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Anotace 

Tato bakalářská práce řeší velmi rozsáhlou problematiku rizik, která se vztahují 

k podzemním objektům. Na začátku práce jsou probrány rizika vztahující se k vývojovým 

fázím jednotlivých typů podzemních objektů. V další části práce je rozpracována 

klasifikace podzemních objektů ve vztahu k jejich moţnému ohroţení daným rizikem. 

Součástí práce je také analýza zdrojů rizika v konkrétním podzemním objektu (tunel 

Lochkov). Následuje kapitola popisující monitoring a prohlídky podzemních objektů. Obě 

tyto metody v praxi vedou k minimalizaci nebo moţnosti úplného vyvarování se hrozícím 

rizikům. Monitoring a pravidelné prohlídky podzemního objektu stejně jako jejich 

ochranná pásma jsou důleţité pro bezpečnou existenci a provoz podzemních objektů. 

V závěru práce jsou nastíněny nepřesnosti v legislativě pojednávající o zajištění 

bezpečnosti podzemních objektů i okolních staveb. 

Klíčová slova: podzemní objekt, rizika, monitoring, ochranné pásmo, kontroly    

                         podzemních objektů  

 

Summary 

This thesis addresses the issue of very large risks relating to underground spaces. At the 

beginning of the work gives the risks related to the developmental stages of different types 

of underground structures. The next section is developed classification of underground 

structures in relation to their potential threat to a given risk. The work also includes 

analysis of sources of risk in a particular underground object (tunnel Lochkov). The 

following chapter describes the monitoring and inspection of underground spaces. Both of 

these methods in practice lead to minimize the possibility of settling or avoiding the risks 

involved. Monitoring and regular inspections of the underground facility as well their 

buffer zones are important to secure the existence and operation of underground spaces. In 

conclusion of the inaccuracies are outlined in the legislation dealing with the safety of 

underground spaces and the surrounding buildings. 

Keywords: underground spaces, risks, monitoring, protection zone, watching  

                    underground spaces 
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Úvod 

Kaţdá lidská činnost je spojena s většími či menšími riziky. Specifická rizika sebou nesou 

právě činnosti prováděné v podzemí. Rizika spojená s podzemními objekty je moţno dělit 

podle různých kritérií, která se odvíjejí z fáze existence podzemního objektu (podzemní 

objekt ve výstavbě nebo jiţ existující), z jeho funkce a provozu (dopravní, 

vodohospodářské, energetické a halové podzemní objekty). Aby bylo moţné jednotlivá 

rizika odhalit a následně minimalizovat, je nutné provádět pravidelnou kontrolu a 

prohlídky jak vznikajících, tak jiţ existujících podzemních objektů. Tyto kontroly je nutné 

provádět s ohledem na funkci daného podzemního objektu. Velmi důleţité je vytvoření a 

aktualizování postupů prohlídek a monitoringu podzemních objektů, aby bylo moţné 

hodnocení výsledků opakovaných kontrol. To je důleţité pro zabezpečení ochrany objektu 

samotného i osob v něm. Tyto kontroly a prohlídky spadají pod dozor státní báňské správy 

a jsou ustanoveny v příslušné legislativě.  
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1. Rizika spojená s výstavbou a provozem podzemních objektů 

Podzemní stavby představují velice specializovaná technická díla, při jejichţ zakládání, 

výstavbě i následném provozu se uplatňují výrazně odlišné postupy prací, sledování 

technického stavu i uplatňování bezpečnostních opatření v porovnání se stavbami 

provozovanými na povrchu. 

1.1 Typy podzemních objektů (staveb) 

           a) liniové stavby dopravní (silniční, ţelezniční a pěší tunely, metro)  

               - viz Příloha 1 

           b) liniové stavby vodohospodářské (vodovodní štoly a přivaděče, kanalizační 

stoky, přípojky)  

               - viz Příloha 1 

           c) liniové stavby energetické (sdruţené kolektory pro inţenýrské sítě) – jsou 

součástí rozvodné elektrizační soustavy, soustavy ostatních médií 

a komunikačních sítí  

               - viz Příloha 1 

           d) liniové stavby halové - velkoprostorové podzemní stavby (např. zásobníky na 

               ropu a zemní plyn, úloţiště jaderných odpadů, vodovody, ochranné stavby, 

               sklady potravin, halové podchody, podzemní garáţe) [1] 

              - viz Příloha 1 

Z typu a účelu podzemního objektu vyplývají rizika specifická pro daný objekt, ale 

současně existují rizika společná části nebo všem podzemním objektům. 

Aby bylo moţné hovořit o rizicích spojených s podzemními objekty  (ať jiţ s jejich 

výstavbou, existencí nebo pouţíváním), je nutné definovat, co znamená „bezpečný stav 

podzemního objektu“. Tím se rozumí stav, který neohroţuje bezpečnost pádem nebo 

tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních 

prostor. Nelze-li ohroţení uvedená ve větě předchozí vyloučit, zajišťuje se bezpečnost 

vyraţeného podzemního prostoru technologickými prvky proti tlaku, popřípadě proti 

uvolňování horniny nebo proti obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních 

prostor. K udrţování bezpečného stavu podzemního objektu patří i zajištění podzemního 
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objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých 

látek a plynů v něm a zajištění bezpečného stavu přístupových cest v podzemí. [2] 

1.2. Společná rizika podzemních objektů 

Podzemní objekty jsou zdrojem rizik vyplývající z jejich umístění i funkce. Tato rizika se 

dají rozdělit na: A) Rizika vycházející z vlastního podzemního objektu. Tato rizika 

                                     ohroţují okolní prostředí nebo vlastní prostředí podzemního objektu 

                                     (podzemní objekt ohroţuje sebe a své okolí) 

 B) Rizika ohroţující vlastní podzemní objekt - vyplývají např. 

  z geologické situace či okolních staveb (okolí ohroţuje podzemní   

                                               objekt) 

A) Rizika vycházející z vlastního podzemního objektu. Tato rizika ohrožují okolní    

prostředí nebo vlastní prostředí podzemního objektu (podzemní objekt ohroţuje 

sebe a své okolí) 

a) rizika ohroţující ţivoty a zdraví osob přítomných v podzemním objektu – mezi tato 

rizika  patří: poţár, udušení, otrava, utopení, úraz elektrickým proudem, zasypání 

a zavalení 

- s tímto rizikem souvisí systém únikových cest pro případ úniku osob či transportu    

            postiţených 

- v případě rizika poţáru je nutno počítat se vznikem nedýchatelného ovzduší   

(nehodou, příp. porušením technologie uvnitř objektu nebo nasátím toxických   

látek z povrchu)  

b) rizika ohroţující objekty a zařízení leţící nad podzemním objektem – např. zavalení, 

podzemního objektu spojené s propadem na povrchu, porušení ostění podzemního 

objektu provázené poklesem povrchu nebo porušením inţenýrských sítí 

c) rizika ohroţující sousední podzemní objekty – např. proniknutí škodlivin nebo vody 

při povodni do sousedního podzemního objektu 

d) riziko nahromadění výbušné koncentrace hořlavých plynů - podzemní objekt se stává 

velkým nebezpečím pro celé okolí  

e) nebezpečí průvalu vod s lokální záplavou v případě tlakové štoly, kde hladina 

provozního tlaku ve štole výrazně převyšuje  úroveň terénu v okolní zástavbě



Andrzej Przybyla: Rizika podzemních objektů 

2012   4 

f) skrytá vada při výstavbě podzemního díla (např. ponechání nezaplněných nebo 

      rozvolněných prostor v konstrukci ostění) 

g) porucha odvodňovacích systémů podzemního díla  

h) zvrat větrního proudu (např. při poţáru dochází k depresnímu spádu) 

i) rizika spojená s provozem zdvihacích zařízení (týká se zejména výtahů) 

