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ABSTRAKT: Současná legislativa uplatňovaná při výstavbě podzemních staveb v České republice vychází 
zejména z TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, kapitola 7, Tunely, podzemní stavby a 
galerie, dále TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací a TP 237 Geotechnický 
monitoring tunelů pozemních komunikací. Z hlediska ČBÚ platí pro prohlídky provozovaných 
podzemních objektů Vyhláška ČBÚ č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu 
podzemních objektů.  
Pojem „Záruční monitoring“ výše uvedená legislativa nezná, nicméně tento vžitý termín představuje 
monitoring prováděný během období provozu tunelové stavby, spadající do sjednané záruky na díla. 
Správce tunelu tak má k dispozici nezávislé výsledky o chování tunelové stavby, které mohou být 
podkladem pro eventuální uplatnění záruky. 
Podle TP 237 má být monitoring za provozu zaměřen na kontrolu přetváření a únosnosti tunelových 
ostění, vývoje napjatosti v tunelovém ostění a na rozhraní ostění a horniny, sled vodního režimu v okolí 
tunelové stavby a účinnosti hydroizolace včetně drenážního systému, kontrolu deformací tunelových 
portálů, kontrolu průběhu poklesové kotliny a sledování deformací a poruch na nadzemních objektech. 
Má být prováděn s ohledem na typ primárního i sekundárního ostění tunelu, charakter horninového 
prostředí a na základě poznatků a zkušeností získaných při monitoringu během výstavby. 
V dokumentech TKP a TP však není jednotný přístup k náplni prohlídek a geotechnického monitoringu a 
požadavky na ně nejsou systematicky pojednány v jednom dokumentu. V současnosti je již trend 
monitoringu za provozu patrný u tunelů ve správě ŘSD ČR. 
V příspěvku jsou presentovány některé příklady realizace monitoringu za provozu v České republice 
v posledních letech. Např. aktuálně probíhající monitoring Královopolského tunelu v Brně, zkušenosti a 
problémy v rámci „záručního“ monitoringu u tunelu Klimkovice a opětovné zprovoznění monitoringu za 
provozu na tunelech Liberec a Hřebeč. 

1. ÚVOD 
V současné legislativě je při výstavbě a pro prohlídky podzemních objektů v České republice 
uplatňováno hledisko ČBÚ, tj. Vyhláškou ČBÚ č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného 
stavu podzemních objektů (1). Z hlediska vnitřních předpisů ŘSD ČR to jsou zejména TKP pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, kapitola 7, Tunely, podzemní stavby a galerie (2), dále TP 
154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací (3) a TP 237 Geotechnický monitoring 
tunelů pozemních komunikací (4).  
Uvedené vyčleněné předpisy tedy stanovují pravidla pro provádění geotechnického monitoringu při 
výstavbě podzemních objektů a dále určují podmínky k zajištění jejich bezpečného provozu.   

2.  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDPISŮ 
(1) Pro požadavky k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů z hlediska báňských 
předpisů platí Vyhláška č. 49/2008 Sb. Definuje četnost prohlídek tunelu jako podzemní stavby podle 
toho, o jaký se jedná tunel (bez ostění nebo s ostěním, s přístupem veřejnosti nebo bez atd.) a kdo může 
prohlídky provádět. Stanovuje způsob ověřování jejich bezpečného stavu a určuje podmínky k zajištění 



bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, požadavků na 
komunikaci a zabývá se plány zdolávání provozních nehod – havárií. 
(2) Činnost geotechnického monitoringu (GTM) zmiňuje příloha č. 1 Kapitoly č. 7 „TUNELY, 
PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE (tunelové stavby)“ Technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D). Definuje jej jako „Soubor měření a pozorování, 
spočívající ve sledování a kontrole odezvy horninového prostředí na stavbu (ražbu) tunelu a ve 
sledování všech vyvolaných (indukovaných) účinků v okolí stavby, respektive v zóně ovlivnění a v zóně 
sledování“. 
Podle této přílohy je geotechnický monitoring dělen na operativní v aktivní zóně horninového masivu 
kolem výrubu a na ostění, který je při aplikaci observační metody tunelování (např. NRTM) povinnou 
součástí výstavby. Dále je dělen na kontrolní monitoring v zónách ovlivnění a sledování. Příloha č. 1 
vyjmenovává konkrétní cíle, součásti a metody obou druhů uvedených geotechnických monitoringů.  
Zde je dobré zdůraznit, že měření v rámci operativního monitoringu se provádějí od nultého měření po 
celou dobu výstavby až do ukončení vývoje deformací dle schváleného projektu monitoringu. Kontrolní 
geotechnický monitoring je vykonáván nejen po celou dobu výstavby, ale také před zahájením stavby 
(nulový stav) a po skončení stavby. Jeho výsledky mají být podkladem pro objektivní posouzení škod na 
nemovitostech a objektech, vzniklých v souvislosti se stavbou. 
(3) Technické podmínky TP 154 stanovují podmínky pro provozování, správu a udržováni tunelů 
pozemních komunikací. Jsou určeny zejména silničním správním úřadům, subjektům, které tunely 
provozují, spravují a udržují a dále subjektům zodpovědným za bezpečnost silničního provozu. Cílem 
těchto TP je stanovení zásad pro provozování, správu a údržbu tunelů. 
Důležitou kapitolou (mimo jiné) je kapitola č. 3 „Provoz, prohlídky, revize a kontroly 
provozuschopnosti, údržba a oprava tunelů“. Její náplní je stanovení úkolů a povinností pro prohlídky, 
revize a kontroly provozuschopnosti, údržbu a opravy tunelů pozemních komunikací. Cílem těchto 
prací je poskytnutí podkladů jejich správci pro zpracování dokumentů pro zajištění údržby tunelů. 
Vyjmenovává obecně základní činnosti při zabezpečování správy, údržby a opravy tunelů, jako je 
zajišťování, kontrol, prohlídek, revizí a kontrol provozuschopnosti, měření a diagnostických průzkumů, 
údržby, oprav, jakož i odstraňování následků havárií a poruch. Pro provádění údržby a oprav je nutné 
zpracovat pro každý tunel základní předpisy. 
(4) Geotechnickým monitoringem tunelů pozemních komunikací se dále zabývají TP-237 
Stanovují závazná pravidla provádění geotechnického monitoringu při přípravě a výstavbě silničních, 
dálničních a městských tunelů pozemních komunikací (dále jen monitoringu).  
Navazují na Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací kapitolu 
1 „Všeobecně“, výše uvedenou kapitolu 7, „Tunely, podzemní objekty a galerie“, Technické kvalitativní 
podmínky staveb pozemních komunikací, kapitolu 24, „ Tunely“ příloha P.5. Dále na TP 154, „Provoz, 
správa a údržba tunelů pozemních komunikací“ a TP-76/C „Geotechnický průzkum pro navrhování a 
provádění tunelů pozemních komunikací“. Současně respektují vyhlášku ČBÚ č. 55/1996 Sb. a zákon č. 
62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění. 
TP 237 podrobně stanovuje cíle a prostředky monitoringu, monitoring a řízení rizik. Dále se podrobně 
zabývá instrumentací a vlastním prováděním monitoringu na různých úrovních projektové 
dokumentace, jeho hodnocením a zajišťováním. Jako jediný dokument věnuje pozornost i 
provádění monitoringu tunelu po jeho dokončení, tj. za provozu. Tato etapa monitoringu má dle 
TP 237 garantovat kontrolu spolehlivosti stavebních částí. 
Résumé: 
Z hlediska vnitřních předpisů ŘSD ČR existují tedy tři dokumenty – viz (2), (3) a (4). Dnes však není 
v těchto dokumentech jednotný přístup k obsahu kontrol/prohlídek a geotechnického monitoringu 
a požadavky na ně nejsou systematicky pojednány v jednom dokumentu. Například v (1) a (2) 
se rozlišují kontroly/prohlídky tunelů a monitoring (měření deformací atd.); v (3) se pod pojmem 
"monitoring za provozu" shrnují činnosti/kontroly mající garantovat kontrolu spolehlivosti stavebních 
částí tunelu (tj. prohlídky, revize, měření deformací atd.).  



V dokumentech TKP a TP dnes není jednotný přístup k náplni prohlídek a geotechnického monitoringu 
a požadavky na ně nejsou systematicky pojednány v jednom dokumentu. V současné době je, ale již 
trend ke sjednocení zásad požadavků monitoringu za provozu patrný u tunelů ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic ČR.  

