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Souhrn 

Předmětem řešení v roce 2018 byla konečná 
formulace komplexní metodiky pro expertní 
posouzení úrovně rizik jako rozhodovacího nástroje 
při řízením rizik konkrétního tunelového projektu. 
Metodika se zpracovává do formy samostatné 
publikace. 

Po ŘSD byl vypracován návrh paragrafovaného 
znění Technických podmínek pro řízení rizik tunelů 
pozemních komunikací pro MD ČR. 

Poznatky z řešení byly využity při zpracovávání 
revize TP 76 „C“ Geotechnický průzkum tunelů 
pozemních komunikací, pod gescí ŘSD a MD ČR. 

Výsledky řešení byly v roce 2018 publikovány ve 2 
článcích a bylo o nich referováno na 1 odborné 
konferenci. 

Oblast použití 

Využití nových poznatků (metodika řízení rizik) se 
předpokládá při přípravě, projektování a budování 
tunelů pozemních komunikací a to jak investory 
(především ŘSD), tak i projektanty, zhotoviteli a 
realizátory geotechnického průzkumu a monitoringu. 

Metodika a postup řešení 

Na začátku roku byly do návrhu TP zapracovány 
poznatky o rizicích získané vyhodnocením ražby 
tunelovacími stroji (železniční tunelu Ejpovice. 
prodloužení linky A metra v Praze). Poté v průběhu 
roku probíhaly interní oponentury a odborné 
korektury textů jednotlivých částí komplexní 
metodiky „Řízení rizik podzemních staveb a 
příprava textu metodiky pro tisk. 

Ve spolupráci s ŘSD probíhalo zpracování konceptu 
TP „Řízení rizik tunelů pozemních komunikací“ 
včetně společného projednávání a závěrečného 
odsouhlasení předaného textu návrhu TP (Říjen 
2018). 

Dopracovávala se obecná metodika rozhodování a 
řešení geotechnických problémů za nejistoty a její 

závěry byly v roce 2018 publikovány v odborném 
tisku. 

 Výsledky 

 Byl vypracován koncept TP „Řízení rizik 
tunelů pozemních komunikací“, který má následující 
obsah: 

1. Úvodní část 

2. Obecná pravidla řízení rizik 

3. Řízení rizik v různých fázích přípravy a 
výstavby tunelu 

4. Manažer rizik 

5. Komunikace rizik 

6. Organizace výstavby a řízení rizik 

7. Čelení externím nahodilým jevům v průběhu 
výstavby 

8. Seznam zkratek, odkazů, podkladů a literatury 

9. Příloha A    Typové vzory registrů rizik  

10. Příloha B     Klasifikace pro hodnocení rizik 

11. Příloha C     Hodnocení závažnosti rizika,  

12. Příloha D     Zatřiďování rizik 

13. Příloha E     Geotechnická zpráva o řízení rizik        

 V časopise Tunel 3/2018 byl publikován 
článek Zásady rozhodování za nejistoty 
v geotechnice, který se zabývá problematikou 
rozhodovacích postupů v geotechnice, jež jsou 
charakteristické tím, že pro ně je obvykle nedostatek 
informací, dat a znalostí. Upozorňuje na nutnost v 
takových případech při navrhování geotechnických 
konstrukcí potlačovat deterministický přístup a 
doplnit jej přístupem pravděpodobnostním. 
Poukazuje na význam inženýrské intuice a zásady 
jejího rozvíjení i používání. Uvádí i některé 
rozhodovací techniky minimalizující vliv nejistoty 
na výsledek rozhodování a snižující související 
rizika.  
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V roce 2018 vyšlo číslo časopisu Geotechnika 
2/2017 s článkem Význam intuice a expertů při 
řízení rizik v geotechnice. V něm se zdůrazňuje 
velký význam zkušenosti, inženýrského citu a 
intuice. Intuice se definuje a popisují se podmínky,  
za jakých může efektivně fungovat a rozvíjet se. 
Jsou zmíněny i úskalí při používání intuice experty. 
Článek vychází z posledních výzkumů v psychologii 
myšlení. Rozsáhlé experimentální poznatky z 
psychologie myšlení, Kahneman (2012), Kahneman, 
Tverski (1982) a Taleb (2004), autor komentuje a 
rozvíjí na základě svých zkušeností a na příkladech z 
inženýrské praxe geotechniky a řízení rizik. 

 Na konferenci Geotechnika konané v září 
2018 byl přednesen příspěvek Úloha rizikové 
analýzy v geotechnickém průzkumu. Příspěvek 
pojednával o geotechnickém průzkumu jako 
základního nástroje snižování geotechnických rizik, 
které ve větší, či menší míře doprovází každou 
výstavbu. V článku otištěném ve sborníku 
konference se popisuje, jak tuto skutečnost pojímá 
nová ČSN P 73 1005, kam byl autorem článku 
koncept rizik zapracován. Definuje se pojem 
dostatečnosti geotechnického průzkumu, vztah 
rozsahu a komplexnosti geotechnického průzkumu a 
výchozích geotechnických rizik. Diskutuje se 
koncept přijatelného rizika jako výchozího prvku v 
metodice řízení rizik a význam 
inženýrskogeologického modelu pro kontrolu rizik. 

V rámci revize existujícího předpisu ŘSD TP 76 „C“ 
Geotechnický průzkum pro tunely pozemních 
komunikací se nově, v souladu s výstupy řešeného 
projektu CESTI, zapracovávají požadavky na 
provádění a na formu výstupů geotechnických 
průzkumů tak, aby umožňovaly v každé etapě 
průzkumu pro tunel provádět rizikové analýzy jako 
podklad pro projektovou dokumentaci, realizační 
dokumentaci a pro nabídkové řízení včetně projektu 
a provádění geotechnického monitoringu. Revize TP 
bude dokončena v roce 2019 v gesci ŘSD. 

Závěr 

Řešení úkolu 4.1 Minimalizace rizik při výstavbě 
tunelů se v letošním roce 2018 uzavírá. Lze 
konstatovat, že naplánovaných cílů bylo dosaženo – 
byl vypracován a odbornou veřejností oponován 
koncept TP „Řízení rizik tunelů pozemních 
komunikací“. Ve spolupráci s ŘSD byl pro jeho 
potřeby vytvořen návrh paragrafovaného znění TP 
„Řízení rizik tunelů pozemních komunikací“, který 
bude dále již zpracováván v jeho ŘSD. 

Byla připravena publikace „Komplexní metodika 
řízení rizik podzemních staveb“, která byla 
oponována odbornou veřejností,  na jaře roku 2019 

bude provedena jazyková korektura a poté bude 
vydána tiskem.  
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