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KOLEKTORY – MOŽNÁ RIZIKA PŘI JEJICH VÝSTAVBĚ 
 

Úvod 

Kolektor je podzemní dílo, v jehož útrobách jsou umístěny inženýrské sítě (elektrorozvody, 

tepelné vedení, telekomunikační a spojovací kabely, potrubní pošta, plyn, voda, kanalizace 

apod.). Umístění sítí v kolektoru je moderní a velmi progresivní, výhodné především 

v případě havarijních situací nebo při obnově a rozšiřování sítí. V současné době jsou všechna 

velká města zahlcena automobilovou dopravou a každá uzavírka komunikace s sebou přináší 

dopravní kolapsy. Opravy, výměny nebo instalace nových sítí probíhají v podzemí, bez 

omezení dopravy na povrchu. 

Dále pak prostor pod vozovkami a chodníky je v centrech měst zaplněn kabely a potrubím 

natolik, že jejich doplňování je z prostorových důvodů obtížné a často i vyloučené. Zvyšování 

potřeb obyvatel, zvyšování úrovně bydlení i služeb a zejména příliv zahraničního kapitálu ve 

velkých městech vyžadují regeneraci stávajících rozvodů a podstatné zvýšení jejich 

propustnosti. 

Prosazování myšlenky kolektorizace je důležité též v záměru zbavit obyvatele měst i jejich 

návštěvníky neustálého rozkopávání ulic s průvodním zhoršováním životního prostředí. 

 

Kolektory představují samostatná inženýrská díla, kterým je řešeno sdružené vedení 

inženýrských sítí v intencích jejich moderního ukládání, kontroly a výměny. Jde tedy o 

perspektivní technické řešení, které představuje rozsáhlý komplex tunelů, štol, kanálů a 

chodeb, především v zastavěných oblastech velkých měst včetně jejich historické zástavby. 

Výstavba a provoz kolektorů patří neodmyslitelně ke každému modernímu městu a hlavní 

město Praha se může, obdobně jako např. Paříž, Londýn nebo Berlín, pochlubit jednou 

z nejmodernějších a technicky nejlépe vybavených kolektorových sítí. 

Kolektory je nutné budovat jako systém, který umožňuje postupnou realizaci a postupné 

uvádění do provozu, tedy jednoznačně jako systém otevřený, umožňující budování v určitých 

ucelených etapách při dodržení provozuschopných celků. Otevřenost systému poskytuje 

možnost etapizovaného rozšiřování kolektorizace do dalších podzemních prostor v souladu 
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s potřebami výstavby a rozvoje městských aglomerací. Právě tento princip je nutný z hlediska 

výstavby a modernizace v hlavním městě Praze, Brně, Ostravě a jiných velkých městech. 

Neméně důležitým je i princip přizpůsobivosti měnícím se požadavkům a představám o 

změněných prioritách technické vybavenosti zájmových oblastí a požadavků na respektování 

ekologických aspektů jak ve staré, tak v nově budované zástavbě městské aglomerace. 

V historické části hlavního města Prahy, zejména v její centrální oblasti, jsou budovány 

soustavy kolektorů, jejichž výstavba je naprosto jednoznačně zdůvodněna všeobecnou 

potřebou a nutností rozvoje spolehlivosti všech inženýrských sítí. 

 

Obecné podmínky výstavby kolektorů 

Kolektorová síť v Ostravě vzniká na základě společenské objednávky a díky maximálnímu 

pochopení a finanční podpoře Magistrátu města Ostravy. Její rozvoj se stal součástí 

strategického plánu města Ostravy. Vlastní kolektory jsou součástí strategických cílů města 

v oblastech “kvalita, životní prostředí a dopravní a technická infrastruktura“. Navrhování sítí 

kolektorů v historickém jádru města vychází z „ generelů kolektorizace“, který je zpracován. 

Sdružené trasy inženýrských sítí, které svým významem přispívají k ochraně životního 

prostředí ve městě mají velký podíl na tom, že centrum Ostravy a všech hornických měst jsou 

specifické svými památkami a ne rozkopanými ulicemi. Požadavek na základní řešení obnovy 

inženýrských sítí v historických jádrech hornických měst vyplývá ze skutečnosti, že jejich 

potřebnou funkci a rozvoj již nelze stávajícími způsoby zajistit.  

