25 let od založení ISTT z pohledu Cysty
Ing. Stanislav Drábek, předseda Cysty

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé bezvýkopových technologií,
vážení hosté. V minulých dvou letech se konaly naše národní konference ve
znamení číslice 15. Právě tolik let uplynulo od založení CzSTT a jeho přijetí za člena
Mezinárodní společnosti pro bezvýkopové technologie – ISTT. Stejné narozeniny
oslavil také náš ZPRAVODAJ NODIG. Ano, tolik let uplynulo a my jsme bilancovali a
vzpomínali. Při pohledu do kalendáře jsem si uvědomil, že se letos v tomto úvodním
vystoupení musím podívat i za jiným oslavencem. Letos v červnu totiž uplynulo 25 let
od založení ISTT.
Náš pětadvacetiletý oslavenec
spatřil světlo tohoto světa v roce 1986 v Londýně, kde se předtím již několik let
konaly schůzky odborníků. Právě v červnu toho roku se došlo k závěru, že problém
rozkopaných ulic při výstavbě nových podzemních vedení není jenom problémem
Londýna a jiných evropských měst, ale je to problém celosvětový. Byla založena
mezinárodní společnost, jejímž sloganem bylo NO-DIG (čili NEKOPAT) a
prostřednictvím časopisu TUNNEL & TUNNELING vyšla výzva, aby se odbornícinadšenci pro bezvýkopové technologie přihlásili za členy. Další výzvou bylo, že
vzniknou-li v jednotlivých zemích národní společnosti s více než 25 členy, mohou

zažádat o přidružené členství v této společnosti, která ještě tentýž rok byla úředně
zaregistrována v Londýně s novým názvem ISTT (International Society for
Trenchless Technology). Výsledek výzvy byl velmi pozitivní. „Rodina“ ISTT se začala
rozrůstat geometrickou řadou zejména o individuální členy. Byl jsem mezi nimi už od
roku 1988 a začal jsem u nás organizovat založení CzSTT. Byli jsme přijati do ISTT
v roce 1994 jako třináctá národní organizace. Byli jsme první organizací ze států
tehdejší tzv. „Východní Evropy“
Naše společnost CzSTT pracovala v mezinárodním měřítku velmi dobře. Díky
tomu jsme byli po 7 letech členství pověřeni uspořádat celosvětovou konferenci NODIG 2001 u nás v Praze. Potěšilo nás to, byla to však opravdu „fuška“. Konference
se konala ve dnech
9. -13. Září 2001 v Kongresovém centru v Praze. Patronát nad touto akcí převzalo
MŽP České republiky v čele s ministrem Kužvartem. Organizační zajištění
konference, výstavy a doprovodných akcí měla na starosti renomovaná firma
GUARANT Ltd. Všechno proběhlo excelentně, přijelo více než 500 účastníků
z celého světa. Přijela celá řada VIP hostů, mimo jiné prezident UNEP prof. Halls,
prezident ISTT dr. Tohyama, předseda ISTT pan Gert Fischer, velvyslanec EU v ČR
pan Cibriani a téměř všichni předsedové národních společností. Setkání hostí se
uskutečnilo 10. září 2001 v historických prostorách Břevnovského kláštera.
Protože ISTT slavila 15. výročí svého založení, byly pro všechny významné
hosty připraveny pamětní medaile. Autorem medaile byl pan Ladislav Kozák, jeden
z nejlepších světových medailérů, kterému byla udělena prestižní mezinárodní cena
za nejlepší oběžnou minci roku 1993, za českou padesátikorunovou minci.
Je ještě jedno „kulaté“ výročí, pro mne jedno
z nejotřesnějších. Bylo to 11. září 2001 v 16 hodin, kdy v Praze skončilo konferenční
jednání. V tu dobu se nad Amerikou odehrála strašná tragedie. V Praze bylo na
konferenci asi 40 účastníků z USA. Letadla do USA nelétala, byla to situace, jejíž
zvládnut pro nás, jako pro organizátory konference, vyžadovalo snad více námahy,
než celá její organizace.
Ale touto vzpomínkou bych nechtěl svoje vystoupení ukončit. Naopak v závěru
svého vystoupení bych rád ještě jednou přivítal pana Johna Hemphilla , který přijel až
z USA, aby se naší národní konference zúčastnil a aby nám, jako výkonný ředitel
ISTT přiblížil, jaká je současnost a budoucnost ISTT po 25 letech činnosti. Jsem si
vědom toho, že vrcholní zástupci ISTT nemohou jezdit na každou národní konferenci.
To by pokladna ISTT určitě neunesla a ani by se to časově nenechalo zvládnout.
Z druhé strany je jeho účast možno brát jako projev uznání za práci CzSTT
v mezinárodním měřítku. Přemýšlel jsem, jakým dárkem by bylo možno pana Johna
Hemphilla uctít. Předsednictvo naší společnosti mi dovolilo sáhnout do tresoru a
vyjmout jednu pamětní medaili, kterou máme pro naši společnost v pěti kusech jako
numismatickou relikvii. Ano, je to již vzpomenutá pamětní medaile z roku 2001.
Dovolte mi proto, abych nyní jménem vás všech, jménem CzSTT i jménem
mým Johnovi tuto pamětní medaili, jako vzpomínku na jeho oficiální návštěvu
CzSTT, předal.

Je srovnání bezvýkopových technologií a vína v mottu
konference přehnané?
Karel Franczyk,
Subterra a.s., Praha
„Ve víně je pravda. V bezvýkopových technologiích budoucnost!“ ( Marek Helcelet)

Úvod
Výše uvedené motto konference pracuje se čtyřmi poměrně zajímavými pojmy: víno,
pravda, bezvýkopové technologie a budoucnost. Je snad opravdu něco, co tyto pojmy
spojuje? Co jim dává logický a smysluplný obsah – nejen jako vtipný a mírně provokativní
text vhodný pro upoutání pozornosti návštěvníků konference?
Bonmot „Ve víně je pravda“, chápu jako vyrovnání se s relativitou pojmu „pravda“ tím, že
od něj utečeme k vínu. Spojení bezvýkopových technologií a budoucnosti je celkem patrné –
je evidentní, že v budoucnosti bude větší a větší problém s prokopáváním silnic a na druhou
stranu porostou technické možnosti bezvýkopových technologií. Zajímavé souvislosti však
nabízí propojení pojmů bezvýkopových technologií a pravdy, eventuálně vína.
Málokdy se nám pojem „pravda“ vyjeví v takové nahotě, jako při zpětném čtení
geologické zprávy projektu, jehož realizaci jsme právě dokončili. Jestliže slovník definuje
pravdu jako shodu určité teze s objektivně zjištěnou skutečností, pak při čtení těchto
geologických zpráv leckdy marně nalézáme sebemenší podobnost uváděných tezí
s objektivně zjištěnou a trpce prožitou skutečností na stavbě. Otázka vína nás pak možná
napadne v souvislosti s úvahami, čemu že se věnovali asi projektanti a geologové, kteří
geologickou zprávu tvořili. Ale takhle daleko bych zacházet nechtěl. Zústaňme u prostého
konstatování, že objektivní realita podzemní stavby je často velmi vzdálená od zjhištění
popisovaných v geologické zprávě, a to zejména proto, že geologické poměry v České
kotlině jsou velmi proměnlivé a těžko se zjišťují. Jako příklad jednoho takového složitého
příběhu, který začal geologickou zprávou a vyvíjel se poněkud jinak, naštěstí se šťastným
koncem, uvedu stavbu opravy kanalizace na třídě kpt. Bartoše v Pardubicích.

,
1. Úvod
Subterra zahájila v pondělí 18. dubna řízené mikrotunelování strojem ISEKI při opravě kanalizace v
Pardubicích. Pracovní tým divize 1 má za úkol opravit téměř 150 metrů dlouhý kanalizační řad pod
ulicí kapitána Bartoše. S metodou mikrotunelování má firma Subterra bohaté zkušenosti, např. ze
stavby „Kompletace kanalizačních sběračů – Karviná“, která probíhala v letech 2007 – 2009, kde
technologie mikrotunelování strojem ISEKI byla nasazena v nezvykle velkém rozsahu na české
poměry. Při opravě kanalizace v Pardubicích se firma Subterra a.s k této technologii vrátila s ohledem

na výhody, které tato metoda skýtá a místní podmínky. Vytíženou ulici totiž není možné rozkopat a
provést opravy v otevřeném výkopu.

