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Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků si zodpovídají autoři, texty nebyly
redakcí upravovány.

15 let České společnosti pro bezvýkopové technologie.
Ing Stanislav Drábek, předseda CzSTT
Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé bezvýkopových technologií, vážení hosté. Je to
zajímavé, jak zvláštním způsobem používám jednotky času. To, co si u délky, hmotnosti nebo
výkonu nemůžeme dovolit, to si s časem rádi vynahradíme. Protože na věži nebo na Orloji
jsme průběžně informováni, kolik času uběhlo, nějak to nebereme na vědomí, i když si to
můžeme ověřit na hodinkách náramkových, kapesních nebo jiných. Čas nemilosrdně běží a
běží a my si to můžeme zkontrolovat i na mobilu i na počítači, a to dokonce ve dne i v noci,
ale jak je běžné odskočit si na minutku a vrátit se za hodinu nebo mít jednání na hodinku a
přijít až ráno, ale i opačné případy známe třebas hesla „Se Sovětským Svazem na věčné časy a
nikdy jinak.“ A ono to bylo necelých 40 let. Jinak je tomu v případě, kdy Usain Bolt zaběhne
nový světový rekord, to se potom měří i tisíciny vteřiny. Také jiné je to, když vteřiny, minuty,
hodiny, dny a roky vytvoří jakýsi ucelený blok, kterému říkáme výročí. Známe
NAROZENINY, KULATINY, KRISTOVA LÉTA, ZLATOU SVATBU, atd. Ve všech
případech jsme připraveni otevřít láhev šampaňského a jít si s pokořitelem rekordu nebo
s oslavencem připít na to, že mistr čas nám dovolí, abychom si odskočili na hodinku a vrátili
se zase až ráno. Na oslavě s rekordmanem nebo s oslavencem se ale dozvíme, kolikrát chtěl
rekordman praštit s tretrami, které mu již při tvrdém tréninku dřely chodidla a čas se ani o
setinu vteřiny nezlepšil. Dozvíme se třeba i to, jak čerstvý sedesátník obnovil výrobu v dílně
po dědovi, kterou někdo pouhých čtyřicet let devastoval. Oba ty těžké chvíle překonali ve
férovém souboji s časem a každý z nich si zaslouží oslavu v kruhu svých přátel.
Také naší společnosti CzSTT nadělil čas ucelený blok hodin, dní a roků, kterému říkáme
výročí. Je tomu právě 15 let, co se Česká společnost pro bezvýkopové technologie stala
řádným členem ISTT a začala naplňovat své poslání, kterým je ochrana životního prostředí
tím, že se minimalizují negativní vlivy způsobu výstavby a oprav podzemních vedení. Pokud
se vrátím do roku 1994, který se vyjímá na zakládací listině CzSTT, začínali jsme téměr od
nuny. Mezinárodní společnost ISTT už od roku 1986 měla svůj program pro rozvoj
bezvýkopových technologií. Každá novinka v tomto oboru byla v mnoha případech
celosvětovým patentem nebo vynálezem. Nejaktivnějšími členy bylo Japonsko, USA a
Anglie. Celkem ISTT sdružovala 12 národních společností a Česká Republika byla jako
třináctá národní společnost prvním členem z bývalé Východní Evropy. Získali jsme si však
důvěru, která měla základ v rychlém rozvoji a zavádění nových technologií na českých
stavbách. Vznikaly nové firmy, jejichž výrobním programem byly pouze bezvýkopové
technologie a ty vytvořily základ pro CzSTT. Příčinou rychlého rozvoje byla také expanze
„západních“ firem na východoevropské trhy. Pro naši společost CzSTT to byl velký objem
starostí, protože bylo potřeba zkoordnovat nové technologie se stávajícími ČSN, případně
vypracovat nové normy nebo alespoň umožnit používání zahraničních norem. To vyžadovalo
zpracování nových technologických předpisů a také certifikaci nových, zejména trubních

materiálů a jejich používání na území České Republiky. Z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví bylo třeba projednat s orgány Státního odborného dozoru do čí kompetence nové
technologie patří. Byly stanoveny technické hranice, kdy místo inspektorátu bezpečnosti
práce přebírá dozor Český báňský úřad. CzSTT byla neopomenutelným účastníkem mnoha
legislativních jednání, kde jsme se snažili uvádět do platnosti základní technologické i
kvalitativní parametry pro nové pracovní postupy a hájit přitom zájmy našich členů. Bylo
třeba publikovat nové poznatky, a proto CzSTT začala hned v prvním roce své činnosti
vydávat Zpravodaj NO-DIG, jehož první ročníky vycházely jako součást časopisu SOVAK.
Pro další rozvoj bezvýkopových technologií bylo nezbytně nutné, dostat co nejrychleji tuto
„novou disciplínu“ do učebních osnov odborných stavebních a báňských škol i technických
Universit. Této činnosti jsme od roku 1994 až do současnosti věnovali mimořádnou
pozornost. Od počátku činnosti CzSTT byla zřízena sekce školská a vzdělávací, kterou tvoří
naši vynikající profesoři a docenti z ČVUT Praha, VUT Brno a BU Ostrava. Hned od prvních
let činnosti se do zadání diplomových projektů začala dostávat problematika bezvýkopových
technologií a po necelých pěti letech už začali studenti výše uvedených Universit pod
patronací CzSTT soutěžit o nejlepší diplomový projekt v tomto oboru. Po přednesení
zkušeností z této oblasti vzdělávání v ČR na konferenci NO-DIG 2001 PRAHA, zavedla
ISTT obdobnou soutěž studentů v mezinárodním měřítku. Není pro náhodou, že za osm let
trvání soutěže ISTT NO-DIG AWARD přebírali nejvyšší ocennění v kategorii studentských
prací právě absolventi z ČR, a to celkem čtyřikrát, a tak jsme nejúspěšnější společností v této
kategorii ze všech členů ISTT.
Dalo by se pokračovat ve vyjmenovávání úspěchů našich členů v mezinárodní soutěži NODIG AWARD i v dalších kategoriích, kde jsme za nejlepší a nejpozoruhodnější stavbu roku
na celém světě získali také dvakrát ocenění nejvyšší, potom jednou druhé a jednou třetí místo.
Stálo by možná za to, věnovat čas všem oceněným projektům, ale to by si vyžádalo samotný
seminář. Záměrně proto neuvádím jména firem ani autorů vítězných projektů. Celé činnosti
naší společnosti za uplynulá léta je totiž v letošním ročníku Zpravodaje NO-DIG věnována
významná část pod označením „15 let CzSTT“, se většina bývalých i současných členů
předsednictva CzSTT podrobně rozepisuje o naší činnosti. Pokud vás tyto údaje opravdu
zajímají, uvádím zde pouze jména autorů s názvem článku a číslem Zpravodaje CzSTT, kde si
je můžete nalézt na internetu, a nebo vyžádat jejich kopii z našeho sekretariátu.
1) Ing. Stanislav Drábek, předseda CzSTT
Připomenutí dosavadních předsedů CzSTT za 15 let činnosti 1/15
2) Ing. Miloš Karásek, předseda redakční rady NO-DIG CzSTT
15 ročníků Zpravodaje NO-DIG 2/15
3) Ing. Oldřich Kůra, bývalý místopředseda CzSTT
Organizační zajištění 15 národních konferencí CzSTT 2/15
4) Ing. Karel Franczyk, PhD., místopředseda CzSTT a člen ESC ISTT
15 let ve „velké rodině“ ISTT 2/15
5) Ing. Jiří Kubálek, CSc., sekretář CzSTT
15. výročí CzSTT z okna sekretariátu 3/15
6) prof. RNDr. Miloš Karous, Dr. Sc., bývalý předseda CzSTT
Vrcholem 15 let CzSTT byl NO-DIG 2001 PRAHA 3/15
7) Dr. Rolf Brlecki, bývalý předseda GSTT a ISTT, čestný člen CzSTT
Moji přátelé z ČR odborníci na infrastrukturu 3/15
8) Ing. Marian Krčík, bývalý předseda SVKSTT
Vznik a zánik SVKSTT 3/15

9) Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., místopředseda CzSTT
NO-DIG AWARD ISTT, účast CzSTT a její úspěchy 4/15
10) Ing. Jaroslav Raclavský, aut.Ing. bývalý místopředseda CzSTT
Účast CzSTT na 15 konferencích ISTT 4/15
Kromě Zpravodaje NO-DIG vydala CzSTT ve spolupráce s GAS s.r.o. dvě knihy, na
jejichž vydání mají rozhodující podíl kolektivy autorů našich členů CzSTT:
1) Výstavba podzemních vedení bezvýkopovým způsobem
2) Rekonstrukce podzemních vedení bezvýkopovým způsobem
3) v součinnosti s dlouholetým partnerem SOVAK s.r.o. byla v minulém roce vydána
jako společná publikace: Směrnice pro provádění a rekonstrukci vodovodních a
kanalizačních vedení bezvýkopovým způsobem
4) jako samostatnou publikaci v nakladatelství JAGA Bratislava vydal bývalý a současný
člen CzSTT prof. Ing. František Klepsatel a Ing, Jaroslav Raclavský PhD. novou
knihu: Bezvýkopová … ?
Významnou popularizaci bezvýkopových technologií zajišťují i desítky přednášek a
referátů našich členů CzSTT na odborných konferencích u nás i v zahraničí a také články
v mnoha odborných časopisech. Kromě zmíněných pracovních sekcí naší společnosti plní
svoje úkoly i sekce diagnostiky, sekce provozovatelů podzemních sítí, sekce dodavatelů a
sekce projektantů. Je to pestrá rodina, ale každá sekce má ve svém ročním plánu úkoly,
které plní a jednou měsíčně na schůzi předsednictva je kontrolováno plnění úkolů, které
byly schváleny na valném shromáždění CzSTT, které se koná jednou za rok a jeho závěry
slouží jako pracovní program společnosti.
Ale abych se vrátil k přirovnání v úvodu svého referátu. Stejně jako Usama Bolta tlačí
třeba tretry a začínajícího podnikatele nepřízeň osudu, i naše společnost si prožívá období,
kdy je „ nepřízeň osudu“ téměř hmatatelná a „pomyslné tretry“ tlačí na všech končetinách
a někdy i v nitru duše. Jak jistě víte, měla se konat v letošním roce v Brně I. Evropská
konference NO-DIG 2009. Podle našich Stanov CzSTT jsme společnost nestranická,
nepolitická, nevýrobní a nezisková, ale pozor, žijeme a pracujeme ve společnosti, která je
stranická, politická, výrobní a zisková (jak pro koho). Záštitu nad minulými konferencemi
už převzali ministři prof. Moldán (ODS), RNDr. Kužvart (ČSSD), Ing. Ambrozek (KDUČSL), i to se promítlo do našeho snažení a uspořádání konference pro 27 Evropských
zemí, kde problémy bezvýkopových technologií jsou stejné a společné setkání evropanů
by bylo velmi prospěné a téměř symbolické. Ale jak získat důvěru u svých partnerů ze
členských zemí EU, aby se setkání konalo v Brně, když ČR je jedinou zemí, která blokuje
její legislativní sjednocení a ministr Bursík se tvářil, že ho obtěžujeme.
Prostě to nešlo a myšlenku uspořádání I. Evropské konference NO-DIG v Brně jsme
museli odložit – posloucháte správně, nikoliv zrušit! Věřím, že I. Evropská konference
NO-DIG bude brzy a protože jsou za pár týdnů v ČR volby do parlamentu, třeba se o to
postaráte i vy všichni. Vždyť je trapné, že poslanci si vždy na první schůzi schválí vysoké
mzdy, nemravné finanční náhrady a imunitu, která svádí k páchání čehokoliv. No a o
bezvýkopových technologiích neví vůbec nic. Ale to už je jen legrace na závěr, ale možná
sami cítíte, že v přeneseném významu to zase taková sranda není, kdy jde o školství,
zdravotnictví atd.
Moc vám přeji úspěšné jednání s našimi partnery v průběhu konference. Moc se těším na
setkání s vámi všemi tady v Beskydech a zejména na odborné přínosy do celého oboru
bezvýkopových technologií.
Věřím, že důstojně oslavíme 15 let naší činnosti a pro další léta vám přeji hodně zdraví a
hlavně mnoho úspěchu bezvýkopových technologií.

Svět bezvýkopových technologií a jeho rozvojové rezervy (z pohledu udržitelného
rozvoje urbanizovaného území)
Doc.Ing. Petr Šrytr, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, srytr@fsv.cvut.cz
Anotace: Příspěvek hodnotí situaci rozvojových možností bezvýkopových technologií/BT
z širšího pohledu potřeb udržitelného vývoje urbanizovaného území. Je identifikováno a
prezentováno více jak deset konkrétních příkladů vývojových rezerv BT v ČR. Dále je též
nabízeno několik úvah na téma specifické podmínky ČR, které komplikují aplikace BT ve
srovnání s jinými vyspělými státy. Nechybí konkrétní závěry, náměty a doporučení.
The world of trenchless technology/TT and its development capacity (from the viewpoint of
the sustainable development of the urban area), Assoc.Prof.Eng. Petr Šrytr, Ph.D., Czech
Technical University in Prague
Abstract: The paper evaluates generaly the situation of its. Is presented more then ten concrete
examples, how is possible to innovate TT-industry and improve the conditions for TTapplicatons in the Czech Republic. Is offered sevral considerations about Czech specific
conditions, which complicate applications of TT here (in comparision with other developed
states) also. Be not missing concrete conclusions, subject-matters and recommendations.
Ten, kdo se pohybuje a působí delší dobu ve sféře síťových odvětví a ve sféře
bezvýkopových technologií/BT (Trenchless-Industry) a sleduje, jak jsou naplňovány
prognózy o očekávaném narůstajícím prosazování BT-aplikací v praxi ČR, tak obvykle
registruje, že to nejde tak, jak by to mohlo a mělo jít. Analogické hodnocení situace se
opakovaně ozývá i z kompetentních úst celosvětově. Aktuálně by bylo možné např.
připomenout slova George Demetri, šéfredaktora časopisu Tunnelling&Trenchless
Construction (viz překlad v našem Zpravodaji CzSTT 2/2009): „ …Růst možností používání
BT je na celém světě, zejména v USA, Číně, Austrálii, ale i v Evropě, nesmírný. S růstem
nároků na minimalizaci dopadu na životní prostředí a s rozvojem strategie boje s globálním
oteplováním poroste i význam BT, podporovaný zejména jejich technickým rozvojem
v posledních 15 letech. Toto odvětví může tedy s důvěrou očekávat činorodou a lukrativní
budoucnost. Ta jistě přijde. Otázka je, kdy? Zatím musí obor zápasit s hlemýždí rychlostí
pronikání do stavební praxe. …“
Takováto zjištění a konstatování obvykle vyúsťují k výzvám usilovat o větší propagaci a
publicitu BT či k výzvám zlepšit spolupráci především s potenciálními kontraktory.
S takovým stavem a redukovaným přístupem nemůžeme být asi příliš spokojeni. Aktuální,
přesněji zjištěnou, úroveň stavu aplikace BT nikdo zatím souhrnně a soustavně v ČR
pravděpodobně nesleduje, lze ji tedy jen odhadovat, mj. též na základě dílčích informací
nepravidelně a nahodile získávaných od členů CzSTT, nositelů BT-aktivit. Navíc se ukazuje,
že nebude asi zatím jednoduché bezprostředně tuto úroveň přesněji v ČR kvantifikovat,
jakoliv by to bylo žádoucí. Nicméně lze odhadovat, že se s největší pravděpodobností úroveň
aplikací BT v ČR kvantitativně i kvalitativně výrazně nezhoršovala, ale ani významně
nezlepšovala, jakkoliv lze též odhadovat jisté postupné zlepšování technologického vybavení
a celkové úrovně BT-firem. Lze však s velikou pravděpodobností možné, s politováním
rámcově konstatovat, že je tato naše úroveň aplikací BT nedostatečná a neodpovídá
faktickým potřebám tak, jak vyplývají z požadavků zajištění udržitelného vývoje
urbanizovaného území dle regulí EU. Protiargument, odvolávající se např. na finanční
náročnost, nevyznívá až tak přesvědčivě za situace, kdy jsme i prostřednictvím masmédií my

všichni opakovaně a soustavně informováni o nemalých tocích peněz do technické
infrastruktury v ČR.
Výše uváděné úvahy vlastně provokují otázku, co lze učinit, aby se situace mohla zlepšit? Co
lze ve prospěch žádoucí lepší pozice BT v ČR udělat? Prostor tohoto jednoho příspěvku mi
umožňuje analyzovat situaci jen v rámci disponibilního mi informačního potenciálu, který
není přirozeně neomezený. Rozvojové rezervy či naopak rozvojové překážky BT mohou být
tedy identifikovány ve vazbě k těmto možnostem. Současně to neznamená, že bychom se k
tomuto tématu nemohli my všichni opakovaně vracet, věnovat se mu soustavně, průběžně (lze
např. otevřít diskusní fórum na našich stránkách www.czstt.cz).
Na základě svých dlouholetých zkušeností spatřuji jisté rozvojové bariéry pro BT zejména
v tom, že jsou v ČR nabízeny a slouží stroze rezortně vymezeným síťovým odvětvím, které
nejsou schopny a ochotny kvalitně vzájemně spolupracovat, vzájemně dostatečně koordinovat
své zájmy včetně svých zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí a nedokáží zvládnout
koordinaci s dalšími oprávněnými nositeli zájmů ve veřejném prostoru. BT tak vstupují do
nepřipraveného a již předem potenciálně konfliktního prostředí. Tento nepříznivý stav pro
síťová odvětví samotná je v ČR způsoben jistou setrvačností rozhodovacích postupů,
konservatismem a je fixován málo zkoordinovanými zákony síťových odvětví a analogicky
nezkoordinovanými navazujícími, přímo souvisejícími legislativními, technickými či i jinými
podklady. Jistým důsledkem pak je vlastně absence opravdového, silného a aktivního garanta
pořádku ve veřejném prostoru měst a obcí a analogicky absence opravdového garanta ucelené
technické obsluhy urbanizovaného území. Neoficiálně to jsou managementy měst a obcí, ale
ty zatím postrádají odpovídající nástroje i prostou snahu alespoň dostatečně zpřehlednit a
zdokumentovat faktickou situaci ve svěřeném zájmovém území (permanentní improvizace
s mnohými prohřešky a nedůslednostmi je pak v příkrém rozporu s postupem garantujícím
trvale udržitelný vývoj). Pro obor BT jsou to nepříjemné externality, primárně nepříznivé
vnější vlivy, se kterými si sám neporadí. Měl by však hledat potenciální spojence (ti při všem
existují) a usilovat i v tomto ohledu o zlepšení situace.
K radikálnímu opožděnému zlepšování situace ucelené technické obsluhy měst a obcí
prostřednictvím inženýrských sítí/IS docházelo a dochází vynuceně v souvislosti s procesy
tzv. superurbanizace. To však se zatím týká jen relativně malého podílu urbanizovaného
území, zejména center velikých měst, a je představováno řešením s uplatňováním tzv.
sdružených tras inženýrských sítí. Sdružené trasy inženýrských sítí pak je možné vnímat jako
„naše kvalitní řešení“, protože jde svou podstatou buď o přímé či nepřímé BT. Toto řešení pak
má (opakovaně konkrétně a průkazně potvrzováno, nejen v ČR) již obvykle parametry, které
garantují splnění kritérií funkčních, ekonomických, ekologických, provozně správních, …, tj.
prakticky všech podstatných kritérií trvale udržitelného vývoje. Toto řešení současně
preventivně eliminuje rozhodující koordinační problémy ve veřejném prostoru měst a obcí.
Na základě souhrnné kritické analýzy stavu sektorů inženýrských sítí/IS a BT lze např.
identifikovat tyto rozvojové rezervy BT (pořadí nevymezuje priority):
► rezerva, vyplývající z eliminace relativně vysokého počtu zcela zbytečných, opakujících se
vlastních chyb v přípravě aplikací BT a jejich realizacích (konkretizace je možná,
komentář není pravděpodobně nutný),
► rezerva, spočívající v účinnějším vstupu do procesů koncepčního rozhodování o
urbanizovaném území, tj. do územně plánovacích procesů a již tam dohlídnout na to, aby
aplikace BT, jako systémový nástroj řešení IS, byly již součástí ucelených koncepčních