3. MONITORING ZA PROVOZU TUNELU 
Problematikou monitoringu podzemního objektu (tunelu) po jeho dokončení a uvedení do provozu se 
zabývá TP-237 „Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací“ (4). Této etapě je věnována 
jedna z posledních kapitol 5.6 „Návaznost monitoringu během provozování tunelu“. Hlavní důraz je 
kladen na: 
Obecné zásady tohoto monitoringu, který musí garantovat kontrolu spolehlivosti stavebních částí 
tunelu. Je zaměřen na sledování interakce ostění tunelu s horninovým prostředím a na vliv stavby na 
toto prostředí. Jeho realizace respektuje  „Řád provádění prohlídek a kontrol“, zpracovaný ve výše 
uvedeném TP-154 v kapitole 3.3. Rozsah monitoringu za provozu je volen dle typu primárního a 
sekundárního ostění tunelu a charakterem horninového prostředí, ve kterém byla ražba uskutečněna. 
Pro jeho rozsah jsou dále určující poznatky získané ze sledování stavby během její výstavby. Provádění 
monitoringu tunelu během provozu zajišťuje správce tunelu prostřednictvím odborných firem. 
Cíle monitoringu za provozu tunelu, kterými by měly být kontrola přetváření a únosnosti tunelových 
ostění, kontrola vývoje napjatosti v tunelovém ostění a na rozhraní ostění s horninovým prostředím, 
sledování stavu a oscilace podzemní vody v širším okolí tunelu v zóně ovlivnění stavbou, tunelu k jeho 
ovlivnění, kontrola účinnosti izolace a drenážní tunelu, kontrolu stability portálových částí, kontrola 
stavu poklesové kotliny a sledování případných deformací objektů nadzemní zástavby v městských 
aglomeracích, pod kterými je tunel veden.  
Pravidelné prohlídky zaměřené na vzniku a časový vývoj trhlin v ostění, na místa průsaků, opady 
částí stavebních konstrukcí atd., prováděné podle TP-154 jako prohlídky běžné (3x do roka) a hlavní 
(1x za 4 roky). Rovněž i zde stanovuje správce tunelu jejich četnost podle typu stavební konstrukce, 
charakteru horninového prostředí, ve kterém je tunel vyražen a podle poznatků z doby monitoringu 
během výstavby i za dosavadního provozování tunelu.  
Četnost měření veličin „hodných zřetele“ je stanovována s ohledem na zranitelnost konstrukce tunelu, 
míru vlivu tunelu na jeho okolí, včetně objektů nadzemní zástavby, spolehlivosti a funkci celého 
sledovaného systému. Četnost měření vychází z doporučení projektanta stavby a výsledků závěrečné 
zprávy o monitoringu tunelu během jeho výstavby. Je odvislá od postupu uklidnění (míry dobíhajících 
deformací) konstrukce tunelu a horninového prostředí, tedy od měření zpočátku obvykle kvartálního, 
později až ročního.   
Archivace výsledků monitoringu během provozu tunelu v souladu s požadavky TP 154. 
Již z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že monitoring tunelu za provozu nelze obecně navrhovat 
„unifikovaně“ na všech tunelech. Každá tato podzemní stavba je postavena a provozována v konkrétně 
specifických geologických podmínkách, ke kterým je nezbytné přihlédnout. Každý tunel má také svůj 
konstrukční systém a způsob výstavby, například portálové úseky (ale například i celý tunel na 
obchvatu Jihlavy na silnici I/38) jsou většinou stavěny v otevřených jámách, oproti raženým úsekům 
tunelů dle NRTM.  
Podrobný návrh geotechnického monitoringu za provozu by měl být v detailu zpracován pro každý 
tunel zvlášť, a to na základě získaných poznatků z jeho výstavby, výsledků dosavadně prováděného 
monitoringu, dále podle podkladů a zkušeností zhotovitele, a vždy ve spolupráci s projektantem. Je však 
možné po provedení jejich kategorizace zpracovat systematizaci monitoringu tunelů za provozu. 

4. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z REALIZACE MONITORINGU 
Autoři příspěvku vycházejí z praktických zkušeností z realizace operativního i kontrolního 
geotechnického monitoringu, například v nedávné době otevřeného tunelu Klimkovice na silnici I/47 
(D1) nebo Královopolského tunelu v Brně na silnici I/42. V obou případech na uvedených tunelech 



probíhá i monitoring za provozu.  Tato problematika byla dále řešena i na dalších tunelových stavbách 
ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

4.1 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ MONITORING (JAKO SOUČÁST MONITORINGU ZA PROVOZU) 
Pojem „Záruční monitoring“ legislativní předpisy, uvedené v úvodu, neznají. Nicméně tento již stále 
častěji vžitý termín představuje období monitoringu prováděného bezprostředně po dokončení stavby 
a tedy během zahájení provozu v tunelu. To odpovídá pojmu uváděném v TP-237 v kapitole 5.6 
„Návaznost monitoringu během provozování tunelu“, časově spadající do doby sjednané záruky na dílo. 
Výhodou takto označované etapy monitoringu je, že správce tunelu tak má (konkrétně pro toto 
vyčleněné období) k dispozici nezávislé odborné výsledky o chování tunelové stavby v daném 
geologickém prostředí (zejména z geotechnického hlediska), které mohou být podkladem pro 
eventuální uplatnění reklamace. To dle dosavadní praxe představuje období 5–6 let. 
Záruční „geotechnický“ monitoring je zároveň doplněním výsledků Hlavních prohlídek tunelů (jinak 
prováděných 1x za 4 roky). Dle TP-237 kap. 5.6 má být první provedena před uvedením tunelu do 
předčasného užívání, druhá před kolaudací a třetí prohlídka zpravidla na konci záruční doby tunelu. 
Tato slouží také jako podklad pro případné reklamační řízení. 