Zejména rozvoj telefonizace, internetu, zkapacitnění a zkvalitnění zásobování vodou i rozvoj 

centrálního zásobování teplem si vyžadují ukládání potrubí a kabelů do kolektorů. Výstavba 

sekundárních kolektorů řeší uvedené problémy s omezením rozkopávání vozovek a chodníků. 

Dovolí jejich snadnou kontrolu a údržbu bez zasahování do komunikací na povrchu. 

Realizované kolektory jsou liniovými stavbami budovanými z hlediska ražby: 

- v náročných geologických podmínkách, na poddolovaném území 

s nekontrolovatelným výronem metanu 

- v nejméně příznivých hloubkách pod terénem 

- v prostředí zástavby 

- v časovém tlaku se specifickými nároky na zjištění kontinuity provozu města 

- v oblasti přetvářené dějinným vývojem technického pokroku, modernizace místní 

zástavby, inženýrských sítí, dopravních tepen, přeměny původních podmínek 

geologických a hydrogeologických do současného stavu, ovšem nedokonale nebo 

dokonce vůbec dokumentačně nezaznamenaného. 



Z toho vyplývá, že zohlednit a respektovat důsledky uvedených okolností ražby kolektorů 

v oblasti dřívější, nedávné i současné lidské činnosti je v realizaci v plném rozsahu téměř 

vyloučeno. Proto každé realizované řešení stavební činnosti je a vždy za daných podmínek 

bude spojeno s určitými nepřesnostmi, nejasnostmi, neznalostmi i nepředvídatelnými 

překážkami a obtížemi. 

Ostatně jak je ze skutečnosti známo, je tomu tak vždy při realizaci inženýrského díla, 

vymykajícího se dosavadním technickým parametrům a zvyklostem na straně jedné a 

přinášejícího nové zkušenosti a poznatky na straně druhé. 

 

Současný geotechnický stav prostředí 

V centrální oblasti starých hornických měst je v současné době značný pohyb podzemní vody 

různého původu. Jsou to zdroje přírodní a technické, to je vody unikajících z vodovodních 

řádů, které jsou místy v havarijním stavu. 

Intenzivní zástavba posledních dvou stoletích vytvářela lokálně pomalé i náhlé změny 

v geomechanických stavech prostředí, například v různé intenzitě zhutnění podkladů pod 

jednotlivými stavbami, různorodostí velikosti podzákladí a v neposlední řadě intenzivní 

rozvoj těžby uhlí v oblasti ostravsko-karvinské, kladenské, těžba rud v oblasti Jáchymova, 

Příbrami, Rožínky a jinde. Po útlumu nebo zastavení těžby mělo toto doznívání hornické 

činnosti obrovský vliv na celkový charakter zájmové oblasti. 

 

Posouzení některých možných rizik souvisejících s výstavbou kolektoru 

Jedním ze závažných negativních důsledků výstavby kolektorů může být vznik škody na 

majetku třetích, na výstavbě se nezúčastňujících se osob, zejména vlastníků a provozovatelů 

nadzemních objektů, inženýrských sítí, komunikací a tramvajových tratí. 

Koncepce prostorového začlenění stavby do stísněných situačních a velmi často i výškově 

omezených podmínek městského centra vyžaduje komplexní zhodnocení všech limitujících 

aspektů výstavby, jakož i specifických podmínek dle charakteru lokality a stavby: 

 

Stavba a horninové prostředí 

- zastižené horninové prostředí v lokalitě je určujícím faktorem pro volbu charakteru a 

technologie výstavby. Pro podzemní stavby v podpovrchové zóně je velmi značný 

antropogenní vliv (navážky, stavební činnosti v blízké i vzdálené minulosti). Jejich 

realizace je převážně v kvartérních útvarech nesoudržných a málo soudržných zemin 

s častým vlivem podzemní vody. 



- Zhodnocením prostředí je návrh ražených nebo hloubených staveb. Vliv hloubených 

staveb (často i značného půdorysného rozsahu) je na město po všech stránkách zásadní 

a jeho omezení více než iluzorní. Ovšem i ražené liniové stavby mají vždy kontakt 

s povrchem, a to nejen při stavbě jako úvodní díla – hloubené šachty, ale i při provozu 

– ukazuje se jako další limitující faktor koncepčního řešení, jehož zvládnutí je 

klíčovým pro celou stavbu 

- Zhodnocení vlivu vývoje poklesové zóny při ražených stavbách, resp. Deformací 

v okolí stavebních jam na všechny prvky okolí – zástavba, sítě, doprava 

 

Přilehlá zástavba povrchová i podzemní jako základní vstupní údaj řešení 

- charakter a kvalita přilehlé povrchové zástavby, její statický a konstrukční systém 

- nutnost statického zajištění – nepodsklepené, mělce založené a staticky narušené 

objekty 

- podzemní části staveb na veřejných pozemcích (předsazené před líc průčelí – např. 

výtahy – nebo podzemní komunikační propojení suterénů objektů – jeden 

z limitujících faktorů! 