2. Základní data projektu
- Objednatel stavby: město Pardubice
- Hlavní dodavatel mikrotunelování: Subterra, a.s.
- Dodavatel mikrotunelovací technologie: ISEKI microtunnelling
- Celková délka kanalizace: 145 m
- Průměr potrubí: 1275 mm (vnější průměr) x 1000 mm (vnitřní průměr) x 2.000 mm (délka)
- Harmonogram předpokládaných prací:
 Pracovní doba - dvousměnný provoz 24 hod denně od pondělí do soboty
 Počáteční ustavení v každé startovací jámě

5 – 7 dnů

 Spuštění zařízení

0,5 dne

 Obnovení provozu zařízení

0,5 dne

 Očekávaný postup

6 – 12 m za den

 Vyčištění zařízení, demobilizace staveniště

2- 4 dny

3. Geologické poměry
Město Pardubice je obecně známé celkově ne moc příznivou geologií. Geologický průzkum ukázal,
na složitější geologické složení. Pardubice leží na usazeninách české křídové pánve, která je tvořená
převážně jílovci, slínovci, opukami a pískovci (Obr. 1 Geologie Pardubicko).

Obr. 1 Geologie Pardubicko (geoportál CENIA)

Zdroj: (geoportál CENIA)

Lokalita ražby má různorodý geologický poměr od navážek všeobecného typu (cihly, asfalt, hlína,
písek, štěrk či škvára) přes organicky měkké naplaveniny až po písko-štěrk, viz Tab. 1 Geologický
průzkum.
Tab. 1 Geologický průzkum
kóta terénu 219,7 m n. m. - okraj labského aluvia zavezený navážkami

S1:
hloubka

0,0
0,7

0,7
4,9

4,9
5,4

sled vrstev

klasifikace
těžitelnost
ČSN 731001 ČSN 733050

zhutnitelnost
(vhodnost do
zásypů)

navážka kyprá - písčitá hlína s
hrubými
zlomky
cihel,
betonu,
dlažebními kostkami, asfaltem ze silnic
apod., 50% do 20-30 cm, ojediněle 50
cm

G4/GM-Y-

3-4

podmínečná

navážka ulehlá - hlína, hlinitý písek
- se
štěrky,
hrubým
kamenivem,
asfaltem, betonem apod. v průměru 4050 % do 20-30 cm, ojediněle 60 cm

G4/GM-Y

4

podmínečná

F6/CI-O-Y

3

nevhodná

-

navážka - škvára s uhelným
mourem,
organickou
hlínou
a
občasným hrubým kamenivem

5,4

-

šedočerný měkký organický náplav
s hrubými zlomky zetlelých větví dřevin

F8/CH-O

2

nevhodná

6,8

-

šedožlutý písek zkalený org.
detritem, s občasnými štěrky do 2-3 cm

F8/CH

2

vhodná

6,8

7,0

Hladina podzemní vody
naražená - okolo 4,5 m v navážkách, okolo 6,5 m v náplavu
ustálená 4,4 m (po dvou hodinách po odvrtání)

Kóta terénu 219,7 m n. m.- výběžek wurmské štěrkopískové terasy do aluvia Labe

S2:
hloubka

0,0

-

0,8

0,8
3,2

klasifikace
těžitelnost
ČSN 731001 ČSN 733050

sled vrstev

navážka
komunálním
kamenivo

-

hlína s
odpadem,

popelem,
občasné

nevhodná

S2/SP

2

dobrá

hnědožlutý střední až hrubý písek s
25% štěrků do 4 cm

S2/SP

2

dobrá

S2/SP

2

dobrá

hnědožlutý písčitý štěrk, 60%
- polymiktních štěrků do 5 cm, ojediněle
7 cm, hlavní podíl do 1 cm, s výplní
hrubého písku

G2/GP

2

dobrá

béžový střední až hrubý písek s 1020% štěrků do 0,5 - 1 cm

S2/SP

2

dobrá

F8/CH

2

nevhodná

-

4,3

-

4,3

dtto narezlý

4,5

5,8

2

krémově hnědý písek střední s
- polohami písku středního až hrubého
se štěrčíky 10-20% do 1,5 cm, hlavní
podíl do 0,5 cm

3,2

4,5

F3/MS-OY

zhutnitelnost
(vhodnost do
zásypů)

5,8

-

6,9

-

6,9

žlutošedý tuhý slín

7,0

Hladina podzemní vody
naražená - okolo 4,5 m
ustálená 4,2 m

Přeloženo do srozumitelného jazyka – co ty sondy vlastně říkají? V blízkosti chystané ražby se
realizovaly dvě sondy s pronikavě odlišným výnosem. Jedna pokazovala na výskyt jemnozrnných
štěrkopísků, pro ražbu celkem příznivých, druhá předpovídala nepředvídatelné navážky různého
druhu včetně možného výskytu nevybuchlé munice z druhé světové války. Nikdo z geologů však
nerbyl schopný říci, jestli bude většina ražby spíše charakterem sondě 1 či spíše sondě 2 anebo
v jakém vzájemném poměru to bude. Pro zhotovitele tím vzniká situace, kdy pro rozhodnutí o volbě
prováděcí technologie je lepší zprávy zahodit a vzít si raději sklenici vína.

4. Základní údaje o prováděcí technologii
 Stroj Unclemole TCC 1220 mm OD nastavitelný na 1295 mm OD / 1000 mm ID:
⇒ Rozměry:
 Délka: 2968 mm
 Průměr: 1220 mm, nastavitelný na 1295 mm
⇒ Hmotnost: 9 tun (přibližně)
⇒ Výkonnostní data:
 Výkon hlavní motorové jednotky: 30 kW
 Dosažitelný krouticí moment řezání / sekání: 122 kNm
 Rychlost řezací hlavy: 2.0 rpm
 Epicyklické drtící akce: 26 za otočku (72 za minutu)
⇒ Ostatní data:
 Maximální velikost balvanu: 400mm
 Maximální neohraničená kompresní síla balvanu: 200 MPa
 Řídící ramena: 2, produkující 144 tun (140 barů) / Laserové zaměřování + Digitální CCTV
 Audio komunikační jednotka
 MTBM čtečka měřidel: Zemní tlak / Tlak povrchové vody / Tlak odpadu / Tlak hydraulické
jednotky / Tlak řídícího ramena MTBM / Kruhový adaptér protlačovací trubky

 Doprovodné a přídavné zařízení:
 Kontrolní stanoviště pro řízení systémů Unclemole TCC/Super od 1000mm id do 1200mm id
 Řídicí systém se sebevyvažovacím laserem TP-L4B s červeným paprskem
 Multitypová výbava pro protlačování včetně hydraulického síťového zdroje 30 kW
 Vybavení pro pumpování odpadu:
-

30 kW Variabilní hlavní vnitřní pumpa

-

15 kW Variabilní hlavní vnější pumpa

-

Přídavná čerpadla 15 kW Variabilní a fixní in-line vnitřní pumpa

 Vstřikovací vybavení pro směšování maziva – koloidní mixér 120 l s pumpou o tlaku 30 barů
 Separace odpadu – 15 stop dlouhá platforma s Flo-Line Primer Variable rychle rotujícím sítem
 Jeřáb na uložení potrubí

5. Průběh prací
Mikrotunelovací práce trvaly celkem 10 dnů. Pracovalo se na dvě směny – denní a noční.
Geologické podmínky se nakonec podobaly oběma sondám jen částečně. V první polovině úseku se
vyskytovaly jemnozrnné ščtěrkopísky s příměsí jílů, což bylo pro ražbu velmi příznivé a dosahovalo se
postupů 12 – 14 metrů za směnu. V polovině trasy se podmínky výrazně změnily a stroj se potýkal
s navážkami různého typu, balvanitými štěrky a v podloží staré železniční trati i se základovou
betonovou a železobetonovou konstrukcí. Přítomnost munice se nepotvrdila. Zde se postupy výrazně
zpomalily, takže v průměru se změnšily na polovinu oproti úvodní části, jak je patrné z tabulky:

Úsek

Délka

1

145 m

Geologie
zv. štěrkopísky,
navážky

Průměrný
postup
14 m / den

Obr. č. 2 – spouštění stroje Iseki

6. Závěr
Ilustrativní příklad projektu v Pardubicích dokumentuje ošidnost geologické situace a
prováděného průzkumu. Na 150 m ražby se proměnila geologie zcela zásadním
způsobem. Geologický průzkum s tím sice do jisté míry počítal, nebyl však schiopen určit
v jakém vzájemném poměru obě rozdílné formace budou. V praxi se tak mohlo stát, že
by ražba probíhala v čistých štěrkopíscích anebo naopak celou dobu v různorodých
navážkách, což je něco zcela odlišného. Nakonec to bylo téměř přesně půl na půl, což
bylo zřejmě na samé hranici schopnosti technologie. Projekt byl dokončen v termínu a
v dobré kvalitě včetně dodržení velmi malého spádu 1 – 2 promile. O paralelách k vínu
tentokrát pomlčím.