4.2    POSTŘEHY Z REALIZACE MONITORINGU ZA PROVOZU („MP“) NA TUNELECH V ČR 
Některé tunely ve správě ŘSD ČR by si kromě předepsaných běžných i hlavních prohlídek zasloužily 
trvalý geotechnický dohled. Současný stav dohledávání podkladů pro tuto činnost je „komplikovaný“. 
Zavedená praxe v jejich uchovávání je nejednotná, rovněž pověření i správci tunelových staveb mají 
v této souvislosti rozdílný přístup. 
Z hlediska realizace monitoringu tunelů za provozu lze dle našich poznatků vyčlenit tři kategorie: 
Tunely, na kterých je MP prováděn v plném rozsahu 
Tunely, na kterých je MP prováděn ve vybraném rozsahu  
Tunely, na kterých MP prováděn není 

4.2.1 VYBRANÉ TUNELY, NA KTERÝCH JE MP PROVÁDĚN V PLNÉM ROZSAHU 
Jedná se o stavby dokončené v nedávném období. Z regionálního hlediska ČR se jedná například 
o Královopolský tunel v Brně nebo byl také realizován u tunelu Klimkovice na silnici I/47 (dnes součást 
D1).  
V obou případech se jedná o tunely relativně krátké s malou výškou nadloží, buďto v plném rozsahu 
probíhající pod obytnou zástavbou (Královopolský tunel), nebo jen částečně. Oba tunely byly 
v příportálových oblastech hloubeny v otevřených jámách, dále pak raženy dle NRTM. Tunel 
Královopolský byl zbudován v terciérních neogénních jílech, Klimkovický tunel byl vystavěn 
v poloskalních a skalních horninách moravskoslezského kulmu (jílovce, břidlice, droby). Koncepce 
monitoringu (jako observační metoda) byla dána charakterem stavby probíhající mělce pod povrchem 
a vcelku nepříznivými geologickými a hydrogeologickými poměry v trase tunelů.  
Královopolský tunel je součástí silnice I/42, která tvoří brněnský Velký městský okruh. Tunel tvoří 
dva souběžné dvoupruhové tunelové tubusy, z větší části ražené. Tunel I má celkovou délku 1237 m 
(ražená část 1019 m, hloubené části budované v zapažených stavebních jámách na obou koncích jsou 
délky 168 a 50 m). Tunel II má délku celkem 1258 m (ražená část 1060 m, hloubené části 149 a 49 m). 
Výstavba: 2006 – 2012. 

 



 
Obrázek 1: Královopolský tunel coby součást brněnského Velkého městského okruhu 

 
Metodika a rozsah záručního monitoringu (za provozu) navazovala na sled uskutečňovaný během 
výstavby tunelu, kdy je již sledována jen část parametrů daných návrhem projektanta a zpracovaným 
projektem této etapy GTM. (Jedná se o vyčleněný souhrn měření ve vztahu ke geotechnice, nikoli 
o posuzování technicko-provozního stavu tunelu, který zajišťují běžné a hlavní prohlídky). V případě 
Královopolského tunelu jsou v současné době uskutečňována tato kontrolní měření a činnosti: 

− Hydrogeologická měření bezprostřední oblasti tunelu ve vrtech a domovních studnách, sled 
kvality vypouštěných vod z tunelu. 

− Konvergenční měření sekundárního ostění ražených a hloubených částí, včetně konstrukcí 
mezistropů, tunelových spojek a vzduchotechnických kanálů 

− Geodetická měření na povrchu, tj. nivelační měření bodů poklesové kotliny, geodetická měření 
na ohrožených objektech, nivelační měření na nových objektech 

− Sledování a doznívajících poruch na objektech 
− Sled interakce horninového prostředí s tunelovou konstrukcí pomocí inklinometrických měření 
− Tenzometrická měření na sekundárním ostění tunelů 

 
Četnost měření je prováděna podle požadavků TP 237 „Geotechnický monitoring tunelů pozemních 
komunikací“, kapitoly 5.6 „Návaznost monitoringu během provozování tunelu“. Počáteční četnost 
měření během prvních let provozu tunelu byla zpravidla 1x za čtvrt roku do ustálení měřených veličin. 
Poté byla v souladu s naměřenými výsledky četnost měření snížena dle povahy zranitelnosti 
tunelových konstrukcí nebo ohrožení až na hodnotu 1-2x ročně. 
Pokud projektant nestanoví z důvodů hodných zřetele jinak, provádí se měření stanovená projektem 
monitoringu za provozu v termínech běžných prohlídek. V praxi to znamená obvykle 2x do roka v době 
jarního a podzimního čištění tunelu v případech normálního chování tunelové konstrukce a 
horninového masivu, v případě mimořádných okolností, například při neobvyklém chování stavebních 
prvků častěji ve vynucených výlukách silničního provozu. 
Je tedy zřejmé, že návrh etapy záručního monitoringu (monitoringu za provozu) je dán typem tunelové 
konstrukce, povahou horninového prostředí a prostředím, ve kterém je tunelová stavba provedena, 
například městská zástavba. Záruční monitoring (monitoring za provozu) v případě Klimkovického 
tunelu byl prováděn v obdobném rozsahu, avšak byl oproštěn o geodetická měření na stavebních 
objektech, neboť jeho trasa je vedena převážně v extravilánu obce.  
Tunel Klimkovice byl vybudován jako součást dálnice D47 (dnes dálnice D1) v úseku  
Bílovec - Ostrava Rudná. Je veden pod terénním hřbetem u lázní Klimkovice. Tunel tvoří dva tubusy, z 
menší části stavěné v otevřených jámách, v delších částech jako ražené ve skalním masivu. Tubus A 



