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PASPORTIZACE TUNELŮ PROGRAMEM TUNNELMAP 

Abstract 

TunnelMap is a new software used for direct digital documentation of the tunnel lining. 

During tunnel inpections everything that can be seen on the surface is noted to a computer 

(notebook). This software includes four main modules. The first one is used for preparation of 

tunnel geometry (the most important input that is done before the inspection), the second one 

is used for the self documentation, the remaining modules are used for graphical and 

numerical outputs. This software is very variable, a lot of changes can be done by the user. 

Inspections with TunneMap are only a part of complex surveying that must be done before 

any reconstruction works. 

Úvod 

Software TunnelMap vznikl spoluprací odborníků geotechniků z firmy Amberg Engineering a 

programátorů firmy Amberg Technologies jako nástroj pro zpracování dat při prohlídkách 

(inspekcích) tunelů. Hlavním důvodem byla snaha o racionalizaci pracovních procesů jako je 

zadávání dat, jejich zpracování, výstup a vyhodnocování. Inspekce s TunnelMapem se 

většinou provádějí ve starších tunelech, kde došlo nebo dochází k rozsáhlým poškozením a 

kde účelem je podrobná diagnostika tunelu, nebo nahrazují roční prohlídky a hlavní prohlídky 

tunelů, které majitel (správce) tunelu dosud prováděl jiným způsobem. 

V TunnelMapu se značná část dat zaznamenává digitálně přímo v tunelu do počítače na tzv. 

tunelový pás. Ten zobrazuje pohled na rozvinutý plášť ostění. Na tunelových pásech se 

evidují informace s různým stupněm podrobnosti. Stupeň podrobnosti závisí na požadavcích 

kladených na inspekci (prohlídku) a dozorovaný stavební objekt. Firma Amberg Engineering 

Brno a.s. zatím realizovala několik inspekcí prostřednictvím TunnelMapu v České a 

Slovenské Republice na drážních tunelech. Autor článku má navíc zkušenosti s inspekcemi 

v drážních tunelech ve Švýcarsku. 
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Struktura TunnelMapu 

Základní moduly TunnelMapu 

Manager – slouží pro vytvoření tzv. zónového modelu. Zónový model definuje tunelový pás 

s přesnou geometrií tunelu (délka s absolutním i relativním staničením, délky jednotlivých 

tunelových pasů, šířka rozvinutého pláště ostění, změny profilu). V případě tunelů s více 

troubami nebo s technologickými prostory, větracími šachtami apod. umožňuje modul 

Manager rozdělit projekt na jednotlivé inspektovatelné části. Zónový model se dá kdykoliv 

upravit během provádění inspekce v tunelu, pokud by byly zjištěny například změny profilu 

po sanacích. 

 

 
Obr. 1 – Manager – zónový model, nahoře číselné zadání, dole grafické znázornění 

Observer – prostředí pro samotnou inspekci, kde inženýr/technik zakresluje tzv. pozorování 

fenoménů. Opět se řídí požadavky správce (majitele) tunelu, obvykle se zakreslují materiály 

ostění, instalace a zejména poškození. TunnelMap umožňuje zakreslovat fenomény jako bod, 

čáru nebo vyšrafovanou oblast, přičemž styl vykreslování je zcela v kompetenci uživatele. 

Fenomény jsou rozděleny do hladin (např. základní materiál, poškození, instalace, atd.). 
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Velká část fenoménů se dá zakreslit do tunelového pásu v předstihu v kanceláři, jako např. 

materiály ostění, umístění SOS výklenků apod. Při samotné inspekci se pak zakreslují pouze 

poškození, případně sanace a ověřuje se správnost připravených dat. To vede k úspoře času a 

nákladů při sběru dat v tunelu. 

Poměrně často se v tunelech provádí 3D skenování, výstupy z něj je pak možné použít jako 

podklad pod tunelový pás. Dnešní měřící technika je na takovém stupni vývoje, že sken 

vypadá téměř jako fotografie, větší část poškození, zejména plošných jako průsaky vody, 

výluhy, apod. je potom vidět již na tomto skenu a dá se rovněž zakreslit na tunelový pás 

v předstihu v kanceláři. Tím snížíme množství pozorování zakreslovaných v tunelu na 

minimum. 

