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Téma předpokládá již ve fázi 
tvorby prostorového konceptu 
dostatečnou znalost prostředí, 
komplexní přístup a 
mezioborovou spolupráci
(architekt, urbanista, 
geotechnik, geodet, stavební 
inženýr, materiálový inženýr, 
statik, geodet, …).

Úvod
Tvorba v podzemních prostorech není ve světě ojedinělá, a tak 
můžeme v podzemí nalézt muzejní expozice, restaurace, zábavní 
centra nebo i bydlení.

Foto: Åke E:son Lindman
Zdroj: https://www.archdaily.com/9257/pionen-%25e2%2580%2593-
white-mountain-albert-france-lanord-architects



Tvorba v podzemí je zajímavá zejména rozmanitost prostředí. Prostor pro naši 
činnost nám poskytují nejen místa vzniklá přirozeně, ale především důlní díla z 
různých období lidské činnost.

Samotné prostředí se pak vyznačuje specifickými podmínkami, kterých je třeba 
přizpůsobit navrhované konstrukce:

• možný pohyb masivu,

• velmi vysoká relativní vlhkost,

• tvarová komplikovanost prostorů.

Úvod



Legislativa

Realizace podzemních staveb nebo jejich úprava je natolik specifická, že 
vyžaduje speciální zákony a vyhlášky, které berou ohled na podmínky v 
podzemí a s tím spojené nároky  na bezpečnost a na vlastní a veřejnou 
infrastrukturu, na kterou musí být dílo napojeno.

Horní zákon – zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

Důlní dílo poté definuje vyhláška 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnost a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem v podzemí

Z pohledu architektonických úprav pro nové využit historických a 
nevyužívaných důlních děl jsou zajímavá zejména „stará důlní díla“, 
„opuštěná důlní díla“ a „opuštěná průzkumná důlní díla“.
Tyto termíny specifikuje Horní zákon .

Veškeré správní řízení při povolování hornické činnost a činnost prováděné 
hornickým způsobem vede obvodní báňský úřad. 



Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a 
ochranu prostředí při činnost prováděné hornickým způsobem upravuje 
zákon o hornické činnosti.

Bezpečnost při činnosti v podzemí upravují vyhlášky Českého báňského 
úřadu č. 22/1989 Sb. o bezpečnost a ochraně zdraví při práci a bezpečnost 
provozu při hornické činnost a při činnost prováděné hornickým způsobem v 
podzemí a vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb. o požadavcích k 
zajištění bezpečnost a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu při 
činnost prováděné hornickým způsobem v podzemí

Tyto vyhlášky stanovují pravidla pro bezpečnost práce v podzemí. Jsou v nich 
uvedeny požadavky na odvodňování dolu, větrání, osvětlení, pravidla při 
stavebně montážních pracích v podzemí a při pracích ve výškách.

Dále jsou zde uvedeny bezpečnostní pomůcky potřebné pro vstup do 
podzemí a pravidla bezpečného pohybu v podzemí.

Bezpečnost stavu a provozu stávajících podzemních objektů se zabývá 
vyhláška č. č. 49/2008 Sb., stanovuje mimo jiné lhůty pravidelných prohlídek 
podzemního objektu a způsob ověřování jejich bezpečného stavu.



Konstrukční zásady pro realizaci staveb v podzemí 

Návrh konstrukce je nutné přizpůsobit velikosti přístupové štoly, aby se 
jednotlivé dílce všude vytočily a vešly. Vzhledem k omezené velikost prostotu v 
podzemí je příznivější konstrukci navrhnout z jednotlivých dílců, které se na 
místě sestaví. Je třeba vzít v úvahu i potřebnou mechanizaci, pomocí níž je 
třeba konstrukci sestavovat. 



Je nutné respektovat pohyb masivu, do kterého má být konstrukce umístěna. 
Je vhodné uvažovat se staticky určitou konstrukci, případě návrhu staticky 
neurčité konstrukce ve statickém posouzení zohlednit posuny a natočení 
podpor. Konstrukci navrhovat tak, aby její prvky nefungovaly v podzemním 
prostoru jako vzpěry, může dojít k vybočení prvku v důsledku pohybu horniny. 

Respektování pohybu masivu

V podzemí je velmi vysoká vlhkost, RH>95%. Tomu je nutné přizpůsobit detaily 
konstrukčního řešení a celkově materiálové řešení konstrukce, dále zabránit 
hromadění kondenzované vody (odvod z konstrukce) nebo její vzlínání po 
konstrukci.