B) Rizika ohrožující vlastní podzemní objekt - vyplývají např. z geologické situace 

      či okolních staveb  (okolí ohroţuje podzemní objekt) 

a) havárie podzemní sítě v okolí podzemního objektu - z důvodu jejího stáří nebo   

špatného stavu 

b) nedbale zlikvidované inţenýrské sítě, které jiţ doslouţily 

c) změna vlastností horninového prostředí například rozbřednutí horniny   

d) lidská činnost, ke které není třeba zvláštního povolení  

e) změna vodního reţimu (např. stavební či zemní úpravy a vytvoření vodního kolektoru 

nebo vytvoření trativodu) 

f) ujetí svahů nebo blokové sesuvy (např. z důvodu extrémních klimatických podmínek)   

g) poruchy kanalizační stoky (způsobené např. jejím „natlakováním“)  

h) poruchy spojené s účinky hydraulického rázu (např. vlivem zmenšení průtočného 

průměru potrubí nebo náhlou změnou spádových poměrů, kdy dochází ke zpomalení 

proudící kapaliny) 

i) injektáţe v okolí podzemního objektu, kdy injektáţní medium proniká cestou  

nejmenšího odporu (tedy často do míst, kam nebylo původně určeno) [3] 

1.3 Specifická rizika pro jednotlivé objekty 

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

sabotáţi, kriminálnímu činu či teroristickému útoku s dopadem na narušení infrastruktury 

např. u velkých měst (metro, kolektory, produktovody, apod.). Z důvodu rozsahu práce 

budou uvedeny pouze příklady specifických rizik (např. poţár, zaplavení).  

1.3.1 Riziko požáru 

a) Liniová podzemní stavba energetická 

      - převládá riziko vzniku poţáru u technologie, tj. např. silové kabely,  plynovod apod.
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b) Liniová podzemní stavba dopravní 

      - zejména rizika způsobená provozem (např. katastrofické poţáry v silničních tunelech  

         Mont Blanc v Tauernském tunelu, v ţelezničním tunelu pod kanálem La Manche 

         či poţár vlakové soupravy metra v Baku) 

      - riziko poţáru technologie - kabeláţ, zásobníky nafty, dieselagregáty (např. silniční – 

         tunel Klímkovice, tunely metra - mezi stanicemi Radlická – Smíchovské nádraţí)  

c) Podzemní stavba halová   

      - stanice metra (je zároveň součástí liniové stavby dopravní a částečně i energetické) 

      - poţár způsobený buď provozem, technologií, ale můţe být ohroţena i poţárem 

          ve vestibulu (např. obchody) nebo poţárem na povrchu 

1.3.2 Riziko zaplavení 

Ohroţení podzemních staveb zatopením vyplývá z lokality, ve které jsou umístěny. 

Hrozby dělíme na vnější, jako je povodeň, přívalové deště – blesková povodeň, průnik 

podzemní vody a nebo nehoda vnitřního vybavení stavby – prasknutí vodovodního 

či kanalizačního rozvodu. 

Příklady: 

A) Vnější hrozba:  

   1) Ohroţení podzemní vodou (tunel Klímkovice) 

   2) Zvláštní povodeň (ohroţení kolektorů stanic metra, kanalizačních sběračů v Praze)   

B) Vnitřní hrozba: 

   1) porucha vodovodních řádů v kolektorech v Praze 

   2) havárie kanalizačního řádu v ostravském a brněnském kolektoru [4] 

1.4 Rozdělení rizik dle jednotlivých fází existence podzemních objektů 

   - rizika spojená s výstavbou podzemních objektů 

   - rizika spojená s existencí a provozem podzemních objektů 

   - rizika spojená s lidským selháním 
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1.4.1 Rizika spojená s výstavbou podzemních objektů 

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.  

Mezi obvyklá hlavní rizika patří zejména důsledky geotechnických podmínek pro raţbu, 

které se projevují nestabilitou výrubů. Pokud nejsou včas a správně aplikována potřebná 

opatření, mohou se projevy nestability rozvinout do nadvýlomů. V závislosti 

na konkrétních podmínkách a velikosti nadloţí mohou nadvýlomy přejít do závalů, které 

ohroţují i povrch nad tunelem (podzemním objektem). [5] 

Jedná se o tato rizika: 

 a) sesuv zeminy do stavební jámy  

 b) ztráta stability nebo zřícení tunelového portálu  

 c) zřícení stropu (horninové klenby) tunelu na čelbě, jejímţ důsledkem můţe být: 

        – nadměrný nadvýlom 

        – propadnutí stropu tunelu aţ na povrch  

 d) vypadnutí čelby tunelu, nízká stabilita čela tunelu  

 e) nadměrné poklesy povrchu nad tunelem a jejich vliv na nadzemní zástavbu a inţ. sítě 

 f) propadnutí nadloţí 

 g) zával podzemního díla 

 h) bubření počvy tunelu, zabořování ostění do měkkého podloţí při neuzavření dna tunelu 

 i) nadměrný růst konvergencí – svírání profilu tunelu, deformace primárního ostění 

 j) seismické účinky a jejich vliv na nadzemní zástavbu a inţ. sítě 

 k) nadměrný přítok podzemní vody do tunelu 

 l) průval vody, bahnin, tekutého písku a zvodnění materiálu  

 m) výron nebezpečných plynů do podzemí – metan 

                                                                       – zemní plyn (z porušeného potrubí) 

                                                                       – CO2 

 n) zapálení a výbuch hořlavých plynů (výskyt bludných proudů při pouţívání trhací  

         práce s el. roznětem) 

 o) strţení (zničení) pramenů vody v okolí tunelu
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 p) poškození a znečištění vodotečí v blízkosti tunelu vypouštěnou důlní vodou, která 

        můţe mít výrazně změněný chemismus (výluhy z betonu) 

 q) škody způsobené tlakovými injektáţemi při zpevňování horninového masivu nebo 

        injektáţi kotev (poškození inţ. sítí, zvednutí povrchu) 

 r)  nevhodně zvolená a provedená izolace tunelu a zatékání do tunelu 

 s) poškození izolace tunelu během následných operací aţ do provedení definitivní 

        obezdívky 

 t) přetlakování při závěrečné fázi betonáţe klenby tunelu (moţnost deformace pláště 

        bednicího vozu) 

 u) vznik provozních nehod (Seznam provozních nehod – havárií podléhajících hlášení   

        ČBÚ řeší vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., § 11) [1, 5] 

1.4.2 Rizika spojená s existencí a provozem podzemních objektů 

Řadu činností nelze z různých důvodů provádět na povrchu, proto je vhodné tyto aktivity 

umístit do prostor pod povrchem. Důvody mohou být různé, např. technické, 

environmentální nebo ekonomické. Podzemní objekty jsou velmi citlivé na pravidelnou 

údrţbu, která úzce souvisí s přítomností a výškou rizik spojených s vlastní existencí 

a s vyuţíváním podzemních objektů. 