Provozní poznatky pohledem báňské legislativy
Ing. P. Jasek, OBÚ Ostrava
Vážení kolegové
po roce se opět setkaváme abychom si rozšířili poznatky v oblasti podzemního stavitelství. Kauzy jako
most ve Studénce, tunely Blanka či Jablunkov nám napovídají, že je v zájmu věci si báňskou a stavební
legislativu v prvopočátku zahájení stavby připravit tak, aby v případě mimořádné události byl dopad na
zhotovitele stavby t.j. na vás co nejmenší. V čem vidím možné ohrožení zhotovitele z pohledu dozoru
státní báňské správy:
- Neznalost výkladu pojmů ze strany stavebníka-investora a následňě stavebního úřadu. Ve většině
případu výstavby kolektorů, protlaků a vrtů nad 30 metrů se setkaváme s tím, že investor neví, že tyto
uvedené práce spadají pod báňskou legislativu t.j. zákon č 61/1988 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a to
§ 3 uvedeného zákona a přesný výklad tohoto § je rozveden v § 2-výklad pojmů vyhlášky ČBÚ č. 55/1996
Sb.,
Stavebník zadá práci a doloží stavební povolení ve kterém nejsou tyto práce uvedeny a ve
výrokové části rozhodnutí nejsou vůbec uvedeny vyhlášky dle kterých se tyto práce mohou provádět. Pak
nastane jednání ve kterém stavebník žádá radu jak z toho ven, ať není stavba z naší strany ( tj. ze strany
OBÚ) zastavena a stavebník dle obchodního zákona musí zhotoviteli platit prostoje do doby než je vydáno
platné rozhodnutí na danou stavbu.
Proto ve Vašem zájmu při obdržení zakázky je nanejvýš žádoucí se chránit tím, že požádate
doplnění stavebního rozhodnutí o výše zmíněné, a v čem chybují stavební úřady a územní odbory
stavebních úřadů. Obvodní báňské úřady jsou ve správním řízení k stavbě dotčeným úřadem dle § 4
stavebního zákona. OBÚ posoudí zda-li navrhovaná stavba není v CHLÚ, nebo DP, nebo v území s
možným výskytem plynů.
Při tomto správním řízení dává místní OBÚ požadavky, že projekt musí zpracovat báňský
projektant, provádějící organizace musí být držitelem oprávnění k této činnosti vydané státní báňskou
správou a dále dle situace může OBÚ podat návrh aby ČBÚ nařídila této organizaci zajištění BZS. Tyto
podmínky musí být zapracovány do pdmínek rozhodnutí k povolení stavby.
Při ohlášení zahájení stavby dle vyhlášky 104/1988 nutno dodržet následující: Organizace
ohlašuje zahájení stavby 8 dnů předem dle §§10-13. Za organizaci může ohlášení oznámit osoba která je
uvedena v obchodním rejstříku nebo osoba tím pověřena. Stává se ,že závodní určí sám sebe vedením
stavby a pošle ohlášení – toto však není možné. Po předání připraveného staveniště je třeba pamatovat,
že vše musí být protokolárně podchyceno. Dále stavebník předá dle stavebního zákona dokumentaci,
nikoliv jak se setkaváme s tím, že stavebník dá vypracovat projektovou dokumentaci zhotoviteli - toto je v
rozporu se stavebním zákonem. Pamatovat je třeba také na obdržení rizik od stavebníka které mohou být
při realizaci stavby. Ve spoustě případů je to příslovečný hluboký černý les při naších inspekcích.
Vážení - Vaše největší ochrana před stavebníkem a nedej Bože vyšetřovatelem je precizní vedení
stavebního deníku dle prováděcí vyhlášky stavebního zákona č. 499/2006.Při jakýchkoliv nastálých
změnach mimo projekt je nutno postupovat nanejvýš obezřetně tak, že veškeré odchýlení od projektu
musí posoudit geolog, schválit projektant a následně investor( změnový list)a to vše jde mimo nás –
báňskou správu. Dále je nutné pamatovat na neprodlené a prokazatelné poučení -seznámení všech
zaměstnanců se změnou TP. Ve stavebním deníku je výhodné za napsaným průběhem prací udělat čáru
a podpis – tak, ať investor nemůže nic dalšího dopsat, s tím jsem se už totiž na jisté velké stavbě setkal.

Dozor stavby
Dozor kromě SBS ( Státní báňské správy) vykonává ještě hygiena, stavební úřad (velmi málo)a
stavební dozor investora. Vzpomeňme si, jak zástupce investora v případě Blanka se snažil zdůvodnit
neúčast na povinných kontrolách. Další příklad - kontrola ve Studénce nezjistila nic a druhý den spadl
most. Může se stát, že koordinátor celé stavby si vymíní zasahovat do Vaší práce. V případě neústupnosti
tohoto člověka je vhodné požádat, na jakém právním podkladu je pracoviště ČPHZ místem jeho kontroly.
Na celé stavbě ohlášené OBÚ je pánem a zodpovědným pouze závodní. V případě nejasnosti na stavbě
jsou vesměs mí kolegové taky určení ke kontrole podzemních objektů,seznam je na stránkách SBS podzemní objekty. Někteří investoři mají podivné návrhy na určité zlepšení stavby. Změna však je možná
pouze od projektanta, potvrzená závodním a řádně zaznamenaná ve stavebním deníku.
Na větších stavbách ( např. více startovacích a cílových jam)jsem závodním doporučil před volnými dny
provézt kontrolu ohrazení jam, tabulek a záznam kontroly ve stavebním deníku, je to ochrana firmy před
podnapilými výtečníky.
Tolik asi moje praktické poznámky k některým aspektům problematiky ČPHZ ( činnosti prováděné
hornickým způsobem) a věřím, že v rámci diskuse se dostane i na další související otázky.

Stavba liniového vedení – srovnání klasické a
bezvýkopové technologie
Ing. Jindřich Tuzar
PSK TUZAR s.r.o.
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1.

Úvod

Předmětem studie je porovnání pracovního postupu při pokládce inženýrských sítí. Pro
ilustraci je zvolen modelový úsek dešťové kanalizace DN 300 dlouhý 80m, procházející pod
komunikací ve městě. Pokládka kanalizace byla původně vyprojektována pro uložení potrubí
v pažené rýze, realizována byla technologií horizontálního řízeného vrtání.
U jednotlivých technologií stavby uvádíme jednak výčet potřebných úkonů, které jsou
prováděny stavebními mechanismy a jsou nutné pro vlastní realizaci stavby, jednak další
omezení, která pro své okolí v různé míře představuje každá stavba.
Účelem rozboru je porovnání nákladů na spotřebu pohonných hmot stavebních strojů. Od
velikosti spotřeby pohonných hmot se odvíjí množství vzniklých exhalací, mj. též tzv.
skleníkových plynů.

2.

Popis modelové trasy

Předmětný úsek dešťové kanalizace v délce cca 80m bylo možno řešit klasickou
pokládkou do pažené rýhy tak, že výkopy obešly stávající pás izolační zeleně a byly
navrženy v chodníku. V chodníku je již uloženo několik kabelových tras a trasa kanalizace
musela být umístěna k okraji chodníku – a pažená rýha tak zasáhla i do vozovky.
Při bezvýkopové technologii bylo možno podejít zeleň - vrt byl prováděn při hloubce krytí
3,5-4,2m pod terénem v oblasti pod vzrostlou zelení.
Úsek dešťové kanalizace odváděl srážkové vody z rozšiřovaného parkoviště – zde se
budovaly nové zpevněné plochy zároveň s povrchovým odvodněním a přes LAPOL pak byly
odváděny do recipientu.
V dalším textu uvádíme postup prací především z hlediska prací prováděných stavebními
stroji, nejedná se o vyčerpávající technologický postup. Také neuvažujeme dovoz potrubí
nebo výstavbu zařízení, která musí být provedena v obou případech (výústní objekt, dvě
kanalizační šachty).

3.

Technologie klasická – pokládka do výkopu

Při stavbě kanalizace by byla prováděna rýha šířky 1,4m, hloubky 3,5-4m a v délce 60m
by byla prováděná ve stávajících zpevněných plochách, 15m v trávníku (zbylých 5m připadá
na stavbu výústního objektu a zaústění do recipientu).