řešení (základním způsobem bylo toto ošetřeno v r. 2006 s každoroční aktualizací v rámci
metodického podkladu MMR ČR Principy a pravidla územního plánování, ÚÚR, v rámci
kap.8. Technická infrastruktura, s aktualizací k 28.4.2009, viz www.uur.cz, přesněji pak
www.uur.cz/images/pap/kapitolaC/2009/C8_TechnickaInfrastruktura_20090428.pf),
► rezerva, spočívající v masivní účinné osvětě široké veřejnosti, zejména mládeže, s důrazem
na faktor ochrany životního prostředí a nepoškozování či neomezování aktivit
v urbanizovaném území (lze vyslovit např. doporučení tvorby srozumitelných dobře
vypadajících, názorných publikací; o to se mohou např. pokusit i silnější BT-firmy, …),
► rezerva, spočívající v zajištění nápravy nekoordinace a dalších nedostatků či prohřešků ve
všech rozhodujících legislativních, technických a dalších podkladech upravujících
podmínky obnovy a nové výstavby IS s garancí trvale udržitelného vývoje (to vyžaduje
aktivní vstup do procesů revize, inovace a tvorby legislativních, technických a dalších
důležitých podkladů zejména síťových a souvisejících odvětví tak, aby byly již
preventivně a výrazně lépe zajištěny alespoň základní podmínky pro obnovu a novou
výstavbu vedení a objektů IS, …),
► rezerva, spočívající v lepší přípravě studentů na odborných technických školách a
univerzitách (to si žádá aktivní spolupůsobení silných subjektů praxe při tvorbě studijních
programů; aktuálním trendem ve vyspělých státech je cíleně prosadit aktuální potřeby
praxe; studijní programy mají korespondovat s potřebami best praxis, …),
► rezerva, spočívající v lepší přípravě pracovníků státní správy (analogicky je žádoucí
prosadit problematiku BT v rámci tématu trvale udržitelného vývoje do příslušných
existujících školících programů, …),
► rezerva, vyplývající z eliminace objektivně existujících rizik souvisejících s přípravou a
realizací BT-aplikací (to koresponduje s existujícím programem ISTT, označovaným jako
Strategický plán ISTT 2K10, závazným i pro CzSTT; mj. se jedná zejména též o kvalitní
školící programy pro personál BT-firem apod., …),
► rezerva, spočívající v dalším organickém prosazování a v dalším vývoji sdružených tras IS
různých typů s přizpůsobením aplikacím dle specifických podmínek (lze předpokládat
intenzivnější vtažení tohoto sektoru do BT-aktivit, kam nesporně patří a kde může výrazně
přispět k posílení potenciálu oboru BT, …; současně je to i zájmový úsek, který nás
smysluplně programově sjednocuje s ITA/AITES, s mezinárodní tunelářskou asociací),
► rezerva, vyplývající z žádoucí tvorby ucelené a dobře zkoordinované koncepce veřejné
infrastruktury (integrovaných síťových odvětví a odvětví dopravy) včetně sjednocení její
správy (sjednocený Facility Management), zajišťující kvalitativně příznivější primární
podmínky pro aplikace BT (ve státě Izrael např. funguje ministerstvo technické
infrastruktury, …, v našich podmínkách má sektor veřejné infrastruktury na starosti pět
ministerstev!),
► rezerva, spočívající v dalším cíleném prosazení užití kvalitnějších a účinnějších prostředků
průzkumu a monitoringu IS a jejich okolí ve prospěch spolehlivější aplikace BT (sektor
BT dal vlastně impuls k vývoji těchto vyspělých technologií, které jsou dnes úspěšně
využívány i mimo rámec sektoru BT, …),

► rezerva, vyplývající z důslednější aplikace prostředků a metod Quality Management (nejde
jen o certifikaci atd., ale např. též o respektování hranice pro nasazení BT v uměle
minimalizovaném rozsahu v rámci jedné akce, ….),
► rezerva, vyplývající z důslednější aplikace prostředků a metod Risk Management
(analogicky se jedná o přizpůsobování těchto postupů a prostředků pro sektor BT, …),
► rezerva, vyplývající z důslednější aplikace prostředků a metod Critical Management
(analogicky se jedná o přizpůsobování těchto postupů a prostředků pro sektor BT, …),
► rezerva, spočívající v citlivějším vnímání a chápání BT ve vazbě na způsoby ukládání IS
(zpřehlednění nabízí DOS-T 09.02.001, ČKAIT, 12/1998),
► ……………………………………………………………………………………………
Za důležité dále považuji si připomenout, že v ČR máme co činit s několika nezanedbatelnými
specifičnostmi v dlouhodobé praxi síťových odvětví, které mají výrazný dopad při aplikacích
BT. Při jejich nezbytném zohlednění v rámci řešení problematiky nasazení BT to znamená, že
nemůžeme pravděpodobně spoléhat na cizí pomoc, musíme spoléhat více na sebe a pro tyto
případy se pokusit zareagovat adekvátními unifikovanými řešeními a opatřeními (např.
přípravou specifických pomůcek, specifických technických podkladů odpovídající kvality).
Takovým výrazným příkladem specifičnosti v ČR je (v masovém měřítku, ve velikém
plošném rozsahu) existence podivných kanalizačních systémů. Jedná se o kanalizační sítě
původně budované v tzv. akcích Z (svépomocí, málo kvalifikovaně, nekompetentně), z ne
příliš kvalitních materiálů, koncipované jako dešťové oddílné sítě s následným jejich
zneužíváním i k převodu splašků či odpadních vod z přelivů septiků. Dosti často byla a je
problematicky tato kanalizace nekorektně, čistě administrativním rozhodnutím, označována
za jednotnou kanalizační síť. Současně se jednalo i o neúnosné zjednodušení jejího
technického řešení. Absentují vstupní a revizní šachty. Ty jsou velmi nedokonale suplovány
horskými vpustěmi nevalného provedení a stavu, když vlastní stoky jsou netěsné a ukládány
jen velmi mělko ( např. i jen na dno původních mělkých odvodňovacích rigolů místních
komunikací). Tato kanalizace většinou neměla a nemá odpovídající provozní kontrolu a
údržbu (svépomocně pak byly a jsou řešeny jen havarijní situace …). Dnes dochází k obnově
i těchto kanalizačních sítí, kdy většinou chybí původní dokumentace, kdy je tato kanalizace
nedokonale vyčištěna, nedokonale kamerovým průzkumem zdokumentována a lze tedy zatím
vážně pochybovat o dobrých podmínkách přípravy a realizace aplikací BT pro její obnovu.
Nedisponuji ucelenými statistickými údaji, souhrnnými přehledy, ale několik stovek mnou
registrovaných a zkoumaných případů mne přivádějí k názoru, že již dvacet až třicet let zde
měl být k dispozici odpovídající, alespoň rezortní, normativní podklad, který by nabídl
unifikované varianty řešení a vymezil závazné normativní parametry a podmínky obnovy či
lépe obnovy a modernizace s tím, že by tyto kanalizační sítě měly být důsledně vráceny
k původní funkci dešťové oddílné kanalizace. Takovýto normativní podklad by pak vyloučil
neúnosné improvizační postupy a zásahy a ve svých důsledcích též nerozumné nakládání
s finančními zdroji. Nemůže být pochyb o tom, že nositelé BT-aktivit jsou přímo
zainteresováni na takovémto zlepšení podmínek obnovy a modernizace kanalizačních sítí
tohoto typu.

Dalším specifikem ČR (vlastně celého bývalého Československa) je to, že byla připuštěna
relativně masivně nekvalita používaných materiálů potrubí (betonových, železobetonových,
azbestocementových, plastových, skleněných, sklolaminátových…; připomínán je často
případ polské litiny, PE potrubí z Plastiky Nitra, kdy produkce 1. jakosti šla na vývoz a
k domácímu užití zbývala jakost 2. a horší; jiným případem byla rozsáhlá aplikace ocelových
potrubí pro vodovody bez jakékoliv vnitřní izolace, když WHO ze dne na den zakázala užití
trub s vnitřní bitumenovou izolací, …). Analogická nedůslednost se projevovala a byla
dlouhodobě trpěna v případě nekvality provádění či připuštění provozu potrubních systémů
bez řádného předání a převzetí k užívání. Ještě v r. 1994 byla na okraji Prahy (v jedné celé
městské části) zrealizována prakticky neprovozuschopná kanalizace s důsledkem budování
další nové na druhý pokus. Za jisté specifikum či přímo za anomálii je pak možné považovat
aplikace BT ve větším rozsahu pro záchranu nového díla provedeného klasicky. Za jisté nové
specifikum s relativně značnou frekvencí výskytu je pak možné dnes považovat vědomě
neúplný či ošizený monitoring a nedůsledný, nekompletní kamerový či i jiný průzkum
potrubních systémů a jejich okolí v situacích rozhodování o aplikacích BT či v rámci přípravy
jejich aplikace.
To vše nemůže nemít dopady na aplikace BT při obnově takto poznamenaných úseků potrubí
či celých rozsáhlých sítí. Vyspělé zahraničí se takových případů většinou preventivně
vyvarovalo a je na tom tedy o poznání lépe. Z toho vyplývá, že i s ohledem na tyto naše
specifičnosti, jsou podmínky aplikací BT v ČR jakoby nechtěně pestřejší, nepříjemnější,
náročnější, rizikovější.
Závěry, náměty, doporučení:
-

Je nanejvýš žádoucí, aby se nositelé BT-aktivit dokázali sjednotit a být dostatečně aktivní
a pružní ve využívání svého rozvojového potenciálu, zejména svých vlastních vnitřních
rozvojových rezerv, když i ty externí není možné dlouhodobě zanedbávat (současně je
důležité respektovat multidisciplinární charakter problematiky BT včetně těsné souvislosti
BT a způsobů ukládaní IS).

-

Lze doporučit prosadit, ve spolupráci s MMR ČR, do územních plánů, jako závaznou část,
návrh koncepčního řešení obnovy veřejné infrastruktury užitím BT.

-

Lze doporučit, s příslušnými potenciálními partnery, věnovat větší péči i síťovým
odvětvím, které se zatím uceleným způsobem nepokusily o zpracování podkladu pro
obnovu či novou výstavbu svých vedení užitím BT (u těch odvětví, kde je to již zavedeno
je žádoucí dbát na včasnou aktualizaci).

-

Obor BT má šanci, vzhledem ke svým přednostem a poslání, sehrát důležitou sjednocující
roli všech potenciálních, ve veřejném prostoru participujících partnerů ve prospěch
udržitelného vývoje urbanizovaného území.

-

Společným úsilím všech zainteresovaných je třeba se postarat o to, aby rozsah BT-aplikací
byl v jednotlivých případech (v rámci jednotlivých záměrů/akcí) větší, než ekonomicky
rizikový-minimální a nedocházelo tak nekompetentním rozhodováním přímo
k negativnímu ovlivňování výsledné kvality aplikací.

-

Adekvátní pozornost si zasluhují v podmínkách ČR i naše specifičnosti. Minimálně je

třeba zareagovat tvorbou odpovídajících unifikačních (firemních typových a obecně
platných normativních) podkladů.
-

Lze doporučit založit evidenci ročních výkonů aplikací BT v ČR. Elektronická forma
shromáždění dat by následně umožnila pružnou prezentaci výsledků na wwww-stránkách
CzSTT. Analogicky zde pak připravit a realizovat i otevřené diskusní fórum.
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Vliv NO DIG technologie na chování a stav prostředí

Úvod
NO DIG technologie jsou podzemní formou výstavby podpovrchových líniových
subhorizintálních objektů, souběžných s povrchem terénu, nejčastěji kruhového průřezu o
poloměru cca od 100 do 600 mm (tzv. neprůlezný profil), vyžadující pouze lokání výkopy –
jámy, šachtice. Tato díla jsou umístěna v malé hloubce pod povrchem terénu, v horninách
pokryvu, převážně zeminách nebo navážkách. Nadloží děl nemá zpravidla větší mocnost a je
rovno čtyř až deseti násobku průměrů díla, v závislosti na průměru díla, nebo v absolutních
hodnotách od minimální hloubky dané hloubkou zamrzání, do maxima cca 3 m.
Výstavba inženýrských sítí NO DIG technologijemi nenarušuje na první-laický pohled
zjevně prostředí v té míře, jak je to běžné u technologií výkopových. Přesto jsou s NO DIG
technologiemi spojeny určité geotechnické problémy, plynoucí z jejich podstaty, kterých jsou
si vědomi jen někteří z jejich vykonavatelů. Podcenění, nebo nerespektování těchto problémů
může vést ke kritickým situacím, které svými důsledky mohou eliminovat klady těchto
technologií. Sanace těchto kritických situací jsou technologiky náročné, prodlužují čas
výstavby a zvyšují náklady na realizaci díla a jsou příčinou dodatečných nákladů,
souvisejících s úhradou škod vzniklých v jejich důsdledku na majetku postižených subjektů.
Cílem příspěvku je uvedení možných - očekávaných forem geotechnických jevů,
podmíněných NO DIG technologiemi, ohrožujících objekty, nacházející se v jejich dosahu.
Pozornost je soustředěna na následující témata:
-

příčiny a formy geotechnických jevů (přetváření prostředí)

-

metody predikce vývoje přetváření prostředí

-

klasifikace dopadů přetváření prostředí

Příčiny a formy geotechnických jevů
Jakákoliv produkltivní aktivita uskutečněná v horninovém prostředí, například
výstavba inženýrské sítě NO DIG technologií, má bezprostřední kauzální geotechnickou
odezvu v tomto prostředí, která je objektivní existenciální kategorií, každé geotechnické
stavby.
Nejzřetelnějším projevem odezvy prostředí na aktivity je jeho přetváření, které se
projevuje deformacemi a posuny. Tyto lze dnes soudobými výpočtovými metodami
prognózovat a také snadno přímo průběžně registrovat – monitorovat. Přetvárné změny jsou
jedmím z výchozích parametrů na jejichž základě lze hodnotit stabilitu prostředí, na základě

jejich hodnot předvídat možné dopady přetváření prostředí na objekty nacházející se v tomto
prostředí, nebo je můžeme implementovat přímo v dalších exaktních výpočtech.
Charakter deformační odezvy prostředí je určen:
-

objektivními okolnostmi, danými: stavbou a vlastnostmi pokryvu; stavem
geostatické napjatosti; stavem indukované napjatosti od objektů povrchové
zástavby a zatížení z dopravních komunikací; pořípadě dalšími individuálními
okolnostmi, které nejsou podmíněny a nesouvisí s NO DIG technologií

-

subjektivními okolnostmi, danými: zvolenou NO DIG technologií realizujicí
dílo; průběhem procesu výstavby díla; technikckými parametry díla (velikost
díla; hloubka uložení pod povrchem terénu, respektive vzdáleností mezi dílem
a potenciálně ohroženým objektem).

Hlavními příčinami, které mají za následek přetváření prostředí obklopující dílo
realizované NO DIG technologijemi jsou:
-

deformace způsobené přetvářením materiálu a vyvolané změnou stavu
napjatosti prostředí následkem provedení díla

-

nadvýlom, který lze definovat jako rozdíl objemu materiálu, který byl
z prostředí odstraněn a objemu, který zaujímá vytvořená konstrukce díla, na
jednom délkovém metru díla. Hodnota nadvýlonu se uvádí v procentech a
základem k jeho stanovení je projektovaný objem konstrukce díla. Zpravidla
vždy dochází k vytváření kladného nadvýlomu (např. u štítování, tecnologický
nadvýlom daný rozdílným průměrem břitu a tubusu tunelovacího štítu a
vnějším průměrem prstence konstrukce díla). V případě některých druhů NO
DIG technologií může být nadvýlom záporný, jako je tomu u propichování,
kdy nedochází k odtěžení a materiál je vytlačován z prostoru díla do okolniho
prostředí.

-

deformace způsobené dynamickými rázy, jako je tomu u propichování nebo u
horizontálního beranění, kdy pronik zařízení prostředím je inicializován
dynamickými silami

Přetváření prostředí je charakterizováno časovým průběhem, formou přetváření a
prostorovým rozložením.
Z hlediska času, přetváření prostředí může mít dvojí průběh. Okamžité krátkodobé
změny, které probíhají a jsou ukončeny souběžně s procesem realizace díla. Například
přetvoření způsobená nadvýlomy v nesoudržných zeminách, nebo deformace prostředí a
konstrukce díla způsobené změnou stavu napjatosti v soudržných zeminách. Dlouhodobé
změny, podmíněné dlouhodobým vývojem stavu napjatosti v prostředí, například změny disipace pórových tlaků a přírůstek hodnot efektivních napětí. Tyto mají pozvolný průběh,
jejich ukončení a tím i stabilizace prostředí, nastává až po delší době, po uplynutí několika
měsíců od dokončení díla. To je případ konsolidačních změn, ke kterým dochází u
soudržných saturovaných a málopropustných zemin, nebo při změnách úrovně a tvaru hladiny
podzemních vod ve stejných zeminách. Druhým případem dlouhodobých změn, jsou projevy
creepu (plouživosti), které se liší od předchozí varianty tím, že v průběhu času přetváření
prostředí neustává, někdy může mít i progresivní charakter, a z této příčiny ani nedochází
k trvavlé stabilizaci prostředí. Tato situace nastavá u soudržných plastických nasycených
zemin, nebo zemin s vyšším obsahem organických materiálů.
Přetváření prostředí má jednoznačnou zřetelnou formu, charakterizovanou tvarem
přetvoření terénu. Podobně, jako u podzemních děl umístěných v malé hloubce pod povrchem

terénu, se nad díly provedenými NO DIG technologiemi vytváří zpravidla poklesová koltina.
V přípdě NO DIG technologií, když dochází k vytváření negativního nadvýlomu, prostředí se
opět přetváří, nevzniká však poklesová kotlina, ale dochází k vzdouvání povrchu terénu.
Vzdouvání povrchu terénu může být dočasné a lokalizováno pouze na oblast prostředí
v předpolí před stávající pozicí čela (čelby) díla. Například u mikrotunelování, když
mikrotunelovací systém je do prostředí tlačen větší tlačnou silou než je nezbytné pro udržení
stability prostředí v předpolí čela díla a pohybu (posunu) mikrotunelovacího systému k
překonání třecích odporů na plášti systému. V úseku za mikrotunelovacím štítem nastává
zvrat v přetváření prostředí v důsledku technologického nadvýlomu (rozdíl mezi průměrem
mikrotunelovacího štítu a vnějším průměrem prstencové konstrukce díla) a prostředí se chová
jako při kladném nadvýlomu. K trvalému vzdouvání povrchu terénu dochází u těch NO DIG
metod, kdy záporný nadvýlom zůstává trvalým jevem, například u propichování.
Prostorové rozložení přetváření prostředí, eventuálně přetváření terénu nad dílem, ve
směru podélné osy díla, lze rozdělit do tří úseků. Jsou jimi předpolí před stávajícím čelem
díla. Na tomto úseku přetváření prostředí začíná. Hranici tohoto úseku tvoří úroveň
stávajícího čela díla, za kterou následuje úsek s intenzivním přetvářením, jehož intenzita se
s rostoucí vzdáleností od čela díla postupně snižuje a posléze zcela zaniká. Jeho délka je
funkcí průměru díla, výšky (mocnosti) nadloží a parametrů přetváření prstencové konstrukce
díla. U mikrotunelovacích štítů úroveň stávajícího čela vytváří samostatný úsek, jehož délka
je rovna délce štítu. Na tomto úseku dochází k pozstavení procesu přetváření. Za tímto
úsekem opět následuje úsek s intenzivním přetvářením prostředí (viz. obr.1). V příčné rovině
k ose díla a za předpokladu, že stavba prostředí a jeho vlastnosti budou symetrické s vertikální
osou díla, bude i přetváření prostředí v této rovině symetrické.

vzdouvání

kladný nadvýlom
štít - kladný nadvýlom v předpolí

štít - záporný nadvýlom v předpolí

pokles

terén

čelo díla (štítu)

Průběh přetváření terénu

předpolí díla

těleso štítu

konstrukce díla

Obr. 1

Metody predikce vývoje přetváření prostředí
Poznání způsobu přetváření prostředí a popis přetváření porostředí hodnotami posunů
a naklonění jsou základním požadavkem, podmiňujícím úspěšné nasazení NO DIG
technologií v praxi.

Metody stanovení přetváření prostředí v příčné rovině k ose díla, v podmínkách
odpovídajících výstabě podpovrchových děl neprůlezných profilů NO DIG technologiemi,
prošly vlastním vývojem, přesto že v této oblasti existuje celá řada metod, které jsou
uplatňovány k řešení analogické problematiky, souvisejících se stabilitou a přetvářením
konstrukcí podzemních děl prováděných báňským způsobem (průlezné profily – kolektory,
tunely), nebo řešení poklesů vyvolaných hlubinnou těžbou nerostných surovin.
Důvodem individuálního vývoje metod vyvíjených pro účely NO DIG technologií jsou
specifické geotechnické podmínky dané: typem prostředí (zeminy, navážky); charakterem
realizovaných děl (kruhový profil, průměr díla, max. cca 600 mm, malá hloubka pod
povrchem terénu).; cílem těchto metod, kterým je pouze stanovení přetváření prostředí kolem
děl a nikoliv stabilitně - deformační problematika konstrukce děl, jak je tomu v případě
podzemních děl prováděných báňským způsobem.
Stanovení přetváření prostředí, pro účely NO DIG technologií, je v současnosti
prováděno třemi skupinami metod.
Empirické metody jsou odvozeny z mnohaletých zkušeností a zobecnělých výsledků
mnoha pozorování a měření na skutečných realizacích. Výchozím předpokladem těchto
metod je, že průběh poklesové kotliny (viz. obr.2) bude mít tvar Gaussovy funkce rozložení
chyb. Na tomto předpokladě byly vypracovány řadou autorů (Peck, O’Reilly & New, Mair,
Leach, Scherle) jednotlivé metody stanovení parametrů poklesové kotliny.
Průběh poklesu terénu
i

terén
maximální křivost

z0

inflexní bod

z

Smax

poklesová křivka

Obr. 2
Tvar poklesové křivky je dán výrazem:

S ( x ) = S max ⋅e

−

x2
2⋅i 2

Smax - hodnota maximálního poklesu (viz. tabulka 1)
i – horizontální vzdálenost inflexního bodu, ležícího na poklesové křivce, od vertikální
osy díla. Hodnota tohoto parametru je závislá na podmínkách, za kterých je dílo prováděno a
lze ji stanovit dle výrázů uvedených v tabulce č.2.