- Neznámé zbytky podzemních prostorů vyplněných či nevyplněných, relikty z asanací 

a p. 

- Městská památková rezervace – nároky památkové ochrany a archeologického 

průzkumu 

 

Stavba a životní prostředí 

- životní prostředí je při každé stavbě vždy zhoršeno – respektování logických nároků 

odborů životního prostředí na přípravu a realizaci stavby – minimalizace negativních 

vlivů stavby, zejména hluku a prašnosti a obtěžování staveništní dopravou 

- narůstajícím problémem je uspokojení více či méně legitimních nároků četných 

dalších aktivit vstupujících velmi často do řízení (a často oddalujících realizaci 

zejména všeobecně prospěšných podzemních staveb, které životní prostředí ve 

výsledném stavu zlepší) 

- Současný stav – soubor antagonistických požadavků na šetrné a ekologické provádění 

stavby při omezeném fondu pracovní doby, ale zároveň s nárokem na zkrácení doby 

výstavby. Podstatný je i dopad hlukových studií při stavbě na výsledné řešení. 

- Ochrana zeleně a stromů – v rámci koncepce a následně i realizace podzemní stavby 



- Do koncepčních úvah musí vstoupit nejen hodnocení životního prostředí při stavbě 

jako krátkodobějším faktoru, ale zároveň i dlouhodobé působení budoucího plně 

funkčního podzemního objektu na všechny složky okolí, které by nemělo být 

narušováno negativními vlivy provozu objektu a neměl by být jakkoliv zhoršen 

stávající stav životního prostředí. 

 

Rozvoj města 

- kompatibilita charakteru navrhované stavby se schváleným územním plánem oblasti a 

se specifikovanými záměry odborů rozvoje města na využití lokality 

- záměry ostatních investorů v lokalitě, stav a podmínky přípravy případných ostatních 

staveb v lokalitě s přihlédnutím na jejich charakter a na předpoklady jimi využitého 

podzemí 

- připravované stavby pro řešení regenerace dopravní a zejména technické 

infrastruktury, jež mohou podstatně ovlivnit, ne-li zamezit zamýšlenému začlenění 

stavby do území 

- koordinace s připravovanými stavbami se záměrem vyloučení kolize staveb, 

koordinace technického řešení a postupů stavby, koordinace s ostatními investory – 

konečný cíl snažení 

 

Úplnost a věrohodnost vstupních podkladů 

Pokud má být zodpovědně zhodnoceno možné začlenění podzemní stavby do organizmu 

města, musí být k dispozici soubor vstupních podkladů o všech okruzích problematik 

nastíněných v předchozím oddíle. Tyto stavby jsou podle svého situačního a dispozičního 

uspořádání budovaný buď jako hloubené z povrchu nebo jako ražené U hloubených staveb je 

kontakt s povrchem bezprostřední a vzhledem ke značnému zásahu jak do provozu města, tak 

i vlivu na okolí je v současnosti spíše omezen na lokální plošné stavby (s větším podílem na 

soukromých pozemcích a rekonstrukcích pod stávajícími objekty), jakož ina úvodní díla 

ražených staveb, pro která se ve stísněných poměrech velmi obtížně hledají potřebné volné 

prostory. Tunelářské technologie převládají zejména u liniových staveb v závislosti na poloze 

nivelety pod úrovní terénu, jakož i na zastižených inženýrsko geologických a 

hydrogeologických poměrech horninového prostředí. Hloubené liniové stavby jsou 

v současnosti spíše výjimkou. 

Pro všechny stavby bez rozdílu je výsledný návrh konstrukčního řešení z pohledu projektanta 

těchto staveb kompromisem v komplexním hodnocení vstupních podkladů, neboť každý musí 



být respektován a diferencovaně doceněn jeho vliv na koncepci řešení. Na míře úplnosti a 

věrohodnosti podkladů bezprostředně závisí i míra rizika při stavbě. 

