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HAVÁRIE PODZEMNÍCH STAVEB V ČR V POSLEDNÍCH 10-15 
LETECH 

 
1. ÚVOD 

Havárie podzemních staveb jsou bezpochyby součástí rizika, kterému se každý zhotovitel 
vystavuje při realizaci projektu. Podle faktorů, které danou havárii způsobily, lze vnější 
projevy a obraz havárie rozdělit do několika skupin: 

- havárie, při kterých vznikl povrchový kráter 
- havárie, které proběhly pouze v podzemí (závaly, vývaly, porušení čelby, stropu apod.) 
- průvaly podzemní vody 
- havárie portálů a skalní zřícení 

 Ve většině případů havárií podzemních staveb je poměrně obtížné určit její hlavní příčinu. 
Příčiny havárie totiž obvykle spočívají v synergickém působení více faktorů. Tyto faktory 
mohou být jak přírodního, technického, technologického, tak i legislativně smluvního 
charakteru. Nejvyšší zastoupení mezi faktory zapříčiňující havárie podzemních staveb mají 
samozřejmě složité geologické a hydrogeologické poměry. Nedokonale provedený 
inženýrsko-geologický průzkum, nevhodné vedení razících a vyztužovacích prací, chybný 
návrh, konstrukční nedostatky, špatná organizace výstavby a nedostatečná zkušenost 
účastníků výstavby jsou také poměrně obvyklými faktory, které se v nejednom případě 
podílely na havárii podzemní stavby. 

V následujícím textu se budeme věnovat některým vybraným havariím,které se udály 
v posledních cca 10 letech ilustrují zmíněné synergické působení více faktorů podílejících se 
na jejich vzniku.  

 
2. HAVÁRIE SILNIČNÍHO TUNELU HŘEBEČ V DUBNU 1995, HŘEBEČ 

Tento tunel byl ražen pomocí zásad NRTM a jeho celková délka je 357 m. Z této délky 
bylo raženo 298 m o profilu 160 m2. Výška nadloží se ve směrovém řešení tunelu pohybovala 
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v mocnosti od 5,5 m do 17 m. V průběhu ražby došlo ke skalnímu zřícení na portálu tunelu. 
Toto zřícení bylo zapříčiněno koncentrací napětí v horninovém pilíři nacházejícím se mezi 
štolami. Následné přitížení podložních jílovců totiž vyvolalo jejich konsolidaci a volná skalní 
kra pozvolna dosedala na ostění opěrových štol. Nadměrný horizontální tlak působící na vyšší 
levou štolu způsobil trhlinu v ostění ze stříkaného betonu. Pokračující konsolidace jílovců a 
další sedání volné skalní kry neustále zvyšovalo namáhání ostění, až došlo k vzniku podélné 
trhliny v ostění levé štoly. Následovala jeho částečná destrukce a také zřícení horniny až 
k mikropilotám na obvodu katoly. Poškození středního horninového pilíře a opěrové části 
ostění vyvolalo další koncentrace napětí. Únosnost vrstvy jílovců již byla překročena a 
následné vtlačení podloží do prostoru štol enormně zvýšilo deformace masivu. Těmto 
deformacím zčásti již destruované ostění nebylo schopno odporovat a došlo ke zřícení 
horninové kry, která ztratila po destrukci ostění významnou podporu. Hlavními příčinami 
tohoto skalního zřícení byl nekvalitní, silně tektonicky porušený horninový masiv a mylný 
předpoklad o dostatečné stabilitě provizorní portálové stěny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Skalní zřícení na portálu v Hřebči 
 