Tabulka č.1

S max =

0,01 ≈ 0,03
i ⋅ 2π

S max =

FA

π (d S2 − d R2 )
4i 2π

S max =

Vs

vysvětlivky

autor

i – horizontální vzdálenost inflexního bodu
poklesové křivky od vertikální osy díla

Maidl

FA – plocha příčného průřezu díla

Milligan

dS – vnější poloměr tělesa štítu, propichovacího
zařízení
dR – vnější poloměr díla
Vs - nadvýlom/1bm díkla [m3/m]

O’Reilly/New

i 2π

Tabulka č.2
podmínky

autor

i = 0,43 ⋅ z 0 + 1,1

soudržné zeminy

O’Reilly/New

iterén
= 0,28 ⋅ z 0 − 0,1

nesoudržné zeminy

O’Reilly/New

tuhý jíl K=0,4

Mair

i = K ⋅ z0

měký, písčitý jíl K=0,7
ostatní situace K=0,5

i z = 0,175 ⋅ z 0 + 0,325 ⋅ ( z 0 − z )
i z = 0,57 + 0,45 ⋅ ( z 0 − z ) ± 1,01

Mair
nesoudržné zeminy

i z = 0,64 + 0,48 ⋅ ( z 0 − z ) ± 0,91 soudržné zeminy

Leach
Leach

i = 0,43 ⋅ z A + 0,28 ⋅ z B + 1,1

jílovitá zemina překrytá písčitou zemninou O’Reilly/New

i = 0,28 ⋅ z A + 0,43 ⋅ z B − 0,1

písčitá zemina překrytá jílovitou zemninou O’Reilly/New

Vysvětlivky: zA – vertikální vzdálenost od středu díla k hranici vrstvy; zB –
tlouštka(mocnost) vrstvy
B

Analytické metody jsou odvozeny z principů mechaniky proudění kapalin (Sagaseta
1987). Materiál kolem kruhového otvoru je nahrazen kapalinou. Tato situace se přibližuje
stavu v neodvodněné soudržné saturované zemině. Dále se předpokládá, že kapalina má
možnost proudit z libovolného bodu po radiále směrem ke středu kruhového otvoru. Radiála
určuje vektor deformace prostředí a objem nadvýlonu na hranici kruhového otvoru je
transponován ve směru deformace k povrchu terénu (viz. obr.3).

terén
před realizací
transponovaný
po realizací

nadvýlom
nadvýlom

r

(2πRδR)
R

δR

δr

dílo

Obr. 3
Numerické metody, které svou podstatou mnohem komplexněji postihují fyzikální
charakter prostředí a okrajové – technické parametry řešeného problému. Z této skupiny
metod je dnes nejčastěji aplikována metoda konečných prvků, přestože existuje i řada dalších
metod, které by byly pro uvedené podmínky vhodnější, jako například metody umožňující
modelovat diskontinuitní typy prostředí.
Přesto že numerické metody svými možnostmi daleko předstihují metody empirické a
analytické, jejich aplikace v oblasti NO DIG technologií nejsou příliš časté.
Hlavní příčiny proč si empirické a analytické metody dnes i v budoucnu udrží své
postavení jsou:
-

předpoklady, na kterých jsou tyto metody založeny v dostatečné míře
analogicky odráží skutečné principy

-

metody vyžadují jen několik vstupních parametů, jednoznačně a objektivně
daných

-

snadná možnost rychlé inverzní analýzy; z naměřených hodnot odvodit, upravit
- upřesnit vstupní parametry, charakterizující prostředí a podmínky provádění

-

operativní výpočty bez potřeby přípravy výpočetního modelu; praxe NO DIG
technologií vyžaduje okamžitá řešení

Klasifikace dopadů přetváření prostředí
Proces přetváření prostředí je časově závislý a lze ho rozdělit na dvě etapy. Prvá
odpovídá době realizace díla,. Druhá nastává po realizaci díla a končí okamžikem kdy se
prostředí přestává přetvářet.
Přetváření prostředí se projevuje zjevnými vertikálními posuny povrchu terénu, které
mají charakteristický průběh v příčném i podélném směru vhledem k podélné ose díla.
Přetváření však neprobíhá jen ve vertikálním směru (poklesy). Má i složku horizontální, která
je mnohem menší než vertikální a pozorováním pouhým zrakem nezřetelná. Její vliv však
nelze podcenit a pro některé typy konstruckí horizontální posuny mohou mít mnohem
závažnější (devastační) následky než posuny vertikální.. Na horizontální posuny prostředí
může upozornit vznik trhlin na povrchu terénu. Ty se mohou vytvářet za polohou inflexního

bodu na úseku deformační křivky, kde prostředí bude vystaveno tahovým napětím, v místě
její maximální křivosti (minimální poloměr zakřivení).

Δs

Δs

Základním kritériem pro posuzení nebezpečí vyplývajícího z přetváření prostředí však
nejsou posuny, ale hodnoty jejich přírůstků (diferenciálů), matematiky reprezentováných úhly
( náklony) tečen ke křivce přetvoření, - kritérium naklonění (obr. 4 a)). Další formou
posouzení je kritérium úhlového přetvoření, které se liší od předchozího kriteria tím, že
stanovuje úhel náklonu přímky, dané dvěma různými body, které leží na křivce přetvoření
(obr. 4b)).

L

b

b)

a)
Obr.4

Očekávané dopady a stupěň jejich nebezpečí jsou odvozovány dle výše uvedených
kritérijí. Pro každý typ stavební konstrucke (objektu) byly zpracovány přehledy možných
poruch, podmíněných přetvářením prostředí a k nim stanoveny mezní hodnoty výjádřené
paramdetry přetváření náklonem, nebo úhlovýcm nakloněním.
Obecně lze stupeň poškození stavebních objektů charakterizovat třemi kategoriemi
dopadů:
Architektonická poškození (škody na kráse), která nenarušují provoz objektu a není
s nimi spojeno jakékoliv další nebezpečí vzniku havrijní situace (praskliny na omítce a
obladech, odpadávání obkladů, apod.)
Struktrurní poškození, narušují provoz, postihují statiku objektu. Nebude-li provedena
včasná sanace hrozí v budoucnu nebezpečí vzniku havarijní situace. Náklady na sanaci jsou
ekonomicky akceptovatelné, provedení sanace je podmíněno odstraněním příčin poškození.
Závažná strukturní poškození a havarijní stav, objekt není schopen provozu, ohrožuje
okolí, nelze ho sanovat (havarijní stav), nebo sanace je ekonomicky neakceptovatelná.
Jediným řešením zůstává demolice

Závěr
Díla prováděná NO DIG technologiemi do průměru velikosti cca 600 mm zasahují
okolní prostředí v mnohem menším rozsahu, v porovnání s podzemními díly větších rozměrů.
Z toho faktu však neplyne, že nemá význam zabývat se problematikou dopadů této skupiny
podzemních děl na jejich okolí. Právě naopak, podmínky realizace těchto děl, vyžadují, aby i

této problematice byla věnována pozornost. Rozdodující okolností není absolutní velikost
zasažené oblasti, ale to, že tato díla jsou téměř vždy realizována v urbanizovaných územích a
umístěná v blízkosti stávajících inženýrských sítí, základových konstrukcí pozemních objektů
a pod povrchem dopravních komunikací a komunikací pro chodce. Objektivním parametrem,
rozhodujícím o možném dopadu NO DIG technologie je poměr mezi vzdálenosti odbjektu od
díla a velikosti (průměru) díla.
Cílem předloženoho příspěveku bylo uvést základní kapitoly, které tváří problematiku
dopadů NO DIG technologií na prostředí a shrnout v nich základní poznatky nezbytné
k pochopení této problematiky.
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1

INTRODUCTION

The year 2007 was a turning point in the history of humankind. For the first time, more
people now live in metropolitan areas than in the countryside. The resulting demand for
more space leads to huge challenges in upholding the quality of life on the surface of the
earth and protecting the environment and the availability of natural resources.
Trenchless Technology is in a constant process of gaining importance due to rising
ecological and economical awareness. Microtunnelling technology for trenchless pipe
installation in all geological and hydrological ground conditions is being more and more
established on an international scale. Continuous research and development is necessary
to face the increasing requirements of clients and contractors in international pipe jacking
construction projects. Permanent improvements and further developments of the
equipment are essential to make trenchless technology more and more competitive and
cost-effective. Herrenknecht AG is proud to be front runner when it comes to new
developments.
2

NEW APPLICATION FIELDS OF THE EPB (EARTH PRESSURE BALANCE)
TECHNOLOGY

The coefficient of permeability (k-values) has an enormous impact on the stability of the
tunnel face when mixshields are deployed and is one of the most important parameters to
determine whether EPB shields can be used.
The grain distribution curve of the geology of the planned tunnel route provides the first
indication for the choice of a suitable machine concept.

Fig. 1: Areas of application of slurry and EPB-Shields EPB Face support

2.1 ENLARGEMENT OF APPLICATION FIELDS BY FOAM INJECTION
Foam, Bentonite and additives (polymers) can be used for ground conditioning, thus
reducing permeability and, consequently, the rush of water. When using appropriate
methods of ground conditioning, the typical field of application of EPB shields can be
considerably enlarged (see area between the green-dashed lines). The chart clearly
illustrates how far EPB shields have already expanded into the classical field of application
of the mixshields and slurry machines.

Fig. 2: Field of application of EPB and mixshield in a joint grain distribution chart

2.1 EPB MACHINES WITH SLURRY FIRE BOX
In case of an EPB machine with muck skip, tunnelling in a permeable geology below the
ground water table entails the danger of an intrusion of water into the tunnelling machine
given the fact that within the screw conveyor the so-called sealing plug cannot form. For
this, Herrenknecht AG has developed a slurry fire box. The screw conveyor discharge port
of the tunnelling machine is modified, i. e.
a special soil transfer unit is installed
instead of the usual belt conveyor. This
unit feed the excavated material into a
slurry circuit for further transportation to
the surface. A stone crusher installed
between the screw conveyor discharge
port and the slurry fire box crushes the
material to a required size for slurry
discharge.
Fig. 3: Screw conveyor and Slurry Fire Box

3 U.N.S. – UNIVERSAL NAVIGATION SYSTEM
Precise navigation during pipe jacking forms the basis for a successful underground pipe
installation and tunnel construction. Supply and disposal tunnel projects in inner-city areas
require special care. It must be possible to evaluate and correct the micromachine position
any time. In already existing water, power and gas networks, new pipes have to be
installed with the utmost precision in order to protect people on the surface as well as
underground and supply them with a modern infrastructure in the future.
Pipe overloads often lead to pipe bursts after only a few years of operation. Monitoring
forces exerted on pipes – already during pipe jacking – guarantees an optimal pipe
installation without long-term effects.
Designed as modular system, the navigation system U.N.S. can easily be adapted to the
relevant conditions on site depending on tunnel length, diameter, alignment and curves
with various radius or construction method. The system can be modified and extended
with several modules for surveying any time.
3.1 INTEGRATION OF ADDITIONAL COMPONENTS (OLC ONLINE LOAD CONTROL)
Components such as load measurement, cavity detection, stroke measurement and joint
measurement, equipped with sophisticated measuring technology, make the U.N.S. a
multifunctional system – already during pipe jacking.
With »OLC« (Online Load Control) pipe loads can be monitored and overloads avoided
during the installation of the jacking pipes. The OLC System synchronously evaluates the
measuring data, which allows for the continuous monitoring and visualization of the pipe
loads in the control container and documentation of the pipejacking works in accordance
with the standards (A125) of the »German Association for Water, Wastewater and Waste«.

Fig. 4: Illustration of the Online Load Control System (OLC)

4 DEVELOPMENTS FOR MICROTUNNELLING EQUIPMENT
4.1 HIGH PRESSURE NOZZELS FOR SLURRY MACHINES
Microtunnelling machines with slurry circuit, so-called AVN
machines manufactured by Herrenknecht, are usually equipped
with so-called high pressure nozzles, helping to avoid cohesion
of the cutting wheel and material slow-down in the working
chamber.
Fig. 5: High Pressure System

4.2 MEDIUM PRESSURE WATER SYSTEM
In case of using tunnelling machines with a large diameter in cohesive soils the high
pressure nozzles reach their limits due to the larger cross section of the tunnel face.
Herrenknecht has recently developed the so-called medium pressure jet system for slurry
shields which are deployed in extremely cohesive soils or sticky soils.
The jets that are installed in excavation chamber cut directly the clay chunks during the
excavation and are thus directed that the grill in the excavation chamber does not become
clogged. This improves the efficiency of the slurry circuit. The torque of the cutting wheel is
reduced, the efficiencyis increased, which results in a higher advance rate of plus 100%.
The cross-section of the nozzles of the new medium pressure jet system is considerably
larger than that of the high pressure jet system. The effect is powerful: the volume flow is
variable up to 500 l/min per nozzle. Whereas the traditional high pressure jet system
injects the water with 250 – 300 bar pressure into the cone, the medium pressure jet
system works at a higher volume flow and efficiency with a variable pressure which is less
than 10 bar. The mode of operation is comparable to that of a firehose. The strong water
jets enable the necessary “turbulence” in the excavation chamber.

Fig. 6: Operation and control of the nozzles in the
cone crusher; Machine type: AVN 1200TB.

Fig. 7: Medium pressure water system in
testing; Machine type: AVND2000AB.

5 AUTOMATIC BENTONITE LUBRICATION SYSTEM
During pipe jacking process the
whole pipe line is pushed
through the ground. Thus
between pipe wall and ground
material friction forces arise. In
turn these friction forces can
lead to high jacking forces.
However the maximum jacking
forces are strictly limited by the
maximum permissible pipe
load. To reduce friction, the
pipe line has to be lubricated
Fig. 8: Bentonite Lubrication – Jobsite Illustration

continuously. A bentonite suspension acts as lubricant in the pipe jacking process.
Any desired product pipe can be equipped with a bentonite lubrication station with three
ball valves. The station is connected to the main bentonite supply line. From the valves
small bentonite lines lead to three bentonite ports that are arranged at the circumference
of the product pipe. An electrical signal from the control panel activates the valves to
enable bentonite suspension to flow to the selected nozzle. The suspension flows
continuously and controlled by a programm into the annulus. There the bentonite forms a
filter cake and a homogenious lubricating film around the pipes. So the ground around the
annulus gap is stabilzied by this filter cake. Thereby the annulus cannot collapse, what
prevents a raising of friction forces between pipes and surrounding ground. Furthermore,
the lubricating film also reduces pipe friction. Subsequently the jacking forces are reduced
considerably. The achievable better performance optimizes the pipe jacking process in
view of lower jacking pipe loads and longer pipe jacking distances.

Fig. 9: Concrete Pipe with Bentonite Lubrication Station

6 INTERJACK STATIONS FOR LONG PIPE JACKING
Today, the developed tunnelling technique enables the realization of long distance
advances up to 2500m, also in unfavorable soil conditions. However, with increasing
tunnelling distance, the necessary jacking forces for advance the whole pipeline increases,
too. These forces are limited by the preset values of the maximum jacking pipe load. To
realize longer advance distances in accordance with the given maximum load, interjack
stations can be used. shaft. After finishing the tunnelling, the interjack stations can be
dismounted by disassembling the jacking cylinders from the station and then pushing
together the according steel pipe and the following jacking pipe. This construction is called
recoverable interjack station.

Fig. 10: Arrangement of Interjack Stations in a Pipeline on site

7 HERRENKNECHT VSM – INNOVATIVE SHAFT SINKING EQUIPMENT
Another important economic aspect in Microtunnelling is the construction of launch
and reception shafts, especially in difficult ground conditions. For this purpose
Herrenknecht AG has developed the VSM range of shaft sinking equipment for
shafts of up to 15m in diameter (Shaft Sinking Equipment).
1 Shaft sinking equipment
2 Cutting boom with rotating cutter drum
3 Lowering unit
4 Separation plant
5 Control container

Fig. 11: General layout of the Herrenknecht VSM

The main advantage of the vertical shaft
sinking machines is the short construction
period and the application in difficult soil
and rock conditions especially where a
high ground water level exist and the
settlements have to be reduced to a
minimum.

8 DIRECT PIPE: FOR DIRECT LAYING OF PRODUCT AND OTHER PIPELINES
The Direct Pipe method combines the advantages of the well-established construction
methods Microtunnelling and Horizontal Directional Drilling (HDD) and thus opens up new
application potentials. Geological ground conditions, specified time and costs targets are
the decisive criteria for the selection of the most suitable technology.
The Direct Pipe Method allows the excavation of the borehole and the simultaneous
trenchless installation of a prefab and tested pipeline in one single continuous step. Similar
to pipe jacking, the soil is excavated with a HERRENKNECHT microtunnelling machine.
The position along the specified tunnel route is monitored by state of the art techniques of
controlled pipe jacking. The excavated material is removed through the slurry circuit
placed in the prefab
pipeline. The forces which
are necessary for pushing
the pipeline are exerted by
a novel push mechanism
known
as
the
Pipe
Thruster, an innovation of
HERRENKNECHT
AG.
The pressure necessary
for tunnelling is transmitted
to the cutter head via the
pipeline. This technology
can used also for the
application of Sea Outfalls
or Intakes.
Fig. 12: General layout of Direct Pipe System

Dešťová kanalizace-Letiště Praha Ruzyně
Generální dodavatel- Skanska CZ a.s.,závod Průmysl voda(dnes Závod 02)
PD -Jindřich Tuzar,
Subdodavatel bezvýkopových technologií -Michlovský protlaky a.s.
Pro schopnost letiště Praha Ruzyně pojmout zvyšující se letový provoz a
zároveň pro splnění požadovaného komfortu leteckých služeb, bylo nutno
rozšířit zpevněné plochy letiště.To sebou neslo i patřičné odvodnění těchto
ploch.
Vzhledem k výše zmíněným potřebám bylo nutno vybudovat novou
dešťovou stoku o DN 900 mm.Tato stoka musela ve své trase překonat i
stávající letištní dráhu a nebylo přípustné tuto dráhu překopat a tak
narušit letový provoz.Proto bylo rozhodnuto, řešit tuto část dešťové
kanalizace podvrtem, respektive protlačováním.
V našem příspěvku by jsme Vás rádi seznámili se všemi nástrahami a
překážkami, které musí projektant i dodavatelé řešit při výstavbě a hlavně
ještě před výstavbou takového, zdánlivě jednoduchého, díla. Potkáme se zde
s velmi rozmanitou sítí administrativních i technických problémů, které
vytvářejí přísné předpisy letového provozu a celních předpisů.
Autoři:
Ing.Jindřich Tuzar
Ing.Jiří Zima
Spolupráce ing.Petr Balcárek
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BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE (VLOŽKOVÁNÍ A
PROTLAK) NA STAVBĚ KANALIZACE V KARVINÉ
Z CC-GRP MATERIÁLU
TRENCHLESS TECHNOLOGIES (RELINING AND
JACKING) IN CONSTRUCTION OF SEWERAGE LINES
IN KARVINÁ WITH CC-GRP MATERIAL
Ing. Jaroslav Kunc
Both methods of NO-DIG technologies with CC-GRP pipe material were used on this
construction site. For the jacking there was obtained Czech national record in length of
jacking between starting and ending shafts without using intermediate station with total
length 194 meters. Jacking diameter of CC-GRP pipes DN 1400 reduced also extracted
soil capacity. For relining the installation was performed with specially prepared pieces
of CC-GRP pipes DN 1500 for lane with length 70 meters and curve with radius about 55
meters.
Volba NO-DIG technologie na stavbě
Instalace kanalizačních stok ve městě NO-DIG metodami byly vyvolány požadavkem
minimalizace vlivů stavby na okolní zástavbu, dopravu a pohyb občanů v místě. Geologie spolu
s výskytem relativně vysoké hladiny spodní vody ohrožovaly stávající objekty pokud by byla
zvolena tradiční instalace do výkopu s pažením a snižováním hladiny spodní vody během pokládky
potrubí. Kapacitní potřeby spolu s omezenými možnostmi při volbě sklonů stok vyžadovaly volbu
poměrně velkých profilů stok – DN 1400 až DN 1500. V technické přípravě stavby byla zvolena
bezvýkopová technologie pro instalaci potrubí dvěma způsoby. Přímé úseky metodou protlaků
s umístěním startovacích a cílových šachet v místech lomů a tam, kde bylo možno umístit
kanalizační šachty. Pro stoku v oblouku a v místech, kde použití protlaku nebylo možné, byla
zvolena metoda štolování s následným vtažením trub, které jsou schopné zabezpečit nároky na
kanalizační provoz. Pro protlaky byly vybrány dva typy trubních materiálů a to trouby pro protlak
z kameniny a trouby pro protlak z betonu. Pro vložkování přímých úseků byly vybrány trouby
z HD-PE se spirálovitě zesílenou stěnou. Pro vložkování trasy v oblouku bylo zvoleno potrubí
sklolaminátové (CC-GRP).
Technologie protlaků a volba potrubí
K instalaci trub protlakem bylo zvoleno zařízení firmy ISEKI a to ve dvou typech.
K protlačování trub z kameniny byl zvolen typ TTC 1450 (1640), k protlačování trub z betonu typ
TTC 1800 (1840) a to včetně doplňkového zařízení pro tlačnou mezistanici. Z kameniny mělo být
provedeno celkem 1248 m s nejdelším úsekem protlačování 134 m. S betonovými troubami mělo
být protlačeno celkem 670 m. Pro 4 úseky v délkách nad 150 m bylo kalkulováno nasazení 2
tlačných mezistanic, nejdelší úsek protlačování měl délku 194 m. Úseky s délkou nad 100 m
předpokládaly nasazení jedné tlačné mezistanice. Potrubí z kameniny DN 1400 pro protlačování má
Ing. Jaroslav Kunc, technický ředitel skupiny HOBAS Central Europe, jaroslav.kunc@hobas.com

vnější průměr 1630 mm, potrubí z betonu a čedičovou vystýlkou DN 1400 pro protlačování má
vnější průměr 1820 mm. Oba druhy potrubí mají délku 2 m/ks.
Protlačování bylo zahájeno s troubami z kameniny a to na úseku délky 80 m. Při dokončování
tohoto prvního úseku se u výrobce objevily kapacitní potíže v harmonogramu dodávek, které by
měly pro zhotovitele i investora akce nepříznivé důsledky. Nasazení stroje ISEKI TTC 1450 (1640)
přimělo zhotovitele hledat jiný druh trubního materiálu, který by výpadek v provádění stavby
eliminoval. Původně zvažovaný průměr trub z CC-GRP s vnějším průměrem 1638 mm nemohl být
z kapacitních důvodů výrobce trub CC-GRP použit. Jako v krátkém čase dostupný bylo nabídnuto
potrubí z CC-GRP DN 1400 s vnějším průměrem 1499 mm. Na tento nový vnější průměr trub byl
stroj ISEKI TTC 1450 (1519) přebudován. Během operativního upřesňování požadavků stavby a
volby vhodného potrubí z hlediska požadovaných tlačných sil (6000 kN při stupni bezpečnosti 2,0)
byla vybrána dodávka trub s tloušťkou stěny 52 mm (tuhost SN 40000) v délkách 3 m/ks. Každý
pátý kus trouby v dodávce byl opatřen zabudovanými 3 otvory ve stěně pro použití bentonitu ke
snižování třecích sil na vnější straně trub při protlačování.