Postup při provádění rýhy
1. Strojní řezání asfaltu v délce 123m
2. Bourání podkladních vrstev – bourací kladivo
3. Odvoz vrstev asfalt a podkladní vrstvy : nákladní auto TATRA 10t - odvoz 38m3 (72,2t )
na skládku do vzdálenosti 10km, tj. potřeba 8 jízd tam a zpět
4. Strojní výkop (kolový bagr se lžící o objemu 1m3) + odvoz vytěžené zeminy : nákladní
auto TATRA 10t - objem 378m3 (624t) na skládku do vzdálenosti 10km, tj. potřeba 63 jízd
tam a zpět
5. Doprava systémového pažení : 1 jízda TATRA 10t
6. Pažení strojní systémové (468m2) – osazení autojeřábem
7. Podkladní vrstvy potrubí – podsyp tl. 100mm, objem celkem 10,5m3 (17,33t)+ dovoz
10km, TATRA 10t ..2 pojezdy
8. Hutnění podkladní vrstvy : vibrační pěch
9. Položení potrubí - autojeřáb
10. Obsyp potrubí : 26,2m3(43,23t), dovoz 10km, TATRA 10t …5 jízd
11. Hutnění obsypu : vibrační pěch
12. Zásyp 300mm nad vrch potrubí – 31,5m3(52t), dovoz 10km, TATRA 10t .. 6 jízd
13. Hutnění zásypu : vibrační pěch
14. Osazení a montáž šachet (2 ks navíc oproti bezvýkopové technologii) – doprava dílců
TATRA 10t , dovoz 10km, osazení autojeřábem
15. Ostatní zásyp rýhy – recyklát 305m3(504t), dovoz 5km, TATRA 10t … 51 jízd
16. Hutnění zásypu : vibrační pěch
17. Demontáž systémového bednění – autojeřáb
18. Odvoz bednění – TATRA 10t
19. Obnova podkladních vrstev vozovky (úprava okrajů tzv. „zazubení“ – ještě 2x65m
vyříznout povrchový asfalt) – štěrkodrť 0-32, tl. 200mm … objem 18,2m3 (33t), dovoz
5km TATRA 10t, hutnění – vibrační pěch, vibrační válec
20. Obnova podkladních vrstev vozovky : mechanicky zpevněné kamenivo MZK v tl. 150mm
- objem13,65m3 (25t), dovoz 5km TATRA 10t, hutnění – vibrační válec
21. Obnova vozovky : obalované kamenivo střednězrnné tl.60mm – objem 5,46m3 (9,8t),
dovoz 5km TATRA 10t
22. Obnova vozovky 4,42m3, dovoz 5km
23. Obnova trávníku: vrácení skrývky 4,2m3 (8t), ohumusování 2,1m3, osetí, dovoz 5km

Tab. 1: Rekapitulace spotřeby pohonných hmot
Vykonávaná činnost, stroj a jeho
spotřeba PH [l/100km]
Odvoz výkopku nákl. auty TATRA
(10t) (vybouraná vozovka) –
48,20 l/100km

Jedna
jízda[km]
20

Celkový počet jízd
nutných na odvoz
3

Spotřeba PH
celkem [l]
29,00

Odvoz výkopku nákl. auty TATRA
(10t) (zemina) –
48,20 l/100km
Dovoz pažení TATRA (10t)48,20 l/100km
Dovoz materiálu TATRA (10t)
(potrubí, betonové prefabrikáty)
48,20 l/100km
Dovoz zásypového materiálu
TATRA (10t) (zemina)
48,20 l/100km
Dovoz zásypového materiálu
TATRA (10t) (konstrukce vozovky)
48,20 l/100km
CELKEM SPOTŘEBA NA
DOPRAVU

20

71

684,00

10

2

10,00

20

2

19,00

20

64

617,00

10

17

82,00

1441

Tab. 2: Výkopové práce, pokládka potrubí, zásypy
Stroj a jeho spotřeba PH [l/mth]
Kolový bagr (lžíce 1m3)
10,60 l/mth
Autojeřáb
8,50 l/mth
Kolový nakladač typu UNC
6,20 l/mth
Vibrační válec
3,50 l/mth
Vibrační pěch
0,90 l/mth
Řezačka na asfalt
1,40 l/mth
CELKEM SPOTŘEBA NA VLASTNÍ
VÝKOP

Počet mth za
směnu
8

Počet
směn
8

Spotřeba PH
celkem [l]
678,00

2

12

204,00

4

18

446,00

8

2

56,00

8

8

58,00

8

1

11,00
1453

Zdroj: údaje získané od dodavatelské společnosti (Eiffage CZ,s.r.o.)

Celková spotřeba pohonných hmot na provedení stavby : 2894 litrů

4.

Technologie bezvýkopová

Bezvýkopová technologie potřebuje v tomto případě vytvoření startovací jámy hloubky
1m, šířky 0,6m a délky cca 2,5m. Startovací jáma zde musí být provedena opět ve stávajícím
zpevněném povrchu, avšak pouze v ploše 1,5m2 a není nutno ji pažit. Vytěženo bude 1,5m3

zeminy. Koncovou jámu neuvažujeme – při obou technologiích je na tomto místě výkop pro
stavbu výústního objektu.
Provádění vrtu má dvě etapy :
a) Provede se pilotní vrt Ø60mm v navržené trase. Ve vrtací hlavě je uložena řiditelná
sonda. Pilotní vrt se provádí vysokotlakým vodním paprskem kombinovaným s
mechanickým rozrušováním zeminy.
b) Po dosažení cílového místa se řiditelná sonda odpojí a otvor se postupně rozšíří na
Ø335mm, za stálého pažení volného prostoru směsí cementobentonitu. Do takto
provedeného vrtu se zatáhne HDPE potrubí Ø315/18,7mm (PE 100, SDR 17). Směs
cementobentonitu okolo chráničky zatvrdne.

Postup při provádění vrtu
1. Strojní řezání asfaltu v délce 4m
2. Bourání podkladních vrstev v ploše 1,5m2
3. Odvoz vrstev asfalt a podkladní vrstvy v množství 1,5m3, může zůstat na meziskládce
v rámci zařízení staveniště. Pro případ, že by to nebylo možné, uvažujeme odvoz do
10km Avií (3t), objem 0,62m3 (1,2t) … 1 jízda
4. Strojní výkop : těžba zeminy – kolový bagr, objem 1,5m3 (2,5t) – odvoz Avií 3t – 1
jízda
5. Vrtné práce – 1 směna na vyvrtání pilotního vrtu, 2 směny na rozšíření vrtu a
zatažení chráničky (provedení pilotního vrtu – 1 směna, rozšíření vrtu + vyčištění
vrtu,, zatažení chráničky)
6. Odvoz výkopku z vrtu : celkem 6,03m3 (10t) – odvoz Avií 3t do vzdálenosti 10km, 4
jízdy
7. Ostatní zásyp rýhy – dovoz recyklátu 1,5m3, dovoz 10km, Avie 3t
8. Hutnění zásypu – vibrační pěch
9. Obnova podkladních vrstev vozovky (úprava okrajů tzv. „zazubení“ – ještě 2x2,8 +
2x0,9m vyříznout povrchový asfalt) – štěrkodrť 0-32, tl. 200mm … objem 0,3m3,
dovoz 10km, hutnění vibračním válcem
10. Obnova podkladních vrstev vozovky : mechanicky zpevněné kamenivo MZK v tl.
150mm – objem 0,23m3, dovoz 10km, hutnění vibračním válcem
11. Obnova vozovky : obalované kamenivo střednězrnné tl.60mm – objem 0,1m3, dovoz
30km, hutnění vibračním válcem
12. Obnova vozovky – asfalt objem 0,1m3, dovoz 10 směn

Tab. 3: Rekapitulace spotřeby pohonných hmot
(předpokládáme stavbu kompletního úseku 2 týdny – celkem 10 směn)
Vykonávaná činnost, stroj a jeho
spotřeba PH [l/100km]
Zařízení staveniště a vrtná souprava –
doprava nákl. autyTATRA (10t)
(vybouraná vozovka) –
48,20 l/100km

Jedna
jízda[km]
100

Celkový počet
jízd nutných na
odvoz
2

Spotřeba PH
celkem [l]
96,00

Odvoz výkopku nákl. auty AVIA (3t) a
dovoz zásypu – pokud nelze skladovat
dočasně v místě
20,00 l/100km
CELKEM SPOTŘEBA NA DOPRAVU

20

8

32,00

128

Tab. 4: Uložení potrubí
Stroj a jeho spotřeba PH [l/mth]
Kolový bagr (lžíce 1m3)
10,60 l/mth
Autojeřáb
8,50 l/mth
Kolový nakladač typu UNC
6,20 l/mth
Vibrační válec
3,50 l/mth
Vibrační pěch
0,90 l/mth
Řezačka na asfalt
1,40 l/mth
Vrtná souprava
12,00 l/mth
Míchací stanice bentonitu
6,00 l/mth
CELKEM SPOTŘEBA NA ULOŽENÍ
POTRUBÍ

Počet mth za
směnu
0

Počet
směn
0

Spotřeba PH
celkem [l]
0,00

0

0

0,00

4

1

25,00

2

1

7,00

4

1

4,00

4

1

6,00

8

3

288

8

3

144
474

Zdroj: Údaje získané od dodavatelské společnosti (Michlovský-protlaky, a.s.)