Observer může sloužit také jako nástroj pro podrobné grafické zaznamenání rozsahu 

sanačních prací. Například je možné zakreslovat plochy izolací, stříkaného betonu, rozmístění 

kotev apod. 

 
Obr. 2 – Observer – pracovní prostředí pro samotnou inspekci 
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Statistician – tento modul slouží k automatickému kvantitativnímu vyhodnocení inspekce. 

Výstupem je několik typů výstupů – přehledná souhrnná tabulka zjištěných pozorování pro 

celý tunel, podrobnější tabulka s výpisem pozorování pro jednotlivé tunelové pasy, dále např. 

grafické znázornění rozvržení pozorování při prohlídce tunelu.. Tabulky zobrazují pouze 

dimenze fenoménů, tedy plochy poškození, délky trhlin, počet výskytů apod. Poloha 

jednotlivých pozorování fenoménů je potom zaznamenána v Observeru a graficky je 

znázorněna ve výkresech, které vznikají výstupem z modulu Reporter. Uživatel má možnost 

si vytvořit vlastní výstupní šablony, které může například přizpůsobit dosavadnímu formátu 

dokumentace z prohlídek tunelu. 

Tento modul dále umožňuje automatické porovnávání následných inspekcí a tedy ukazuje 

progresivní vývoj stavebního stavu tunelu.  

 

 
Obr. 3 – příklad celkové statistiky tunelu pro Banskoštiavnický tunel 
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Obr. 4 – rozvržení pozorování 

 

Reporter – modul pro vytvoření grafického výstupu z inspekce. Vytvoří soubory ve formátu 

dxf ve zvoleném měřítku (obvykle 1:100), které se dále zpracovávají např. v AUTOCADU. 

Tento modul automaticky vygeneruje legendu těch fenoménů, které byly při inspekci 

zaznamenány. Po menších dokončovacích úpravách těchto výkresů (fonty a výška písma, 

posunutí, případně otočení textů v tunelovém pásu apod.) pak dostáváme grafickou přílohu z 

inspekce, která má mnohem větší vypovídající hodnotu než textové přílohy používané dosud. 

 

 
Obr. 5 – příklad grafického výstupu pro Banskoštiavnický tunel 
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Další moduly TunnelMapu 

Správa fenoménů – umožňuje vytváření fenoménů nad rámec základní verze programu. 

Obvykle se přizpůsobuje požadavkům majitele (správce) tunelu. Liší se například silniční a 

drážní tunely, štoly, šachty. Fenomény jsou přiřazeny do jednotlivých hladin, nastavuje se zde 

i základní vykreslovací pravidlo – zda se pozorování fenoménu vykresluje jako bod, polyčára 

nebo plocha. 

Správa vykreslovacích pravidel – každý fenomén má vlastní vykreslovací pravidlo. 

Nastavují se zde barvy, tloušťky a styly čar ve vykreslení, šrafy, dají se vytvářet bodové 

symboly např. pro hydranty, zavěšení troleje, SOS hlásky apod. 

Správa předloh – základní nastavení předloh pro výstupy z TunnelMapu, seskupování 

fenoménů pro účely statistických vyhodnocení.  

Vyhodnocení pasportizace 

Výstupem z inspekce (prohlídky) programem TunnelMap jsou obvykle tyto přílohy: 

Technická zpráva – kromě základních údajů o stavbě shrnuje pozorování, upozorňuje 

detailně na zvlášť riziková místa, stručně navrhuje řešení sanace nebo rekonstrukce, 

vyhodnocuje stavební stav tunelu. 

Grafické výstupy – doslova obrázek toho, co bylo v tunelu zaznamenáno. Fenomény jsou 

odlišeny barevně, styly čar a šraf, takže výsledek je velice přehledný a má vysokou 

vypovídající hodnotu. Ze všech příloh je zřejmě nejdůležitější. Obvykle je tunelový pás 

rozdělen na úseky po 5 až 10 pasech, nejčastěji v měřítku 1:100, pro delší tunely 1:200. 

Statistické vyhodnocení – obvykle dvě tabulky, jak bylo uvedeno výše. V přehledné tabulce 

lze porovnávat inspekce a sledovat progresivní vývoj poškození (nebo obecně 

zaznamenávaných fenoménů). S tím lze sledovat progresivní vývoj stavebního stavu tunelu, 

který je pro majitele (správce) stavby hlavním ukazatelem nutnosti sanací a rekonstrukcí. 