 

Hodnocení úplnosti a věrohodnosti podkladů je jedním ze základních koncepčních kroků při 

návrhu umístění podzemního objektu. Vstupní údaje o horninovém prostředí jsou vyžadovány 

v konvenčním rozsahu jako výchozí podklad pro řešení geotechnické problematiky. Naproti 

tomu u ostatních, z prvního pohledu od návrhu odtažitých souborů vstupních hodnot, již 

taková samozřejmost v praxi není vždy na odpovídající úrovni. V té souvislosti je třeba 

zejména důrazně upozornit na možná následná rizika, která jsou spojena s absencí těmito 

podkladů: 

- Podklady o všech existujících podzemních objektech či jejich částech na veřejných 

pozemích z doby minulé i nedávno minulé (mnohdy nedostupná nebo v archivech 

chybějící) nebo o zbytcích staré zástavby (archivní materiály, historické prameny), 

příp. i neidentifikovaných (nutnost geofyzikálních průzkumů) 

- Podklady o inženýrských sítích – i když je předpoklad vyčerpání informací od všech 

správců (v současnosti s nárůstem jejich četnosti zejména u sdělovacích kabelů), pak 

přichází otázka jejich úplnosti a věrohodnosti obzvláště o situační poloze, počtu a 

funkčnosti. Skutečné výškové umístění je kromě kanalizace ve většině případů pouze 

ve sféře spekulací. Pro umístění staveb je mnohdy kritická situace o skutečné poloze 

kanalizace. 

 

Hodnocení rizik plynoucí neúplnosti a nevěrohodnosti podkladů 

Do problematiky analýzy rizik náleží i zpětné posuzování vlivu budovaných podzemních 

staveb na jejich přilehlé okolí (zejména vlivu deformací a tím i možného narušení 

provozuschopnosti, bezpečnosti a stability zástavby a sítí ve smyslu skupin mezních stavů). 

Jakékoliv opomenutí se může mnohonásobně negativně odrazit při realizaci staveb, kde 

k logickým nepředvídaným okolnostem a skutečnostem tak přistupuje ještě vědomé riziko 

dané nedůsledností řešitele. Současná praxe procesu výstavby vytváří tvrdší podmínky mezi 

zúčastněnými partnery, v němž na základě majetkoprávních vztahů jsou důsledněji 

vyvozovány nároky na zodpovědnost za porušení cizího majetku (zástavba, inženýrské sítě) a 

životního prostředí, z čehož rezultuje požadavek zajištění podkladů již v co nejnižším stupni 

dokumentace, aby mohla být koncepce řešení zpracována kvalifikovaně. 

Prevenci možných rizik lze účinně provádět ve všech okruzích zmiňovaných problematik, a to 

v několika časových obdobích průběhu stavby. Je třeba sledovat myšlenku maximální možné 



verifikace vstupních údajů, jakož i doplnění při jejich absenci. Formou jsou doprůzkumy 

všeho druhu, pasportizace s hodnocením stavu zástavby a sítí před stavbou, kontrolní měření 

při stavbě a vyhodnocování formou geotechnického monitoringu a v neposlední řadě důsledná 

koordinace s ostatními investory souběžných nebo připravovaných staveb v lokalitě. 

 

Zobecnění podmínek 

Podzemní prostor má ve stísněných podmínkách městského centra nedocenitelnou hodnotu 

pro možnost následného využití pro účely, které na povrchu již umístit nelze nebo které by 

podstatně zhoršily životní prostředí. Proto je základní podmínkou systematické a systémové 

řešení připravovaných a výhledových podzemních staveb včetně urbanistických záměrů na 

využití podzemí a záměrů rozvoje inženýrských sítí. Požadována je důsledná koordinace 

staveb včetně kvalifikovaných prognóz budoucích řešení a postupů, aby následná stavba 

nebyla předchozím nevhodným či jednostranným řešením omezena či znemožněna. Cílem je 

odstranit živelnost, vyloučit vícepráce a investiční vícenáklady na korekce následné stavby, 

jakož i minimalizovat rizika plynoucí z nevěrohodných podkladů a podzemních prostorech a 

inženýrských sítích. Vyžaduje to i vědomí trvalé hodnoty a obtížné odstranitelnosti 

podzemních staveb, které jako investičně náročné (obvykle se vzdálenou návratností této 

investice) jsou převážně navrhovány tak, aby dlouhodobě plnily svůj účel při zajištění jejich 

životnosti v řádu desítek let. Komplexní pojetí úlohy prostorového začlenění objektu vyžaduje 

multidisciplinární přístup jejich řešitelů. 