Celková spotřeba pohonných hmot na provedení stavby : 602 litrů

5.

Závěr

S ohledem pouze na spotřebu pohonných hmot je vidět, že při bezvýkopové technologii
je spotřeba pohonných hmot téměř 5x menší než při klasické výkopové metody.
Při provádění bezvýkopovou technologií dále odpadají nebo se významně snižují další
faktory, které znepříjemňují životní podmínky v okolí stavby:
•

Doba provozu hlučných stavebních mechanismů při provádění zemních prací

•

Objízdné trasy pro dopravu – v případě výstavby v menších obcích se může jednat i o
mnohakilometrové objížďky, ve městech zase objížďky residenčními částmi

•

Náklady na zpětnou úpravu povrchu terénu – ať již zpevněného nebo sadových úprav

•

Doba výstavby

Při rozhodování o volbě technologie je nutno samozřejmě i při bezvýkopové technologii
počítat s výkopy pro startovací, popř. koncové jámy a se zařízením staveniště, většinou
maximální plochy do 300m2 – podle požadavků technologie konkrétního dodavatele.

Charakteristické nároky na zařízení staveniště
Okolo začátku vrtu je nutno počítat především s umístěním vlastní vrtné soupravy (cca
4x20m), míchací stanice bentonitu, s možností příjezdu nákladního automobilu (TATRA),
který přiveze tyto dvě hlavní součásti. Na konci vrtu je nutno zřídit manipulační pruh, na
kterém se svaří zatahovaná chránička. Manipulační pruh musí mít délku zatahované
chráničky a šířku min 3m (podle možností na místě).
Okolo startovací jámy protlaku (ocelová, betonová chránička) je nutno počítat
s příjezdem Tatry pro osazení vrtné zatlačovací soupravy, vedle jámy se musí postavit
otočný jeřáb pro podávání zatlačovaných trub a z druhé strany nákladní automobil pro odvoz
vytěžené zeminy z protlačovaného profilu. Za jámou musí být místo pro postavení
kompresoru.
Dále v obou případech musí být v místě stavby maringotka pro kancelář a hygienické
zázemí pracovníků – to je obdobné jako klasické technologie výkopu.
Bezvýkopová technologie však nevyžaduje žádné zábory v trase liniového vedení, max.
např. omezení rychlosti.

Podklady pro návrh bezvýkopové technologie
Pro návrh vhodného typu bezvýkopové technologie je nutno provést inženýrskogeologický průzkum.
Při přípravě trasy řízeného vrtu je nutno mít dobře zmapované stávající podzemní
vedení, při jejich křižování nebo souběhu počítat s určitou tolerancí vedení pilotního vrtu
(může dojít k určitým odchylkám od projektované trasy např. v důsledku geologických
poměrů). Nejčastěji nastávají problémy s křížením stávajících kanalizací – zde je dobré před
zahájením prací ověřit hloubky dna dvou sousedních šachet dotčeného úseku. V případě
vodovodů, plynovodů a elektrických vedení vn je dobré ověřit trasy stávajících vedení
kopanými sondami a nespoléhat se na uložení „dle ČSN“ - pokud nejsou novějšího data a
neexistuje geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
Nevýhody bezvýkopové technologie
Nevhodná se může bezvýkopová technologie stát např. v případě, kdy se má
opravovat stávající podzemní vedení, u něhož je požadováno takové zvětšení kapacity,
kterou nezajistí nové zatahované potrubí (může nastat např. při obnově dešťové kanalizace).
Mohou nastat problémy při provádění liniových vedení v historických částech měst,
v případě, že není spolehlivě zdokumentován rozsah podzemních částí historických domů.

REVIZE ČSN 73 6005 A BEZVÝKOPOVÉ
TECHNOLOGIE
Petr Šrytr
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Bezvýkopové technologie/BT vznikly a jsou dále vyvíjeny na základě společenské
objednávky, potřeb praxe jako technologie, které výrazně usnadňují řešení problémů
spojených s obnovou, kompletací či novou instalací vedení inženýrských sítí. Ukazuje se, že
ani tyto technologie nejsou absolutně nezávislé na podmínkách své aplikace. Mezi základní
podmínky pak patří především prostorové podmínky. Ty se samozřejmě postupem času
rovněž vyvíjejí a kladou stále větší požadavky na koordinaci zájmů všech oprávněných
nositelů zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí a na koordinaci technického řešení všech
prvků a aktivit zde situovaných a zde se ve veřejném zájmu odehrávajících. Není proto
náhodné, že se snahou o co nejpříhodnější řešení potenciálních konfliktů vznikaly důležité
nástroje, jak zvládat situaci. Takovým nástrojem je i ČSN 73 6005, která je v současné době
podrobována revizi a aktualizaci. Je proto zcela logické si klást otázku, jaké jsou možnosti
v této důležité ČSN [7] více zohlednit BT a vytvořit pro jejich aplikace žádoucí adekvátní
podmínky, což je i v zájmu udržitelného rozvoje měst a obcí.

Úvod
V případě závažných technických podkladů tohoto typu se již při jejich prvotní tvorbě
vychází z předpokladu vyvážené reakce na souhrn obvyklých podmínek zadání, tj. podmínek
aktuálně existujících i podmínek reálně očekávaných, předvídatelných, kopírujících
dlouhodobě vývoj urbanizovaných území a z předpokladu efektivní kumulace (identifikace,
evidence a vyhodnocování) a zhodnocení praktických zkušeností
souvisejících
s dlouhodobým fungováním takovýchto nástrojů (unifikačních regulativů koncepčních i
detailních technických, technicko-ekonomických, technicko-ekologických a dalších
podkladů).
V případě ČSN 73 6005 tomu není a nemůže být jinak. Proto je účelné se pravidelně
zabývat revizí a aktualizací takovéhoto nástroje se snahou po systémovém řešení obecně a
v tomto případě i pro BT. K počátečnímu prosazení BT nebylo třeba prakticky žádných
regulačních nástrojů, prosazovaly se samy o sobě díky svým kvalitám. Dlouhodobě to však
takto nemá naději fungovat, jak ukazuje praxe. Bylo tedy vyvoláno a užito zatím v této CSN
[7] jen dílčí řešení, alespoň formou ZMĚNY 1 a ZMĚNY 4 [7]. Jinak se tato základní
koordinační ČSN do té doby vlastně „tvářila“, jakoby BT vůbec neexistovaly. Zcela logicky
však s vývojem urbanizovaného území a s vývojem poznání došlo k výraznému posunu ve
formulování základních požadavků na technická řešení staveb již v samotném stavebním
zákonu [22]. Ten, ve vazbě na základní regulativy EU, jednoznačně a zcela oprávněně
formuluje přísný požadavek na garanci udržitelného rozvoje (garanci udržitelného rozvoje
urbanizovaného území, garanci udržitelného rozvoje všech staveb, garanci udržitelného
rozvoje všech systémů ucelené technické obsluhy měst a obcí).

Důležitost koordinace ve veřejném prostoru a její historie
Důležitost koordinace ve veřejném prostoru narůstala a narůstá se zvětšujícím se počtem
aktivit a s narůstajícími prostorovými nároky nositelů aktivit zde se odehrávajících v situaci
jen málo se měnících prostorových podmínek a parametrů stávajících veřejných prostor měst