Obr. 1 CC-GRP k expedici

Obr. 2 schéma GG-GRP pro protlak

První poznatky z protlačování trub CC-GRP DN 1400 na úseku dlouhém okolo 114 m vedlo
zhotovitele i investora akce k rozhodnutí, že nebudou použity k protlačování ani trouby z betonu.
V organizaci stavby došlo ke změnám v harmonogramu jednotlivých protlačovaných úseků a další
úsek měl délku 160 m. Sledováním dosahovaných tlačných sil, dodávkou trub s požadovanou
tlačnou silou a vyhodnocením situace se zajišťováním tlačné mezistanice a trub CC-GRP s úpravou
pro použití této tlačné mezistanice způsobilo, že i protlak v této délce byl proveden bez tohoto jinak
nezbytného doplňkového zařízení. Rezerva v dosahovaných tlačných silách vedla zhotovitele
k rozhodnutí, že ani pro nejdelší úsek nebude tlačná mezistanice použita. Tak došlo k tomu, že
bylo v České republice dosaženo rekordu v délce protlačovaného úseku bez použití tlačné
mezistanice. Tento národní rekord má délku 194 m čisté délky protlaku.
Kromě úspory při nepoužití tlačné mezistanice se při používání trub CC-GRP projevily tyto
skutečnosti:
- délka trub 3 m snížila pracnost při napojování a kompletaci trub v montážní jámě oproti
použitým troubám z kameniny v délce 2 m o 1/3
- hmotnost 1 ks trouby z CC-GRP byla přibližně 1550 kg, hmotnost 1 ks trouby z kameniny byla
2000 kg, což usnadnilo dopravu trub do jámy a nároky na mechanizaci na stavbě
- snížení vytěžené zeminy z důvodu menšího vnějšího průměru (o 12 % oproti troubám
z kameniny; o 36 % oproti troubám z betonu!) snížilo nároky na její následné skládkování
- velikost tlačných sil se v průběhu protlačování (samotné protlačování a “rozjezd“ po
kompletaci dalšího kusu v montážní jámě) se mírně snížila. Oproti provedenému úseku
z kameniny (v realizované délce 80 bm) byla výsledná tlačná síla cca 15 kN/m2 vnějšího
povrchu trub. Přibližná hodnota pro trouby CC-GRP byla (na srovnatelnou délku 80 bm) cca 10

-

kN/m2. S délkou protlačovaného úseku průměrná hodnota klesá a pro rekordní délku s CC-GRP
byla tato hodnota cca 5 kN/ m2. Vždy je tato hodnota ovlivněna geologií v místě protlačování.
není třeba odstraňovat roznášecí prstenec ve spojích mezi jednotlivými troubami
přesnost tvaru trub CC-GRP v příčném směru a prakticky bezesparé spoje spolu s určením trub
pro kanalizační použití tvoří předpoklad správné volby i z pohledu investora a budoucího
provozovatele.

Obr. 3 kamenina DN 1400 po protlačení

Obr. 4 CC-GRP DN 1400 po protlačení

Je však potřeba upozornit i na zvýšené riziko pro zhotovitele. Tím je nižší hodnota excentricity
působiště tlačné síly. Pro použité potrubí CC-GRP DN 1400 (1499 mm) SN 40000 je tato
excentricita 195 mm, zatímco pro potrubí z kameniny DN 1400 (1630 mm) je tato hodnota 300 mm
a pro potrubí z betonu DN 1400 (1820 mm) je tato hodnota 425 mm! Mez excentricity je vzdálenost
působiště výslednice tlačné síly od osy potrubí. Záleží tedy i na zkušenostech a pečlivosti operátora,
který průběh protlačování sleduje a “řídí“.
Technologie vložkování s CC-GRP potrubím v oblouku trasy
Pro vložkování potrubím CC-GRP byla volba usnadněna konstrukčním řešením spojů trub.
Spojky na vnitřní straně opatřené pryžovým profilovaným celoplošným těsněním umožňují konce
trub mírně vychýlit tak, aby nedošlo ke ztrátě těsnosti. Konstrukce spojek je shodná i při použití na
tlakové rozvody. Protože však poloměr zakřivení stoky v místě stavby byl přibližně 55 m, bylo po
projednání přistoupeno k netradičnímu (v minulosti však vyzkoušenému) řešení. Aby počet spojek
pro vychylování směru spojovaných trub nebyl příliš vysoký, byly u výrobce konce trub zkoseny a
poznačeny tak, aby zhotovitel při spojování tyto pozice dodržel. Tím došlo k vytvoření
segmentového oblouku z přímých trubních kusů. Zkracováním trub CC-GRP v původní délce
přibližně 6 m na polovinu nebo třetinu nezpůsobuje ani zhotoviteli ani dodavateli žádný zbytečný
prořez a odpad. Při této technologii výroby trub CC-GRP je vnější povrch a průměr v tolerancích,
které je pro vnitřní profilované těsnění spojek dostačující pro spolehlivé spojení. Šikmé seříznutí
okrajů a spojení ve správné pozici vytvořily spoje, které zevnitř vypadají stejně, jako by bylo
spojováno standardní provedení v přímém směru.

Obr. 5 ražba štoly do oblouku
Obr. 6 stoka po vložkování CC-GRP
Doprava upravených kusů trub se spojkami do štoly, spojování jednotlivých dílů a následná
fixace v definitivní pozici je totožná, jako při používání trub CC-GRP při sanacích metodou
relining. Tato metoda je s troubami CC-GRP dostatečně známa. Výrobce a dodavatel potrubí má
dostatek zkušeností a rad pro zhotovitele i projektanta k řádnému návrhu komplexního řešení.
Jednou z nesporných výhod je flexibilita potrubí ve spojích a současně dostatečná tuhost samotných
trub a to i v průběhu plnění a hydratace výplně mezi vnějším povrchem provizorně fixovaných trub
a vnitřním prostorem, kam je potrubí CC-GRP zatahováno a tím zabudováno v definitivní pozici.
Závěr
Obě metody použití trub CC-GRP jsou v zahraničí dostatečně známé a i podmínky zhotovitele
v České republice prokázaly možnosti využití v NO-DIG technologiích i v tuzemských
podmínkách. Zástupci dodavatele potrubí, kteří jsou současně i výrobci potrubí, jsou schopni
v rámci mezinárodního koncernu uplatnit nestandardní a přitom bezpečná řešení a zvolit správnou
jakost trubního materiálu. Vedle těchto výše popsaných metod použití existuje i celá řada dalších
možností při volbě potrubí z CC-GRP, jako je například dodávka potrubí pro protlaky
s protlačováním do oblouku, dodávka trub pro protlak s budoucím tlakovým provozem potrubí,
dodávka trub pro relining s provedením takových spojů, které umožňují vedení trasy pod hladinou
spodní vody (až 45 m nad vrcholem potrubí!), doplňkové výrobky (šachty, montážní spojky)
k troubám pro protlak i pro relining.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval zhotovitelům, investorovi i budoucímu provozovateli,
kteří se na této stavbě rozhodli tak, jak rozhodli. Bez jejich spolupráce, by výrobky CC-GRP byly
“mrtvým zbožím“, jak je mnohdy ke stavebním výrobkům přistupováno.
Za poskytnutí údajů o průběhu protlačování trub CC-GRP a docílení národního rekordu v délce
protlačovaného úseku bez tlačné stanice bych chtěl tímto poděkovat jmenovitě Ing. Daliboru
Čenčíkovi ze společnosti SUBTERRA Praha a.s., který se na obsahu tohoto příspěvku podílel.
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Kombinace nemechanizovaného štítování a protlačování jako
nejekonomičtější varianta bezvýkopového řešení výstavby kanalizačních
sběračů v rámci projektu „Labe – Loučná“ v Pardubicích,
Igor Fryč, TCHAS, spol. s r.o., odštěpný závod INGSTAV Brno
1. Overtura
V informačním bulletinu naší konference byl tento příspěvek avizován pod názvem
„Brněnské ISEKI ve východních Čechách“. Sám autor posléze vyhodnotil tento název jako
nepříliš vhodný a zavádějící a jeho název pozměnil. Protože není účelem se porovnávat
s nesouměřitelným, nýbrž prezentovat vlastní nekonvenční řešení problému.
2. Zpětné ohlédnutí
Je tomu více jak 15 let co jsem jako velmi mladý autor publikoval článek na
téma „Kombinace technologie protlačování a štítování jako optimální řešení problému
ražby štol v profilech DN 800-3000 mm“. V něm jsem podrobně popisoval výhody a
nevýhody technologie protlačování a stejně tak výhody a nevýhody technologie štítování
pomocí nemechanizovaných nebo částečně mechanizovaných štítů, tak jak byly tyto
technologie aplikovány u tehdejší akciové společnosti Ingstav Brno. Není zřejmě příliš
vhodné, aby se autor v odborných publikacích opakoval, nicméně bych si dovolil některé
postuláty z tohoto článku ve stručnosti opětovně uvést:
Srovnání technologie protlačování železobetonového potrubí s technologií štítování
za využití žb. segmentového ostění.
Nevýhody protlačování oproti klasickému štítování:
- Kratší vzdálenosti možných protlačovaných úseků mezi startovací a koncovou
šachtou
- Menší přesnost ražby resp. protlačování
- Nemožnost provádění ražby v obloucích
- Větší rozměry pro startovací šachty protlaku
Výhody protlačování oproti klasickému štítování:
- Hladký vnitřní povrch ostění štoly resp. protlaku daný prefabrikovaným
potrubím. Pro potřebu kanalizační stoky není potřeby dalších povrchových
úprav.
- Mnohonásobně větší vodotěsnost ostění oproti štítované štole z žb. segmentů,
což je dáno jednak poměrem spár na 1 bm štoly stejného vnějšího profilu
(štítovaná štola DA 2000 mm – 18,56 m spár/ bm štoly vůči 3,14 m spár/ bm
u protlaku stejného průměru) a jednak technickým řešení utěsnění spáry.
- Nižší poklesy nadloží oproti štolám z žb.segmentů, kde je vždy nutné počítat
s dotvarováním ostění vlivem zatížení okolním horninovým prostředím.
- Rychlost výstavby je obecně vyšší než při použití segmentového ostění
- Práce v protlacích jsou bezpečnější a na lidskou práci méně náročné, protože
odpadá horizontální doprava a překládání žb.segmentů ostění.
Pointa celého článku pak spočívala v tom, že nejlepší je tyto technologie skloubit a
vhodně využít výhod protlačování spolu s výhodami, které skýtá technologie štítování.
Prakticky to znamenalo, že plášť nemechanizovaného štítu byl zkrácen o 0,8 m a
byl z něj vymontován pákový ukladač prefabrikátů segmentového ostění. Dále byl na štít
navařen přechodový kus pláště, aby byl vyrovnán nepatrný rozdíl mezi štítem a troubou.

Postup výstavby pak byl takový, že do „kolíbky“ ze žb. segmentů, připravené ve
startovací šachtě, byl nejdříve spuštěn razící nemechanizovaný štít. Ten se po otevření
čelby v celé své délce zapíchl. Poté byla demontována „kolíbka“ a na podkladní beton
v šachtě byla osazena protláčecí stanice. Po zabetonování opěrných patek bylo zahájeno
vlastní protlačování. Postup ražby probíhal tak, že štít vyrazil jeden postup v délce cca
0,6 m. Posun štítu byl zajišťován písty po obvodu štítu, které se zapíraly o žb.potrubí.
V okamžiku, kdy se stáhly pístnice štítu, bylo započato ve startovací šachtě se
zatlačováním žb.trouby resp. kolony trub směrem do pláště štítu. Cyklus se pak
pravidelně opakoval.
Tímto postupem pak bylo možné protlaky provést v podstatně větších délkách a s
větší přesností. Rekordním počinem byla realizace protlaku v Brně na Nových Sadech,
kde se podařilo protlačit 96 bm. Plánovaná délka byla sice 102 bm, ale zbývajících 6 m se
(poměrně jednoduchou úpravou - do štítu byl zpětně namontován pákový ukladač)
dorazilo pomocí tybinkového ostění. To byla další výhoda kombinace obou technologií,
protože pokud nutné tlačné síly překročí kapacitu protláčecí stanice a nelze dál
pokračovat v protlačování, není potřeba kopat dodatečnou „záchranou“ šachtu nebo činit
jiná krkolomná opatření.
Pro protlačování se používaly žb.trouby IZX DN 1700 mm (délky 3,25 m) spolu se
štítem DN 2000 mm a žb.trouby IZX 2200 mm (délky 2,25 m) spolu s štítem DN 2560
mm.
Ve svém principu se jednalo o poměrně jednoduché technické řešení, které si
nevyžadovalo masivnějších investic, a úspěch se opravdu dostavil, protože v letech 199497 takto byla realizována řada zdařilých protlaků například v Brně, Ostravě a ve Vyškově.
Rozpadem tehdejší akciové společnosti však tato metoda upadla v zapomnění a
podobné realizace se již neopakovaly.
Z dnešního pohledu, kdy na našem malém stavebním trhu byly již několikrát
úspěšně
odzkoušeny
sofistikované
mikrotunelážní
technologie
při nasazení
plnoprofilových štítů, se výsledek a závěr tehdejšího článku jeví jako poněkud
anachronický či mnohokrát překonaný. Jak bude patrné z níže uvedeného, opak se
ukázal pravdou.
3.

Projekt „Labe-Loučná“ ražená kanalizace v částech Fáblovka a Polabiny.
Návrh změny technického řešení

V průběhu roku 2007 proběhla veřejná obchodní soutěž na projekt „Labe –
Loučná“. Po jejím ukončení se konalo tradiční kolo složitých obchodních jednání, kde byl
hledán dodavatel ražených části předmětného projektu. Ve většině takových případů je
podstatným kritériem výběru cena bez výraznějšího ohledu na technické řešení. Nicméně
situace na tomto projektu byla odlišná.
Zadávací projektová dokumentace byla zpracována již v dřívějším období na
základě historických projektů, které byly pro současné potřeby projektu pouze
aktualizovány. Zadání tedy vycházelo z dříve běžně uplatňovaných zvyklostí. Realizace
kanalizačních sběračů byla navržena pomocí klasické technologie štítování štítem DN
2000 mm za využití segmentového ostění. Úprava dna byla řešena pouze jednoduchou
betonovou kynetou. Zajištění vodotěsnosti díla bylo navrženo pouze pomocí těsnící
jílocementové injektáže.
Bylo nabíledni, že takto anachronicky realizovaná štítovaná štola (byť by byla
provedena sebelépe), nemůže naplnit přísné požadavky zadavatele a provozovatele na
vodotěsnost díla. Oprávněné obavy byly navíc umocněny skutečností, že hydrogeologické
podmínky, avizované IG průzkumem a archivními sondami v zájmové lokalitě, byly více
než nepříznivé.
Zájmové území je sice geologicky jednoduché. Jedná se o labskou nivu vyplněnou
vrstvou povodňových hlín a níže štěrkopískovou terasou, která nasedá na nepropustné
vrstvy slínovce. Po celé trase obou ražených sběračů se tedy předpokládal výskyt silně
zvodnělých štěrkopískových vrstev s mělkou hladinou podzemní vody, kolísající
v intervalu 2,0 – 2,5 pod povrchem terénu. Možné přítoky byly odhadovány až 30-40

vteřinových litrů. Z některých archivních sond dokonce vyplývaly informace, že
transmisivita (průtočnost) zvodněných štěrkopísků může dosahovat hodnot až x.10-2
m2/s.
Na základě těchto vstupních informací se muselo najit nějaké schůdné technické
řešení, které by zabezpečilo zdárnou realizaci vlastních ražeb ve vysoce složitých
hydrogeologických podmínkách a zároveň, aby ostění štoly splnilo požadované
kvalitativní podmínky. Třetím a nejdůležitějším kritériem pro technické řešení bylo vejít
se do ceny, která byla dána výběrovým řízením. A to byl úkol věru nejsložitější.
Možné varianty řešení
a) Provést štolu ve shodě se zadáním pomocí štítu DN 2000 mm a pomocí těsnící
injektáže zajistit vodotěsnost štoly. Řešení zamítnuto na základě empirických
zkušeností. Vodotěsnost nelze tímto způsobem garantovat v celém rozsahu
díla. Nelze stanovit konečné náklady na jílocementovou těsnící injektáž. Možná
chemická injektáž na bázi polyuretanových hmot byla předem vyloučena
z cenových důvodů.
b) Do štítované štoly zatáhnout plastové nebo sklolaminátové potrubí DN 1400
mm a mezikruží vyplnit popílkocementem. Vodotěsnost by byla takto
bezproblémově zajištěna. Varianta zavržena z důvodů vyšší ceny a snížení
průtočného profilu. Rovněž zatahování potrubí DN 1400 mm s objímkami do
štoly o jmenovité světlosti DN 1680 mm je sice proveditelné, ale velmi
náročné na přesnost prvotní ražby.
c) Nasazení plně mechanizovaného štítu s otevřenou čelbou firmy TAUBER.
S touto aplikací má Ingstav Brno velké zkušenosti a realizoval touto
technologií velké akce v Písku, Strakonicích (viz. časopis NO-DIG, 2/09),
Ostravě a Bohumíně. Ideální aplikace pro dané podmínky však narazila na
cenový strop a s těžkým srdcem byla zamítnuta.
d) Využít technologii mikrotunelování – řízeného protlačování kameninových,
sklolaminátových nebo žb.trub. I když v profilu 2 m lze již lépe hovořit o
plnoprofilovém razícím štítu. Varianta opuštěna z důvodů neúnosně vysoké
ceny bez ohledu na použité potrubí. Technickým úskalím této varianty bylo
velmi nízké nadloží štoly. Ne však z obavy možných nadměrných poklesů
nadloží, ale z přítomnosti velkého množství podzemních sítí s někdy těžko
identifikovatelnou
hloubkou
uložení,
které
by
mohl
razící
stroj
nekontrolovatelně poškodit.
e) Oprášit zapomenuté znalosti a dovednosti a využít kombinace technologie
klasického štítování a protlačování. Tato varianta byla zvolena jako konečné
řešení.
Varianta byla vybrána, ale k jejímu naplnění vedla ještě trnitá cesta, protože
odštěpný závod INGSTAV Brno společnosti TCHAS zdaleka nedisponuje takovou
materiálně-technickou základnou jako v dobách zašlé slávy národního podniku stejného
názvu. Bylo nutné pro dané účely upravit stávající protláčecí zařízení a pořídit i jedno
zbrusu nové. Konstatování zbrusu nové je ale zavádějící, protože z úsporných důvodů
(jak jinak) jsme se rozhodli upravit starší razící štít do podoby svébytné protláčecí
stanice. 12 pístů umístěných po obvodu tak vytvořilo tlačný agregát (obr.č.1 a 2).
Nevýhodou bylo, že tlačná síla těchto pístů (cca 250 t) úplně nevyhovovala našim
představám. Na druhou stranu se však podařilo minimalizovat rozměry startovací šachty
na 3,5 x 5,2 m.
Jako dodavatel železobetonových trub byla vybrána firma ZIPP Bratislava, spol.
s r.o. Dodávané trouby typu IZX 131-160 OPX o vnitřní světlosti DN 1600 mm a délce 2
m plně vyhovovaly požadovaným parametrům (obr.č.3). Na požadavek investora bylo
pouze nutné zvětšit krytí výztuže z 3 cm na 5 cm. Vodotěsné spoje trub byly řešeny
běžným způsobem pomocí pryžového těsnění a ocelového prstence. Pro zamezení drcení
trub bylo mezi jednotlivé trouby vkládáno obvyklé dřevotřískové mezikruží.

