady 

tvoří soustavu rovnic, jejíţ  řešení je získáno na základě spojitosti a rovnováhy v uzlech mezi 

sousedními prvky a aplikací okrajových podmínek úlohy. Výsledkem řešení jsou hodnoty posunů 

nebo napětí v předem zvolených bodech totoţných s uzly prvků. Z hodnot vypočtených v uzlových 

bodech je pak moţno pomocí interpolačních funkcí definovaných v kaţdém prvku nalézt i velikosti 

posunů nebo napětí v obecných bodech prvků. [37] 

10.1.1 Výpočtový program GEO 5 MKP 

Numerická analýza tunelu Mrázovka byla provedena v programu GEO 5 MKP. Jak jiţ 

název napovídá, pro numerické  řešení software vyuţívá metodu konečných prvků. Program je 

určen k 2D modelování především následujících geotechnických úloh:  

 sedání terénu 

 paţící konstrukce  

 kotvené opěrné konstrukce  
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 stabilita svahů 

 výruby a tunely [37] 

Základní pouţití programu se skládá ze dvou částí: 

V první části v reţimu topologie nadefinujeme geometrii konstrukce, zadáme parametry 

zemin a hornin, které následně přiřadíme příslušným rozhraním modelu, na předem vytvořené linie 

přidáme nosníky pouţívané v programu k modelování tunelových ostění a paţících konstrukcí, 

provedeme některá další nastavení týkající se výpočtu (např. metoda výpočtu, výpočtové normy, 

kontaktní prvky) a vygenerujeme síť konečných prvků.  

Ve druhé  části nadefinujeme jednotlivé fáze výpočtu a provádíme vlastní výpočty. Při 

zadávání fází výpočtu můţeme  v libovolné z nich aktivovat  či deaktivovat  části konstrukce, měnit 

materiály v rozhraních modelu, přidat nebo odebrat kotvy, rozpěry a geovýztuhy, zadat či vyrušit 

přitíţení povrchu, měnit parametry materiálu a dimenze nosníků nebo libovolné nosníky z výpočtu 

zcela vypustit. Samozřejmostí je moţnost zavést do výpočtu vliv podzemní vody.  [37] 

Součástí programu je automatický korektor zadané geometrie. Před generací sítě konečných 

prvků software sám najde průniky všech zadaných linií a vytvoří adekvátní model. Dále má 

program zabudovaný automatický generátor sítě konečných prvků s moţností zahušťování sítě 

kolem linií nebo bodů. Síť je moţno vytvořit z tříuzlových nebo šestiuzlových trojúhelníkových 

prvků. Okrajové podmínky úlohy si software nastaví také automaticky, v případě potřeby je však 

moţné je upravit. Výsledky výpočtu lze zobrazovat buď celkové, nebo je moţné si nechat ukázat 

změny veličin oproti předchozím fázím výpočtu. Formou izoploch  či izolinií program znázorňuje 

napětí a deformace v horninovém masivu, umí vykreslit průběhy vnitřních sil na nosnících nebo 

zobrazit tvar poklesové kotliny povrchu terénu. [37] 

10.2 Tunel Mrázovka 

Tunel Mrázovka je jednou z nejvýznamějších staveb poslední doby v České republice. 

Dvoutrubní tunel se nachází v hlavním městě Praze a situován je uvnitř města v západní části 

Městského okruhu. Šířka západního i východního třípruhového tunelu je 16,6 m, výška 12,5 m  

a průřezová plocha 165 m2 (v rozpletu aţ 324 m2).Celková délka tunelu dosahuje 1300 m  

u západního tubusu a 1254 m u východního.Tunel prochází oblastí s rozmanitou, značně 

nepříznivou geologií, a proto byla od severního portálu raţena průzkumná štola. V části trasy tunel 

podchází při nízkém nadloţí obytnou zástavbu. Raţba se provedla Novou rakouskou tunelovací 

metodou.  
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Primární ostění tvoří stříkaný beton C20/25, tloušťky 250 aţ 500 mm, výztuţné příhradové 

oblouky, sítě a radiální kotvy. Po celém obvodu tunelu je instalována mezilehlá polyethylénová 

fóliová izolace SARNAFIL MP 915-30 B2 o tloušťce 3 mm.  [1] 

Návrh definitivního ostění byl proveden na základě řady statických výpočtů, provedených 

metodou konečných prvků, s vyuţitím numerického modelu simulující téţ rozpad primárního ostění 

v čase, a tím postupný přechod geostatického zatíţení z primárního na definitivní ostění. Definitivní 

ostění je z armovaného monolitického betonu  C25/30. 