Rizika spojená s existencí podzemní stavby  

Těmito riziky jsou myšleny propad a zával. Existuje mnoho faktorů zvyšující tato rizika,   

zde jsou některé z nich vyjmenovány:  

a) vliv podzemní vody (její chemické vlastnosti, teplota, rychlost proudění, její vliv 

na horninu, tj. vyluhování, zvodnění, bobtnání; její agresivita, tj. kyselost, obsah    

horninových látek, síranů, sulfanů, volná kyselina uhličitá apod.) 

 b) horninový tlak (svislý, boční, tlak na dno výruby, podélný) 

 c) vlastní váha ostění 

 d) seismické účinky 

 e) podzemní plyny 

 f) podzemní teplota 

 g) dlouhodobá technologická zatíţení podzemní stavby 

 h) zatíţení budovami a stavebními objekty na povrchu 

 i) zatíţení vyvolaná provozem na povrchu
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Rizika spojená s provozem podzemní stavby  

Tato rizika samozřejmě souvisí s účelem, kterému podzemní stavba slouţí. Podle toho 

rozlišujeme rizika: 

1) liniové podzemní stavby dopravní  

  - porucha vozidla, soupravy 

  - dopravní nehoda s věcnou škodou, se zraněním, se smrtelným zraněním 

- vznik poţáru lokálního, velkého rozsahu (např. Poţár soupravy praţského metra 

ve stanici Kosmonautů, tč. Háje 6.8.1987 – viz Obr. č. 1)  

 

Obr. č. 1: Poţár vlakové soupravy Praţského metra [6] 

  

 

  - otrava osob kouřem a toxickými produkty 

  - výbuch (explozivní hoření, detonace) 

  - destrukce stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí) 

  - zasypání a zavalení 

  - udušení uvězněných osob 

  - úraz elektrickým proudem
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  - opaření a popálení 

  - zatopení 

  - znečištění ţivotního prostředí 

  - únik toxických látek 

2) liniové podzemní stavby vodohospodářské  

 - znečištění, zamoření, otrava média 

 - prasknutí a uvolnění média do ţivotního prostředí, nákaza, epidemie 

 - utonutí 

3) liniové podzemní stavby energetické  

 - poţár 

 - poţár s explozí 

 - ztráta informačních a komunikačních systémů 

 - únik médií z poškozených rozvodů 

 - destrukce stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí) 

 - zasypání a zavalení 

 - úraz el. proudem 

 - opaření a popálení 

 - zatopení 

 - kontaminace ovzduší z větracích šachet 

4) halové podzemní stavby  

 - poţár 

 - poţár velkého rozsahu 

 - výbuch 

 - destrukce stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí) 

 - zasypání a zavalení 

 - udušení uvězněných osob 

 - otrava kouřem, toxickými produkty 

 - znečištění ţivotního prostředí [7] 

Z uvedeného vyplývá, ţe rizika spojená s provozem podzemních objektů jsou specifická 

pro jednotlivé podzemní objekty, ale samozřejmě je skupina rizik společných.
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Dále ještě rozlišujeme rizika spojená s lidským selháním, jejich popis jiţ přesahuje 

rozsah práce. 

Ke sníţení rizik vyplývajících z existence a provozu podzemních objektů je stanoveno 

vyhláškou Českého báňského úřadu č. 49/2008 Sb.: 

  a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich   

        bezpečného stavu 

  b)   rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů 

   c)   podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska 

jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů a poţadavků na cesty 

pro chůzi 

d) náleţitosti plánu zdolávání závaţných provozních nehod (havárií), zejména 

poţadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií [2] 

 



Andrzej Przybyla: Rizika podzemních objektů 

2012   11 

2. Návrh klasifikace podzemních objektů z hlediska rizik 

2.1 Definice rizik  

Všechny lidské činnosti jsou spojeny s nebezpečím a nejistotami různého původu. 

Člověk byl vţdy konfrontován s moţností, ţe výsledky jeho činů nebudou totoţné 

s těmi zamýšlenými. Proto byly učiněny snahy o zavedení řídicích mechanismů za účelem 

sníţení rizika. 

Aby bylo moţné klasifikovat podzemní objekty z hlediska rizik, je nutné definovat, co je 

to riziko a co je to analýza rizik. 

Riziko je kombinace neţádoucích následků události a „nejistoty“ spojené s jejím 

výskytem. Je moţné ho vyjádřit jako: 

RIZIKO = NEŢÁDOUCÍ NÁSLEDKY x NEJISTOTA 

Riziko je však moţné definovat i jako: 

                    NEBEZPEČÍ (HAZARD) 

RIZIKO = --------------------------------- 
                  OCHRANNÁ OPATŘENÍ 

Pojem „nebezpečí“ definuje zdroj (původ) rizika.    

Z tohoto vztahu vyplývá, ţe riziko závisí nejen na nebezpečí, ale téţ na ochranných 

opatřeních přijatých proti tomuto nebezpečí. Právě provedení ochranných opatření je velmi 

důleţitý faktor k ovlivňování míry rizika. [7, 8]  

2.2 Analýza rizik 

Nejprve je nutná identifikace zdrojů rizika, coţ je první základní podmínkou úspěšné 

analýzy rizika. Analýza míry rizika je velmi důleţitou součástí činností spojených 

s podzemními objekty. Je mnoho metod analýzy rizik. Mezi ně patří např. „analýza 

stromem poruch (FTA = Failure Tree Analysis)“, která zobrazuje různé kombinace 

poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit ve váţnou systémovou poruchu, 

tj. vrcholovou událost. Další metodou analýzy rizik je identifikace iniciační události. 

Iniciační události podzemního objektu se rozdělují na vnitřní a vnější. Vnitřní iniciační 

události mohou být dále rozlišovány na iniciační událost spojenou se stavební částí 

podzemní stavby a z části technologické (provozní). Na druhé straně vnější iniciační 
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událost dělíme na událost způsobenou lidským faktorem (činitelem) a přírodními vlivy. 

Dále je nutno počítat s tzv. „domino efektem“, coţ znamená, ţe iniciační události dělíme 

na primární, sekundární, terciární, atd. a vzájemnou kombinaci vnitřních a vnějších 

iniciačních událostí. [7, 8]  

Popsaný způsob vyhledávání a identifikace iniciačních událostí vede k odhalení 

tzv.  „rizikové události“, která má přímý vliv na stupeň zranitelnosti podzemní stavby 

a následného dopadu na zdraví, ţivot, ekonomiku, sociální sféru apod. 

Identifikace rizik a hodnocení míry rizika se odrazilo i v legislativě, kdy došlo ke změně 

znění zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 

Mimo jiné byl tímto zákonem zmocněn Český báňský úřad (ČBU) ke stanovení provádění 

prohlídek podzemních objektů uvedených v § 37 zákona a způsobu ověřování jejich 

bezpečného stavu. Na základě tohoto zmocnění vydal ČBU vyhlášku č. 49/2008 Sb. 

o poţadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, která stanovuje lhůty 

prohlídek podzemních staveb a způsob ověřování jejich bezpečného stavu. [9] 

2.3 Vlastní dělení podzemních objektů dle možného výskytu specifických rizik 

Podzemní objekty je moţné klasifikovat podle různých kritérií. Klasifikaci 

dle jednotlivých fází podzemní stavby (tj. podzemní stavba ve výstavbě, vlastní existence 

podzemní stavby a její pouţívání), ve vztahu k rizikům z těchto fází vyplývajících, byla 

věnována první kapitola. 

V této kapitole budou hlavním kritériem klasifikace podzemních objektů rizika, která 

ohroţují podzemní objekty. 

Podzemní objekty je moţné rozdělit do skupin dle rizik, která je ohroţují nebo naopak 

na ty, která nemají na jejich bezpečnost vliv. V následující tabulce jsou k jednotlivým 

rizikům přiřazeny typy podzemních objektů, kterých se dané riziko týká. Jak následující 

tabulka ukazuje, jsou některá rizika společná pro všechny podzemní objekty, některá 

ohroţují pouze určitou skupinu nebo jednotlivé podzemní objekty. 
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Riziko 

Typ podzemní stavby 

Metro Kolektory 

Tunely 

silniční, 

železniční 

Kanalizace 
Halové 

stavby 

Vichřice, větrná smršť - - - - - 

Silné mrazy, námrazy, náledí - - + ? - 

Vedra, sucha - - - - - 

Záplavy, povodně + + + + + 

Zvláštní povodeň + + + + + 

Epidemie, pandemie - - - - - 

Nákaza zvířat - - - - - 

Destrukce stavby z technických 

příčin 
+ + + + + 

Požár + + + ? + 

Únik nebezpečných látek + + + + + 

Zhroucení komunikačních 

systémů  
+ + + - ? 