Trouba, umístěná bezprostředně za štítem musela být ještě v délce cca 15 cm
opatřena vybráním o tloušťce 2 cm, aby se dostala pod ochranný pancíř. Přímo ve
výrobním závodě toto opatření bylo bezproblémově realizováno.
4. Technicko - taktické údaje o stavbě
Zadavatel
Objednatel
Generální projektant
Projektant
Zhotovitel

:
:
:
:
:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Metrostav, a.s. a PSVS, a.s.
VIS spol. s r.o. Hradec Králové
VISSO Olomouc a ing. Vladimír Vaca
TCHAS, spol. s r.o., odštěpný závod INGSTAV Brno

Celková cena prací : 81,9 mil.Kč ( bez DPH )
Lhůta výstavby : 17 měsíců ( 04/08 - 09/09 )
Celková délka protlačované kanalizace:
Kanalizace Fáblovka ( úsek ŠK13-OK5A ) …
Kanalizace Polabiny ( úsek Š8 – OK4A ) …

704,68 bm
660,26 bm

Průměrná hloubka nivelety protlačované stoky : 3,9 m
Fáblovka
Minimální výška nadloží :
Maximální výška nadloží :

1,51 m
2,57 m

Polabiny
Minimální výška nadloží :
Maximální výška nadloží :

1,23 m
2,25 m

Spád protlačovaných úseků : 0,6 promile (Fáblovka) a 0,45 promile (Polabiny)
Typické hydrogeologické podmínky :
0,0
1,0
1,9
4,2

– 1,0 m nesourodé navážky
– 1,9 m povodňové hlíny
– 4,2 m fluviální písky a štěrkopísky
m slíny a jíly, slínovce zvětralé a navětralé

Hladina podzemní vody zastižena v horizontu 1,4 až 3,5 m pod rostlým terainem.
Projektem předpokládaný režimní rozkyv hladiny + 0,5 až 1,0 m a předpokládaný přítok
podzemních vod do těžních šachet 0,8 m3/min. tj. 13,33 l/s.
Zatřídění: třídy těžitelnosti 2 až 3, stupeň ražnosti III
Celkově bylo možné konstatovat, že hladina podzemní vody a hydrogeologické podmínky
byly silně ovlivněny tokem řeky Labe a byly výrazně proměnlivé hlavně, co se týká
přítoků podzemních vod.
5. Příprava stavby před zahájením razících prací
Projekt zadání stavby uvažoval v části Fáblovka s realizací 9 ks šachet a 2 ks
komor (rozdělovací a odlehčovací). Celkem tedy 11 šachet rozdělovalo raženou část na
10 úseků o průměrné délce cca 70 bm (maximální délka úseku před úpravou 143 bm, po
úpravě 68,9 bm)

Stejně tak zadávací projektová dokumentace podprojektu Polabiny uvažovala
s realizací celkem 9 ks šachet a jedné velké odlehčovací komory. Tj. 10 kusů šachet
dělilo raženou část na 9 úseků průměrné délce cca 75 bm (maximální délka úseku - 135
bm, po úpravě 67,5 bm)
Při návrhu záměny technologie protlačování za štítování se pečlivě posuzovaly
možnosti protláčecí stanice co se týká délky maximálně možných protlačovaných úseků.
Výpočet nebyl zdaleka jednoduchý, přestože nebylo nutné počítat s odporem zeminy při
vtlačování předštítku do rostlé zeminy (soustava žb.trub je pouze dotlačovaná do
ochranného pancíře razícího štítu). Teoretický výpočet určil maximální délku
protlačovaných úseků na 72 bm při maximální tlačné síle 25 MPa. Po technickém a
pragmatické posouzení bylo uvažováno s reálnou délkou protlačovaných úseků 60 bm.
Vzhledem k tomu, že délka cca 30 % úseků byla delší, počítalo se s výše
zmíněnou variantou, že pokud již nebude možné pokračovat v protlačování, jednoduše se
do razícího štítu zpětně osadí pákový erektor a zbývající část úseku se dorazí klasicky
pomocí tybinkového ostění. Potom je schůdnější zajistit průkazně vodotěsnost relativně
krátkého úseku s velkým množstvím podélných a příčných spar, než-li takto činit po celé
délce kanalizačního sběrače.
Technicky celkem vymyšleno do důsledků, nicméně investor a provozovatel tento
postup shodil ze stolu s relativně logickým odůvodněním, že nechtějí kombinovaný hybrid
stoky s různou konstrukční skladbou, ale železobetonové trouby po celé délce nově
budované stoky. Pro splnění tohoto požadavku bylo nutné do trasy ražené kanalizace
vkomponovat další mezilehlé těžní šachty, do kterých bude po ukončení protlačování
vloženo žb.potrubí a proveden zpětný zásyp bez realizace revizní šachty. Na úseku
Fáblovka bylo nutné přidat 3 ks mezilehlých šachet a do úseku Polabiny dalších 5 ks
mezilehlých šachet. Tímto způsobem se zkrátily protlačované úseky na maximální délku
70 bm. Ke cti investora je nutné dodat, že si byl vědom opodstatněnosti dodatečně
vložených šachet a tyto práce byly klasifikovány jako uznatelné vícenáklady.
6. Realizace razících prací
Práce na části Fáblovka byly zahájeny 21.4.2008. Hned pří výkopu, pažení a
roubení první startovací šachty se potvrdily ty nejčernější obavy a přítoky podzemních
vod do šachty se pohybovaly v avizovaném rozsahu tj. 30 a více vteřinových litrů.
Situace se příliš nezlepšila ani bezprostředně po provedení odvodňovacích hydrovrtů.
Zahájení prací v nestabilní a zvodnělé čelbě tak bylo velice komplikované, ale příroda se
nakonec nad nešťastnými tuneláři smilovala. Po asi třech týdnech intenzivního čerpání, i
v dalších nově vyhloubených těžních šachtách, se podařilo v zájmovém území, ani ne tak
stáhnout hladinu spodních vod, jak snížit vydatnost přítoků na přijatelné množství 2-5
l/s. Písčité štěrkopísky se staly stabilními (obr.č.4) a nehrozilo jejich ujíždění do čelby a
případné komínování, což by mělo vzhledem k velmi nízkému nadloží fatální důsledky na
stav komunikací v nadloží.
První protlačované úseky byly situovány mimo frekventované komunikace a bylo
tak možné odzkoušet účinnost zvolené technologie. V místech postupujícího čela štít bylo
vždy umístěno posuvné oplocení, aby se eliminovaly dynamické účinky zatížení na
otevřenou čelbu. S ohledem na jeho rozměry cca 3 x 5 m se jednalo o minimální
dopravní omezení.
Jeden z problémů, který se před zahájením prací dal předpokládat, nastal
v okamžiku dotlačování některých delších úseků. Díky velkým tlačným sílám docházelo
ve výjimečných případech k posunu pažení a roubení startovacích šachet z důvodu
„vytlačení“ zeminového klínu za tlačnou stěnou protláčecího zařízení. Tyto potíže
nastávaly logicky v místech nejmenšího nadloží resp. nejmenší hloubky startovacích
šachet. Jako protiopatření se použilo dodatečné přitížení nadloží za opěrnou stěnou
pomocí silničních panelů. Pokud toto opatření nepomohlo a dál pokračovala destabilizace
šachty, bylo nezbytné protlačování ukončit a vykopat dodatečně mezilehlou startovací
šachtu a pokračovat v protlačování z mezilehlé šachty. Jak již bylo uvedeno v předešlém
odstavci, možnost dokončit úsek štoly za využití segmentového ostění byla zadavatelem

vyloučena. Zde je nutné poznamenat, že ačkoliv jsme tyto potíže v šachtách
předpokládali, nepovažovali jsme za nutné je předem nějak detailněji projekčně a
staticky řešit. Důvody byly hlavně ekonomické, protože opatření připadající v úvahu
(kotvení, štětové stěny apod.) by byla drahá a v projektu na ně nebyly peníze navíc.
Proto se problém řešil až v okamžiku, kdy nastal. Tento postoj může někomu připadat
příliš fatalistický a netechnický, ale ve výsledku se tato vyčkávací a pragmatická taktika
ukázala, nakonec co by velmi ekonomická, protože k nutnosti výkopu mezilehlé šachty
došlo v průběhu celé výstavby naštěstí pouze třikrát.
Průměrný postup ražby činil 2 bm (tj. zatlačení jedné trouby) za směnu. Práce po
většině probíhaly ve dvousměnném nepřetržitém provozu. Principem bylo hlavně
nepřerušit protlačování v druhé polovině tlačeného úseku. Nejdelší z protlačených úseků
měřil 70 bm (obr.č.5).
Finální úpravy v protlacích spočívaly v provedení jednoduché kynety (kameninové
nebo čedičové požlábky s betonovou bermou (obr.č.6). Těžní resp. startovací a koncové
šachty byly po ukončení ražeb využity pro realizaci atypických monolitických revizních
šachet (obr.č.7).
7. Metoda žabích skoků
Během výstavby došlo k několika stresovým situacím, které plynuly z potřeby
držet plánovaný harmonogram postupu prací. Harmonogram stavby byl i přes počáteční
zdržení realisticky naplánován, ale jak už tomu ve stavebnictví bývá, došlo
k neplánovanému paralelnímu souběhu dvou akcí stejného charakteru a bylo nutné
rozložit výrobní kapacity do dvou směrů.
Po nezbytném stažení základní tlačné stanice na jinou zakázku se nečekaně
projevila „zázračná“ vlastnost protláčecí stanice vyrobené ze starého razícího štítu. Její
osazení bylo vcelku jednoduché a ve startovací šachtě ji nebylo nutné pevně fixovat. Po
zatlačení žb. trouby na protlaku č.1 bylo možné tlačnou stanici po stažení pístů vyjmout
(na obrázku č.1 je patrné jak je protláčecí stanice opatřena manipulačními úchyty) a
ihned osadit do další startovací šachty protlaku č.2. Souběžně pak pokračovalo
zatlačování kolony trub v protlaku č.2 směrem do čelby razícího štítu, zatímco v protlaku
č.1 razil štít, jehož písty se opíraly o dotlačené železobetonové potrubí. Tento postup se
pak opakoval 4 x denně. Jinými slovy jedna protláčecí stanice tlačila souběžně na dvou
protlacích.
Výše uvedené provizorní opatření skutečně po nezbytnou dobu fungovalo a
nedošlo k zásadním odchylkám ve směrovém a výškovém vedení protlaku. S jednou
protláčecí stanicí pracovaly tak během 24 hodin 4 směny při průměrném denním výkonu
6 metrů.
8. Na diskrétní téma - cenové srovnání
Bohužel je nepsaným pravidlem, že v příspěvcích a publikacích, které jsou
nedílnou součástí všech odborných konferencí, se prakticky neobjevují statě, které by se
detailně zabývaly ekonomikou výstavby, cenovými rozbory nebo jinými aspekty
souvisejícími s cenotvorbou a s předpokládanými nebo častěji nepředpokládanými
nákladovými položkami. Mám pro to tři vysvětlení. První a nejlogičtější spočívá v tom, že
firmy si pečlivě střeží svoje cenově-technické know-how s obavou, aby případné
zveřejněné údaje nezneužila konkurence v budoucích obchodních kláních. Což je při
čestném a transparentním průběhu všech veřejných obchodních soutěží dozajista
oprávněná obava.
Ale ruku na srdce, nabízejí se i další dvě možná vysvětlení. Ve většině
průkopnických technických počinů, zavádění nových technologii nebo provádění velmi
složitých projektů se objevují zcela neočekávané problémy. Není třeba se zdržovat jejich
popisy, každý z nás to dobře zná. A řešení těchto problému je spjato vždy s nemalými

náklady. Jinými slovy záporné ekonomické výsledky je společensky neúnosné otevřeně
prezentovat (Upozornění: toto pravidlo se netýká výše prezentovaného projektu).
Jako svoje třetí vysvětlení ekonomické diskrétnosti v publikovaných článcích
uvádím skutečnost, že jejich autoři jsou možná brilantními techniky a teoretiky, ale
měsíční závěrku nikdy v životě neviděli, neví co je to ekonomická komise a nemusí
vyplňovat tabulku ekonomického sledování průběhu stavby. Šťastní to lidé.
Na dané téma bych si dovolil uvést cenové srovnání jednotlivých technologií
formou sloupcového grafu (obr.č.8). Jako základnu 100 % jsme stanovili konečnou
variantu řešení tj. kombinaci štítování a protlačování. Procentuální srovnání se týká
jednotkových cena za kompletní realizaci jednoho běžného metru štoly resp. protlaku.
Nejlevněji vychází samozřejmě původní zadání, ale jak již bylo zdůvodněno,
nebylo možné garantovat požadované parametry s důrazem na vodotěsnost a tvorbu
poklesové kotliny.
Srovnání lze brát pouze jako orientační, které vychází se znalostí věci v okamžiku,
kdy jsme se rozhodovali jakým způsobem projekt řešit. Kolegové z jiných spřízněných
firem a s jinými zkušenostmi a znalostmi by možná dospěli k jiným údajům.
9. Závěrem
Co se týká výkonu resp. denního postupu výstavby, nemůžeme se a ani nechceme
srovnávat s moderními mikrotunelážními technologiemi. I když, nedá mi to. Ekonomické
srovnání je patrné z výše uvedeného odstavce. Je nutné si připustit, že ve srovnání
s moderními technologiemi jsou výkony Ingstavem realizované technologie třetinové.
Náš postup byl 4 m/denně (dvousměnný provoz). Ražba obdobného profilu razícím
strojem v Karviné 12-14 m/denně. Jenomže pro nás nebyl problém nasadit dvě protláčecí
stanice a denní postup tak jednoduše zdvojnásobit. Zkušených techniků a hlavně
kvalifikovaných dělníků máme zatím pořád dost. V případě dalšího dovozu zahraničních
razících strojů to tak jednoduché není.
Realizaci celého projektu tak máte ve svých rukou a nejste odkázáni na to, jestli
se technik z Anglie či Německa dobře vyspí a splní Vámi požadovaný termín nebo jiný
Váš zcela neočekávaný požadavek. Odpadne Vám martýrium obchodních jednání o
nájemní smlouvě razícího zařízení. Nestresují Vás prostoje pronajatého zařízení.
Nemusíte se s nikým soudit, když se nedohodnete s partnerem, že vy jste nezavinili
měsíční odstávku stroje z důvodu kolize s nevytýčenou inženýrskou sítí.
10. Úplným závěrem
V květnu tohoto roku byly ražby na projektu „Labe-Loučná“ úspěšně dokončeny a
v době tvorby tohoto příspěvku (08/2009) je celý projekt nachystán ke konečnému
předání. Proto je možné s jistou dávkou sebeuspokojení konstatovat, že se staronová
metoda plně osvědčila.
Na samotný závěr tohoto článku bych chtěl vyslovit své poděkování mým kolegům
za spolupráci na tomto zajímavém projektu, protože bez jejich výrazného přispění by
nebylo o čem psát. Jmenovitě bych chtěl poděkovat Zdeňku Žabenskému, co by
duchovnímu otci protláčecího zařízení. Toto vzniklo za velmi skromných a
improvizovaných podmínek v duchu těch nejlepších „ingstaváckých“ tradic. Dále pak
vyslovuji uznání vedoucímu projektu Pavlu Karáskovi a stavbyvedoucím Pavlu
Žabenskému a Stanislavu Blažkovi.
Texty k popisům obrázků:
Obr.č.1
Obr.č.2
Obr.č.3
Obr.č.4

Razící štít upravený jako protláčecí stanice
Pohled do startovací šachty – protláčecí zařízení s vyjímatelnými nádstavci
Žb.trouby IZX DN 1600 mm – pohled z čela štítu směrem k tlačné stanici
Pohled do čelby štítu DN 2000 mm – hydrogeologické podmínky téměř idylické

Obr.č.5 Nejdelší z protlačených úseku – 70 bm
Obr.č.6 Provádění kynety v protlaku do požadovaného promilového spádu
Obr.č.7 Definitivní úpravy stavební části šachet
Obr.č.8 Grafické srovnání cen za 1 bm štoly pro jednotlivé varianty provádění

Projekt „Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadních vod II. etapa “ technologie ISEKI
Autoři :

Ing. Vladimír Král, Ing. Dušan Pavlík

Úvod :
Banská Bystrica je metropolí banskobystrického kraje a je zároveň třetím největším
městem Slovenska. Současná kapacita kanalizační soustavy je nedostatečná.
Vypouštění neupravené odpadní vody do řeky a chybějící kanalizace v části města je
hrozbou pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Z hlediska kvality vody má znečištění řeky
Hron způsobené městem Banská Bystrica významný vliv dokonce ještě na soutoku
s Dunajem.
Hlavní problémy :
- neúplné úseky kanalizační soustavy vedou k znečištění potoků a řeky Hron
- nedostatečná kapacita sběrače
- velké množství prosakujících vod v kanalizaci z důvodů pronikání podzemní vody
( v suchém období až 1/3 přítoku na ČOV )
Cíle :
snížení znečištění vodních toků v regionu Banská Bystrica a v řece Hron
zlepšení životního prostředí v banskobystrickém regionu
zabezpečení souladu kvalitativních a kapacitních parametrů kanalizačního systému a
ČOV s požadavky legislativy a technických norem EU a Slovenské republiky
Podmínky dodávky :
Práce na stavbě jsou realizovány v souladu s FIDIC, první vydání r. 1999, Červená kniha.
OHL ŽS, a.s. realizuje pro svého objednatele firmu TUBAU, a.s. kmenové stoky ,, A “
v úseku mezi šachtami A42N – A50N. Tento úsek byl původně navržen bezvýkopovou
technologií ražby štítem s vystrojením potrubím HOBAS DN 1800, DN 1400. Vzhledem
k tomu, že doplňující hydrogeologický a geologický průzkum zjistil odlišnost mezi
předpokládanou geologií ( tř. hor. 3 a 4 ) a skutečnou geologií ( tř. hor.4, 5 a 6 ) byla
projekčně navržena a správcem staby schválena změna způsobu ražby. Změna
předpokládá ražbu klasickým způsobem s tím, že část v úseku šachet A43N – A44N
podchod pod řekou Bystřicí realizovala firma OHL ŽS,a.s. technologií protlačování
ocelového potrubí DN 2200, vystrojeného potrubím HOBAS DN 1800. Celé dílo bylo
realizováno z trubního materiálu HOBAS, které zajišťoval objednatel firma TUBAU, a.s.
Rekapitulace prací :
SA – 11 – 01 kmenová stoka ,, A “ v úseku mezi šachtami A42N – A50N.
Délka úseku realizovaného OHL ŽS, a.s. s členěním :
- ražba štítem DN 2560 mm s vystrojením potrubím HOBAS DN 1800
- protlak ocel. DN 2200 mm s vystrojením potrubím HOBAS DN 1800
- ražba štoly klasickým způsobem 6,5 m2 s vystrojením potrubím
- HOBAS DN 1800
- ražba štoly klasickým způsobem 5,4 m2 s vystrojením potrubím
- HOBAS DN 1600
- ražba štoly klasickým způsobem 4,6 m2 s vystrojením potrubím
- HOBAS DN 1400

- 857 m
- 119,61 m
- 29,61 m
- 54,65 m
- 258,85 m
- 180,31 m

-

ražba mikrotunelovacím strojem UNCLEMOLE SUPER TCS 1450 OD v úseku mezi
šachtami A47N – A48N a šachty A48N – A50N1 s vystrojením HOBAS DN 1336, SN
40 000
- 214 m

Pasportizaci objektů zajišťoval objednatel.
Popis situace v úseku šachty A46N – A50N1 :
Trasa nově budované kmenové stoky byla situována do velmi omezeného prostoru
ohraničeného komunikací I. tř. na trase Banská Bystrica – Brezno a stávající městskou
zástavbou na ulicích Štádlerovo nábřeží č. 1 a Štefánikovo nábřeží č. 1 – 6.
Příloha č. 1.
Poklesová kotlina zasahovala nejen pod stávající zástavbu, ale i pod 1 a 2 pruh kom. 1 tř.
Brezno - Banská Bystrice. Projekt neuvažoval s preventivním zajištěním nadzemních
objektů. Z důvodu situačního uspořádání a četnosti podzemních vedení bylo nutné
realizovat lomový bod v místě šachty A47N jako podzemní komoru.
Šachta A51N, která byla navržena jako lomový bod na kmenové stoce, byla také
nahrazena pro potřebu ražby podzemní komorou raženou klasickým způsobem ( viz.
příloha č. 1.
Firma OHL ŽS, a.s. v souladu s FIDIC čl. 13 ,, Úpravy a změny “ předložila návrh
technického řešení, který obsahoval :
-

-

Projekt statického zajištění
Objekty Štádlerovo nábřeží č. 1. a Štefánikovo nábřeží č. 1. a č. 6.
Ražba mikrotunelovacím systémem UNCLEMOLE SUPER TCS 1450 OD ( skalní štít
s vlastním drtičem)
Hydrotechnické posouzení potrubí HOBAS v úseku mezi šachtami A45N – A51N
zpracovaný pro možnost použití potrubí HOBAS SN 40 000, DE 1434, Di 1336 mm, v
délkách 3 m
Doplňující geologický a hydrogeologický průzkum v úseku šachet A47N a A50N1.
Provedeno 7 vrtů s výnosem jádra zpracovaný firmou KVALITEST – RNDr. Boris
Starší, ( mezilehlá vzdálenost vrtů cca 40 m ). Zajišťoval objednatel.