10.3 Vstupní údaje pro modelování 

Pro vytvoření přesného modelu je zapotřebí do programu GEO5 MKP zadat velmi pečlivě 

vstupní hodnoty. Na přesnosti zadaných hodnot závisí následné správné výsledky. Většinu z nich 

lze získat z literatury a norem (typy zemin, typy pouţitých betonů, ocelí,…) a zkoušek prováděných 

v rámci geologických zkoušek. Pro určení některých charakteristik zemin a hornin je však vhodné 

provést parametrickou studii a na základě získaných výsledků zvolit ty charakteristiky, při jejichţ 

výběru chování modelu nejvíce odpovídá reálné situaci. V takovém případě hraje důleţitou roli 

zkušenost autora výpočtu. Při svém modelování jsem měl jen základní údaje (o zeminách, ostění  

a výztuhách), o ostatní údaje jsem ţádal firmu PUDIS a.s. – generálního projektanta a také firmu 

SATRA s.r.o. Bohuţel jsem jako student s ţádostí neuspěl.  

10.3.1 Geologické a geotechnické podmínky výstavby tunelu 

Z hlediska inţenýrskogeologického byl pro účely numerického modelování horninový masiv 

v profilu km 5,160 rozčleněn na základě heterogenity geomechanických vlastností horninového 

masivu na následující kvazihomogenní celky – geotechnické typy (obr. č. 20). [23] 

 

Obr. č. 20: Geotechnické typy horninového masivu [23] 
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 Antropogenní naváţky: značně proměnné mechanické vlastnosti v horizontálním  

i vertikálním směru, konzistence převáţně tuhá. 

 Deluviální sedimenty: charakter písčitých hlín, hlinitých písků aţ písčitých jílů tuhé aţ 

pevné konzistence, se střípky břidlic a úlomky hornin.  

 Rozloţená břidlice: hornina silně aţ zcela zvětralá na písčitou hlínu tuhé aţ pevné 

konzistence, s úlomky břidlic.  

 Zvětralá břidlice: hornina tence deskovitě aţ deskovitě vrstevnatá, stupeň pevnosti velmi 

nízký aţ extrémně nízký, hustota diskontinuit velmi velká aţ extrémně velká (10–40 mm).  

 Navětralá břidlice: hornina deskovitě vrstevnatá, stupeň pevnosti velmi nízký aţ nízký, 

hustota diskontinuit velká (60–200 mm).  

 Zdravá břidlice: hornina deskovitě vrstevnatá, stupeň pevnosti nízký aţ střední, hustota 

diskontinuit velká aţ střední (60–300 mm). Na základě změny přetvárného chování 

horninového masivu v závislosti na hloubce pod povrchem byla zóna zdravé břidlice dále 

rozčleněna na dvě části.  

 Tektonická porucha resp. poruchové pásmo: samostatný průběţný pás o nepravé 

mocnosti 4 m, který protíná všechny zóny ordovického masivu pod úhlem cca 30°. Jedná se 

o tektonicky podrcenou horninu, tzv. tektonickou brekcii, střípkovitě aţ úlomkovitě 

rozpadavou, s výplní jílu písčitého, měkké aţ tuhé konzistence. Hornina v poruše má 

charakter zeminy (jílovitého štěrku). Vzhledem k tomu, ţe tektonická porucha je v profilu 

km 5,160 směrově orientována šikmo k podélné ose tunelu, ovlivňuje nepříznivě chování 

horninového masivu při raţbě tunelu na úseku značně větším, neţ byl poruchový úsek 

zastiţený ve výrubu průzkumné štoly. [23] 
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Tab. č. 10: Přehled geotechnických typů zemin a hornin [4] 
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10.3.2 Modelování podpůrných opatření 

Ve zkoumaném profilu km 5,160 byla modelována sanační (zpevňující) injektáţ  

z průzkumné štoly, dále kotvení 16ti svorníkySN délky 4–6 m a mikropilotové podepření pat ostění 

kaloty (trubky  70/7 mm délky 9 m). Zavedení svorníků do numerického modelu bylo provedeno 

metodou, kdy se prokotvená oblast horninového masivu kolem výrubu odpovídající délce svorníků 

nahradí horninou s lepšími parametry. Svorníková výztuţ kolem výrubu tunelu Mrázovka 

zasahovala do hornin geotechnických typů R4, R5, G5 (charakteristiky viz tab. č. 10). Dle autora 

[32] bylo Edef  zlepšeno o 64 %, c zlepšena o 49 % pro kaţdý geotechnický typ. [23] 

10.4 Postup výpočtu 

Pro své modelování jsem si po konzultaci s panem Ing. Ďurišem výchozí model viz. obr. č. 