Rozsáhlé poruchy energetických 

sítí 
+ + + - + 

Exploze, výbuch + + + + + 

Kombinovaná havárie v dopravě - - + - - 

Občanské nepokoje + - + - + 

Sabotáže, terorizmus, kriminální 

činnost 
+ + + + + 

Vysvětlivky:   + ano,       - ne,       ?  za určitých specifických podmínek 

Tab. č. 1: Rizika přiřazená k jednotlivým typům podzemních objektů [9] 

 

Z údajů v Tab. č. 1 vyplývá, ţe: 

1) všechny typy podzemních objektů jsou obecně ohroţeny: 

- záplavami, povodněmi  

- explozí, výbuchem
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- destrukcí konstrukce (technické příčiny) 

- kriminálním činem, sabotáţí, terorismem 

- poţárem 

- únikem nebezpečných látek 

 

 

Obr. č. 2:  Praţské metro po povodních v roce 2002 [10] 

A) Povodní poškozená stanice metra,  B) Zatopený eskalátorový tunel, C) Vůz metra 

zničený povodní, D) Pohled na částečně zatopený tunel metra a protipovodňové dveře 

 

2) podzemní objekty by naopak neměla ohrozit tato rizika: 

- vichřice, smršť 

- vedra, sucha 

- epidemie, pandemie 

- nákaza zvířat [7] 

Vyhodnocením rizikových analýz bylo zjištěno, ţe podzemní stavby jsou nejvíce náchylné 

k zaplavení. Mezi další významná rizika řadíme poţár, únik nebezpečných látek, explozi 

a výbuch (můţe nebo nemusí souviset s únikem nebezpečných látek) a destrukci objektu
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z technických příčin. Z lidského rizikového faktoru samozřejmě do této skupiny spadají 

kriminální činy, sabotáţe a terorismus. 
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3. Modelová analýza identifikace zdrojů rizika v silničním 

tunelu Lochkov 

3.1 Silniční tunel Lochkov – technické parametry 

Dne 20.9.2010 byla uvedena do provozu významná část vnějšího silničního okruhu Prahy 

spojující dálnici D5 s dálnicí D1. Mezi hlavní přínosy tohoto okruhu patří propojení 

dálniční sítě České republiky a odlehčení dopravy v Praze. Součástí této trasy je také tunel 

Lochkov. V roce 2010 proběhlo celostátní sčítání dopravy na území ČR. Dle tohoto sčítání 

projede tunelem Lochkov za 24 hodin průměrně 9 478 těţkých nákladních vozidel, 24 039 

osobních a dodávkových vozidel, 338 jednostopých vozidel, celkem 33 855 vozidel. [11] 

Technické údaje tunelu Lochkov:  

Dvoutubusový tunel začínající v Lochkově na severním portálu a končící jiţním portálem 

v Radotíně. Délka: 1660 m, výška: 8,750 m, šířka: levý (třípruhový) 15 m, pravý 

(dvoupruhový) 13m, viz obr. č. 3. 

 

Obr. č. 3: Tunel Lochkov A) Kalota třípruhového tunelu, B) Lochkovský portál při 

výstavbě, C) Radotínský portál, D) Definitivní ostění [foto autor] 
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Rizika a hrozby 

Dle stanovené metodiky (viz projekt ČBÚ č. 61-08) lze silniční tunel Lochkov zařadit mezi 

liniové podzemní stavby dopravní. Díky bezpečnostním prvkům tunelu se v něm objevují 

i prvky vlastní pro energetické a vodohospodářské podzemní stavby (např. elektroinstalace, 

kanalizace, rozvod vody). Na základě těchto informací lze přiřadit rizika, která hrozí: 

porucha vozidla, dopravní nehoda s věcnou škodou, dopravní nehoda se zraněním, 

hromadná dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek, vznik poţáru lokálního 

charakteru, vznik poţáru velkého rozsahu, explozivní hoření, destrukce ostění po 

explozivním hoření, destrukce ostění po těţké dopravní nehodě – náraz do ostění, úraz 

elektrickým proudem, poškození informačních a komunikačních systémů, kontaminaci 

okolního ovzduší (kouř, toxické plyny), únik médií z poškozených cisteren, poţár 

trafostanice a dieselagregátu, selhání lidského faktoru (porušení technických a provozních 

řádů, umístění výbušniny do tunelu, sabotáţ na bezpečnostních systémech tunelu, záměrné 

uvolnění nebezpečných předmětů na vozovku v tunelu, špatné vyhodnocení mimořádné 

situace v dispečinku). Zde lze dále uvést různé kombinace mající vztah k účastníkům 

provozu v tunelu,  tj. např.:  nepozornost, špatný psychický stav (stres), únava, nedodrţení 

bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nezvládnutí řízení z důvodu technické poruchy, 

nezvládnutí řízení z důvodu rychlé jízdy, obecné nedodrţení dopravních předpisů, špatně 

upevněný náklad apod. 

Nejzávažnější vnější hrozby Stupeň zranitelnosti 

Vichřice, větrná smršť B-C
a)

 

Silné mrazy, náledí, mlha B
a)

 

záplavy, povodně, (přívalové deště) C 

Poţár velikého rozsahu B 

Exploze B 

Únik nebezpečných látek  C 

Zhroucení komunikačních systémů A-B
b)

 

Kriminální čin C 

Pozn: 
a)

 Bude-li tato hrozba příčinou hromadné dopravní nehody v tunelu,
b)

 Bude-li vysazení funkčnosti 

bezpečnostních a řídících systémů příčinou hromadné dopravní nehody v tunelu  

Tab. č. 2: Přiřazení rizik ke stupni zranitelnosti liniové podzemní stavby dopravní
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Dle pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik, hrozeb a iniciačních událostí, stejně jako 

dle stupně závaţnosti či dopadu události na podzemní stavbu lze určit tzv. stupeň 

zranitelnosti podzemní stavby (Tab. č. 2). Ten je různý pro kaţdý typ podzemní stavby, 

její umístění a je závislý na čase, politické a mezinárodní situaci apod. Stupně zranitelnosti 

se klasifikují: A – komplexní zhroucení systému (funkčnosti) spojené se synergickým 

efektem, B – komplexní zhroucení systému (funkčnosti), C – dílčí nebo dočasné omezení 

systému (funkčnosti), D – drobné porušení systému (funkčnosti), krátkodobě opravitelné 

disponibilními zdroji, E – bez důsledků na podzemní stavbu. 

Riziková 

událost 

Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost 

Provoz  

(primár.) 

Provoz 

(sekund.) 

Stavební 

část 

(primár.) 

Přírodní 

vliv 

(primár.) 

Přírodní 

vliv 

(sekund.) 

Lidský 

faktor 

(primár.) 

Sráţka, 

dopravní 

nehoda 

Technická 

závada na 

vozidle 

Odstavené 

vozidlo 

 

  
Nezvládnutí 

řízení 

Sráţka, 

dopravní 

nehoda 

   

  

Rychlá 

jízda, únava, 

nedodrţení 

vzdálenosti 

Sráţka, 

dopravní 

nehoda 

Špatně 

upevněný 

náklad 

Ztráta 

nákladu 

 

 

 

  
Nezvládnutí 

řízení 

Poţár, 

dopravní 

nehoda 

Odstavené 

vozidlo 

  

 

 

 
Mlha, 

náledí 
Rychlá jízda 

Poţár, 

exploze po 

dopravní 

nehodě 

Technická 

závada na 

vozidle 

Únik 

toxických 

látek, plynů 

 

  
Nezvládnutí 

řízení 

Poţár, 

exploze po 

dopravní 

nehodě 

Technická 

závada na 

vozidle 

Únik paliva 

 

  

Nezvládnutí 

řízení,špatná 

údrţba 

Poţár 

kabelů 
Zkrat 

Ztráta 

nákladu 

 

  

Selhání 

dispečinku, 

špatná 

údrţba 

Poţár 

trafostanice 
Zkrat 

  

  

Podcenění 

technické 

údrţby 

Selhání 

systému 

větrání 

Výpadek 

elektrického 

proudu 

Porucha 

monitoringu 

 

  
Špatná 

údrţba 

Tab. č. 3: Příklad identifikace iniciačních událostí ukazující zdroje rizika
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Tab. č. 3 ukazuje konkrétní příklad identifikace iniciačních událostí ukazující zdroje rizika 

u liniové stavby dopravní – tunel Lochkov. Na základě vyhodnocení stupňů rizika a z toho 

vyplývajících iniciačních událostí je moţné odhadnout eventuální dopady těchto rizik 

nejenom na konkrétní podzemní objekt, ale také celkově na sféru ekonomickou, sociální  

i mezinárodní stejně jako na zdraví a ţivoty lidí nebo poškození majetku jak ukazuje Tab. 