(tubus Brno – Ostrava) je dlouhý 1077 m (865 m raženo, a 166 a 46 m hloubeno), tubus B (směr 
Ostrava – Brno) je dlouhý 1088 m (875 m raženo, hloubeno 166 a 46). Výstavba: 2005 – 2008. Záruční 
monitoring byl ukončen v roce 2013. 

 
Obrázek 2: brněnský portál tunelu Klimkovice 

 
Výsledky měření jsou zpracovávány formou samostatných zpráv publikovaných pololetně a doplňují 
tak výsledky uskutečňovaných prohlídek tunelu dle TP 154. Vzhledem k náročné povaze 
Královopolského tunelu v Brně se doposud schází Rada monitoringu (RAMO), na které se výsledky 
konzultují se zástupci projektanta, správce stavby a jiných zainteresovaných institucí. Výsledky jsou 
předávány rovněž zřízené Radě zkušebního provozu tunelu. 
U obou výše uvedených vzorových tunelových staveb lze konstatovat, že na základě výsledků záručního 
monitoringu (monitoringu za provozu) v horninovém prostředí, kterým jsou tunely vedeny, resp. i na 
objektech povrchové zástavby, nedochází k odchylkám či změnám sledovaných parametrů takové 
povahy, že by vyvolávaly nutnost dodatečného projednávání či realizaci dodatečných (technických) 
opatření. 

4.2.2 VYBRANÉ TUNELY, NA KTERÝCH JE MP PROVÁDĚN VE VYBRANÉM ROZSAHU 
Jako příklad měření, kde je prováděn monitoring tunelu za provozu ve vybraném (nezbytně nutném) 
rozsahu lze uvést Husovický a Pisárecký tunel v intravilánu Brna. 

Husovický tunel je součástí silnice I/42 na brněnském Velkém městském okruhu. Geologické 
prostředí tvoří brněnský masiv granodioritů, na části úseku i neogénní sedimenty. Hladina podzemní 
vody se nachází na jejich rozhraní. Tunel představují dvě dvoupruhové roury. Levý tubus měří 585 m, 
pravý 578 m. Je hloubený, tvořený třemi podzemními prefabrikovanými stěnami s železobetonovou 
stropní deskou s dilatačními celky dl. 40 m. Výška nadloží tunelu je max. 2,5 m, konstrukce komunikací 
jsou uloženy přímo na stropní desce. Doba výstavby: 1996 – 1999. 

 



 
Obrázek 3: Husovický tunel coby součást brněnského Velkého městského okruhu 

K hlavní prohlídce husovického tunelu v roce 2011 bylo v obou rourách provedeno provozní 
konvergenční měření deformací tunelové obezdívky na celkem 32 tříbodových konvergenčních 
profilech. Od doby výstavby byla měření realizována zprvu v pololetním, později v 1 – 2 – 3 letém 
režimu.   
Pisárecký tunel je součástí tzv. Pražské radiály, sloužící jako dálniční přivaděč dálnice D1. Geologické 
prostředí tvoří Brněnská vyvřelina – granodioritový masiv, v hloubených úsecích horninová eluvia, 
spraše a štěrkopísky. Výška nadloží ražených úseků je 7,5 až 41,0 m. Jedná se o dvoutubusový, směrově 
rozdělený tunel, s raženými a hloubenými úseky. Tunel A má délku 513 m, tunel B pak 500 m. Nosná 
konstrukce je v hloubených úsecích železo-betonová, v ražených úsecích dvouplášťová s mezilehlou 
izolací bez protiklenby. Ražba tunelů byla provedena klasickou konvenční metodou. Doba výstavby: 
1994 – 1998. 