20 upravil na vodorovné uspořádání horninového masivu. Taktéţ jsem modeloval postup raţby 

horizontálním členěním výrubu viz. obr. č. 21. 

 

Obr. č. 21: Nové rozdělení zemin 
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10.4.1 Vytvoření sítě konečných prvků 

Po vytvoření rozhraní zemin (Příloha č. 1), navrţení profilu tunelu Mrázovka pomocí 

volných bodů a volných linií a následném zahuštění kolem volného bodu umístěného ve středu 

výrubu (právě na hranici výrubu lze očekávat největší změny napětí) jsem nechal program GEO5 

MKP vytvořit síť konečných prvků (Příloha č. 2). V programu byla síť tvořena 3172 šestiuzlovými 

trojúhelníkovými prvky se základnídélkou hrany 4 m. Navíc nejdůleţitějšími výsledky prováděného 

výpočtu jsou vnitřní síly na primárním ostění, a proto bylo nutné mít v této oblasti síť dostatečně 

hustou, aby byly dosaţené výsledky co nejpřesnější. Poloměr zahuštění jsem zvolil 10 m. Délku 

hrany prvku v zahuštěné oblasti jsem určil na 0,5 m. 

10.4.2 Napětí v horninovém masivu  

Po vytvoření sítě konečných prvků jsem v programu GEO5 MKP mohl vymodelovat napětí 

v horninovém masivu (Příloha č. 3). Zde se jedná o napětí pouze horniny, bez fází budování  

― rubání‖ tunelu. 

10.4.3 Budování tunelu – raţba průzkumné štoly 

V této fázi budování jsem zvolil primární ostění k průzkumné štole, která byla raţena jako 

první. Primární ostění zde zastupuje beton B 20/25 tloušťky 150 mm. Následně jsem vymodeloval 

napětí v rohninovém masivu při ―odrubání‖ zeminy v průzkumné štole (Příloha č. 4). 

10.4.4 Budování tunelu – raţba kaloty tunelu 

Ve fázi budování 3 jsem se zaměřil na rařbu kaloty tunelu. Před modelováním jsem přiřadil 

primární ostění kaloty. Ostění zde zastupuje beton B 20/25 tloušťky 350 mm. Prostřednictvím 

grafických výstupů je zde vykresleno normálové napětí horninového masivu  σz  (Příloha č. 5). Pro 

normálová napětí σx, σz platí, ţe znaménko plus představuje tlak  a znaménko mínus znamená tah.  

10.4.5 Budování tunelu – raţba opěří tunelu 

Ve fázi budování 4 jsem se zaměřil na rařbu opření tunelu. Před modelováním jsem přiřadil 

primární ostění opěří. Ostění zde zastupuje beton B 20/25 tloušťky 350 mm. Prostřednictvím 

grafických výstupů je zde vykresleno normálové napětí horninového masivu  σz (Příloha č. 6). Pro 

normálová napětí σx, σz platí, ţe znaménko plus představuje tlak  a znaménko mínus znamená tah.   
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10.4.6 Budování tunelu – raţba dna tunelu 

V poslední fázi budování 5 jsem se zaměřil na rařbu dna tunelu a následné uzavření truby 

tunelu Mrázovka. Před modelováním jsem přiřadil primární ostění dna. Ostění zde zastupuje opět 

beton B 20/25 tloušťky 350 mm. Prostřednictvím grafických výstupů jsou zde vykresleny 

normálová napětí horninového masivu σx, σz a smykové napětí τxz (Příloha č. 7 - 9). Pro normálová 

napětí σx, σz  opět platí, ţe znaménko plus představuje tlak a znaménko mínus znamená tah.   

10.4.7 Deformace horninového masivu 

Při pouţití deformačních modulů z okrajů stanovených intervalů se vypočtené deformace 

terénu pohybovaly ve směru dx max  = 13,9 mm (Příloha č. 10), ve směru dz max = 43,2 mm (Příloha  

č. 11). Deformace dx, dz jsou kladné proti kladné ose, tzn. ţe u poklesové kotliny kladná hodnota 

znamená pokles a záporná hodnota nadzvednutí povrchu terénu. 