Závěrem budiž konstatována myšlenka, v čem lze na základě popsaného komplexního 

vymezení vztahu „podzemní stavba – okolí“ také spatřovat principy podzemního urbanizmu: 

„respektovat minulé, připravovat současné a neznemožnit budoucí využití podzemí“. 

 

Předpoklady k omezení právních rizik 

- provedení pasportizace a zajištění nadzemních objektů nebo objektů v nadloží stavby 

kolektorů a tuto uložit u notáře 

- projektová dokumentace (zadávací i realizační) vycházející jednak z geologického 

průzkumu daného místa a dalších technických parametrů, jednak ze zkušeností ze 

srovnatelných pozemních staveb, včetně návrhu možných variant technologie řešení a 

stanovení nutných způsobů zajištění nadzemních objektů 

- uzavření smlouvy o dílo s jednoznačným určením práv a povinností objednatele a 

zhotovitele 



- existence rady geotechnického monitoringu nebo odborné skupiny, vymezení její 

působnosti a pravomocí 

- přesné uzavření smlouvy o dílo o provádění geotechnického monitoringu 

- průběžné provádění geotechnického monitoringu 

- součinnost subjektů účastnících se na výstavbě kolektorů (projektant, objednatel, 

zhotovitel, geotechnický monitoring) – pravidelné kontrolní dny 

- repasportizace (zhodnocení stavu objektů stávající zástavby po dokončení stavby) 

- uzavření pojistky pro zhotovitele na realizované dílo 

 

Přijatá opatření 

V souladu s výše uvedeným je nutno provést jako jeden z prvních kroků pasportizaci 

nadzemních objektů nacházejících se na trase připravované stavby kolektorů. S vlastníky 

objektů, tj. s konkrétními fyzickými a právnickými osobami uzavřít dohody, které mimo jiné 

upravují podmínky pro činnost zhotovitele ve vztahu k nadzemním objektům v průběhu 

výstavby kolektoru. Lze konstatovat, že dohody, které investor uzavřel s vlastníky budov 

tvoří dostatečný rámec pro činnost zhotovitele kolektoru ve vztahu k těmto stavbou dotčených 

subjektů. Dohody ale logicky nemohou postihnout všechny situace, v nichž se zhotovitel 

v průběhu tak složité stavby, jakou kolektor bez všech pochyb je, může ocitnout, a právní 

řešení se budou odehrávat „případ od případu“. Přes všechna již přijatá i dále zamýšlená 

opatření nelze vyloučit stav, že některému z vlastníků dotčených budov může v souvislosti 

s výstavbou kolektoru vzniknout škoda a tedy i právo na její náhradu za podmínky, že půjde o 

škodu, která bude v příčinné souvislosti s prováděním prací zhotovitele na kolektoru. 

Odpovědnost za škodu u účastníků výstavby: při výstavbě kolektoru je nutné rozlišit mezi 

případnou odpovědností objednatele a zhotovitele, neboť u těchto subjektů připadá do úvahy 

vznik odpovědnosti za jiných podmínek a podle jiných ustanovení zákona. 

Má-li soustavná výstavba sdružených inženýrských sítí (kolektorů) dlouhodobě plnit 

požadovanou úroveň, tj. zajištění bezporuchové funkce dokončeného díla použitím odolných 

materiálů, kvalitním provedením moderními technologiemi apod., musí být nutně realizována 

za předem stanovených a v celém rozsahu výstavby jednotně a nekompromisně 

kontrolovatelných a kontrolovaných podmínek. Za tímto účelem musí projektant připravit pro 

realizaci kolektorů a ve smyslu Evropských kvalitativních standardů technické kvalitativní 

podmínky (TKP), které se postupně stanou normovým standardem pro veškeré zhotovitelské 

činnosti. Dalším opatřením pro zdárné budování nových kolektorů je vytvoření 

kvalifikovaného týmu profesionálů na vysoké odborné úrovni v rámci činnosti rady GTM, 



který bude vůči objednateli jak garantem vysoké kvality všech prováděných prací, tak i 

vysoké odbornosti v rámci všech zásadních rozhodovacích procesů při řízení výstavby.  

Cílem všech účastníků výstavby je plně pokrytí funkční kolektorovou sítí, a to při 

respektování finančních možností. 

 

Tento přípspěvek byl zpracován za podpory Grantové agentury České republiky v rámci 

řešení grantového projektu č.105/05/2712 „Ražení kolektorů v oblastech dotčených hornickou 

činností“. 

 