Realizace :
A48N – startovací šachta.
Úsek mezi šachtami A48N – A47N, ražba úpadně proběhla bez vážnějších problémů,
geologie v souladu s předpokladem. Úsek mezi šachtami A48N – A50N1, ražba proti
spádu probíhala s drobnými problémy kontinuálně s denním postupem 1,5 – 4,5 m za
směnu. Geologie v soulady s předpokladem.
Dne 6. 4. 2009 ve staničení 157 m od šachty A48N došlo nenadále ke zvedání čela
razícího štítu. Po zatlačení cca 1,5 m signalizoval snímač odchylku 7 cm nad
projektovanou niveletu. Práce zastaveny, hledáno optimálního řešení nastalé situace.
Jelikož situační uspořádání kolizního místa a stav podzemních vedení neumožnil jinou
možnost, bylo přijato opatření :
-

zpomalený postup s cílem minimalizovat stoupání razícího štítu
dokončit ražbu do cílového místa určeného projektem (a šachta A50N1)

Příloha č. 3. ukazuje :
a).
Razící štít UNCLEMOLE SUPER TCS 1450 před zaháním prací
b).
Složitou manipulaci s razícím štítem o váze cca 14 tun v protoru klasické štoly
(z prostoru cílového místa do prostoru výtahové šachty)
- šachty A47N až A46N - délky cca 110 m
- šachty A50N1 až A50N - délky cca 35 m
c).
Manipulace s razícím štítem v šachtě A46N
Závěr :
Příloha č. 2. ukazuje skutečné výškové zaměření v kritickém úseku ve staničení 157,72 m
až 190,98 m. Bylo nutné provést sanaci v délce cca 30 m, tj. odstranit 10 ks protlakových
trub HOBAS.
Pracovní postup viz. obrazová příloha č. 4.
Způsob sanace :
- provední výkopu a pažení havarijní šachty ručně.
- provedení ražby klasickým způsobem ( profil je závislý na tom, aby se bezpečně daly
vyjmout trouby HOBAS, které byly realizovány technologií mikrotuneláže
- následné prohloubení nivelety a zpětná montáž potrubí HOBAS
- zaplnění meziprostoru popílkocementovou směsí
Shrnutí :
Projekt uvažoval dolomitické vápence, valouny a hrubozrnné štěrkopísky s proplástky jílu.
Geologický sled při provádění sanačních prací prokázal odlišné geologické prostředí. Lze
předpokládat, že se jednalo o geologickou anomálii, např. staré koryto řeky Hron. Ražba
mikrotunelovacím strojem UNCEMOLE SUPER TCS 1450 OD, technologií ISEKI se přes
veškeré problémy, které nastaly, jeví se jako velmi vhodná do podmínek heterogenního
horninového prostředí.
Pro zajištění bezpečnosti nadzemních objektů je nutné provést preventivní zajištění
vhodným způsobem (trysková injektáž, mikropiloty, atd.).
Bentonitový výplach při nevhodném geologickém profilu může způsobit nadvýlomy a
následně tvorbu poklesové kotliny.

WOMBAT, s.r.o.
Březinova 759/23
616 00 Brno
provozovna
Šmahova 115
627 00 Brno
tel.: +420 548 423 411, fax: +420 548 423 412
E-mail: wombat@wombat.cz , http://www.wombat.cz
Ing. Jiří Mikolášek, obchodní a technický manažer

TECHNOLOGIE „SPR“ PRO SANACI PRŮLEZNÝCH
KANALIZAČNÍCH PROFILŮ
Firma WOMBAT, s.r.o. byla založena v r. 1990 se zaměřením na diagnostiku a
sanace podzemních trubních vedení bezvýkopovými technologiemi. V příštím roce
tedy oslaví dvacetileté působení na tuzemském a evropském trhu a stala se jednou
z nejrychleji se rozvíjejících firem v nově vzniklém oboru sanace podzemních
trubních vedení bezvýkopovými technologiemi. Při realizaci stavebního díla je v první
řadě dbáno na ochranu životního prostředí. Firma jde svojí cestou, ale občas využívá
novinky ze světového trhu, které neprodleně uplatňuje v tuzemských poměrech.
V posledním období společnost navázala kontakt s japonskou firmou SEKISUI, která
úspěšně operuje nejen na dálném východě a v USA, ale svoje místo si našla i na
evropském trhu. Při navázání bližších kontaktů firma SEKISUI předvedla v areálu
společnosti WOMBAT novou bezvýkopovou technologii - SPR. Stalo se tak v květnu
tohoto roku u příležitosti mezinárodní výstavy vodovodních a kanalizačních
technologií v Brně.
Technologie SPR je zajímavá především rozsahem použitelnosti – je možné ji
uplatňovat nejen na velkých kruhových kanalizačních profilech, ale také pravoúhlých,
tlamovitých či podkovovitých tvarech trubního vedení. Dokonce se uplatňuje i
při sanaci vertikálních velkokapacitních komínů nebo propustků či zatrubněných
potoků.
Podstatou technologie SPR je navíjení tuhého plastového pásku na požadovaný
konečný tvar sanovaného potrubí, který bývá pouze o několik centimetrů menší, než
je původní tvar sanovaného potrubí. Pásek se navíjí na základní rám, umístěný na
začátku rekonstruovaného úseku. Tento rám je sestaven ze speciálních kovových
segmentů. Po obvodu základního rámu se pohybuje speciální vodící zařízení, které
hydraulicky zatláčí PVC - pásek do speciálních neprodyšných zámků. Pásek je velmi
tuhý, ale ještě flexibilní. Je navinutý na cívkách a umístěný v blízkosti startovací
šachty. Může být libovolně spojován, takže je možné s jedinou vstupní šachtou
provést sanaci úseku dlouhého několik stovek metrů. Pásek není třeba nahřívat,
aplikuje se při běžné venkovní teplotě. Zámek má dvojnásobné jištění, k zajištění
stability napomáhá vodící kovový rozpínací ztužovací plech ve tvaru písmene „W“.
Spojování zámků se provádí hydraulicky, takže není prakticky možné, aby se zámek
rozpojil. Po určitém úseku se sanovaný úsek zafoukává běžnou směsí a tím se

dokonale stabilizuje. Při zafoukávání je u velkých a nekruhových profilů nutná fixace
tvaru, která se po zatvrdnutí odstraní. Problémem není ani napojení přípojek, ještě
před zafoukáním se místo napojení vyřízne, osadí tzv. „klobouk“ a poté dojde
k zafoukání.
Velkou výhodou je skutečnost, že sanaci velkého profilu je možné provádět bez
přečerpávání splašků, při běžném průtoku splaškových vod po základním vyčištění a
odstranění hrubých sedimentů. Je možné provádět sanaci stok v oblouku či při
proměnném spádu potrubí.
Nezanedbatelnou skutečností je i velká rychlost prováděné sanace, ze zkušeností je
možné konstatovat, že za jediný měsíc je možno rekonstruovat trubní řad o délce
několik stovek metrů.
Technologie SPR nachází uplatnění tam, kde končí sanace rukávovou technologií,
tedy v profilech nad DN 2500 mm a nebo tam, kde není možný častý vstup do potrubí
z hlediska problematického narušení povrchů komunikací apod.
Technologie SPR byla vyvíjena téměř 20 let a dnes je respektována v celém světě.
V roce 2005 byla odměněna prestižní cenou „Japan´s Exciting Manufacturing Prize“
Věříme, že si tato technologie brzy najde cestu i mezi českými či slovenskými
investory.

IFK
Gesellschaft m.b.H.

BEZVÝKOPOVÁ METODA POKLÁDKY
KABELOVÝCH A POTRUBNÍCH SYSTEMŮ
Robin Cimr, IFK Gesellschaft mbH
Bezvýkopová pokládka kabelových vedení tzv. pluhováním byla v minulosti v CR využívána pouze pro pokládku
sdělovacích kabelů telekomunikací. V EU je již několik let tato metoda využívána i při pokládce silových
kabelových vedení (především při převodu a rozšiřování distribuční sítě podzemním vedením, interní a externí
instalace větrných elektráren / parků, atd). V lońském roce bylo tímto způsobem položeno i vedení na napěťové
úrovni 110kV. Příspěvek předkládá základní technické parametry zařízení pro pluhování a srovnává tento
postup s klasickou pokládkou do výkopu.

1. ÚVODNÍ POZNÁMKA
Realizace projektů nadzemního vedení se dnes stává stále složitější. Ať už jde o rozšiřování nebo posilování distribuční sítě
či o vybudování přípojek k novým průmyslovým zařízením, vždy se setkáváme s námitkami lokálních občanských iniciativ
nebo „tvrdými“ požadavky legislativy ve vztahu k životnímu prostředí. V těchto případech je vhodné předložit investorovi
možnost realizace kabelovým vedením. Pokládka takovéhoto vedení se provádí v normálnim případě klasickým výkopem.
Pro zřizovatele a provozovatele vysokonapěťového vedení však kabelová vedení znamenají mnohonásobně vyšší zřizovací
náklady. Zde je možné použít pluhovou technologii. Díky drastickému snížení nákladů na inženýrské stavby tak budou mít
kabelové varianty více příznivců.

2. ZÁKLADNÍ POPIS
Firma IFK se nyní již téměř 20 let zabývá speciální pluhovou metodou a byla vždy průkopníkem v použití nebo zavedení
nových technik do různých oblastí. Se současným vybavením je společnost IFK GmbH v oblasti pokládkové resp. pluhové
techniky technologickou jedničkou v Evropě. Podle charakteru projektu je nasazeno pluhovací soustrojí, které optimálním
způsobem provede pokládku.

2.1. VŠEOBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ
Zaorávací sestavu tvoří výkonný tahač (MAN FWF70, FWF80) + zaorávací pluh (FSP20, FSP22). Dále je použito odvíjecí
zařízení a to buď jako nástavba na zaorávacím pluhu, na nákladním autě s privěsem, nebo samostatně (pak je kabel rozvinut
podél trasy před pluhováním).

Obrázek 1 Způsob rozvinutí kabelu

Celá sestava (tahač + zaorávací pluh) má přepravní délku cca 18,5m.

Obrázek 2 Sestava v přepravní pozici
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Zaorávací pluh umožňuje zaorávat až do hloubky 2,5m.

Ukazatel hloubky pluhování

Obrázek 3 Zaorávací pluh

Variantnost nástaveb pluhu umožňuje pokládku kabelů a trubek až do průměru 600mm, nebo až 40 kabelových a
trubkových prvků v jednom pracovním kroku. V případě křížení s komunikací nebo jinými sítěmi (plyn, el.sítě, ...) lze
pluhování přerušit - kabel je možné nasadit a vyjmout v kterékoli fázi.

Obrázek 4 Nástavby zaorávacího pluhu

Pro umožnění zaorávání ve zvlněném terénu jsou zaorávací pluh a pokládací zařízení vůči sobě pohyblivé.

Obrázek 5 Pohyb pluhu v nerovném terénu
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Pro překonávání překážek (příkopy, jámy, měkké podloží,…) má zaorávací pluh horizontální přestavení kol z min. 1,9m na
max. 5,5m a každé kolo je samostatně hydraulicky ovládané – je možné tak pluhovat i podél svahu se sklonem 45°.

2.2. POPIS PLUHOVÁNÍ
Dle projektu se provede vytýčení trasy vedení. Pokud je k dispozici výkresová dokumentace ve formátu *.dxf nebo *.dwg
(výkresy s geodetickými daty), lze trasu zadat do řídicího počítače a pomocí referenčního bodu a přijímače na pluhu je
pokládka provedena s maximální přesností (viz kapitola dokumentace). V případě, že se z profilu terénu dá usuzovat, že by
trasa mohla vést přes skalní útvary, provedou se průzkumné vrty a určí třídy těžitelnosti zeminy tak, aby bylo možné
optimalizovat průběh pluhování.
Před zahájením se vedení buď rozvine podél vytýčené trasy nebo je usazeno na rozvíjecí zařízení na nákladním autě, které
jede v trase za pluhem (logistická jednotka). Vedení se zavede do zaváděcího zařízení a sestava je připravena.
Zaorávací pluh je zapřažen za tahač. Tahač odjede na délku lana (cca 100 – 120m), spustí opěrnou radlici a zahájí navíjení.
Hydraulická jednotka lanového navijáku může pluh táhnout silou až 80 tun. V případě extremních podmínek (zaorávání je
možné použít až do třídy zeminy 6 - lehká skála) je možné pluh táhnout přes doplňkovou kladku (umístěnou na pluhu) a
tím dosáhnout dvojnásobné síly. Další možností zvýšení tažné síly je táhnout pluh pomocí dvou lan (dva tahače stojí vedle
sebe).
Pluh je při zahájení zaorávání buď umístěn ve startovací jámě (výkop do požadované hloubky uložení) nebo je postupně
hydraulicky zatlačován do požadované hloubky.

Obrázek 6 Zahájení pluhování

Pokládkový nůž odtlačí velkou silou zeminu od sebe. Špička nože odklízí a formuje dno pokládkového zářezu. Zdrsněná
zemina a vyčnívající kameny se pevně zatlačí. Na vyhlazené dno zářezu se pomocí zaváděcího zařízení položí vedení.
Současně je nad tuto pokládku vsouvána výstražná folie (její umístění je opět volitelné). Na povrchu pluh za sebou zanechá
jen tenký zářez v půdě (který je pak rekultivovaný bagrem).

Obrázek 7 Terén po pluhování před konečnou úpravou

Po přitažení pluhu k tahači, zvedne tahač radlici a popojede o další úsek a proces se opakuje. Podle podmínek je možné
zaorat až 50m vedení za minutu. Při zaorávání je maximální šířka záboru 3 – 4m. Zaorání může být prováděno až 1,5m od
různých překážek (svodidla, stromy a pod).
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Začištění terénu se provede zhutněním okraje pokládkového zářezu pomocí pásového bagru. Pokládkový zářez se tím
uzavře téměř do poloviny. Zemina tvoří „klenbu“ nad položeným kabelem / trubkou. Ve spodní části pokládkového zářezu
dochází vnikáním vody (deště) k zanesení prostoru jemnými částečkami půdy - bahnem. Kabel nebo trubka tak leží
zahaleny v jemném bahně na pokládkovém dně, avšak stěny zářezu zůstávají dostatečně zhuštěné oproti ostatní zemině.

po začistění terénu

Rýha po projetí pluhu

Řez kabelovým ložem
vedení
půdní sedimenty
vytlačená zemina
rostlý terén

Obrázek 8 Průřezy pokládkového zářezu

2.3. SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ
Jedním z míst, kde lze s úspěchem využít tuto metodu je křížení kabelové trasy s vodním tokem. Při pokládce klasickým
způsobem se buď provádí výkop s odkloněním toku nebo řízený protlak. V případě pluhování lze u menších toků (potoky)
pokračovat v zaorávání bez přerušení - s hydraulickým ovládáním kol je přechod velice rychlý a kabel je uložen
v dostatečné hloubce. U větších toků (řeka) se používá zvláštní vybavení pokládkového pluhu (tzv. torpédové pluhování).
Pod řečiště jsou nejprve položeny „chráničky“ (od 160 mm do 250 mm) a následně je protažen kabel.
Maximální hloubka vodního toku přitom může činit 1,5m, přičemž pokládkový materiál se pokládá 1,3m pod koryto řeky.
Po projetí pluhu dochází na štěrkovém nebo kamenném loži vodního toku (vlivem tlaku vody) k okamžitému zavírání
zářezu. Vodní koryto je tedy neporušené. Další výhodou je vysoká pokládková rychlost až 50 metrů za minutu. Tím je
doba, během které dojde k zakalení vodního toku, velmi krátká.
Před oráním ve vodním toku se v prostoru motoru usadí plechy k přepažení, čímž je prostor motoru udržován vodotěsný a
jsou tak odděleny všechny mechanické díly v prostoru motoru. Navíc je instalováno ponorné čerpadlo, které je připraveno
odčerpat případný průnik vody mimo vodní tok. Hydraulika pokládkového pluhu je provozována s biologicky
odbouratelným olejem – v případě úniku tak nehrozí ekologická havárie. Pokud by v průběhu zaorávání došlo k porouchání
pluhu – lze tahačem (která je umístěn mimo vodní tok) pluh z vodního toku během krátké doby vytáhnout.
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Obrázek 9 Detail torpéda s kabelovými chráničkami

2.4. DOKUMENTACE
Prováděcí projekt pro bezvýkopovou metodu pokládky kabelového /
trubkovýho vedení může pouze obsahovat průběh trasy (nejlépe s GPS
souřadnicemi) s vyznačením míst křížení s ostatními sítěmi,
požadavek na hloubku zaorání a určení míst spojkování kabelů.
Údaje o pokládce (poloha a hloubka položeného vedení) se
zpracovávají elektronicky pomocí speciálního SW a čidel umístěných
na pluhu. Celý systém sleduje odchylky proti zadaným hodnotám
umístění kabelového / trubkovýho vedení a v případě odchýlení se
mimo stanovené meze je řidič pluhu na odchylku upozorněn (červené
podbarvení).

horizontální odchylka vertikální odchylka
úhlové posunutí proti vertikále

tažné síly působící na kabel

Obrázek 10 Obrazovka vyhodnocovacího zařízení a výstup (výkres umístění kabelového / trubkovýho vedení) do katastrální
mapy
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Obrázek 11 Výstup z vyhodnocovacího zařízení (hloubkový profil umístění kabelového / trubkovýho vedení a dokumentace
tažné síly působící na kabel)

Data z vyhodnocovacího SW se použijí pro zpracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentace obsahuje jak
přesné vyznačení vedení v katastrální mapě (včetně souřadnic), tak přesný hloubkový profil uložení. Není tedy nutné řešit
geometrické zaměření, systém okamžitého záznamu uložení vedení jej zcela nahrazuje.

3. ROZDÍLY PROTI KLASICKÉ POKLÁDCE DO VÝKOPU
3.1. KONTINUITA POKLÁDKY
Klasický způsob pokládky - výkop
U výkopu je nutné znát geologické podloží trasy. Tam kde nelze použít bagry (skalní útvary) je nutné nasadit frézování
nebo řízené protlaky.
Bezvýkopová metoda pokládky - pluhování
Speciální vybavení pokládkového pluhu je schopno provádět zaorávání až do třídy zeminy 6 (lehká skála) a křížení vodních
toků.
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3.2. PŘESNOST POKLÁDKY
Klasický způsob pokládky - výkop
U výkopu se provede vytýčení trasy a až po uložení vedení se provede geometrické zaměření. Pokládka ve výkopu
neumožňuje přesné dodržení předepsaných vzdáleností mezi vedením (např. kabelovými svazky).
Bezvýkopová metoda pokládky - pluhování
Speciální SW umožňuje kontinuelní sledováni
dodržování předepsané trasy (s vysokou přesností),
výstupem z programu je geometrické zaměření
položeného vedení. Zaváděcí zařízení zajišťuje přesné
dodržení předepsaných vzdáleností mezi jednotlivým
vedení.

Obrázek 12 Kontrola dodržení vzdáleností

3.3. PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH SIL

Klasický způsob pokládky - výkop
V případě výkopu dochází k postupnému sesedání půdy a vnější síly (např. při
přejíždění) působí přímo na vedení (z tohoto důvodu je požadováno ukládání do
pískového lože).

Bezvýkopová metoda pokládky - pluhování
U pluhování dochází ke zhutnění stěn pokládkového zářezu a při začištění terénu
k jejich uzavření. Tím vzniká trojúhelníkový prostor zhutněné zeminy nad úložištěm
vedení a vnější síly se rozkládají mimo.
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4. POROVNÁNÍ NÁKLADŮ
Jedním z hlavních kriterií při volbě způsobu pokládky kabelových a potrubních vedení je jistě ekonomické. Jednoznačně
určit zda je cenově výhodnější klasická pokládka výkopem či bezvýkopová metoda pluhováním nelze.Vždy záleží na
konkrétních podmínkách (délka trasy, počty křížení, třída horniny, počet systemů, …).
Pro základní přehled je zde následující tabulka:

Porovnání nákladů
Položka
Běžný metr pokládky

výkopem
Kč 370 ÷ 550

pluhováním
cca. Kč 230

Křížení vodního toku - protlak

cca Kč 30.000

cca. Kč 22.000

Poznámky
cena pokládky potrubního systemu
včetně začištění
řeka š. 4m, hloubka do 1,2m

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační a nezahrnují ostatní položky (dokumentace, logistiku, zřízení staveniště,
pronájem parkovacích ploch, VRN). Vždy je tedy nutné zpracování nabídky na konkrétní realizaci.
Pozn.2: Cenově lze obě metody srovnávat až od určité plánované délky kabelového nebo potruního vedení. Pro úseky
kratší jak 500m není bezvýkopová metoda pokládky vhodná.
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TROUBY Z TVÁRNÉ LITINY = JISTOTA PRO NÁSLEDUJÍCÍCH 100 let.
MĚSTA BEZ VÝKOPU = EKOLOGICKÝ JE TEN VÝKOP, KTERÝ SE NEUDĚLÁ.
Ing. Juraj Barborik,
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
Buderus litinové systémy s.r.o. Beroun
Kancelář: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 498 500 384, mobil: 606 938 254, e-mail: barborik@buderus-ls.cz
Dnešní městská infrastruktura byla budována před mnoha desetiletími. V
současnosti je nutné vybudované potrubní sítě opravovat a vyměňovat.
V ulicích měst dnes probíhá intenzivní automobilová doprava, okraje silnic jsou
nepřístupné vzhledem k parkujícím autům a zásobování.
Pokud obnova a oprava stávajících potrubních sítí musí probíhat v klasických
otevřených výkopech, dochází k dopravnímu kolapsu, omezení pohybu osob a
snížení obratu firem podnikajících v dané oblasti.
Bylo logické, že v Evropě se již před 30-ti lety objevily první pokládky potrubí
bezvýkopovou technologií.
Výstavba a obnova vodovodního a kanalizačního potrubí prostřednictvím
technicky vyspělých speciálních bezvýkopových technologií se již plně rozvíjí
v intravilánu měst. Tyto technologie výstavby a obnovy potrubích systémů
nacházejí stále častěji uplatnění i v extravilánu, zejména při křížení vodních
toků, komunikací, při vedení trasy přes chráněné přírodní území a další
aplikace.
Na tomto vývoji má v posledních deseti letech rozhodující a výrazný podíl
trubní materiál z tvárné litiny. Vysokými mechanickými a dalšími užitnými
vlastnostmi trub z tvárné litiny je dosažena vysoká bezpečnost a dlouhá
životnost obnovené nebo nově položené potrubní sítě.
Vlastnosti trub z tvárné litiny
Odborníci na potrubní systémy si rychle uvědomili výhody materiálu tvárné litiny.
V případě mechanického namáhání selhávají tvrdé a křehké lámavé trouby tím
způsobem, že se v nich vytvoří takzvané skořápkové trhliny, u kterých při přetížení
vznikne otvor nebo lom. Měkké trouby se deformují a protahují, čímž vniká zeslabení
stěny potrubí vedoucí k poškození.
U tvárné litiny je velká část energie přeměněna v elastickou deformaci, což je
doloženo vysokou měrnou přetvárnou prací trub z tvárné litiny (GGG).
Při pokusech s 2 m dlouhými seky trub z různých
materiálů o jmenovité světlosti DN 100 došlo u trub
z tvárné litiny při působení síly pouze k prohnutí, přičemž
u jiných trub z tvrdých=křehkých a měkkých=plastických
materiálů došlo k poškození. Poškození trub z tvárné
litiny nastalo teprve při zátěži 100 tun. Integrál plochy
pod křivkami vytvořenými v závislosti na hodnotě
zatížení a prohnutí je definován jako měrná přetvárná práce. Měrná přetvárná práce
trub z tvárné litiny převyšuje několikanásobně hodnoty ostatních materiálů.