č. 4.  

ţivoty a zdraví lidí (zvířat),                                        ANO 

poškození na majetku,                                                ANO 

ekonomický dopad,                                                    ANO 

sociální dopad,                                                            ČÁSTEČNĚ 

mezinárodní dopad                                                      ČÁSTEČNĚ 

Tab. č. 4: Moţné dopady rizik přítomných v daném podzemním objektu 

V této kapitole jsou rozpracována rizika spojená hlavně s provozem silničního tunelu. 

Ovšem v návaznosti na Kap. 1 je nutné uvaţovat i rizika spojená s existencí podzemní 

stavby ve smyslu geologické a hydrogeologické situace. Na kaţdou podzemní stavbu 

působí tlak okolních hornin, proto je nutné znát geologickou situaci v okolí tunelu – 

vychází z průzkumů během výstavby tunelu (viz Příloha 2, 3). Stejně tak důleţitá je i 

znalost situace hydrogeologické – úroveň podzemní vody a vodní prameny. 

Tunel Lochkov je vybaven nejmodernějšími bezpečnostními a řídícími prvky (proměnné 

osvětlení, vzduchotechnika, nezávislé záloţní zdroje elektrické energie, kamerový systém 

pro sledování hustoty provozu i rychlosti jízdy, proměnné dopravní značky, systém měření 

výšky vozidel nebo signalizace poţáru) maximálně omezující moţná rizika. Chybí pouze 

nadstandard, tj. např. sledování teplot vjíţdějících vozidel (jejich brzdného systému, 

pneumatiky), zabránění vjezdu nebezpečného nákladu do tunelu a popř. zvýšení 

bezpečnosti proti neoprávněnému vniknutí do souvisejících technických objektů. 
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4. Monitoring a prohlídky podzemních objektů 

Podzemní objekty prochází během své existence určitými fázemi – výstavba, následné 

pouţívání, event. zabezpečení po ukončení pouţívání. Z charakteru podzemních objektů 

vyplývá, ţe monitoring a pravidelné prohlídky těchto objektů jsou velmi důleţité ve všech 

zmíněných fázích podzemního objektu.  

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

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

ustanoven pojem podzemní objekt. Jeho hlavním úkolem je stanovit zásady monitoringu 

podzemních objektů v etapě provozu. Z hlediska bezpečnosti nejen vlastní podzemní 

stavby je nutné zajišťovat především stálou kontrolu stavu trvalé nosné konstrukce, aby 

nemohlo dojít k haváriím s velkými materiálními škodami, případně aţ k ohroţení lidských 

ţivotů, ale je samozřejmě nutné kontrolovat i další skutečnosti, které mohou ovlivnit 

stabilitu objektů (např. přítoky vody) nebo jejich bezpečné provozování (stav větrání, 

moţnost nahromadění škodlivých látek, atd.). Proto je velmi důleţité ustanovení intervalů, 

obsahu a rozsahu kontrol pro jednotlivé typy podzemních objektů v závislosti na způsobu 

jejich vyuţití a moţnosti výskytu jednotlivých rizik. [12, 13] 

4.1 Monitoring 

Monitoring je komplex vzájemně propojených činností. Monitoring podzemních děl lze 

v zásadě rozdělit na  monitoring v podzemí v místě realizace samotné stavby 

a monitoring na povrchu. Cíle monitoringu vycházejí za základních hypotéz přetváření 

systému „horninové prostředí – výztuţ podzemního díla“. Realizace podzemní stavby 

ovlivňuje primární stav rovnováhy horninového masívu a současně se negativně projevuje 

i na povrchu (zejména při tzv. mělkém tunelování) vznikem poklesové kotliny, jejíţ rozsah 

a charakter ovlivňuje míru negativních dopadů tunelování na povrch (sedání, vznik trhlin 

na objektech, narušení reţimu podzemní vody, apod.). Hlavním cílem monitoringu 

je ověření předpokladů projektu, aplikace tzv. observační metody realizace podzemní 

stavby, kdy se projekt modifikuje na základě vyhodnocení výsledků geotechnického 

monitoringu, dále zajištění bezpečnosti v průběhu výstavby a minimalizace negativních 

dopadů realizace stavby. Geotechnický monitoring je definován jako souhrn činností 

vedoucích ke zjištění stavu horninového masivu a vývoji tohoto stavu v čase (předpovědi 
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dalšího chování horninového masivu). Jeho podstatou je dosáhnout optimálního 

spolupůsobení  horninového prostředí s výztuţí podzemního objektu. [14] 

K monitoringu se řadí kromě vlastního měření vybraných veličin na určených místech 

i sběr změřených dat, skladování a archivace změřených dat, průběţné zpracovávání 

i hodnocení dat a následný rozhodovací proces, vycházející z definic varovných stavů, 

jejich kritérií a předem připravených opatření v technické, technologické i bezpečnostní 

oblasti. 

Součástí sbíraných a hodnocených dat v rámci monitoringu jsou také všechny jevy, které 

výsledky měření ovlivňují (tj. zastiţené geologické a hydrogeologické poměry i aplikovaná 

technologie raţby a její prvky). To vše musí být zachycováno ve stejné časové souslednosti 

jako vlastní měření deformační odezvy horninového masivu a ostění podzemního díla na 

raţbu. [5] 

V případě monitoringu závěry nelze samozřejmě činit z jednoho nebo několika málo 

měření. Pro hodnocení stavu podzemního objektu je velmi důleţitý vývoj hodnot 

měřených výsledků. Z toho také vyplývá, ţe monitoring podzemního objektu je 

dlouhodobou činností a je velmi výhodné, pokud máme k dispozici předchozí údaje 

(u starých podzemních objektů) popřípadě údaje z monitoringu prováděného v průběhu 

výstavby nového podzemního objektu. [12, 13] 

Podzemní objekty jsou velmi různorodé (liniové podzemní objekty dopravní, energetické, 

vodohospodářské, halové -  viz kapitola č. 1), navzájem se výrazně liší účelem a způsobem 

vyuţití, technologií výstavby, rozsahem, stářím a celou řadou dalších faktorů. Je velmi 

sloţité nalézt systém a zásady monitoringu, které by bylo moţno uplatnit pro podzemní 

objekty obecně. Z důvodu rozmanitosti je v některých případech nutné monitoring 

přizpůsobit povaze, účelu a riziku zkoumaného podzemního objektu – to znamená rozsah 

i obsah monitorování je zaměřen na všechny moţné jevy, které mohou v průběhu výstavby 

ohrozit nejen bezpečnost pracovníků, ale i kvalitu díla, rychlost jeho výstavby, či způsobit 

vznik víceprací, zdrţení při výstavbě a v neposlední řadě i zvýšení nákladů. 