3. HAVÁRIE JÁMY DO - IV DOLU DOUBRAVA V ČERVENCI 1998, ORLOVÁ  

Celková hloubka jámy byla 1176,5 m o světlém průměru 8,5 m. Technologie hloubení 
vycházela z metody vyztužování litým betonem v zabírkách dlouhých 2 m. Při havárii došlo k 
prolomení části jámového zdiva na jihozápadní straně jámy v hloubce 90 m pod ohlubní. 
Tento otvor měl rozměry přibližně 3 m na 3 m. V důsledku lokálního porušení jámové 
výztuže došlo následně k její celkové destrukci nad a bezprostředně pod místem porušení. 
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Vystrojení svrchní části jámy, jámová budova a těžní věž se zhroutily do vzniklého kráteru o 
rozměrech 63 m na 53 m a hloubce 36 m. Objem tohoto kráteru činil okolo 65 000 m3. Spodní 
část jámového stvolu byla zcela vyplněna okolní porušenou horninou a zborcenými 
konstrukcemi povrchových i podzemních staveb v dosahu vzniklého kráteru. Mezi hlavní 
příčiny této havárie lze zařadit velmi nepříznivé geologické podmínky v úseku prvních sto 
metrů hloubení, dále mimořádně složité hydrogeologické poměry, neadekvátní technologie 
hloubení a vyztužování v daných podmínkách, narušení struktury vrstev odvodňováním, 
nezlikvidované nebo nedokonale zlikvidované odvodňovací vrty, narušení struktury 
horninového masivu v důsledku vlivu havárie jámy v hloubce 61,7 m v roce 1986 a 
v neposlední řadě také podcenění vlivu účinků sufoze na stabilitu okolí jámy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kráter vytvořený při havárii jámy Doubrava  
 
4. ZATOPENÍ PRAŽSKÉHO METRA V SRPNU 2002, PRAHA  

Při této havárii došlo k zatopení prostor pražského metra. Podmínky pro průnik vody do 
prostor metra souvisely s vodními stavy na řece Vltavě, jejíž úroveň hladiny dosahovala v té 
době přibližně 2 m nad úroveň stoleté vody. Voda natekla do podzemních prostor především 
vstupy do metra, když se přelila přes ochranná hrazení. Celkový objem vody, která pronikla 
do prostor metra, byl na trase A 173 000 m3, na trase B 699 000 m3 a na trase C 232 000 m3. 
Mezi hlavní příčiny patří koncepční i realizačně aktivační neprovázanost protipovodňového 
plánu dopravního podniku a aktivačního plánu ochranného systému, přerušení dodávky 
elektrického proudu, vnik vody do prostor metra větracím výdechem u stanice Invalidovna, 
poškozená ocelová izolace větracích šachet na stanici Křižíkova a Štvanice, poruchy 
nenosných prvků stavebních konstrukcí, neuzavření tlakových traťových uzávěrů a zejména 
netěsnost kabelových průchodek v uzavíracích objektech. 
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Zatopení vstupu do stanice metra na Florenci. 
 
5. HAVÁRIE ŽELEZNIČNÍHO TUNELU BŘEZNO V KVĚTNU 2003, BŘEZNO  
    U CHOMUTOVA 

Jedná se o jednokolejový tunel o délce 1,758 km, který dosahuje šířky až 7 m a nachází se 
místy až 26 m pod úrovní povrchu. Byl ražen metodou obvodového vrubu. Čelba byla 
v průběhu ražby až na ojedinělé výjimky poměrně stabilní. Její opadávání bylo zaznamenáno 
jen v místech, kde tunel procházel starými zavalenými důlními díly. Během ražby tunelu 
došlo k výraznější dílčí nestabilitě čelby dvakrát. V průběhu razících prací však vznikl téměř 
100 m dlouhý zával. Samotná havárie proběhla velmi rychle. Předcházela jí však dramatická 
změna v deformačním chování tunelu. Tento charakter kolapsu potvrzuje předpoklad o 
překročení únosnosti podzákladí opěr ostění a následnému zaboření ostění. Příčiny havárie 
spočívají v působení řady přírodních, technických, technologických ale i legislativně 
smluvních faktorů, které determinovaly proces porušení ostění a ztráty stability tunelu. Mezi 
tyto faktory patří především změna geologických a hydrogeologických podmínek v daném 
úseku ve srovnání s inženýrsko-geologickým průzkumem, absence protiklenby ve fázi 
budování primárního ostění, vhodnost použité metody ražení a vyztužování primární výztuží, 
neadekvátní statický výpočet a v neposlední řadě také zcela nestandardní smluvní vtah mezi 
investorem a financující organizací. 
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6. HAVÁRIE KOLEKTORU VODIČKOVA V LEDNU 2005, PRAHA 