Hrdlové jištěné spoje – spoje pevné v tahu
Hrdlové spoje pevné v tahu jsou současně jištěné proti podélnému posuvu a pružné.
Vývoj jištěných odklonitelných hrdlových spojů byl důležitým předpokladem vývoje
moderní bezvýkopové technologie pokládky potrubí. U téměř všech technologických
postupů bezvýkopové pokládky a obnovy potrubí se do definitivní trasy vtahuje
kloubový řetězec z jištěných litinových trub.

Spolehlivost a bezpečnost litinového potrubí pro bezvýkopové technologie potvrzují
typové zkoušky stanovené EN 545 a EN 598:
- na těsnost spoje proti vnitřnímu a vnějšímu tlaku,
- na těsnost spoje proti vnitřnímu a vnějšímu tlaku při všesměrném odklonění,
- na těsnost spoje proti vnitřnímu dynamicky se měnícímu tlaku.
Charakteristickými výkonovými hodnotami litinových trub s hrdlovým jištěným spojem
(např. BLS) jsou:
- dovolený provozní tlak PFA až do 110 bar,
- dovolené úhlové odklonění až do 5o , min. poloměr zakřivení od 69 m,
- dovolená tažná síla F až do 1845 kN.
U nejištěného spoje je dovolená tlačná síla F až do 9262 kN (využití u reliningu –
vtlačování do stávajícího potrubí).
Na základě těchto údajů má projektant vhodný nástroj pro výběr trubního materiálu a
správnou konstrukci jištěného spoje.
Kvalita prováděné bezvýkopové pokládky a obnovy je závislá na kvalitě použitého
trubního materiálu, která souvisí s dovoleným provozním tlakem a dovolenou tažnou
silou.
Tyto parametry u jednotlivých trubních materiálů je nutné sledovat a porovnávat, aby
se žádná část potrubí nepoškodila přílišným namáháním již při montáži a nezkrátila
se životnost potrubí.
U termoplastických materiálů je nutné brát v úvahu závislost hodnoty tažné síly na
teplotě a době zatížení v tahu. U tohoto potrubí o teplotě 40o je, např. podle
pracovních listů DVGW, dovolená tažná síla o 30% nižší, než když teplota stěny
potrubí dosahuje 20o. Při době zatahování těchto materiálů překračující 20 hodin
musí být tažná síla snížena o čtvrtinu. U zakřivených tras je nutné počítat s dalším
snižováním.

Na rozdíl od snižování tažné síly u termoplastických materiálů nemá teplota, délka
zatahování a zakřivení trasy žádný vliv na trouby z tvárné litiny.

Investor a projektant může lehce provést srovnání s jinými materiály používanými pro
potrubní sítě.
Trouby z tvárné litiny s jištěnými hrdlovými spoji vykazují ze všech používaných
materiálů (např. PE, ocel 37 a další) nejvyšší tažné síly.
To umožňuje v případě použití trub z tvárné litiny větší délky zatahovaného potrubí a
zvyšuje ekonomičnost, aniž by se snížila bezpečnost a životnost.
Další zvyšování jak provozního tlaku, tak dovolené tažné síly u litinových trub je
možné zvýšením třídy tloušťky stěny K.

Přednosti montáže pružných násuvných jištěných hrdlových spojů
Systém jištěných spojů (např. BLS) s jistící komorou umožňuje jednoduchou a tím
bezpečnou montáž rozložit do dvou postupných kroků:
- „zajištění těsnosti vložením těsnícího kroužku“ a
- „zablokování vložením jistících-blokovacích segmentů“.

Systém jištěných hrdlových spojů je vhodný pro veškeré bezvýkopové technologie.
Těsnící funkci zajišťuje speciálně profilované těsnění z pryže vložené do hrdla
trouby, např. TYTON. K zajištění spoje dochází vzepřením litinových segmentů mezi
návarkem na hladkém konci trouby a s troubou odlitým prodlouženým hrdlem
tvořícím jistící komoru.
Výhodou odlitého prodlouženého hrdla je jeho malý venkovní průměr a jednoduchá
rychlá montáž vložením několika segmentů. Průměrný čas montáže jednoho
jištěného spoje např. u systému BLS je 5 minut u DN 80 – DN 150 a 30 minut u
DN1000. Optimální organizací práce lze dosáhnout velké rychlosti montáže u
menších jmenovitých světlostí od 40 do 60 metrů za hodinu.
Pružný násuvný hrdlový spoj bez jištění lze použít za podmínky, že při pokládce
potrubí nevzniknou žádné tažné axiální síly. Trouby jsou zatlačovány směrem do
hrdla.
Vnější povrchová ochrana
Od počátku 70. let provázel trouby z tvárné litiny rychlý vývoj vnější a vnitřní
povrchové ochrany, která je integrální součástí povrchu.
Trouby jsou žárově pozinkovány a od roku 1978 opatřeny i obalem z plasticky
modifikované a vyztužené cementové malty. Tím došlo k rozšíření možností použití
litinových trub. Jednou z aplikací byly i bezvýkopové technologie.
Obal z cementové malty byl nejprve vyvinut
pro klasickou pokládku jako vnější ochrana
trub pro zásyp jakoukoli vytěženou zeminou při
pokládce ve skalnatých a kamenitých půdách.
Použití obalu z cementové malty snižuje
stavební náklady za odvoz a uložení vytěžené
zeminy, nákup a dovoz zeminy na obsyp.
Charakteristickými vlastnostmi tohoto obalu je vysoká mechanická a chemická
odolnost, odolnost proti rázům, úderům a oděru, které jsou využívány u bezvýkopové
technologie.

Kvalita pokládky
Technické předpisy pro klasickou pokládku stanovují detailní požadavky na vlastnosti
uložení. Pouze tak lze dosáhnout požadované životnosti.
Je nutné se podívat i na způsob uložení trouby, která bude umístěna bezvýkopovou
technologií. Investor a projektant buď nemají žádné nebo mají částečné obecné
znalosti o půdě v místě uložení. Nemůžeme v žádném případě vyloučit, že v trase
nebudou kameny, o něž by se trouba během zatahování podélně neotřela.
Při metodě berstlining se kupříkladu nové trouby protahují mezi střepy s ostrými
hranami ze staré roztržené trouby. Při použití metody vrtání s výplachem (HDD)
může pomocná suspenze částečně vnikat do mezer v zemině a narušit tak původně
stejnoměrnou stěnu vrtu. Důsledkem může být částečné sesypání.
U bezvýkopových technologií nelze vizuálně kontrolovat neporušení stěny trouby
nebo venkovní ochrany. Proto je nutné použít u bezvýkopových technologií
nejrobustnější potrubí a vysoce mechanicky zatížitelnou venkovní povrchovou
ochranu.
Trouby z tvárné litiny dosahující nejvyšších hodnot měrné přetvárné práce ve
srovnání s ostatními druhy trub nabízejí nejlepší předpoklady proto, že budou bez
poškození položeny i v nekontrolovatelných poměrech „uzavřeného“ způsobu
montáže. Spoje s prodlouženým hrdlem o jistící komoru a návarkem na hladkém
konci trouby zároveň díky vysokým dovoleným tažným silám umožňují velké
vzdálenosti, aniž by hrozilo selhání spoje při zatahování.
Pro dosažení stoprocentní bezpečnosti jsou k dispozici trouby s obalem z cementové
malty.
Výhody a přednosti bezvýkopového systému pokládky a obnovy potrubí oproti
otevřenému - klasické systému výstavby:
• omezení a narušení dopravních komunikací je minimální
• snížení objemu zemních prací až o 80 procent,
• zmenšení objemu transportované zeminy,
• minimální potřeba prostoru pro stavbu (mimořádný význam zejména ve městech).
To platí pro všechny bezvýkopové technologie pokládky a obnovy.
Navíc se při obnově potrubních sítí projevují i následující výhody:
• realizace stavebních prací probíhá bez otřesů, s minimem hluku a téměř
bezprašně,
• redukuje se na minimum nejenom omezení dopravy a zásobování obchodů ale i
občanů
• nedochází k poškození stromů a minimalizuje se poškození uliční zeleně,
• staré potrubí se rozdrtí nebo se odstraní z půdy,
• je umožněno i zvětšení průměru starého potrubí,
• vzhledem ke klesající spotřebě vody lze nové potrubí vtáhnout nebo zatlačit do
stávajícího potrubí,
• nejsou ohrožena jiná potrubní vedení,
• snížení stavebních nákladu na zemní práce jako největší nákladovou položku
obnovy potrubí.

V mnoha evropských městech dnes obnova potrubních sítí bezvýkopovou metodou
dosahuje významný podíl.

Závěr
Obal cementovou maltou je nejenom mechanicky zatížitelný, ale podle EN 545 a 598
je to venkovní ochrana do velmi vysoce agresivního půdního prostředí. Při použití u
bezvýkopových technologií se současně prodlužuje průměrná životnost potrubí až na
120 let (viz. pracovní listy DVGW W401).
Výkop, který se neprovede, je nejenom „ekologický“, ale i „ekonomický“.
V současné době se prosazuje zkušenost, že bezvýkopová technologie obnovy
stávajícího potrubí a realizace nového potrubí jsou obecně ekonomičtější než
klasické otevřené technologie. Když zatížíme výstavbu potrubí v otevřeném výkopu
náklady, které se zpravidla zatím neposuzují (zatížení okolí, odškodnění apod.), pak
jsou bezvýkopové technologie ještě výhodnější.
Množství dnes již velmi vyspělých variant bezvýkopových technologií umožňuje
vybrat pro každý projekt vhodný a ekonomický postup.
Bezvýkopové technologie při použití litinových trub se vyznačují vysokou účinností a
rychlostí montáže za každých klimatických podmínek, spolehlivostí a bezporuchovým
provozem s vysokou hospodárností.
Použitím trub z tvárné litiny s jištěnými spoji se realizují vodovodní a kanalizační
systémy nejvyšších užitných vlastností.
Mechanickými vlastnostmi trub z tvárné litiny, konstrukcí jištěných spojů a speciální
venkovní povrchovou ochranou je zajištěna nejdelší životnost potrubních sítí ze
všech v současné době používaných trubních materiálů.
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ABSTRACT
Today, the reality of increasing funding gaps to expand and replace the country’s
aging sewer system has resulted in public works officials seeking cost-feasible
solutions for stretching their diminishing capital budget allocations. Traditionally,
critical grade sewers have been installed using open-cut methods of construction
due to accuracy concerns with trenchless techniques such as horizontal
directional drilling. In an attempt to curb public concerns over road closures,
trenchless technologies are gaining popularity as government officials and
politicians try and minimize disruption to surface activities, particularly in dense,
urban environments. This paper describes the AXIS guided boring system, a new
and innovative trenchless method developed specifically for installing critical
grade sewers. A laser-guided camera system provides the guidance for achieving
grades under 0.5% using either sectional or continuous pipe products. Axis
provides a “green” solution due to minimal excavation requirements, elimination
of escaping drilling fluids due to an innovative vacuum system, and minimal
airborne emissions compared to traditional open-cut. A case study from a recent
pilot project using Axis is presented including productivity and grade accuracy.
Keywords: AXIS, guided boring, on-grade, infrastructure, trenchless technology

1. INTRODUCTION
There exists a worldwide trend to tackle the issue of aging sewer infrastructure.
Subsequently, municipal owners and engineers have been actively exploring the adoption of
innovative technologies for the installation of these critical systems. Historically, critical
grade sewers have been installed by methods including traditional open trenching, horizontal
directional drilling, microtunneling, auger boring, and pipe jacking. The latter four methods
are part of the family of trenchless technologies, which provide installations with minimal
surface disruption.
Traditional open trench methods are proven to achieving critical grades (<0.5%); however,
these have the disadvantage of creating surface disruption over a longer project schedule
duration compared to trenchless methods. Microtunneling, auger boring, and pipe jacking can
also achieve critical grades, but are often cost prohibitive and sometimes involve large
equipment requirements (Najafi 2005). Pilot tube microtunneling, as novel new technology,
is beginning to gain momentum for sewer installations; however, the technique requires an
engineered launch pit and is limited to installations of jacking pipe material. Horizontal
directional drilling (HDD) has a lot of risk in attempting to maintain critical grades (Bennett
and Ariaratnam 2008). HDD is an excellent method for grades >1% and in favourable
geotechnical conditions. It is also limited to only fused, welded, or jointed pipe material that
can be pulled into place.
This paper describes the AXIS guided boring system (Figure 1), a new and innovative
trenchless method developed specifically for installing critical grade sewers of pipe diameters
of 25 – 36 cm (10 – 14”) and distances up to 107 m (350’). A laser-guided camera system
provides the guidance for achieving grades under 0.5% using either sectional or continuous
pipe products. Axis provides a “green” solution due to minimal excavation requirements,
elimination of escaping drilling fluids due to an innovative vacuum system, and minimal
airborne emissions compared to traditional open-cut.

Figure 1. AXIS guided boring system

The system consists of four major components including the rack, rack power unit, vacuum
power unit, and vacuum tank. These major components perform their respective functions via
sectionalized drill casing running the length of the bore, including the foremost section known
as the drill head.

Figure 2. AXIS setup with vacuum hose and tank

Control of drilling and vacuum functions are centralized into a portable control console. The
console includes the target display monitor, machine parameter display monitor, drill head
steering control, thrust/pullback control, and rotation control. Depending on the depth of the
project, the controls console can be located inside or outside of the entrance pit.

2. METHOD
2.1 Set-up
First, two non-structural pits are dug on either side of the bore as illustrated in Figure 3. One
will serve as the launch pit; the other will be the receiving pit. The manhole can be
constructed in these pits once the project is completed.
At the far end of the launch pit, the laser is set for line and grade of the given project. The
leveling frame is then lowered into the pit and set as designated by the laser (Figure 4). Figure
5 illustrates the laser’s range and accuracy looking from the exit pit. Next, the rack and
carriage assembly is attached to the leveling frame. The drill head is then lowered into the pit
and attached to the rack.

Figure 3. Non-structural launch and receiving pits

Figure 4. Laser guidance system

Figure 5. Laser at 100m length and a 0.3% grade
2.2 Pilot Bore
The rack provides thrust and rotation to the cutting face located at the front of the drill head.
A closed circuit video camera within the drill head views the laser target and laser. While
drilling, the operator views a screen, integrated into the controls console, displaying the image
transmitted by the camera. The operator control box is shown in Figure 6. Based on the laser
position on the target, the operator can make slight steering adjustments to the drill head to
recover the selected line and grade.

Figure 6. AXIS operator control box

As the drill head is bored in, drilling fluids aid the cutting action as cuttings are removed
through the drill head and up the entrance pit to the vacuum tank via a high performance,
liquid ring vacuum pump with a moist air rating of 3400 CFM (96 m3/min).
Although the system is naturally inclined to go straight, corrective steering adjustments can be
made to maintain line and grade throughout the bore based on the image transmitted by
camera in the drill head. Adjustments are made by two pairs of opposing rams on an X-axis
within the steering shell at the front of the drill head. Hydraulically actuated and controlled by
the operator from the controls console, steering adjustments offer a maximum range of 1.9 cm
(0.75”) in any given direction.
When the drill head reaches the foremost end of the pit, vises are engaged and the drill head is
uncoupled from the carriage. The carriage reverses to its fully retracted position and is ready
for the first section of drill casing. At the center of each section of 2 meter long (6.6’) drill
casing includes a drive shaft providing rotation to the cutter face. Internal cavities allow laser
passage and vacuum functions the length of the bore. An external channel houses the data line
for the camera and drilling fluid hose. Each section of drill casing is coupled via two internal
pins with corresponding external latches. This process is repeated until the drill head reaches
the receiving pit and drill casing now lines the bore.
2.3 Product Pipe Installation
The system is compatible with a range of product pipe materials, such as polyvinyl chloride
(PVC), vitrified clay pipe (VCP) (Figure 7a), high density polyethylene (HDPE) (Figure 7b),
ductile iron pipe (DIP), and steel pipe via two chief installation methods.

Figure 7(a). Installation of Clay Pipe

Figure 7(b). Installation of HDPE Pipe

The first method, known as pipe jacking, requires rigidly constructed product pipe in
segments, such as clay or steel pipe. After the drill stem reaches the receiving pit, the drill
casing sections are substituted for product pipe segments in the launch pit. In a similar fashion
to the pilot bore, the carriage assembly thrusts forward, pushing the product pipe segment
through the bore. In the receiving pit, as the drill stem is pushed through, segments are hoisted
out of the pit. This continues until the final drill stem reaches the exit pit and the installed
product pipe now lines the bore.
The second installation option is to pull in the product pipe. When the drill head reaches the
receiving pit, the drill head is removed and the end of the product pipe is attached to the
remaining drill casing. As the carriage assembly reaches its fully retracted position, sections
of drill casing are hoisted from the launch pit until installed product pipe fully lines the bore.

Depending on the outside diameter of the chosen product pipe, it may be necessary upsize the
pilot borehole with a backreaming tool which attaches to the foremost section of drill casing.

3. HISTORY OF THE METHOD
Australian contractor Stuart Harrison has been involved in sewer and water pipeline
installation for more than 25 years. Through his experience, Harrison utilized both open cut
and trenchless methods to complete projects, but discovered they lacked in either productivity
or the pin-point accuracy required by on-grade installations. He began developing his own
trenchless solution, and by 2002 his patented guided boring system was born. Over the next
three years, his company built five units and successfully installed several hundred thousand
feet of water and sewer mains.
Vermeer, a manufacturer of horizontal directional drills, trenchers, vibratory plows, and
rockwheels serving the general utility installation industry acquired the technology in 2006.
Since then, Vermeer has dramatically refined the system, validated performance, and brought
the AXIS guided boring system to market in 2009.

4. CASE STUDY PROJECT OVERVIEW
Vermeer Corporation, Vermeer of Texas, and Houston-based contractor, BRH-Garver
recently completed a pilot project in Baton Rouge, Louisiana, U.S.A. Baton Rouge is the
capital of Louisiana and is located in the southeast portion of the state. The project owner was
the City of Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, which has a population of approximately
428,000 residents.
Primarily designed for open cut, BRH-Garver targeted the Baton Rouge project as an
opportunity to trial the technology. They proposed the method to the City of Baton Rouge,
and presented the AXIS guided boring system as an alternative to traditional open cutting of
approximately 295 meters (970 feet) of 250mm (10 inch) gravity sewer main.
The total installation consisted of three manhole-to-manhole bores, ranging from 62.5 meters
(205 feet) to 109 meters (358 feet) in length. The product to be installed was also negotiated
with the City of Baton Rouge, as the AXIS system provided the flexibility to either pull or
push pipe. Opting for the product that most closely resembled what would have been used if
the project had been performed using open cut, BRH-Garver proposed and received approval
to install a restrained-joint PVC pipe.
The first bore was 62.5 meters (205 feet) in length, and required a relatively flat grade of
0.28%. The launch pit was installed at the corner of two intersecting roads, thereby allowing
it to be used for the second bore, at approximately 90 degree to the first run. A 3.6 x 3.6 m
(12 x 12 feet) pit was dug to a depth of over 4 m (14 feet) in order to accommodate the drill
rack for both bores. The 343 mm (13.5 inch) pilot bore was completed in less than one day,
achieving the required grade specification. The next morning, a puller was attached and PVC
pipe was pulled back without a need to upsize, as the diameter of the pipe couplings was
approximately 7 mm less than the pilot hole. In the afternoon, the laser was reset, and the
machine was rotated 90 degrees and secured in preparation for the next bore.