4.2 Oblasti monitoringu 

Vlastní systém monitoringu provozovaných podzemních děl  je zaměřen do tří vzájemně 

souvisejících oblastí monitoringu:
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1) fyzikálně mechanických podmínek působících na provozovaný objekt (např. teplota 

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

do díla a další objektivní okolnosti popisující prostředí, v němţ je dílo provozováno), 

2) zaměřeného na stav trvalých nosných konstrukcí podzemních objektů (např. 

deformace (viz Obr. č. 4), namáhání, vlhkost, teplotní spády ostění, porušení, trhliny, 

projevy koroze, degradace materiálu, těsnost – průsaky, apod.), 

 

Obr. č. 4: Měření konvergencí ostění [foto autor] 

 

3) zaměřeného na bezpečné provozování podzemního objektu, vycházejícího z hlavních 

potencionálních rizik charakteristických pro daný typ podzemního objektu.  

4.3 Prohlídky podzemních objektů 

Prohlídky podzemních objektů jsou ošetřeny prováděcí vyhláškou Českého báňského 

úřadu o poţadavcích zajištění bezpečného stavu podzemních objektů: 

Vyhláška stanoví lhůty prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich 

bezpečného stavu. Jako způsob ověřování bezpečného stavu podzemního objektu jsou 

prohlídky, při kterých se posuzují zejména: 

1) 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 

samovolného opadávání horniny
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2) 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 

3) stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na ostění 

4) stav a těsnost případných uzavíracích hrází 

5) schůdnost a průchodnost používaných cest 

Během prohlídky podzemního objektu se ověřují, doplňují či upravují identifikační údaje 

o podzemním objektu (příloha č. 1 vyhlášky) a hodnocení míry rizika podzemního objektu 

(příloha č. 2 vyhlášky - zde jsou uvedeny příklady moţných rizik a hodnotí se jejich 

stupeň). Součástí přílohy č. 2 vyhlášky jsou opatření předsedy ČBÚ, kterým se stanovuje 

metodický postup při provádění prohlídek podzemních objektů a ověřování jejich 

bezpečného stavu, včetně vedení evidence o nich. [15] 

Z důvodu velkého mnoţství a rozsahu kontrolovaných podzemních objektů jsou prováděny 

primárně prohlídky základní, kdy je pouţíván co nejjednodušší způsob identifikace rizik. 

V případě zjištění moţnosti vzniku jakékoliv rizikové události, musí být tomuto jevu 

věnována zvýšená pozornost a následně provedena opatření k detailnímu zjištění a co 

nejčasnější minimalizaci nalezeného rizika.  

4.4 Metodické postupy provádění prohlídek a technické požadavky na podzemní 

objekty 

4.4.1 Metody hodnocení rizik, která ohrožují bezpečný provoz podzemních objektů 

a v souvislosti s tím i veřejný zájem 

- zahrnují identifikaci rizik ohroţujících samotný podzemní objekt, event. 

ohroţujících veřejný zájem 

- zabývají se příklady havárií, které byly způsobené špatným stavem podzemních děl 

a inţenýrských sítí stejně jako skrytými vadami podzemních děl a podzemních   

objektů 
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4.4.2 Klasifikace jednotlivých podzemních objektů z hlediska rizik ohrožujících jejich 

bezpečný provoz 

- zahrnuje doplnění klasifikace stanovené vyhláškou ČBÚ č. 49/2008 Sb. 

o problematiku: 

- umístění stavby (v souvislé zástavbě, mimo zástavbu) 

- hloubky zaloţení podzemního objektu 

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

- umístění z hlediska blízkosti dalších podzemních objektů 

-  hořlavé či nehořlavé výztuţe 

- mimořádných událostí, které provázely výstavbu podzemních objektů (propady, 

nadvýlomy, průvaly vod, ujetí svahů, apod.) 

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

4.4.3 Metodika prohlídek podzemních objektů, s přihlédnutím k výstupům  

monitoringu na vybraných objektech  

a) Příprava prohlídky podzemního objektu 

Příprava prohlídky podzemního objektu je velmi důleţitá, je nutné vytvořit úplný výčet 

hrozících rizik, jejich vyhodnocení a stanovení potřebných opatření, aby nedošlo 

k pozdějšímu (při vlastní prohlídce) přehlédnutí důleţitého jevu. 

Proto je velmi důleţité: 

-  prověřit úplnost základní dokumentace 

-  prověřit, zda byly od poslední prohlídky provedeny změny podzemního objektu 

-  seznámit se s výsledky monitoringu (bezpečnostních měření) 

-  zda byly provedeny změny na okolních objektech 

-  prověřit záznamy o čerpání vod 

- prověřit záznamy o měření škodlivin v ovzduší, relativní vlhkosti, depresního spádu, 

rychlosti větrného proudu, objemových průtoků 

 -  ověřit dodrţování reţimu prohlídek pracovníky organizace a záznamů o nich 

- prověřit záznamy o stavu, kontrolách a revizích technického zařízení určeného 

k zajištění bezpečnosti práce a provozu 

- ověřit existenci jiných podzemních objektů v okolí a posoudit, zda by neměly být také 

prohlédnuty
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- stanovit ochranná pásma a věcná břemena 

b) Prohlídky podzemního objektu z hlediska rizik, která ohrožují jeho bezpečný 

provoz 

Obecné zásady: 

-   jednoznačná lokalizace místa zjištěných poruch či anomálií 

-   u kaţdé anomálie uvést, zda je nově nebo jiţ dříve zjištěná  

- ohodnotit závaţnost anomálie, uvést pokud moţno veličinu, která anomálii 

charakterizuje a porovnat naměřené hodnoty s předchozími (pokud veličina závisí na 

jiném vlivu, tento vliv zaznamenat) - např. přítok vody na vydatnosti sráţek  

-   kaţdé kontrolní zjištění je nutno zdokumentovat 

Nutné body prohlídky každého podzemního objektu: 

-   ověřit stav ostění a zdokumentovat event. poruchy (deformace, trhliny)      

- změřit pohyb (posun) na trhlinách deformometrickými metodami (porovnat 

s předchozími záznamy a s hodnotami varovného a kritického stavu) 

-   zdokumentovat přítoky do podzemního objektu, jejich tlak, příměsi 

- podrobně prohlédnout místa dřívějších sanačních prací nebo oprav a místa 

mimořádných událostí  

Prohlídky z hlediska vstupu osob a zajištění jejich bezpečnosti, v tomto případě je 

nutné: 

- označit zdroje moţného poţáru 

- prověřit úroveň zajištění vstupů, výstupů a průniků 

- ověřit:  - stav větrání 

- průjezdnost a průchodnost cest 

- stav technických zařízení k zajištění bezpečnosti provozu 

- vliv provozovaných zařízení na ostění podzemního objektu 

- stav osvětlení 

- stav prvků zajištění v souvislosti s pohybem osob ve výškách a nad volnou 

hloubkou     

c) Kvalifikační předpoklady pro provádění prohlídek podzemních objektů 

Prohlídky podzemních objektů by měly být prováděny pracovníky báňských záchranných 

stanic (je stanoveno v 2. odst. § 37 zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
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d) Lhůty prohlídek podzemních objektů 

Lhůty prohlídek podzemních objektů závisí na přístupnosti osob do objektu a na zajištění 

objektu ostěním. Ţádné další vlivy (např. stáří ostění) nejsou zohledněny.  

4.4.4 Stanovení požadavků na rozsah monitoringu podzemních objektů 

S ohledem na rozmanitost podzemních objektů a rozdíly v účelu, způsobu a rozsahu jejich 

provozování je zřejmé, ţe stejně rozdílný bude i rozsah nutného monitoringu 

u jednotlivých staveb.  