Při výstavbě kolektoru ve Vodičkově ulici, který je 1,358 km dlouhý a spojuje Karlovo 
náměstí s Jindřišskou ulicí, došlo k provalení pravé části kaloty a následnému pádu 
sanovaného horninového nadloží do prostoru štoly. Ražení probíhalo po celé délce s 
předchozím provedením sanace horninového prostředí pomocí tryskové injektáže. Ražba byla 
prováděna dle zásad NRTM ve smyslu pravidel observační metody a realizována byla v 
bezprostřední blízkosti kanalizačních stok, pod tramvajovou tratí s intenzivním provozem, a 
také vedle velkého množství inženýrských podzemních sítí. Při samotné havárii vnikla do 
vyraženého prostoru kolektoru mimo jiné silně zvodnělá zemina a voda. Poté docházelo 
k pozvolné propagaci havárie a to až do okamžiku, kdy se na povrchu vytvořil kráter. 
Vytvořením tohoto kráteru se ověřil fakt, že kaverna vznikající při havárii nezasahuje až k 
základům okolních domů. Při havárii došlo k poškození kanalizační stoky, vodovodního řádu 
a stávající kabelovod zůstal viset ve vzniklém kráteru o objemu 600 m3.S největší 
pravděpodobností předcházelo havárii uvolnění potrubí a následně do volného prostoru začala 
vnikat voda. Tento proud vody zvodnil okolní materiál a ten vnikl velmi rychle do vyražených 
volných podzemních prostor budoucího kolektoru. Hlavní příčinou této havárie byl podle 
všeho nedostatečný inženýrsko-geologický průzkum, který nedokázal odhalit poměrně 
rozsáhlý volný prostor ve směrovém řešení kolektoru. 
 
7. HAVÁRIE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE ŠVAŘEC – BĚLEČ I V ZÁŘÍ 2005,    
    BRNO 

Ve vodovodní štole brněnského vodovodu v úseku Švařec – Běleč I došlo k havárii, jejímž 
prvotním vnějším příznakem byl průval vody podél ostění u portálu Běleč I, spojený 
s vyvržením značného množství rozvolněné horniny s vodou. Průvalový kanál se vytvořil za 
betonovou obezdívkou ocelového pancíře v levé části štoly a samotný průval vedl k prudkému 
poklesu tlaku ve štole a úniku vody ze štoly, a to o rychlosti proudění přibližně 400 l/s. Po 
vypuštění vody a zpřístupnění štoly bylo zjištěno, že v úseku za ocelovým pancířem 
vzdáleném zhruba 60 m od portálu a dlouhém přibližně 20 m. Došlo k výrazným poruchám 
betonového ostění štoly a vytvoření otevřených podélných trhlin v ostění na obou bocích 
štoly. Rozevření těchto trhlin dosahovalo místy velikosti až 6 cm. Na konci porušeného úseku 
přecházely trhliny do stropní části díla, kde se změnil i jejich charakter na smykové porušení 
spojené s drcením. Toto smykové porušení bylo způsobeno prostorovým ohybem tubusu, 
jehož příčinou byl pokles střední části ostění. Jako hlavní příčinu havárie lze označit fakt, že 
betonové ostění štoly mělo již od okamžiku jeho dokončení vnitřní nedostatky, jako 
přítomnost nedokonale ošetřených pracovních spár, ne zcela dokonale provedená tamponáž a 
injektáž za ostěním a také nedokonale funkční manžeta na styku pancíře s ostěním. 
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Podélná trhlina v ostění vodovodního přivaděče Švařec – Běleč I  
 