The second and third bores were both 109 m (358 feet) long. The first of the two launched
from the same pit as the day before. The required grade was also 0.28% and the bore,
including pipe installation, was completed to the required line and grade in two days. The
third bore was launched from a 3.6 x 1.8 m (12 x 6 feet) pit, and utilized the same receiving
pit as the second bore. Again, the required line and grade were met, and the bore was
completed and the product installed in 2-1/2 days.
This project would have taken several weeks to complete, including surface restoration, had it
been performed by open cut methods as original proposed. The use of innovative trenchless
technologies such as AXIS serves to provide municipal owners with yet another alternative to
consider when engaging in critical grade sewer installation projects.

V. CONCLUSIONS
The AXIS guided boring system provides an alternative construction method for installing
critical gravity sewers. Installations in congested urban environments are particularly
challenging for traditional open cut methods. Originally developed in Australia, the technique
is capable of maintaining critical grades of less than 0.5% using small diameter pipes of 250 –
360mm (10 – 14”) and distances up to 107 m (350’). A major advantage of the AXIS system
is the ability to install both sectional (i.e. clay, etc.) and continuous pipe (i.e. high density
polyethylene, etc). The paper provided an overview of AXIS and a case history of a recently
completed trial project in Baton Rouge, Louisiana. Approximately 295 meters (970 feet) of
250mm (10 inch) gravity sewer main was installed in less than 6-1/2days at a critical grade of
0.28%. Continued equipment advancements in the trenchless industry will provide Engineers
and contractors in the trenchless industry will benefit through innovative alternatives for
installing pipelines requiring critical grades through the advancement in construction
equipment.

VI. REFERENCES
Bennett, R.D., and Ariaratnam, S.T. 2008. Horizontal directional drilling good practices
guidelines, 3rd Edition, HDD Consortium, Arlington, VA.
Najafi, M. 2005. Trenchless technology: pipelines and utility design, construction and
renewal, McGraw-Hill, New York.

MODERNÍ ZPŮSOBY POKLÁDKY PE POTRUBÍ A VÝBĚR MATERIÁLU
ELIMINUJÍCÍ RIZIKA POŠKOZENÍ
Ing. Daniel Šnajdr
Polyethylenové PE potrubí
Tlakové potrubní systémy z PE materiálu se na celém světě osvědčily jako vysoce kvalitní a
hospodárné systémy pro zásobování pitnou vodou a plynem, stejně jako systémy pro tlakové
odvádění odpadních vod. Na trhu se začínají stále více prosazovat moderní způsoby
pokládky těchto PE potrubí a bezvýkopové sanace stávajících (ocelových, litinových,
azbestocementových a dalších) potrubí. U těchto moderních způsobů pokládky jsou
vlastnosti polyethylenu nenahraditelné.
Stále větší prosazování se těchto moderních metod je způsobeno větší efektivitou práce
pokládky, která je v konečných kalkulacích pro investory ekonomicky velmi zajímavá. Při
porovnání jednotlivých nákladů na pokládku 1 bm PE potrubí je zřejmé, že největší položkou
v celkové ceně investice jsou zemní práce, u kterých se použitím těchto moderní způsobů
výrazně sníží objemy a tím i celkové investiční náklady. Tyto nové technologie využívají
různé způsoby zjednodušující pokládku, avšak samotná realizace zároveň zvyšuje riziko
poškození potrubí. U potrubí mohou vznikat různé kombinace mechanického namáhání, na
které PE potrubí používané před lety nebylo navrhované. Odborníci zabývající se vývojem
nových typů potrubí dostali za úkol navrhnout potrubí, které může být použito pro různé
způsoby pokládky, aniž by došlo vlivem mechanického namáhání ke snížení životnosti
celého potrubního systému. Řešení tohoto zadání vedlo ke vzniku nového materiálu
označovaného jako PE100 RC („Resistant to Crack“). Aby bylo docíleno co největší ochrany
proti vnějším vlivům, je ideální potrubí vyrobené jako vícevrstvé. Společnost Wavin je v rámci
celé Evropy známá jako výrobce plastových potrubí, který svoje výrobky na trh nejen
dodává, ale i neustále vyvíjí a inovuje. Díky aktivní účasti odborníků společnosti Wavin přímo
na stavbách, kde se pokládka realizuje, a jejich zpětné vazbě, se Wavin přímo účastní vývoje
nových trendů v oboru inženýrských sítí a podílel se i na vývoji nových PE potrubí.
Riziko poškození potrubí
Jednotlivé způsoby pokládky potrubí s sebou přinášejí
různou kombinaci krátkodobého a dlouhodobého namáhání,
která vytvářejí různá rizika poškození a mohou ovlivnit
očekávanou životnost potrubního systému.
WAVIN rozlišuje tři úrovně možného rizika poškození,
kterým je potrubí vystaveno:
•
•
•

NÍZKÉ
STŘEDNÍ
VYSOKÉ

Pro každé riziko poškození doporučuje
WAVIN optimální materiál a skladbu trubky:

RIZIKO
POŠKOZENÍ

DOPORUČENÉ
POTRUBÍ

SKLADBA
POTRUBÍ

nízké

PE100

jednovrstvé

střední

SafeTech RC

dvouvrstvé

vysoké

Wavin TS

třívrstvé

Doporučené potrubí
Moderní tlakový potrubní systém SafeTech RC, pro
způsoby pokládky se středním rizikem poškození,
nabízí možnost ušetřit až 50 % nákladů oproti
standardnímu způsobu pokládky. Zároveň zaručuje
100letou funkčnost a spolehlivost. Potrubí
SafeTech RC se skládá ze dvou vrstev. Vnější
vrstva má signalizační barvu pro různé účely
použití - modrou pro vodovody, zelenou pro
kanalizaci a oranžovo-žlutou pro plyn. SafeTech
RC se vyrábí v průměrech od 90 až do 450 mm, v
rozměrových třídách SDR 11 a SDR 17.
Společnost Wavin používá pro výrobu vícevrstvých
PE potrubí s integrovanou ochranou proti vnějším
vlivům jako vstupní surovinu dva typy granulátu
označovaných PE 100 RC. Je to granulát N 6000 a
granulát XSC 50. Řetězce makromolekul, ze
kterých se tyto materiály skládají, mezi sebou
vytvářejí pevnější vazbu.

Špičkou mezi vícevrstvými potrubími s
integrovanou
ochranou proti vnějším vlivům je potrubí
Wavin TS. Toto
potrubí bylo vyvinuto pro způsoby pokládky
se středním
a vysokým rizikem poškození a všude tam,
kde je požadovaná maximální bezpečnost
a spolehlivost potrubního systému.
Wavin TS je třívrstvé potrubí s vnitřní a
vnější ochrannou
vrstvou z extrémně trvanlivého PE 100 RC
materiálu XSC 50 a se střední vrstvou z
PE 100 RC materiálu N 6000. Všechny tři
vrstvy jsou vzájemně molekulárně spojeny
a nedají se mechanicky oddělit. Díky
materiálovým vlastnostem a díky
konstrukci potrubí nabízí systém Wavin TS
– v extrémních případech
poškrábání povrchu potrubí či výskytu bodových zatížení – vyšší spolehlivost a trvanlivost v
porovnání s ostatními typy PE potrubí. Poškození na povrchu potrubí, jako povrchové vrypy
či rýhy, jsou přípustné až do 20 % tloušťky stěny.

Moderní způsoby pokládky

Pokládka do otevřeného výkopu bez použití pískového lože
Pokládka do otevřeného výkopu, kde je pro podsyp a
obsyp potrubí použit písek, patří mezi nejstarší způsoby
pokládky PE potrubí. Pokud bychom starší typy PE
potrubí (PE 63, PE 80 a PE 100), které nemají zvýšenou
odolnost proti mechanickému namáhání, neuložili do
pískového lože, snížila by se jejich očekávaná životnost
více než pětkrát. Díky novým typům potrubí z materiálu
PE100 RC můžeme pokládat potrubí bez pískového lože,
aniž by se snížila očekávaná životnost systému.
Pokládka bez pískového lože patří mezi způsoby
pokládky potrubí se středním nebo vysokým rizikem
poškození potrubí, v závislosti na třídě těžitelnosti zeminy
(dle ČSN 73 3050) , do které potrubí pokládáme.

Pluhování
Při pokládce PE potrubí pluhováním dochází vlivem
hnací síly na pluh k vytváření rýhy. Potrubí je
následně vtaženo do pokládací šachty spojené
s radlicí a poté položeno do radlicí vytvořené rýhy.
Podle stálosti půdy se může zemina více či méně
sesouvat. Tím již dochází k částečnému zasypávání
(uzavírání) rýhy. Tímto způsobem může být položeno
potrubí do maximálního průměru 225 mm. Při
pluhování není potrubí v zemině taženo, ale do rýhy
se pokládá. Tento způsob se nazývá „nekonečné
pluhování“. Druhým způsobem tzv., „raketovým
pluhováním“, lze pokládat potrubí až do průměru
d630 mm. Pluhování patří mezi způsoby pokládky
potrubí se středním až vysokým rizikem poškození potrubí.

Řízené vrtání
Řízené horizontální vrtání je v současné době asi nejvíce
rozšířený způsob bezvýkopové pokládky nových potrubních
systémů. Během instalace je nejprve nutné vybudovat
pilotní vrt malého průměru vedený horizontálně mezi dvěma
body. K pronikání vrtné hlavy do zeminy se nejčastěji
používá vysokotlakých vodních trysek. Navigační systém
hlásí polohu vrtací hlavy a její hloubku. Posledním
technologickým krokem je protažení potrubí. Řízené
horizontální vrtání patří mezi způsoby pokládky potrubí se
středním až vysokým rizikem poškození potrubí.

Relining
Nejjednodušší, nejlevnější a nejznámější způsob
sanace stávajících potrubních systémů mezi způsoby
využívajícími PE potrubí je Relining. Tato technologie
spočívá v zatahování PE trubky s vnějším průměrem
menším, než je vnitřní průměr stávajícího potrubí.
Relining je vhodný pro sanace potrubí, u kterých lze
akceptovat snížení průtočného profilu potrubí.
Rozhodnutí o použití Reliningu musí předcházet
televizní inspekce (CCTV) renovovaného úseku, která
potvrdí možnost použití právě této technologie, a
ukáže případné překážky k odstranění (návarky, příliš
hluboko zapuštěné trubky přípojek atd.).
Renovovaným úsekem lze také protáhnout kontrolní
trubku zhotovenou z kusu trubky PE, která má být
použita jako vložka. Relining patří mezi způsoby
pokládky potrubí se středním rizikem poškození.

Pipe Bursting
Technologie Pipe Bursting je sanací potrubí, která
spočívá ve využití trasy stávajícího potrubí, které se
rozruší rozbíjecí hlavou, úlomky potrubí se roztlačí
do stran a vytvoří se tunel pro zatažení nového
potrubí. Touto technologií lze jako jedinou docílit
zvětšení průměru potrubí po sanaci. Technologií
Pipe Bursting je možno vyměňovat pouze přímočaré
úseky potrubí. Pipe Bursting patří mezi způsoby
pokládky potrubí s vysokým rizikem poškození.

Závěr
V dnešní době se stále více hledají způsoby jak snížit investiční náklady na výstavbu
nových inženýrských sítí nebo na sanace stávajících potrubí v nevyhovujícím stavu.
Vhodnou kombinací výše uvedených moderních způsobů pokládky a nových typů PE
potrubí dokáže investor významně ušetřit a přitom zajistit vyšší kvalitu a spolehlivost
systému.

Navrtání plynového potrubí při stavbě kolektoru v Ostravě – poznatky a poučení
z havárie
Ing. Karel Franczyk, Ph.D – Subterra, a.s.
K mimořádné události - navrtání plynového potrubí DN 500 – došlo 24. 6. 2004 v 9, 40 h na
stavbě Kolektor Centrum Ostrava. Stalo se to na části stavby F u osádky vrtařů z firmy
Kosper. Přesně šlo o vrtanou přípojku č. 363 P do domu na Jurečkova 12.
1. Průběh havárie
Po navrtání začal plyn z potrubí pronikat do kolektoru, a proto vrtaři v souladu
s havarijním plánem odvolali z daného úseku další pracovníky, vypnuli elektrický proud
v úseku těžní šachty F a vylezli na povrch, kde se nejdříve pokusili neúspěšně dovolat na
havarijní číslo plynařů a pak informovali CTV. Zároveň informovali telefonicky i vedení
firem Kosper a Subterra.
Nejdříve se dostali na místo hasiči, kteří společně s policií prováděli evakuaci lidí
v zóně ca. 300 x 300 m v okolí místa. Později přijelo ještě vozidlo HBZS.
Technici firmy Subterra a Ingstavu zabezpečili vypnutí elektrického proudu v celém kolektoru
a zajistili odchod všech pracovníků z podzemí. Zároveň byly ke všem jámám a vstupům
(revizní šachtice, únikové východy) rozestaveny hlídky. VLH a jeho zástupce (ing. Dolinek a
ing. Franczyk) společně s BP technikem ing. Holuškou a inženýry stavby ( ing. Muška a ing.
Kvěťák) byli po celou dobu havárie na místě zásahu, konzultovali jednotlivé záchranné
operace a byli nápomocni hasičům a záchranářům. Telefonicky byli informováni i ředitelé
obou firem, investoři a OBÚ Ostrava.
Takto bylo rozhodnuto o postavení větrních přehrad směrem ke kolektoru
Poděbradova a za jámou E pod ulicí Zámecká. (Mimo prostor mezi jámami E a F se plyn
v podzemí vyskytoval do 0,2%). Zároveň bylo dohodnuto, že záchranáři proměří koncentrace
v podzemí a pokusí se utěsnit místo návrtu, což se skutečně ve 12, 20 h podařilo. Následná
měření koncentrací jak v kolektoru tak i z jednotlivých výstupů prokázaly postupné odvětrání
díla, tak že od 13, 10 h se již naměřily do 0,2 %.
Provizorním utěsněním vrtu v podzemí a následným prokazatelným odvětráním
kolektoru přirozeným větrním proudem - tedy mezi 12,30 a 13,10 h pominulo akutní
nebezpečí ohrožení centra města. Na to jsme opakovaně poukazovali, načež velitel zásahu
povolil průjezdy tramvají přes ulici Nádražní ve 13,57 hod., ale jinak trval na uzavření
evakuované zóny. Velitel zásahu dále souhlasil s obnovením prací na pracovištích šachet D,C
a B, za předpokladu pravidelné kontroly koncentrací plynu v ovzduší, což jsme provedli.
Nicméně bylo nutno provést vlastní opravu poškozeného potrubí. Za tím účelem byla
přivolána firma provádějící výkopové práce. Pracovníci během 4 hodin - tj. asi do 17,30
provedli výkop cca 2 x 6 metrů do hlouby asi 1,8 m, kdy bylo odkryto plynové potrubí. V tu
chvíli pokračovali v obnažování potrubí pracovníci firmy Kosper pod dohledem plynařů a
hasičů. Ti uvolnili vrtnou kolonu a rozšiřovací dláto, které poškození způsobilo. Ukázalo se,
že nářadí jen velmi těsně zachytilo plynové potrubí DN 500 a způsobilo v něm otvor cca 2 x
0,5 cm. Plyn z otvoru nadále intenzivně unikal do povětří. Krátce před 19,00 se práce ujali
plynaři a okamžitě provedli provizorní zaslepení otvoru páskou, čímž únik plynu definitivně
ustal. Na základě naší dohody provedli hasiči a záchranáři ještě přeměření koncentrací plynu
v kolektoru a ve sklepích okolních objektů - plyn nebyl už nikde zjištěn.
Z toho důvodu ukončili pracovníci hasičských záchranných sborů svou činnost.
V 19,00 předali protokolárně místo zásahu plynovodu plynařům a kolektor fy. Subterra,a.s.
Byla zrušena bezpečnostní zóna a byl zajištěn návrat obyvatel a uživatelů evakuovaných
objektů a dále byla obnovena doprava..

Zápisem do provozní knihy a osobním rozhovorem s nočními směnovými techniky jsme
povolili obnovení prací i na úseku E a F. Vrtné práce v celém tunelu byly zastaveny až do
odvolání a místo návrtu bylo zajištěno pro následné vyšetřování.
2. Vyšetřování
Mimořádná událost byla vyšetřována pracovníky Obvodního báňského úřadu v Ostravě a
Policií české republiky. Oba orgány ukončily vyšetřování bez zjištění konkrétního zavinění.
Na základě této události se však OBÚ Ostrava rozhodl rozeslat firmám provádějícím vrtné
práce v blízkosti povrchu doporučení, aby se u vrtů nad 15 m provádělo průběžné
inklinometrické měření, které ověří správnost vedení vrtu.
3. Poznámky a doporučení
Postup vrtařů
Pracovníci firmy Kosper, poté, co navrtali plynové potrubí a ucítili plyn opustili místo vrtání
s tím, že jeden pracovník šel po směru větrů na jámu E a odvolával lidi z podzemí a ostatní
vylezli nahoru jámou F, aby obstarali materiál pro utěsnění vrtu. Současně volali na IZS,
protože se domnívali, že havarijní složka plynařů by mohla zajistit odstavení patřičného úseku
plynovodu. Dispečer IZS však místo toho povolal zejména hasiče. Údajně nebylo možné toto
plynové potrubí nikde zastavit nebo odstavit. Na jámě F v současnou dobu neprovádí Subterra
žádné práce, přestože tam je provozní základna s kanceláří provozních techniků. Z toho
důvodu se stalo, že ve chvíli, kdy pracovníci firmy Kosperu vyfárali z podzemí, nebyl na
místě žádný technik firmy Subterra, a.s. Byl tam jen koordinátor, který zajišťuje smluvně pro
Subterru a město vstupy vrtařů do objektů a po konzultaci s ním vrtaři volali na IZS. Nicméně
je nutno říci, že postupovali zcela dokonale v souladu se schváleným havarijním plánem.
Spolupráce s IZS
Náš havarijní plán, který byl předložen i na IZS k připomínkám předpokládá obdobně jako
v podmínkách dolů vznik havarijní komise v čele s VLH, kterému podléhají i jednotky
záchranných sborů. V praxi to ale vypadalo tak, že o všem rozhodovali hasiči, často bez
konzultací s kýmkoliv. Domnívám se, že tento bod je třeba právně ujasnit, protože to lze
chápat ve vztahu k povrchu a obyvatelům města, ale problém to je ve vztahu k podzemí.
Hasiči prokázali, že se neorientují ve věcech větrání a zaplynování tunelových prostor a
nemají k tomu ani vybavení. (Jejich dýchací technika nemá uzavřený okruh, nemají měřící
techniku schopnou měřit podstropní vrstvy a oni ani neví, co to podstropní vrstvy jsou). Svým
jednáním - na příklad když neodůvodněně zapnuli elektřinu v podzemí, kde byl nahromaděný
plyn, anebo kdy ztráceli přehled o pohybu záchranářů v podzemí - spíše nebezpečí havárie
umocňovali, než naopak.
Navíc rozhodnutí evakuovat banky na Nádražní ulici byla dle našeho názoru přehnaná
a neodůvodněná, přičemž tyto banky nejsou s kolektorem dosud propojené a jsou dostatečně
daleko. Navíc reálné nebezpečí pominulo po 13,00, ale evakuace byla ukončena až v 19,00.
Tato rozhodnutí hasičů budou zřejmě ve svém důsledku stát hodně peněz a je otázka jestli je
možné je nějak dohnat k odpovědnosti.
Zavinění havárie
Domnívám se že lze jasně říci jaké okolnosti přispěly k vzniku havárie. Jde o následující
kombinaci vlivů:

- Projektové řešení přípojek
Z úsporných důvodů řešil projektant veškeré přípojky z kolektoru vrtanými chráničkami a
ne raženými odbočkami. Tak došlo k tomu, že i přípojky velmi dlouhé (i přes 20 m) se
vrtají z kolektoru přes síť podzemních vedení ve městě. Protože tato síť je velmi hustá,
velmi často se umístění přípojek pohybuje na hranici ochranných pásem podzemních
vedení. Při vrtech ca. 20 m dlouhých (havarovaný vrt měl délku 19 m) není technologicky
možné udržet dokonale rovný směr a v závěru vrtání mohou tyto odchylky geometricky
narůstat. Domnívám se, že tímto existuje určité riziko dané už projektovaným řešením.
Ostatně toto řešení jsme připomínkovali ještě před zahájením prací na přípojkách.
- Umístění plynového potrubí
Plynové potrubí bylo v projektu zaznamenáno, ale mělo se nacházet o 30 - 40 cm výše
než, kde skutečně bylo. Je otázka dalšího šetření, jak průkazné tyto podklady byly a kdo je
poskytl, ale je jisté, že kdyby bylo potrubí jen o pět centimetrů výše, tak by k havárii
nedošlo.
- Zavinění pracovníků firmy Kosper
Kontrolou na místě s inspektory OBÚ jsme se přesvědčili, že stroj byl správně ustavený, a
že začal vrtat v projektovaném úhlu 15 st. Je otázka z jakého důvodu došlo k vychýlení ze
směru až na 18 st. a v místě havárie až o 75 cm. Je pravděpodobné, že to bylo vlivem
nepříznivé geologie, ale osádka dle mého názoru podcenila situaci a měla být vzhledem ke
známé existenci plynového potrubí nad nimi obezřetnější. Minimálně měli využít toho, že
věděli, kde jim vyšel pilotní vrt a přehodnotit situaci, jestli nehrozí vychýlení ze směru.
Mimo to měli mít vrtaři po ruce připravený materiál na ucpání vrtu a k žádnému
zaplynování podzemí pak vůbec nemuselo dojít.