Z tohoto důvodu je nutno vytvořit systém legislativních a organizačních opatření, která 

umoţní u jednotlivých podzemních objektů posoudit druh a míru rizik, navrhnout způsob 

a rozsah monitoringu, nařídit jeho zajištění a poté kontrolu. Samozřejmě pouze tam, kde je 

k tomu důvod. Rozsah monitoringu by měl být u nově budovaných podzemních objektů 

určován technologií výstavby objektu, horninovým prostředím, ve kterém bude objekt 

vybudován, způsobem a účelem jeho vyuţití i vazbou na okolní objekty, u starších 

narušených podzemních objektů ve smyslu § 6 vyhl. ČBÚ č. 49/2008 Sb.   

Potřebný monitoring na podzemním objektu nebo jeho části by měl být zajištěn především 

v následujících případech: 

a) pokud je vybudován na poddolovaném území a v místech, kde v minulosti probíhala 

hornická činnost nebo se vyskytují podzemní prostory, je třeba provádět nivelaci 

povrchu v rozsahu poklesové zóny stanovené projektantem a dále zváţit moţnost 

výstupu důlních plynů (indikace ovzduší) 

b) u objektu budovaného Novou Rakouskou Tunelovací Metodou (NRTM) v pokryvném 

útvaru, zeminách, nebo nezpevněných, či plastických horninách je třeba provádět 

a pravidelně vyhodnocovat konvergenční měření 

c) pokud dojde u podzemního objektu budovaného NRTM k dosaţení hodnot 

maximálních deformací stanovených projektem  

d) u objektu v území, kde v minulosti došlo k ujetí svahu nebo ke blokovému sesuvu, je 

nutno geodeticky sledovat ohroţené území včetně příslušné části  objektu 

e) u objektu, na kterém byly zjištěny kaverny a jiné skryté vady v konstrukci ostění nebo 

za ním 

f) u objektu bez ostění s rovným stropem (není přirozená klenba) je nutno zajistit  

pravidelná konvergenční měření
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g) u podzemního objektu, při jehoţ výstavbě došlo k tlakovým projevům masivu je nutno 

zajistit měření napjatosti v ostění, případně mezi ostěním a horninovým masivem 

h) u objektu, na jehoţ ostění se objevily trhliny nebo deformace profilu je nutno ověřit, 

zda na nich dochází k pohybu (osazením sádrových pásků nebo osazením měřicích 

bodů) 

i) tam, kde je v blízkosti podzemního objektu veden středotlaký nebo vysokotlaký 

plynovod je třeba zajistit kontinuální  měření obsahu CH4 

j) pokud v objektu hrozí výskyt škodlivin v ovzduší 

k) pokud hrozí zatopení objektu (porucha čerpání, přívalové deště apod.) 

l) v objektech se zvýšeným poţárním nebezpečím (hořlavá výztuţ či výstroj) 

V rámci poţadavků rozsahu monitoringu je nutné stanovit četnost měření (otázka nutnosti 

kontinuálního měření) a kontroly měřených údajů včetně dálkového přenosu získaných dat. 

[13, 16] 
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5.  Ochrana podzemních objektů 

Základním prvkem ochrany kaţdého podzemního objektu by mělo být ochranné pásmo, 

ve kterém by měla veškerá stavební činnost podléhat zvláštnímu reţimu tak, aby nemohl 

být podzemní objekt touto činností ohroţen. 

V současné době jsou ochranná pásma u vybraných kategorií podzemních objektů 

stanovena takto: 

1) Dálniční a silniční tunely, ani tunely pro pěší nemají podle zákona o pozemních 

komunikacích (§ 30, odst. 1, zák.č.13/1997 Sb.) v souvisle zastavěném území svá 

ochranná pásma. 

2) Mimo souvisle zastavěné území platí dle § 30 odst. 2), citovaného zákona tato 

ochranná pásma:  

- pro dálnice 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu, 

           - pro silnice I. třídy 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pruhu, 

           - pro silnice II. a III. třídy 15 m od středu vozovky. 

3) Ochranná pásma dráhy jsou stanovena v § 8, zákona č. 266//1994 Sb. (úplné znění zák. 

č. 301/2004 Sb.): 

- pro celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, 

      - pro celostátní dráhy vybudované pro rychlosti větší neţ 160 km/hod 100 m od osy 

krajní koleje, 

- pro speciální dráhy 30 m od hranice obvodu dráhy a u tunelů speciální dráhy 35 m 

od osy krajní koleje 

4) Pro ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok platí § 23, odst. 3), zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve kterém jsou ochranná pásma vymezena 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 

na kaţdou stranu: 

     - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, 

     - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

     - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichţ  

dno je uloţeno v hloubce větší neţ 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 

podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
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5) Pro ochranu podzemních telekomunikačních vedení platí § 102, odst. 2), zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve kterém jsou ochranná pásma 

vymezena do vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení. 

6) Pokud se jedná o ochranu podzemních vedení elektrizační soustavy,  platí § 46 odst. 

5) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve kterém je uvedeno, ţe         

- pro elektrizační soustavy do 110 kV, včetně vedení řídící, měřící a zabezpečovací 

techniky  činí ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu, 

            - pro elektrizační soustavy nad 110 kV činí ochranné pásmo 3 m po obou stranách 

krajního kabelu 

7) Pro ochranu podzemních rozvodů tepelné energie platí § 87, odst. 2), zákona 

č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve kterém je uvedeno, ţe šířka ochranného 

pásma zařízení pro rozvod tepelné energie je vymezena svislými rovinami vedenými po 

obou stranách ve vzdálenosti 2,5 m od tohoto zařízení. 

8) Pro ochranu plynovodů platí § 68, odst.3,) zákona č. 458/2000 Sb., energetického 

zákona, ve kterém je uvedeno, ţe: 

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném 

území obce činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu, 

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek činí ochranné pásmo 4 m na obě 

strany od půdorysu. [16] 

Ovšem v řadě případů je ochrana podzemních objektů určovaná výše zmíněnými 

zákonnými normami nedostatečná.  
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6. Podněty k úpravě právních předpisů k zajištění podzemních   

    objektů 

Právní předpisy zajišťující podzemní objekty stanovují mimo jiné bezpečné provozování 

podzemních objektů, jejich ochranu i rozsah provozní dokumentace. Z praxe vyplývá, ţe 

ve zmíněných legislativních předpisech se vyskytují nejasnosti, nad kterými by bylo 

vhodné se zamyslet a pokusit se o návrh jejich eventuální úpravy.  

6.1 Bezpečný provoz podzemních objektů – základní legislativní problémy a návrhy 

jejich řešení 

Jedná se především o úpravu či doplnění zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění (Zákon 

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

vyhl. ČBÚ č. 49/2008 Sb. (Vyhláška o poţadavcích k zajištění bezpečného stavu 

podzemních objektů) ve smyslu řešení problematiky dozoru státní báňské správy (SBS) 

nad provozovanými podzemními objekty. Je nutné: 

1) Přesné vymezení pojmů udržování bezpečného stavu podzemních objektů a bezpečné 

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

V souvislosti s těmito termíny není jasné, zda součástí podzemního objektu jsou také 

v něm instalovaná dopravní zařízení (výtahy, eskalátory, lokomotivy, apod.), lezní 

oddělení, větrní objekty, protipoţární dveře a výstrojní prvky (kabelové lávky, závěsy), 

apod. Jsou to většinou zařízení, na jejichţ stavu je přímo závislé bezpečné provozování 

podzemního objektu. 

Vysvětlení pojmů:  

- Bezpečný stav podzemního objektu: pro účely tohoto zákona se rozumí stav, který 

neohroţuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které 

mohou narušit statiku podzemních prostor.  