10.4.8 Vnitřní síly na primárním ostění 

Po vymodelování všech fází budování tunelu jsem se rozhodl nechat zobrazit následující 

vnitřní síly, působící na primární ostění (Příloha č. 12-14): 

1. Průběh ohybového momentu - M
+

max  = 71,9 kN/m;  M
-
max  = -218,2  kN/m 

2. Tlak vyvolaný horninou na ostění - N
-
max =  - 2698,4  kN/m 

3. Kolmá deformace primárního ostění - D
+

max = 40,2  mm;  D
-
max = - 43,2 mm 
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11 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Na základě výstupů z programu, především pak deformací primárního ostění jde vidět, jak 

se bude chovat primární ostění tunelu Mrázovka. Je patrné, ţe se musí při dalším postupu stavby 

tunelu soustředit velká pozornost na chování primárního ostění. Důleţitou roli hraje prokotvení 

horninového prstence v okolí výrubu, který se významnou měrou podílí na celkové únosnosti 

systému ostění – hornina. Příčiny nadměrných deformací horninového masivu a primárního ostění 

západní tunelové trouby tunelu Mrázovka v oblasti severního portálu lze vysvětlit několika faktory: 

 Existence tektonické poruchy a souběh nepříznivých hodnot parametrů horninového 

masivu značně ovlivnily výsledné deformace.  

 Sklon povrchu terénu nad tunelem (úbočí vrchu Mrázovka) nepříznivě ovlivnil směr 

a velikost výsledných deformací oproti konfiguraci s vodorovným povrchem nadloţí.  

 Časté tektonické poruchy v dané oblasti ovlivnily jak celkové chování horninového 

masivu, tak i účinnost realizované zpevňující injektáţe.  

 Hodnoty vstupních parametrů horninového masivu pouţité v modelu nevystihují 

dostatečně přesně fyzikálně–mechanické vlastnosti horninového masivu z hlediska 

jeho konečných deformací. 

Numerická analýza proto prokázala podstatný vliv rozloţení horninového masivu na 

deformace ostění. 

Proto je nutné jiţ při raţbě a následném zavádění primárního ostění kvalitně provést 

prokotvení horninového masivu, věnovat pozornost injektáţi a následnému provedení primárného 

ostění. Zde navrhuji nasazení tlakových podušek mezi horninovým masivem a primárním ostění pro 

průběţné měření napětí, kterým horninový masiv působí na primární ostění. Také je nezbytné po 

dobu zrání a ustálení tlaku mezi horninou a ostěním zavést deformety přimo do primárního ostění.  

V neposlední řadě je nezbytné provádět vizuální kontroly stavu ostění a v případě zjištění vad ostění 

okamţitě provést opatření k nápravě. 
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12 ZÁVĚR 

Cílem nové praktické části bylo vymodelovat tunel Mrázovka. Pokusil jsem se ověřit 

stávající stav – popsat chování horninového masivu a také vliv ostění na vybraný podzemní objekt. 

Nejprve byl pro účely numerického modelování vybrán horninový masiv v profilu km 5,160  

a rozčleněn na základě heterogenity geomechanických vlastností horninového masivu na 

kvazihomogenní celky horninového masivu viz. tab. č. 10. Pro zvolený řez byl vytvořen numerický 

model popisující předpokládané chování horninového masivu a primárního ostění při raţbě tunelu.  

Numerická analýza byla provedena v softwaru GEO 5 MKP – školní verze, který pro řešení 

vyuţívá metodu konečných prvků. Výsledkem numerického modelování bylo zjištění napětí 

v horninovém masivu, deformací horninového masivu i primárního ostění, tvaru poklesové kotliny 

povrchu terénu a především určení vnitřních sil na primárním ostění, na jejichţ základě jsem mohl 

zhodnotit budoucí chování primárního ostění a navrhnout postupy, které by mohli vést k ohroţení 

osob právě vlivem vad ostění. 