a obcí (v situaci, kdy šířka veřejného prostoru vyvolává mezní stav). Historicky lze dále říci,
že situace prostorové nouze nastala ve větších a velikých městech až s nástupem
průmyslové revoluce s tím, že reakce na ní byla v různých státech v něčem analogická a
v něčem specifická. Ve všech případech pak z dnešního pohledu málo předvídavá a málo
důsledná. To přetrvává až do dneška a je to dáno zejména přetrvávajícím resortismem
v pojetí řešení technické obsluhy urbanizovaného území.
Prvním uceleným podkladem pro prostorovou koordinaci ve veřejném prostoru na našem
území byla ČSN 1174-1943 [10], která již měla relativně dobrou úroveň (kopírovala
německou DIN 1998). Od té doby došlo a dochází jen k relativně malému pokroku, když lze
zaznamenat i jisté menší či větší prohřešky související s akty revize [9], [8] a [7]. Ukazuje se
též, že vážnost situace dostatečně nevnímá urbanismus, dopravní inženýrství a až na malé
výjimky [13], [14] ani managementy měst a obcí.
K žádoucímu zohlednění existence BT dochází až s velikým zpožděním. Teprve v [7]
poprvé dochází k zohlednění „prosté existence BT“ velmi úspornou formou a málo uceleně
prostřednictvím ZMĚNY 1 (1/1996) a k zohlednění existence technologie MCS-Road, vlastně
umožnění její aplikace, prostřednictvím ZMĚNY 4 (6/2003). ZMĚNA 1 (1/1996) pak zejména
umožnila volit jiné odstupové vzdálenosti při soubězích a křižování potrubí než ty, které byly
do té doby závazné s tím, že tyto a další podmínky zabraňující znemožnění či znesnadnění
manipulací, oprav a obnovy stávajících sítí byly podmíněny dohodou správců dotčených sítí.
To je samozřejmě příliš málo z hlediska smysluplného, žádoucího a efektivního uplatňování
BT v praxi.
Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému, možná též ke zlomovému, posunu ve formulaci
základních požadavků na technická řešení staveb ve vazbě na přijaté regulativy EU již
v samotném platném stavebním zákonu [22], spočívající v požadavku garance udržitelného
rozvoje (…všech staveb, ucelené technické obsluhy území měst a obcí, urbanizovaného
území, ….), je k dispozici silný argument, proč se nyní pokoušet o žádoucí, smysluplné
úpravy ČSN 73 6005 s cílem systémověji ošetřit základní podmínky aplikace BT v praxi.
Současně je možné též vnímat a více využívat silný integrační potenciál oboru daný tím, že
působí napříč všemi síťovými odvětvími. To je i okolnost, která evokuje těsné partnerství
oboru BT s podobně orientovaným samostatným oborem inženýrské autorizace „městské
inženýrství“.
Z funkce městského inženýrství/MI vyplývá obecně pozitivní, vstřícný a nestranný vztah
ke všem prvkům realizujícím svou důležitou a užitečnou funkci ve veřejném prostoru. Je to
vztah usilovného hledání, jak nejlépe přispět a garantovat technickými a dalšími prostředky
všechny existující (i vznikající nově) oprávněné zájmy v urbanizovaném území, zejména pak
ve veřejném prostoru měst a obcí. Při všem není účelné a není asi ani třeba se vyžívat
jenom ve vzájemném ujišťování se o odpovídající, potřebné spolupráci všech nositelů těchto
zájmů. Důležitější jsou konkrétní kroky, konkrétní skutky, konkrétní technologie rozhodování,
jistící a umožňující odpovídající očekávaná, dvoustranně a všestranně akceptovatelná,
společná rozhodnutí, ale též i uspořádaná a podložená rozhodnutí autonomní, právě se
promítající do těch společných. Proto je i důležité pokračovat v procesu vzájemného
poznávání se (samozřejmě i cestou poznávání technologií koordinovaného/koordinačního a
paralelně též potenciálně konfliktního autonomního rozhodování a dále technologií přípravy
vhodných, tj. přehledných a průkazných podkladů pro toto rozhodování).
Základní koordinační funkce MI je v praktické rovině postavena právě „na umění
spolupracovat“, tj. dokázat se odpoutat z resortních pozic a s partnery se dohodnout na
přijatelném (obvykle kompromisním, dostatečně zargumentovaném) řešení, tj. opravdu se
všemi „zainteresovanými“ bez jakékoliv nadřazenosti či podřízenosti. Zainteresovaní jsou
pak především všichni ti, kteří mají oprávněné požadavky na spoluvytváření a spoluužívání
veřejného prostoru (přednostně se jedná o požadavky, které označujeme jako požadavky ve
veřejném zájmu). Současně musí být u všech zainteresovaných zjevná aktivní a
konstruktivní snaha pochopit a kvalitně diskutovat požadavky vyplývající z všeobecně

uznávaných oprávněných zájmů všech ostatních partnerů ve veřejném prostoru. To
následně vede ke hledání a tvorbě zcela konkrétních variant a subvariant schůdných řešení
(ta je třeba, např. formou studie, „odehrát“). Nezbytností je dále varianty a podvarianty řešení
smysluplně a dostatečně přesně (objektivizovaně) vyhodnotit. MI pak evidentně chce a může
takovému procesu účinně napomáhat prostřednictvím svých koordinačních nástrojů a
technologií.
Co si lze konkrétněji představit pod pojmem koordinační nástroje a technologie ukazuje
tab. 1. Stručně vyjádřeno se jedná o technologie rozhodování o společných problémech
„s plnou znalostí věci“, tj. s plnou znalostí problémů, složitých vztahů, s dostatečnou znalostí
postupů rozhodování důležitých detailů v dílčích úsecích, a technologie rozhodování
vycházející ze znalosti, že nejlepší je koordinace preventivní a důsledná. Prevence a
důslednost není připomínána náhodně, ale právě z důvodu existence značných rizik
polovičatostí a improvizace, rizik jen předstírané prevence, rizik vzniku mnoha přímo
vědomých či jakoby nahodilých „nechtěných“ nedůsledností. Současný stav řešení dle
stávající ČSN 73 6005 [7] je možné označit jako stav řízené (nikoliv zcela volné)
improvizace, kdy většinou „přímočaře“ usilujeme o co nejlepší řešení „pro sebe“ (pro nositele
příslušného zájmu ve veřejném prostoru) s jistým stupněm volnosti a tolerance pro ostatní za
pomoci dnes ne již zcela dokonalých podkladů. I z pohledu zajištění podmínek aplikací BT
lze aktuálně považovat za závažné nazrálé problémy též prostorové problémy související
s organizováním a řešením prostorových nároků na městskou zeleň a městský mobiliář.
Tab. 1 Koordinační úkoly, postupy a nástroje řešení technické obsluhy území (zejména ve
veřejném prostoru a ve veřejném zájmu).
Koordinační úkoly, problémy,
potenciální konflikty
(příklady)

Postupy řešení

Konkrétní nástroje
řešení
(podklady), příklady

Základní prostorová koordinace
(v případě inž. sítí jde o
rozhodnutí způsobu uložení,
trasování, návrh zákl.
technických a zákl.
ekonomických parametrů,…).

Tvorba reálných variant a podvariant
řešení a jejich technické vyhodnocení.

ČSN 73 6005 (7),
(11), (16), (19), (13),
(15), (14), (20), (1),
atd.

Základní technickoekonomická koordinace
(rozhodnutí ekonomických
parametrů v souhrnné podobě).

Ekonomické hodnocení variant a
podvariant technického řešení
(ekonomické hodnocení účinků projektu).
Technicko- ekonomická optimalizace.

Project Management,
metody
ekonomického
vyhodnocování
variant (jednotkové
ceny, THU,
Benchmarking,
Feasibility Study,
hodnotový
management, SWOT
a PEST analýza, Risk
Management,
Cost/Benefit, metody
technickoekonomické
optimalizace atd.

Základní koordinace technologie Tvorba reálných variant a podvariant
provádění (rozhodnutí
postupu realizace a jejich vyhodnocení.
parametrů technologie
provádění, DIO, DIR,…).

Technologické
normály, prováděcí
předpisy, předpisy
bezpečnosti práce,
(7), (11), (14), (16) až

(21) atd.
Základní technicko- ekologická
koordinace (rozhodnutí
umožňující splnění aktuálních a
odpovídajících ekologických
limitů v souhrnné podobě).

Transformace ekologických limitů a
podmínek do podoby technických,
organizačních a jiných podmínek apod.

Zákon č. 17/1992 Sb.,
č. 244/1992 Sb.,
č. 344/1992 Sb.,
č. 388/1991 Sb.,
č. 282/1991 Sb.,
č. 62/1988 Sb. ve
znění zák.č. 564/1991
Sb.,
č. 44/1988 Sb. ve
znění zák. č.
541/1991 Sb. atd.,
(1), Risk Assessment,
dále (15) až (22) atd.

Koordinace řešení vzájemných
přímých funkčních vazeb prvků
systému území, prvků systému
technické obsluhy území.

Metody stanovení zatížení (zatěžovacích
stavů a režimů), včetně metod
simulačních.

Příslušné normativní
podklady a předpisy,
(1) apod.

Kontrola a koordinace řešení
vzájemných nepřímých vazeb
prvků systému území a prvků
technické obsluhy území (těch
s negativními dopady).

Důsledné prověření řešení s ohledem na
konkrétní zadání. Analýza fyzikální
podstaty uplatňujících se jevů.
Odpovídající evidence provozních údajů
a jejich vyhodnocování.

Kritická analýza,
speciální technologie
průzkumu a jeho
vyhodnocování (např.
videoprůzkum
potrubních sítí) apod.

Základní preventivní koordinace
právních, technických a dalších
podkladů řešení.

Důsledné, opakované prověřování.
Harmonizace a přizpůsobování všech
podkladů analogických, platných ve
vyspělých státech.

Postupy revize,
aktualizace a
modernizace
podkladů (včetně
např. harmonizace a
přebírání EN apod.).

Koordinace (sjednocení,
integrace) provozu, sjednocení
managementu.

Technicko-organizační a ekonomická
koordinace (sjednocení a integrace)
provozu, tj. např. managementu,
provozních řádů, provozní databáze atd.