Fotodokumentace – tato příloha doplňuje grafické výstupy a technickou zprávu, obvykle je 

vybráno pouze několik snímků, které dostatečně reprezentují skutečný stav tunelu. 

TunnelMap umožňuje vytvořit fenomén fotografie, kde jako atribut tohoto fenoménu může 

být zvoleno např. číslo/název fotografie, nebo adresářová cesta, na které lze soubor najít. 

Komplexní přístup při inspekcích 

Sama o sobě je prohlídka tunelu, ať už s použitím TunnelMapu, nebo jinými metodami, de 

facto „jen“  pasportizací. Pokud jsou k dispozici podklady jako projektová dokumentace 

stavby, případně projekt sanací, rekonstrukcí, geologický průzkum, pak je možné určit nejen 
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rozsah poškození, ale především jeho příčiny již po prohlídce tunelu. Ze zkušenosti ale víme, 

že je vhodné, ne-li nutné, doplnit tento pasport ještě dalšími průzkumnými pracemi jako jsou 

3D skenování (zaměření skutečné geometrie stavby, důležité zejména tam, kde je problém 

s průjezdností profilu v důsledku deformací apod.), diagnostické průzkumy (průzkumné vrty, 

zkoušky materiálů ostění, laboratorní rozbory vzorků podzemní vody), geofyzikální měření 

(zaměření kaveren nebo odvodňovacích zařízení za ostěním), apod. Tím s maximální 

přesností zjistíme příčiny poškození za ostěním a získáme velice kvalitní podklad pro projekt 

sanací nebo rekonstrukcí tunelu.  

Vývoj TunnelMapu 

Závěrem článku několik informací o vývoji TunnelMapu – kam jeho vývoj směřuje. 

TunnelMap kompletně vzniká v Brně v softwarové firmě Amberg Technologies (dříve 

Amberg Measuring Technique). Přestože TunnelMap je velice „mladý“ software, zaznamenal 

během svého vývoje mnoho změn. Základní verze nabízí stále více možností tak, aby uživatel 

mohl větší část práce udělat bez zásahu do struktury programu. Současně se ale rozšiřuje i 

paleta nástrojů pro uživatele, přibývá uživatelských rozhraní. Jako příklad novinek 

v TunnelMapu je možnost grafického zobrazení porovnávání inspekcí s možností filtrace 

zobrazení – například je možné vidět jen nová pozorování.  Příští verze tohoto programu 

budou umožňovat majiteli licence (např. správci tunelů) vytvořit centrální databázi (centrální 

správu) inspekcí. To nabízí řadu možností využití, např. mít databázi inspekcí tunelů na 

jednom místě a na opakované prohlídky tunelů vysílat inženýry/techniky s omezenou verzí, 

minimalizovat tak riziko nežádoucích změn nebo dokonce vymazání dat nasbíraných při 

předchozích inspekcích. Dále tento software umožňuje složit několik paralelně probíhajících 

inspekcí dohromady, což je výhodné např. pro dvoukolejné (velkoprofilové) tunely, pro 

tunely s technologickými prostory, větracími šachtami apod. Možností nasazení více lidí do 

jednoho tunelu se inspekce v takových tunelech velmi urychluje, což je výhodné zejména 

v tunelech s intenzivním provozem bez možnosti delších výluk. 

Firma Amberg Engineering nabízí TunnelMap dvěma způsoby. Prvním je provádění inspekcí 

(prohlídek) vlastními odborníky – inženýry geotechniky. Inženýrský přístup k problému 

sanací starších tunelů a zkušenosti ze zahraničí a v poslední době i z Česka zaručují  

kvalitní výsledky. Druhá možnost je zakoupení licence TunnelMapu majitelem (správcem) 

tunelu. Součástí licence je potom servis a odborná pomoc od programátorů firmy Amberg 

Technologies. Při této variantě lze využít odborníků z firmy Amberg Engineering jako 



 

 157 

konzultantů jak při práci s programem TunnelMap (vytváření katalogu metadat, 

vykreslovacích pravidel atd.), tak při samotných inspekcích. 

 

 

 

 