Nutno dodat, ţe veškeré hodnoty jsou hodnoty, které byly vypočteny programem GEO5, 

tudíţ nemusí souhlasit s reálným stavem a to z důvodu, ţe raţba horizontálním členěním výrubu 

byla prováděna jen na začátku stavby, poté se projektant a realizátor stavby rozhodli pro 

raţbu  vertikálním členěním, kvůli rozloţení horninového masivu. Taktéţ jsem neměl k dispozici 

zpětnou kontrolu správnosti výsledků, jelikoţ mi na mou písemnou ţádost generální projektant, 

firma PUDIS a.s. ani projektant, firma SATRA s.r.o. nevyšla vztříc a výsledky svých výpočtů mi 

k dispozici neposkytla.  
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Příloha  1: Přiřazení zemin 

Název : Zeminy a přiřazení Fáze : topologie 
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Příloha  2: Síť konečných prvků 

Název : Generování sítě konečných prvků Fáze : topologie 
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Příloha  3: Napjatost v horninovém masivu 

Název : Výpočet napjatosti horniny Fáze : 1 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sigma Z, eff.; rozsah : <0,00; 2179,44> kPa
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Příloha 4: Napjatost v horninovém masivu po výrubu štoly 

Název : Výpočet napjatosti horninového masivu po ražbě štoly Fáze : 2 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sigma Z, eff.; rozsah : <0,00; 2179,42> kPa

0
,0

0

2
0
0
,0

0

4
0
0
,0

0

6
0
0
,0

0

8
0
0
,0

0

1
0
0
0
,0

0

1
2
0
0
,0

0

1
4
0
0
,0

0

1
6
0
0
,0

0

1
8
0
0
,0

0

2
0
0
0
,0

0

2
1
7
9
,4

2



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění 

MartinGregor  2011 

 

Příloha 5: Napjatost v horninovém masivu po výrubu kaloty 

Název : Výpočet napjatosti horninového masivu po ražbě kaloty Fáze : 3 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sigma Z, eff.; rozsah : <0,00; 2184,03> kPa
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Příloha 6: Napjatost v horninovém masivu po opěří 

Název : Výpočet napjatosti horninového masivu po ražbě opěří Fáze : 4 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sigma Z, eff.; rozsah : <0,00; 2182,31> kPa
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Příloha 7: Napjatost v horninovém masivu po raţbě dna 

Název : Výpočet napjatosti horninového masivu po ražbě dna Fáze : 5 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sigma Z, eff.; rozsah : <0,00; 2182,21> kPa

0
,0

0

2
0
0
,0

0

4
0
0
,0

0

6
0
0
,0

0

8
0
0
,0

0

1
0
0
0
,0

0

1
2
0
0
,0

0

1
4
0
0
,0

0

1
6
0
0
,0

0

1
8
0
0
,0

0

2
0
0
0
,0

0

2
1
8
2
,2

1



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění 

MartinGregor  2011 

 

Příloha 8: Napjatost v horninovém masivu po raţbě dna 

Název : Výpočet napjatosti horninového masivu po ražbě dna Fáze : 5 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sigma X, eff.; rozsah : <4,18; 848,31> kPa
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Příloha 9: Velikost smykového napětí 

Název : Výpočet velikosti smykového napětí masivu po ražbě Fáze : 5 

 

Výsledky : celkové; veličina : Tau XZ; rozsah : <-266,29; 256,93> kPa

-2
6
6
,2

9

-2
2
5
,0

0

-1
8
0
,0

0

-1
3
5
,0

0

-9
0
,0

0

-4
5
,0

0

0
,0

0

4
5
,0

0

9
0
,0

0

1
3
5
,0

0

1
8
0
,0

0

2
2
5
,0

0

2
5
6
,9

3



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Zvýšení bezpečnosti osob ve vybraných podzemních stavbách se zaměřením na jejich ohroţení vadami ostění 

MartinGregor  2011 

 

Příloha 10: Sednutí terénu dx 

Název : Výpočet sednutí terénu v ose X Fáze : 5 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sednutí d X; rozsah : <-13,9; 13,6> mm
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Příloha 11: Sednutí terénu dz 

Název : Výpočet sednutí terénu v ose Z Fáze : 5 

 

Výsledky : celkové; veličina : Sednutí d Z; rozsah : <-40,2; 43,2> mm
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Příloha 12: Průběh ohybového momentu 

Název : Výpočet ohybového momentu primárního ostění Fáze : 5 
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Příloha 13: Tlak vyvolaný horninou na primární ostění 

Název : Výpočet tlaku na primární ostění Fáze : 5 

 

N+ [kN/m]
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Příloha 14: Kolmá deformace primárního ostění 

Název : Výpočet kolmé deformace primárního ostění Fáze : 5 
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