- Bezpečnost provozu podzemních objektů: vyhláškou ČBÚ je stanovena bezpečnost 

především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů 

a poţadavků na cesty pro chůzi  [2] 

2) Zváţit přehodnocení ustanovení § 37 odst.1, písm. e) téhoţ zákona, kterým je stanoveno, 

ţe podzemním objektem jsou kanalizační stoky s příčným průřezem větším než 2 m² 

a délkou minimálně 50 m.
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      Důvodem je skutečnost, ţe se většina havárií, ke kterým došlo na stokách praţské 

kanalizační sítě, stala na stokách o menším příčném průřezu, převáţně 1,5 – 2 m². 

3) Stanovit povinnost vlastníka nebo provozovatele podzemního objektu vést základní 

dokumentaci podzemního objektu a stanovit její minimální rozsah. 

Dále je nutné vedení provozní dokumentace, ve které by byly zaneseny veškeré údaje, 

důleţité pro jeho bezpečné provozování a případný monitoring.  

4) Zajistit dostatečnou ochranu podzemních objektů – ze zákona jsou stanovena ochranná 

pásma u jednotlivých kategorií podzemních objektů (u některých podzemních objektů 

jsou sporná – např. podzemní díla metra, ve kterých nejsou koleje – např. eskalátorové 

tunely). Centrální evidence ochranných pásem ale bohuţel neexistuje. Viz kap. 5  

Ochrana podzemních objektů. 

5) Stanovit, aby zpřístupňování podzemních objektů, jejich udrţování v bezpečném stavu 

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

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

V tom případě by kontrola podzemního objektu a činností v něm spadala pod SBS. 

6) Stanovit povinnost vlastníků pozemků nad nebo v blízkosti podzemních objektů 

umoţnit vstup na jejich pozemky za účelem prohlídek a monitoringu. 

7) Stanovit povinnost umožnění kontroly inženýrských sítí v okolí podzemního objektu 

současně s prohlíţeným podzemním objektem (v odůvodněných případech) a udělit 

Státní báňské správě (SBS) právo tuto prohlídku nařídit.  

8) Stanovit povinnost provést zaměření skutečného stavu podzemních objektů, jejich 

zakreslení do územně plánovací dokumentace a zanesení do katastru nemovitosti 

(věcná břemena).  

9) Aby zpracovatel dokumentace pro stavební povolení nebyl zároveň zpracovatelem 

realizační dokumentace (jak tomu bývá ve většině případů). Tím se eliminuje role 

nezávislého autorského dozoru stavby a tím roste nepřiměřeně míra rizik. Důvodem 

jsou nevyjasněné kompetence mezi zhotovitelem realizační dokumentace a odpovědnou 

osobou (závodním) zhotovitele díla, který odpovídá za technologické postupy.   

        Řešením by bylo, aby zhotovitel raţeb, který není schopen zpracovávat realizační 

dokumentaci vlastními silami, neměl oprávnění na provádění raţeb.
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        Tímto způsobem by se vyloučila moţnost, aby zpracovatelem realizační dokumentace 

raţeb podzemního objektu byla táţ právnická osoba, která zpracovala dokumentaci 

podzemního objektu pro stavební povolení. 

10) Zachovávat na podzemních stavbách institut nezávislého autorského dozoru,   

nezávislého na zhotoviteli. Toho lze docílit: 

- Umoţněním státní báňské správě nařídit v odůvodněných případech monitoring 

podzemního objektu a jeho kontrolu 

- Jednoznačným stanovením, kdo a jakým způsobem označí podzemní objekt (nebo 

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

(Prohlídku narušeného podzemního objektu provádí osoba s odbornou způsobilostí 

závodního dolu nebo závodního nebo báňského projektanta
 

nebo autorizovaný 

inţenýr pro obor dopravní stavby nebo statika a dynamika staveb nebo geotechnika.) 

[17]  

                 - Stanovením postupu při prohlídkách podzemních objektů, které nelze za provozu 

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

vodovodní přivaděče). [14]  § 7 (Lhůty prohlídek podzemních objektů) vyhlášky řeší 

pouze harmonogram pravidelných prohlídek a prohlídek narušeného podzemního 

objektu. Podzemní objekty, které nelze z provozu odstavit nejsou v naší legislativě 

řešeny. 

     - Přesným vymezením kompetence státní báňské správy a ostatních orgánů (inspekce 

bezpečnosti práce, hasiči) při provozování  podzemních objektů 

11) Monitoring by měl být prováděn na výstavbě nezávislým vysoce profesionálně 

zdatným, se zkušeností v daném oboru disponujícím, specializovaným subjektem. 

Smlouvu by měl mít uzavřenou přímo s investorem. 

      Vhodné by bylo umoţnění státní báňské správě nařídit v odůvodněných případech 

monitoring podzemního objektu a jeho kontrolu. 

12) Klíčovou pozornost je třeba věnovat zpracování podrobného geotechnického 

průzkumu. 

      Z toho vyplývá, ţe zpracovatel dokumentace pro stavební povolení a zpracovatel 

realizační dokumentace musí být dva na sobě nezávislé subjekty.
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13) Součástí podmínek výběrového řízení na zhotovitele raţeb by měl být „projekt řízení 

rizik“ a jeho provázanost s řízením rizik celé stavby. Tento projekt musí být provázán 

s poţadavky báňské legislativy, zejména s vyhláškou ČBÚ č. 55/1996 Sb., 

o poţadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, i s připravovanými TP 

(technickými předpisy) pro monitoring tunelů pozemních komunikací, které řízení rizik 

reflektují. 
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Závěr 

Rizika podzemních objektů je velmi široký a sloţitý pojem. Pro identifikaci  jednotlivých 

rizik je nutná na jedné straně orientace v problematice klasifikace rizik samotných, na 

straně druhé klasifikace podzemních objektů z hlediska fáze existence, ale i podle účelu 

a provozu jednotlivých podzemních objektů. Z tohoto dělení je pak moţné určit potřebný 

rozsah monitoringu a prohlídek podzemních objektů důleţitých pro stanovení ochrany 

a udrţování bezpečnosti podzemních objektů.  

Cílem této práce bylo přiřazení rizik k jednotlivým typům podzemních objektů a na 

základě této klasifikace určit rozsah monitoringu a prohlídek. Monitoring samozřejmě 

začíná jiţ ve fázi příprav výstavby podzemního objektu (nutné geologické, geofyzikální 

a geotechnické průzkumy) a pokračuje v průběhu výstavby. Tyto údaje jsou velmi důleţité 

pro monitoring podzemního objektu v průběhu jeho další existence a pouţívání. Jak ale 

vyplývá ze zpráv o kontrole podzemních objektů, návaznost monitoringu z období 

výstavby do období pouţívání podzemního objektu není běţnou praxí. To výrazně sniţuje 

výpovědní hodnotu výsledků získávaných v průběhu existence objektu a tím můţe 

docházet ke zvyšování rizik vyplývajících z vlastní existence a pouţívání daného 

podzemního díla. S monitoringem a pravidelnými prohlídkami souvisí samozřejmě 

ochrana jednotlivých podzemních objektů. Základním prvkem ochrany podzemních 

objektů je ochranné pásmo, ve kterém by měla stavební činnost podléhat zvláštnímu 

reţimu. Ochranná pásma jsou stanovena zákony. Ovšem i v této otázce je mnoho 

nejasností, které by bylo vhodné z důvodu bezpečnosti podzemních objektů i staveb 

v jejich okolí  řešit.     

Tato práce popisuje rizika týkající se podzemních objektů a principy monitoringu 

důleţitého pro vyhodnocení těchto rizik s moţností jejich následného maximální omezení. 

Údaje z této práce by měly být v budoucnu prakticky vyuţity k podrobnému stanovení a 

vyhodnocení rizik souvisejícím s výstavbou a provozem konkrétních podzemních objektů. 

Podle nastíněného postupu bude moţno provést analýzu rizik u jednotlivých skupin 

podzemních objektů a tyto poznatky pak vyuţít k jejich ochraně a zabezpečení, např. při 

zpracování havarijních plánů nebo operačních plánů integrovaného záchranného systému.
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