 
Obrázek 4: Pisárecký tunel v Brně je součástí tzv. Pražské radiály 

K hlavní prohlídce Pisáreckého tunelu v roce 2011 bylo provedeno provozní konvergenční měření 
deformací tunelové obezdívky. V tunelových rourách bylo změřeno 16 + a 15 pětibodových 
konvergenčních profilů.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno,_Husovice,_Husovick%C3%BD_tunel,_JV_port%C3%A1l_(02).jpg
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4.2.3 VYBRANÉ TUNELY, NA KTERÝCH MP PROVÁDĚN NENÍ 
Jako příklad tunelových staveb, kde není prováděn monitoring tunelu za provozu (čerpáno z Hlavních 
prohlídek), lze uvést:  
Tunel Liberec je součástí průtahu silnice I/35 městem. Je proveden jako dvoutroubový, kde pro každý 
směr jízdy je určena samostatná trouba. Pražský tubus má délku 280 m, děčínský tubus 240 m. V celé 
délce je hloubený. Informace o sledu stavby a předchozím geotechnickém sledu v průběhu jeho 
výstavby jsou nedostupné. Doba výstavby: 1994 – 1997. 

 
Obrázek 5: Tunel Liberec je součástí průtahu silnice I/35 městem. 

Tunel Jihlava je součástí silnice I/38 na obchvatu města. Geologické prostředí tvoří 3-9 m mocná 
eluvia a ruly s různým stupněm zvětrání, nepravidelně prostoupeny intruzemi žul. Podzemní voda se 
nachází v kvartérním pokryvu a zónu zvětrávání a rozpukání hornin (zejména žul). Byl navržen jako 
dvoutroubový, realizována byla jedna tunelová trouba s dvěma jízdními pruhy s obousměrným 
provozem. Byl řešen jako hloubený, nízkonadložní, s výškou přesypání do 5,70 m a délkou zakrytí 
304 m. Ve výkopové jámě byly provedeny podélné podzemní stěny, které byly shora zaklenuté plochou 
klenbou. Doba výstavby: 2002 – 2004. 

 
Obrázek 6: Tunel Jihlava je součástí silnice I/38 na obchvatu města. 

V rámci uskutečňovaného sledu stavby byl prováděn sled podzemní vody a konvergenční měření na 
obezdívce v šesti pětibodových konvergenčních profilech.  



Tunel Hřebeč je součástí přeložky silnice I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou v okrese Svitavy 
u obce Hřebeč. Prostředí tunelu je tvořeno křídovými sedimenty (slínovce, opuky, pískovce).  

 
Obrázek 7: Tunel Hřebeč je součástí přeložky silnice I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. 

Východní strana terénního stupně, kterým tunel prochází, byla při ražbě nestabilní a po jeho dokončení 
u východního portálu později postižena skalním řícením. Jedná se o jednotubusový třípruhový tunel 
(dva pruhy stoupající, jeden klesající). Byl ražen Novou rakouskou tunelovací metodou. Jeho nadloží je 
nízké 5,5 – 17,0 m. Délka tunelu činí 357 m (298 m bylo ražených). Ostění tunelu je dvouplášťové 
s mezilehlou izolací. Řádně prováděný monitoring byl ukončen. V současnosti je sledován jen sesuvný 
svah u východního portálu. Výstavba: 1994 – 1997. 

4.3   PŘÍKLADY AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ MONITORINGU ZA PROVOZU 

4.3.1 KRÁLOVOPOLSKÝ TUNEL – SLED STABILITY KONSTRUKCE MEZISTROPŮ 
Součástí záručního monitoringu Královopolského tunelu v Brně je i sled konstrukcí mezistropů 
v ražených částech tunelových trub TI a TII. Chování sekundárního ostění bylo zajišťováno 
standardním konvergenčním měřením na vybraných profilech, tj. i konstrukční prvek desky 
mezistropu, oddělující pojížděnou část tunelu a prostor zajišťující větrání při vrcholu jeho klenby. Tyto 
desky představují železobetonovou konstrukci s dvoustranným liniovým podepřením do tunelového 
ostění na kluzných plochách.  
Podnět ke zvýšené ostraze byly výsledky měření z počátku měsíce dubna 2014, kdy byl pomocným 
distometrickým měřením zjištěn skokový nárůst deformací (poklesů) těchto desek v tunelové troubě 
TII, tj. v tunelu bez táhel (v prvních desítkách mm). Na základě jednání Rady monitoringu byla 
uskutečněna řada měření s cílem potvrdit tento trend poklesů některých desek. Rozmístění 
sledovaných bodů v konstrukci tunelu je zřejmé z přiloženého obrázku. Metoda konvergenčního 
měření je uplatňovaná ve spodní pojíždění části (body 02, 03, 04, 05, 07), přesnost měření činí 
≤ 2,5 mm. Orientační distometrická měření probíhala na bodech 01 a 08 v prostoru mezistropu 
(přesnost do 1-2 mm). S ohledem na rozdílnost metod a jejich přesnosti byla zvolena sice relativní, ale 
přesnější metoda trigonometrické nivelace (přesnost v prvních desetinách mm), která byla 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C5%99ebe%C4%8D_tunnel.jpg


uskutečňována v prostoru mezistropu na bodech 1 až 6. Měření jsou zde vztažena ke stanovenému 
fixnímu bodu č. 5 ve vrcholu klenby. 
 