Prostředky a postupy
tvorby kvalitní
provozní databáze
včetně spolehlivé
provozní technické
dokumentace (GIS,
technická mapa
území „ve vrstvách“
se stupňující se
podrobností a kvality
dat atp.), včetně
kvalitní provozně
ekonomické
dokumentace a
expertních systémů
řízení a
vyhodnocování
provozu.

Nejzávažnější střety zájmů nastávají v případech, kdy může být potenciálně ohrožena
doprava na místní komunikaci a dále, kdy mohou být ohroženy zájmy vlastníků a
provozovatelů inženýrských sítí a zájmy majitelů nemovitostí, sousedících s veřejným
prostorem. Nesnadné rozhodování a koordinace vyplývá dále zejména z neznalosti přesné
polohy a stavu zařízení správců inženýrských sítí (vlastně z nepřesností jejich databáze). Ti
se speciálně v našich podmínkách následně zaštiťují prostřednictvím svých resortů, na rozdíl
od vyspělých států, institutem ochranných pásem fixovaných příslušnými zákony síťových
odvětví (viz tab. 2) a vzájemně nevstřícným chováním. Celá situace je dále komplikována
tím, že se tato různá ochranná pásma v praktických situacích i vícenásobně překrývají a
nemají stejně šanci kvalitně fungovat „jako bič na ty druhé“. Další znepřehlednění pak
vyplývá z příliš obecných a nejasných definic těchto ochranných pásem, z jejich častého
nedodržování přímo ze strany jejich garantů (udělení výjimky ze zákona typu „sami sobě“ je
pro garanta zákona zřejmě snazší) a dále pak vyplývá z nevyjasněných vztahů důležitých
pojmů: ochranné pásmo↔minimální odstupová vzdálenost dle ČSN 73 6005 [7]↔minimální
odstupová vzdálenost z hlediska stability sousedních objektů a vedení↔minimální
manipulační pásmo v úrovni terénu a v úrovni základové spáry apod. ze strany garantů
jednotlivých síťových odvětví. Ani ze strany dalších kompetentních míst není projevován
zájem či ochota tyto zjevné rozpory řešit. Svou významnou roli hraje též fakt, že celkový
technický stav inženýrských sítí s jejich dalším narůstajícím stářím vede jejich správce k
„obezřetnosti“ a logicky usilují si zajistit alespoň dostatek prostoru pro své (výskytem
pravděpodobnější) havarijní zásahy. Vyspělé státy na rozdíl od nás pak mají své inženýrské
sítě v průměru v nesrovnatelně příznivějším stavu a dále spoléhají na kvalitní, přímé
koordinační rozhodování nezávislých kompetentních odborníků na základě přesnějších a
úplnějších vstupních informací, než aby riskovali zmatek, neodborné rozhodování a škody
z toho všeho vznikající.
Tab. 2 – Ochranná pásma podzemních vedení technického vybavení (rozměry jsou v m;
měřeno od vnějších povrchů na obě strany; v případě manipulačního pásma se jedná o jeho
šířku) ve srovnání s analogickými požadavky (s odstupovými vzdálenostmi dle ČSN 73 6005,
s požadavky nenarušení stability sousedních vedení a objektů, s požadavky na potřebný
rozsah manipulačních pásem atp.)

Poznámky k tab. 2:

[1] Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
[2] Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon
[3] Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
(navíc je zde v případě rozsahu ochranných pásem závislost na hloubce uložení
vodovodního či kanalizačního potrubí)
1) měřeno na obě, resp. na všechny strany od půdorysu
2) v případě souběhu s kolejemi tramvajové dráhy
3) vzdálenost musí být kontrolována výpočtem při souběhu
se silovým kabelem 220 kV po dohodě s jeho výrobcem
4) v případě užití odpovídající ochranné konstrukce příslušného
vedení lze jít až k vnějšímu líci stavební konstrukce
5) odhad pro příznivé podmínky (jinak musí být doloženo výpočtem
či jiným exaktním postupem)

Aktuální problémy a možnosti jejich řešení
Samozřejmě je třeba i nadále počítat s tím, že potenciálně dochází a bude docházet
k uplatnění BT či klasické technologie při údržbě, při stále častějším odstraňování poruch a
havárií inženýrských sítí, při častějších aktech jejich obnovy či kompletace. To vše
především vyžaduje své odpovídající manipulační prostorové podmínky ve veřejném
prostoru, o které je třeba se včas a promyšleně postarat.
Ve veřejném prostoru pak je nezbytné též plně respektovat potřeby a podmínky „městské
zeleně“, prvků městského mobiliáře formou hledání schůdných variant řešení.
Nekoordinovaně, problematicky a vlastně fakticky neřešitelným způsobem upravil svůj vztah
k veřejnému resort dopravy prostřednictvím svého zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích [16]. Pozornost zejména zasluhuje málo korektní, nepřímé ztotožnění pojmů
„veřejný prostor“ a „prostor místní pozemní komunikace“ a dále § 25, odstavec (4) „o
zvláštním užití místní komunikace“, stejně jako § 35, odstavec (1) „o zdrojích rušení provozu
na pozemních komunikacích a o zdrojích ohrožování pozemních komunikací“ atd.
Logické by bylo, při ztotožnění pojmů veřejný prostor ↔ prostor místní komunikace,
kdyby resort dopravy převzal se vším všudy zodpovědnost za všechny oprávněné funkce,
odehrávající se ve veřejném prostoru. To však tento resort nikdy nečinil a nečiní. Pouze si
jistí především své úzké resortní zájmy ve veřejném prostoru. Zdrojem konfliktů bývá často
též situace, kdy je jakékoliv zařízení lokalizováno do míst „na rozhraní“ veřejného a
privátního prostoru (s vlivem do privátního prostoru). Analogicky zcela samostatně a
zodpovědně musí být posuzovány zájmy nenarušení podmínek snadných zásahů hasičů,
záchranné služby apod. Neméně důležité je i dodržení podmínek bezbariérovosti [18],
podmínek slepeckých koridorů či dopravních tras pro tělesně postižené (vozíčkáře).
Je nezbytné a účelné se pokusit o objektivní zpřehlednění potenciálních rizik konfliktů,
vyplývajících ze vztahů konkrétních prvků a oprávněných aktivit ve veřejném prostoru.
Uveďme dále alespoň několik často se opakujících příkladů:
•

Inženýrské sítě i jejich ochranné konstrukce (včetně z provozu vyřazená vedení
„ponechaná svému osudu“ v podzemí) bývají a jsou (vzhledem k jejich stavu a stavu
databáze, tj. i informací o jejich poloze a dalších parametrech) rizikové a téměř vždy
v potenciálním prostorovém konfliktu navzájem i na prvky městské zeleně či prvky
městského mobiliáře apod. a v konfliktu na zájmy resortu dopravy. Řešitelnost

prostorových konfliktů v zahuštěném prostoru lze pravděpodobně spatřovat
v preventivním uplatnění a konkrétním užití prostorově úspornějších (i jinak výhodných)
sdružených tras (ty již klasifikujeme jako přímé či nepřímé BT) či kombinovaných tras
inženýrských sítí. Lze vždy zkoumat soubor možných variant nabízející výhody pro
inženýrské sítě a současně nabízející výrazné prostorové rezervy pro ostatní prvky ve
veřejném prostoru a ve veřejném zájmu.
•

Konkrétně pak jsou nejvíce konfliktní vodovody a kanalizace (svými relativně většími až
extrémními prostorovými nároky a svou netěsností, svým reálným faktickým stavem).
Jako konfliktní je možné hodnotit případy zarůstání průtočných průřezů vodovodních řadů
a stok kořeny stromů. „Řešitelnost“ tohoto problému z pohledu zájmů vodovodů a
kanalizací je v zajištění jejich těsnosti (to však je při jejich klasickém ukládání
problematické) a v pravidelné revizi a odstraňování vrostlých kořenů roboty – kořenořezy
(to je však provozně nepříjemné, nikoliv trvalé a nikoliv laciné řešení). Univerzální
prevenci lze i v tomto případě spatřovat v užití vhodných typů sdružených tras
inženýrských sítí (zejména pro vodovody; užití tzv. supermateriálů nabízí jen dočasné
garance). Z pozice městské zeleně pak je pravděpodobně možné použít takové druhy a
odrůdy, které nezpůsobí netěsným vodovodům a kanalizacím extrémní potíže, dále pak
lze užít kořenové zábrany (ty však bývají často dlouhodobě málo účinné) či uplatnit
městskou zeleň v podobě prvků městského mobiliáře apod.