8. HAVÁRIE ŽELEZNIČNÍHO TUNELU V JABLUNKOVĚ V DUBNU 2008,  
    JABLUNKOV 

Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkov vycházející ze zásad NRTM je prováděna 
rozšířením bývalého tunelu, jehož stáří je přibližně 100 let. V průběhu tohoto rozšiřování 
došlo ke vzniku havárie klenby, která zapříčinila zával v tunelu a vedla až k vytvoření kráteru 
na povrchu o průměru 10 m. Vlastní zával byl způsoben překročením únosnosti ostění ze 
stříkaného betonu v pravé části profilu přiléhající ke starému tunelu. Došlo k náhlé deformaci 
ostění v délce 4 m v pravé části kaloty, rychlému překročení únosnosti vrstvy stříkaného 
betonu a následnému kolapsu výztuže. Stabilita čelby však zůstala i přes tuto skutečnost 
zachována. Zával se posléze dále rozšířil až na délku 8 m a teprve poté se situace 
stabilizovala. Ve prospěch zhotovitele lze uvést, že na vzniklou situaci reagoval tím, že ještě 
před samotnou havárií dodatečně podepřel klenbu kaloty dřevěnými stojkami. Jako hlavní 
příčinou této havárie se jeví faktory, které souvisí s náhlou změnou přírodních geotechnických 
podmínek v místě havárie. Horninový masiv je zde totiž tvořen zcela zvětralými a 
rozrušenými jílovci, strukturně silně porušenými a zcela nasycenými vodou. 
 
 

 
 

Místo vytvoření kráteru po zborcení 
klenby v tunelu Jablunkov 
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9. HAVÁRIE SILNIČNÍHO TUNELU BLANKA V KVĚTNU 2008 A V ŘÍJNU 2008,  
    PRAHA 

Tunelový komplex Blanka je stavěn jako součást Městského okruhu v Praze. Jeho délka 
bude 6,382 km a je realizován pomocí zásad NRTM. 

První havárie nastala v severní tunelové troubě, kdy došlo k náhlému uvolnění 
blokovitého kusu horninového masivu ze střední části čelby o objemu 12,5 m3. Síle vyvolané 
uvolněným blokem neodolaly ani dva výztužné příhradové oblouky se sítěmi a ocelovými 
jehlami ve stropě výrubu, ani stabilizační opěrný klín před čelbou. Snaha osádky zabránit 
dalšímu zvětšování nadvýlomu do nadloží pomocí stříkaného betonu se nesetkala s úspěchem, 
neboť trvalé a neustále zrychlující se opadávání tence deskovitě odlučné břidlice, 
doprovázené navíc zvýšenými průsaky vody z nadložní zvodně nacházející se v kvartérních 
sedimentech, znemožňovaly zatuhnutí betonu a tím jeho stabilizační funkci a účinek. Jakmile 
nezvládnutelně se zvyšující nadvýlom v horninovém nadloží proniknul do zvodnělé štěrkové 
terasy, musela osádka neprodleně opustit pracoviště, protože již nevyhnutelný průval 
podzemní vody ze štěrků a povodňových hlín tvořících kvartérní souvrství ohrožoval její 
bezpečnost. Poté došlo k propagaci  havárie až na povrch, kde se vytvořil kráter o průměru 
přibližně 15 m. Hlavní příčinou této havárie byly mimořádně nepříznivé geologické a 
hydrogeologické poměry horninového masivu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kráter vytvořený po první havárii na tunelu Blanka 
 

Druhá havárie se odehrála také v severní tunelové troubě, a to konkrétně při jejím 
rozšiřování strojním rozpojováním pomocí tunelbagru, které probíhalo po částech za 
současného zajišťování stabilizačním nástřikem betonu. Při odtěžení patní části zárubu došlo 
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náhle ke ztrátě stability již zajištěné horniny ve stropě výrubu. Vzniklý nadvýlom se 
nepodařilo v extrémně tektonicky porušené, tence deskovitě a střípkovitě rozpadavé břidlici 
stabilizovat dalším zástřikem betonu. Naopak propagace nadvýlomu směrem do nadloží se 
zrychlovala a osádka i se strojním vybavením musela opustit pracoviště. Další průběh je 
téměř totožný s průběhem první havárie. Jakmile totiž nezvládnutelně se zvyšující nadvýlom 
v horninovém nadloží proniknul do zvodnělé štěrkové terasy, následoval nevyhnutelný průval 
podzemní vody, štěrků a povodňových hlín, tvořících kvartérní souvrství, do výrubu a poté 
došlo opět k propagaci  propadu nadloží až na povrch, kde tentokrát vzniknul kráter o 
průměru více než 30 m. Hlavními příčinami této havárie byly stejně jako při první havárii 
především mimořádně nepříznivé geologické a hydrogeologické poměry horninového masivu. 
Významný vliv na tuto havárii mohlo mít i zemětřesení s epicentrem v západních Čechách, 
které proběhlo krátce před samotnou havárií a mělo v dané lokalitě nejvyšší intenzitu za 
posledních 26 let. 
 
10. ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH  FAKTORŮ ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVÁRIE  
      PODZEMNÍCH STAVEB V ČR V POSLEDNÍCH  LETECH 

V následujícím grafu je vyjádřeno procentuální zastoupení jednotlivých  faktorů, které 
jsou nejčastěji příčinami havárií podzemních staveb. Dle tohoto grafu a také dle všeobecného 
očekávání, lze jednoznačně určit, že nejčastěji zastoupenými faktory způsobující poruchy 
podzemních staveb jsou složité geologické a hydrogeologické poměry. Tyto dva faktory jsou 
totiž zastoupeny ve výčtu příčin většiny havárií podzemních staveb. Otázkou vždy zůstává, 
zda se na vzniku havárie podílely mírou převážnou, nebo zda byly pouze faktorem, který 
vznik havárie umožnil a hlavní příčinou byl některý z jiných faktorů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1 Graf procentuálního zastoupení jednotlivých faktorů způsobujících havárie 

podzemních staveb v ČR v posledních 15 letech 
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 Přesnější vymezení faktorů podílejících se na vzniku havarií v ČR  ukazuje následující 
tabulka: 

Příčiny havárie  
Jednotlivé havárie 

Složité 
geologické 

poměry 

Složité 
hydro- 

geologické 
poměry 

Nedokonale 
provedený 

IGP 

Nevhodné 
vedení 
razících 

prací 

Chybný 
návrh 

Konstrukční 
nedostatky 

Špatná organizace 
výstavby a 
zkušenost 
účastníků 
výstavby 

Jiné 
příčiny 
havárie 

Havárie silničního 
tunelu Hřebeč 
v dubnu 1995, 

Hřebeč 

 
XX 

      
X 

 

Havárie jámy Do-
IV 

Dolu Doubrava v 
červenci 1998, 

Orlová 

 
X 

 
X 

      
X(1) 

Zatopení 
pražského metra 

v srpnu 2002, 
Praha 

      
X 

  
XX(2) 

Havárie 
železničního 

tunelu Březno 
v květnu 2003, 

Březno u 
Chomutova 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Havárie kolektoru 
Vodičkova v lednu 

2005, Praha 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X(4) 

Havárie 
vodovodního 

přivaděče Švařec – 
Běleč I v září 
2005, Brno 

  
X 

    
X 

  
X(5) 

Havárie 
železničního 

tunelu 
v Jablunkově 
v dubnu 2008, 

Jablunkov 

 
XX 

 
X 

 
X 

     

Havárie silničního 
tunelu Blanka 
v květnu 2008, 

Praha 

 
XX 

 
XX 

      

Havárie silničního 
tunelu Blanka 

v říjnu 2008, Praha 

 
XX 

 
XX 

      
X(3 

Tab. 1 Přehled faktorů způsobujících jednotlivé havárie v ČR 
1) Mezi příčiny této havárie patří i narušení struktury horninového masivu v důsledku vlivu předchozí 

havárie jámy, která proběhla v roce 1986 a také vliv extrémních srážek v červenci 1997. 

2) Hlavní příčinou této havárie byla úroveň hladiny řeky Vltavy, která dosáhla cca 2 m nad úroveň hladiny 

stoleté vody. 

3) Příčinou této havárie mohlo být i zemětřesení s epicentrem v západních Čechách, které se těsně před 

samotnou havárií projevilo v pražském regionu intenzitou, která zde nebyla zaznamenána v průběhu 

posledních 26 let. 

4) Sufoze zemin v důsledku poruch vodovodních řadů. 

5) Nedokonalé zaplňování prostoru za ostěním 
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