 
Obrázek 8: Charakteristický příčný profil tunelu s rozmístěním geodetických bodů pro konvergenční a trigonometrické měření. 

Takto bylo provedeno ke konci roku 2015 cellem 6 opakovaných měření. U všech monitorovaných 
profilů dochází stále k měřitelným deformacím desek mezistropů. Jedná se o deformace nejčastěji 
charakteru průhybu, kde k největšímu nárůstu deformací dochází ve středu desky mezistropu (bod 2). 
Výrazně menší hodnoty sedání se vyskytují i u bodů č. 1 a 3 jejich okrajích. Největší hodnoty poklesu 
byly zjištěny u pasů č. 57, kde celková hodnota poklesu činí 6,3 mm a dílčí hodnota od posledního 
měření činí. 4,5 mm. U dalších měřených profilů (č. 72, 82 a 107) dochází k průhybům desek 
mezistropů s maximální celkovou hodnotou průhybu 5,3 – 5,6 mm. Také téměř u všech profilů na 
kontrolních bodech č. 4 a 6, umístěných rovněž do kaloty tunelu, která je pro účely měření považována 
za stabilní, byly zaznamenány mírné pohyby, ovšem v rámci přesnosti použité metody. Z toho důvodu 
lze předpokládat jisté dosud trvající dotvarování ostění tunelu, tedy včetně bodu č. 5. Pro tuto 
skutečnost svědčí i oscilace měřených hodnot na bodu 2 ve středu desky, kde je za celé období 
provádění tohoto měření patrný pokles ale i zdvih. Tyto deformace mohou být částečně zapříčiněny i 
tepelně-objemovými změnami konstrukce tunelu vlivem kolísání teplot mezi letním a zimním obdobím. 
Nicméně trend průhybu desek mezistropu v tunelové troubě II je trvalý, i když v absolutních hodnotách 
se jedná o pohyby v řádu prvních milimetrů. 
 



    
Obrázek 9: Grafy s výsledky měření deformace desky mezistropu metodou trigonometrické nivelace 

K naměřeným svislým deformacím a průhybům mezistropu si investor vyžádal stanovisko projektanta 
a Rady monitoringu. Ze stanovisek vyplývá, že „Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že 
aktuálním vývojem deformací není ohrožena stabilita a únosnost nosné konstrukce mezistropu a 
nejsou nutná žádná mimořádná opatření“. Ze závěrů projednávání problematiky dále vyplývá 
doporučení projektanta ověřovat stav napjatosti u vybraných desek mezistropu osazením tenzometrů 
na spodní a horní líc desek a následně provádět odečty v pravidelných intervalech při každé plánované 
uzavírce tunelu manuálně, nebo pro souvislé měření automaticky příslušným dataloggerem. 

4.3.2 TUNEL HŘEBEČ – OBNOVENÍ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU 
V roce 2014 byla u tohoto tunelu na pokyn ŘSD ČR provedena diagnostika, obnoven provozní 
monitoring (tj. monitoring za provozu) a určen rozsah opatření k odstranění závad zjištěných hlavní 
prohlídkou (2013). Práce byly vynuceny stavem tunelu vyraženém v nepříznivých geologických 
podmínkách, kdy chyběl trvalý dohled nad případným rozvojem poruch skalního masivu zejména u 
východní portálové části s dřívějšími projevy skalního řícení s možným dopadem na stabilitu tunelové 
konstrukce. Ze závěrů Hlavní tunelové prohlídky vyplývá, že „Jakékoliv současné opomíjení a 
neprovádění geologického a hydrogeologického monitoringu tunelového prostředí výrazně navyšuje 
rizika, vyplývající z daných přírodních podmínek“. 

 
Obrázek 10: Stabilitní problémy na východním portálu tunelu Hřebeč, 2011. Zdroj: Barták, Salač, Škrábek 

 