Respektování vysoké vlhkosti

RH>95%



U jednotlivých konstrukčních materiálů je zapotřebí hlídat následující:

• u betonu karbonataci betonu v důsledku uvolňování CO 2 a nebo přítomnost 
agresivních vod, případně napadení chemicky agresivními roztoky 
podzemních vod – sírany, chloridy, jiné roztoky solí

• u dřevěných konstrukcí možný vznik biodegradace (houby)

• u ocelových konstrukcí korozní úbytky, detaily spojů je nutné navrhovat
tak, aby v nich nedocházelo k hromadění vody - ocelovou konstrukci je vždy 
nutné opatřit protikorozním nátěrem!

• skleněné konstrukce navrhovat z bezpečnostního skla (pád kusů masivu, 
padající střepy)

Pozn.: Výhodné jsou v podzemí kompozitové konstrukce z FRP – prvky jsou 
lehké na manipulaci, chemicky odolné a jejich nízký modul pružnosti je v 
podzemním prostředí výhodou – při deformaci masivu v nich vznikají menší 
síly.

Materiály



Objekt lze založit přímo na pevném horninovém masivu nebo přikotvit do 
stěn, případně do stropu horninového masivu.

Pro kotvení lze použít tzv. průvlečnou montáž, v případě že se objekt umísťuje
mezi dva nebo více upevňovacích bodů. Kotvený objekt lze použít jako 
šablonu pro navrtání děr, do kterých se poté vloží upevňovací prvek.

Další možností je distanční montáž, která se používá pro montáž v určité 
vzdálenosti od kotevního základu. K tomu se používají kovové kotvy s vnějšími 
metrickými závity, které drží šrouby nebo závitové tyče pomocí pomocných 
matic.

Jako kotevní prvky je možno použít geotechnické upínací prvky - horninové 
svorníky. Existují různé varianty, lišící se použitým materiálem (ocelové, 
kompozitové), způsobem upnutí v masivu (lepené chemicky nebo cementem, 
hydraulicky upínané, mechanicky upínané), trvalé i dočasné, umožňující 
vyjmutí. 

Založení a kotvení









Technická infrastruktura pro stavbu pod zemí

Stávající důlní díla mají řešeno:
• větrání (přirozeně pomocí vertikálních - komínů a horizontálních průrazů 
na povrch)
• odvod vody (vyspádováním na terén, však, čerpání)
… s ohledem na konkrétní podzemní prostory

Dále lze řešit rozvody silnoproudu (zej. osvětlení), slaboproudu (datové sítě) 
aj.

Pro navrhované stavby je třeba řešit:
• přívod vody
• přívod silnoproudu/slaboproudu
• odvod odpadních vod
• vytápění a větrání 



Tvorba digitálního modelu a laserové skenování

Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových 
souřadnic, 3D modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, 
interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů, historických,
archeologických, památkových a dalších objektů s mimořádnou rychlostí a 
přesností. Nasnímaný objekt může být pomocí sofwaru zobrazen ve formě 
mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektu. 



Zobrazení mračna bodů při měření ve Štole Josef 
(GEFOS a.s.) 

Laserový skener při měření 
ve Štole Josef (GEFOS a.s.)



Sken po očištění 

Například při zpracování dat z „katedrály“ bylo 231 vazeb mezi definovanými body a 
bylo dosaženo absolutní hodnoty odchylky 2 mm. 

Jeden sken obsahuje zhruba 1 – 2 miliony bodů. Každý sken je vhodné před dalším 
zpracováním očist od příliš vzdálených bodů a nepotřebných dat (lidé, technika, …).



V současnost je řada programů, které umožňují 
práci s mračnem bodů, umožňující jejich 
vizualizaci a zpracování:

• prohlížecí a editovací programy: Bentley
Pointools, Autodesk Recap, Pointuse, Cloud
Compare, Geomagic, Phidias, Descartes, Meshlab, 
Scalypso atd.

• CAD sofware jako je Autodesk Autocad a Bentley
Microstaton

• BIM sofware jako je Autodesk Revit, Graphisof
Archicad a další

•Modelovací sofware jako Rhino a 3Ds Studio Max



Realizace/studie využití podzemních prostorů/
starých důlních děl





























Studentské projekty/studie

Využití kaverny - CEG FSv ČVUT – Podzemní laboratoř Josef

ateliér:
Kašpar - Pošmourný – Šťástka

konzultanti konstrukčního řešení: 
Sovják - Zatloukal - Hála 









Autor: Miroslav Cvrček









Autor: Anna Pávová





Autor: Sofia Škodová





Autor: Anna Šrámková







Autor: Alexandra Vicherová





Děkuji za pozornost