V rámci uskutečněného provozního monitoringu tunelu v roce 2014 byla instalována (obnovena) 
monitorovací síť umožňující sled chování vlastní tunelové konstrukce a chování horninového masivu 
v trase tunelu. Provedený geotechnický monitoring sestával z kontrolního hodnocení odpadní vody 
z tunelu, dále z monitoringu chování tunelové konstrukce (konvergenční měření sekundární obezdívky 
a měření posunů mezi tunelovými pasy ve vybraném úseku) a sledu chování horninového masivu 
v těsné blízkosti tunelu v obou portálových oblastech (inklinometrická měření).  
Jeho dosavadní krátkodobé výsledky ukazují, že změny chování tunelové konstrukce (konvergenční 
měření a měření spár mezi tunelovými pas) i bezprostředního horninového prostředí (měření 
inklinometrická) jsou naštěstí malé, v rozsahu „prvních mm“. Tyto změny zjištěné za období zhruba 
čtyř měsíců přisuzujeme teplotním změnám mezi letním a zimním období roku 2014. 
V dalším období je doporučováno realizovat provozní monitoring 1 – 2x ročně, zejména v době jarních 
klimatických změn (dle historických zkušeností v tuto dobu vznikly i předchozí problémy v době ražby 
tunelu a s nestabilitou skalních výchozů u východního portálu tunelu). Jak již bylo zmíněno, v tomto 
období se předpokládá nepříznivý vliv infiltrovaných vod z atmosférických srážek a tání sněhové 
pokrývky do puklinového systému hornin a možnost negativního ovlivňování vlastností podložních 
uhelných jílovců s vlivem na stabilitu díla.  

4.3.3 KLIMKOVICKÝ TUNEL – OBNOVA HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ 
V rámci záručního monitoringu Klimkovického tunelu byly mimo jiné sledovány problémy s obnovou 
hydrogeologických poměrů po provedení tunelu. Ve vrcholové části hřbetu, jímž je tunel veden, byl 
v pozorovacím vrtu PJ113 monitorován pokles hladiny podzemní vody vyvolaný ražbou tunelu a 
následně její nástup po dokončení stavby – viz Pasport hydrogeologického objektu. Problém spočíval 
v poklesu hladiny o -25 m od její původní úrovně. Následný vzestup dosáhl pouze výšky 10 m, kdy se 
uplatnil vznik vodních cest mezi horninovým masivem a primárním ostěním tunelu, a část vod je tak 
odváděna kanalizačním systémem mimo něj. Naštěstí tento stav nemá negativní vliv na dotaci 
domovních studní, které jsou zásobovány svrchními mělkými podpovrchovými horizonty, nebo je 
zásobování vodou uskutečňováno jiným způsobem.  

 
Obrázek 11: Graf hladiny podzemní vody v pozorovacím vrtu PJ 113 

Tabulka 1. Výběr dat měření: 

Datum Hloubka p.v. (m) Výška p.v. (m n.m.) Poznámka 
12.11.2004 6,26 289,66 základní stav 
06.05.2005 6,80 289,12 stav před ovlivňováním ražbou 
02.12.2005 31,70 264,22 snížená úroveň vody ražbou 
22.09.2011 21,10 274,82 max. dosažená úroveň vody 

 
  



ZÁVĚR 
Na základě výše popsaných aspektů lze správcům tunelových staveb doporučit zpracování návrhů 
jejich geotechnického monitoringu za provozu pro budoucí období. Jak již bylo uvedeno, každý tunel 
má své místní specifické podmínky, nicméně považujeme za vhodné zpracovat, resp. pokračovat 
v dosavadně vypracované systematizaci monitoringu tunelů za provozu. To předpokládá diskuzi se 
správci objektů, zástupci jednotlivých SSÚD, projektanty, posouzení četnosti měření na jednotlivých 
tunelech s ohledem na reálné možnosti uzavírek tunelů a především na rozsahu stávajících poruch a 
prognózované zranitelnosti jejich konstrukcí. 
Následně by bylo možné zpracovat (například autory podrobného trvalého projektu na GTM) 
Technické podmínky na "Geotechnický monitoring za provozu". Tyto TP by zohledňovaly 
technické požadavky na provádění geotechnického monitoringu za provozu a dnešní částečně 
nejednotné legislativní požadavky na jeho provádění. Tím by zároveň došlo ke sjednocení požadavků 
na rozsah a obsah GTM v jednom dokumentu ŘSD ČR. 
V souvislosti s prováděním geotechnického monitoringu tunelů za provozu je nutno poukázat i na 
nezbytné a mnohdy nezanedbatelné finanční náklady. Dá se předpokládat, že výše uvedené úvahy si 
najdou své oponenty se zcela legitimní otázkou „Proč máme investovat do monitoringu stavby, 
která je vizuálně bez poruch?“ Je-li tunelová stavba skutečně bez poruch, svědčí to sice o správném 
návrhu projektanta i zodpovědném přístupu zhotovitele, nicméně je dobré vědět a občas se i 
v přiměřené míře přesvědčit, proč tomu tak je, zejména v případech komplikovaného geologického 
prostředí a náročné stavby. Za tunelové ostění se obyčejně nevidí a vliv dnešních klimatických změn, 
často spojených například s nepříznivou změnou hydrogeologických poměrů v horninovém masivu, se 
těžko odhaduje. Ostatně lékaři nám také doporučují preventivní zdravotní prohlídky, a to nejen 
vizuální. 
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