•

Plynovodní potrubí mohou být a nesporně i jsou méně příjemné svou obecnou provozní
rizikovostí, svými prostorovými nároky a jinak prakticky vždy, kdy dochází k manipulacím
s plynárenským zařízením. I v tomto případě je s velikou pravděpodobností univerzální
prevence totožná, tj. užitím vhodných typů sdružených tras inženýrských sítí, vybavených
adekvátním zabezpečovacím řízením MaR.

•

Teplovodní potrubí (potrubí tepelných sítí v kanálovém i bezkanálovém provedení) je
relativně prostorově náročné a zahrnuje potenciální riziko nepřirozeného oteplování
svého okolí. Snižování rizik je analogické včetně možnosti žádoucího uplatnění
kvalitnějších tepelných izolací (včetně monitoringu těsnosti a kvalitnější celkové
konstrukce teplovodů dle [23]). I v případě teplovodů je univerzální účinnou prevencí užití
vhodných typů sdružených tras (svého času např. právě teplovody nastartovaly razantní
užití sdružených tras typu technická chodba či kolektor inženýrských sítí [24]). Zvláštní
pozornost pak si zasluhují tepelné napáječe a vedení tepelných sítí v nadpovrchové
trase. Dostávají se do větších či menších střetů s „okolím“ v závislosti na konkrétních
podmínkách dané lokality (daného zadání). Návody na jednoduchá řešení zatím
nemáme. Často lze pak zeleň použít k zamaskování trasy těchto teplovodů všude tam,
kde takové jejich řešení způsobuje vážné estetické závady.

•

Silové kabely v podzemní trase mohou být v konfliktním vztahu na své okolí analogicky
jako potrubní vedení, zejména v závislosti na svém počtu profilů a funkčním významu
(svých provozních parametrech). Vymezená poloha jejich dílčího zájmového prostoru
těsně u čáry regulace (čáry zástavby) však jejich konfliktní vztah částečně tlumí. Je však
naopak umocňován v případě kabelů vyřazených z provozu ponechávaných v zemi
„svému osudu“ a kabelů veřejného osvětlení, obvykle lokalizovaných u obrubníků
vozovek. Univerzální preventivní řešení je opět dáno vhodným typem sdružené či
kombinované trasy inženýrských sítí.

•

Silová vedení v nadzemní trase způsobují vážné (i vzájemné) problémy, zejména též ve
vztahu k městské zeleni. V případě vedení NN,VN i VVN je řešením jejich ukládání pod
úroveň terénu včetně užití vlastních ochranných konstrukcí či lépe ochranných konstrukcí
sdružených tras.

•

Telekomunikační vedení jsou na tom analogicky jako jiná vedení s tím, že výrazně
nepříjemnou skutečností je to, že je jejich počet relativně větší v uličních profilech ve
srovnání s jinými druhy vedeními, že v minulosti často docházelo k nekorektnímu jejich
trasování a instalaci, že je jejich dílčí zájmový prostor v uličním profilu lokalizován právě

do konfliktního prostoru u obrubníku vozovky. Univerzální prevencí je opět užití vhodného
typu sdružené či alespoň kombinované trasy inženýrských sítí (kabelová vedení
v kabelovodech). Za řešení „odlehčující“ konflikt na zeleň lze považovat BT-řešení,
aplikací pokládky speciálních optických kabelů do vozovky (do cca 10 cm hluboké a cca
1 cm široké drážky), označované jako MCS/Road či napínání speciálních optických
kabelů do vrcholů i neprůlezných profilů kanalizace, označované jako MCS/Drain či se
může jednat o další podobné technologie. Sporná zůstávají venkovní telekomunikační
vedení analogicky jako venkovní vedení silová (i zde je řešením jejich „přemístění“ pod
úroveň terénu). Z pozice městské zeleně a prvků městského mobiliáře je řešitelnost jejich
vztahu na telekomunikační vedení pod úrovní terénu analogická jako u potrubních vedení
s přihlédnutím k jejich obvyklému umístění, způsobu ukládání a ke zvláštnostem těchto
vedení.
•

Všechna vedení bez rozdílu pak fungují svým ne zcela zkonsolidovaným okolím jako
lepší či horší drenážní prvky v území a mohou tím mít a mají nepříznivý vliv na zeleň.

Jaké další problémy a rizika lze dále identifikovat ve veřejném prostoru měst a obcí?
Uveďme opět alespoň několik příkladů ve formě heslovitých poznámek:
•

Za ne zcela dořešený a dostatečně preventivně ošetřený problém lze považovat ten,
kdy aplikací některých druhů BT jsou z místa aplikace vyvolávány do okolí mechanické
a další účinky, jakkoliv je možná jistá preventivní kontrola včetně uplatnění adekvátních
opatření.

•

Zimní údržba pozemních komunikací ve vztahu k městské zeleni, ke kanalizaci atd.,
není problémem čistě dopravním.

•

Palisádový systém jako prvek městského mobiliáře používaný k úpravám prostoru a
terénu může být pozitivně použit i ve prospěch městské zeleně. Analogicky to platí i pro
různé dnes nabízené systémy opěrných zdí a teras, které umožňují nápravu mnohých
prohřešků jako dědictví z minula.

•

Protihlukové stěny a prvky mohou být ve svém vzhledu vylepšovány zelení.

•

Zpevněné plochy mohou být svými povrchy upraveny tak, že umožní vsak a alespoň
částečně vykompenzují extrémy v odtokovém vodním režimu daného území.

•

Síť místních komunikací funguje jako další „zvláštní kanalizační systém“ zejména při
extrémních srážkách v urbanizovaném území se všemi nepříznivými důsledky. Přesto na
tuto okolnost zatím dopravní inženýrství nezareagovalo příslušnými úpravami své ČSN
[19].

•

Obecně nepříjemné jsou ve vztahu k řešení veřejného prostoru a technické obsluhy
urbanizovaného území překážky typu vodní toky, nadřazené typy (rychlostní a sběrné)
místních komunikací, železniční trasy, trasy místní kolejové dopravy, plochy narušující
územní celistvost intravilánu měst a obcí apod.

•

Nelze přehlédnout těsný vztah některých řešení dopravních prvků v území a zeleně
(zeleň je a může být často již „organickou součástí“ takových řešení).

•

Koordinaci prvků technické obsluhy území sídel a ostatních prvků v jejich území (objektů,
areálů, nemovitostí, …) je žádoucí uceleně, intenzivně a kvalitně odehrát prostřednictvím
koordinace jejich vzájemných vztahů (s přihlédnutím k jejich obsahu, jejich jevové
podstatě, k hierarchii jejich významnosti,…) v rámci systému urbanizovaného území.
V tom případě vstupuje do hry celá řada zákonů a jejich prováděcích předpisů,
technických norem a dalších podkladů. Základní zpřehlednění a aktivní zhodnocení
všech těchto podkladů je možné a účelné užitím odpovídající matice vztahů mezi prvky
systému urbanizovaného území. Tímto postupem lze
pak dospět především
k opakovaně potvrzovanému, očekávanému zjištění, že již většina těchto závazných
podkladů (základních nástrojů rozhodování) je v mnohém ohledu zastaralá,

nezkoordinována, v četném vzájemném rozporu a též s výskytem i hrubých logických
nesrovnalostí. Tímto směrem je však zatím, bohužel, pozornost orientována jen
minimálně, třebaže jde vlastně o rozhodující, primární a elementární koordinaci s přímou
preventivní účinností.

Závěry, náměty a doporučení
•

Preventivní koordinace (i dodatečná, opravná) za situace vyhrocujících se podmínek ve
veřejném prostoru bude pravděpodobně výhledově možná jen s užitím sdružených tras
(vhodných typů) inženýrských sítí [6]. Tím se může uvolnit prostor a preventivně lze
ošetřit i další potenciální rizika prostorových i jiných konfliktů. Zcela zákonitě nastoupí
příkaz nekompromisní „ekonomie prostoru“ (i prostor lze vlastně chápat jako základní
přírodní zdroj).

•

Jisté nesrovnalosti a zmatek do řešení koordinace prvků technické obsluhy a ostatních
prvků ve veřejném prostoru sídel vyvolávají v podmínkách ČR příslušné podklady např.
[16], [17], základní zákony síťových odvětví atd. Něco podobného v takovémto rozsahu
nezaznamenáváme ve vyspělých státech. To může být i vážným problémem pro ČR i ve
vztahu k EU, nedojde-li včas k nápravě.

•

Prvky nacházející se ve veřejném prostoru, jsou ve vzájemném potenciálním konfliktním
vztahu. Je však možné a nutné v zájmu všech zainteresovaných usilovat o nekonfliktní
přijatelná řešení, a to jistě i s přispěním městského inženýrství.

•

Za situace, kdy absentuje přímá aktivní spolupráce a koordinace síťových odvětví, je
třeba vidět a vnímat , že je to mj. zejména obor bezvýkopových technologií/BT, který
působí (či má šanci působit) prakticky ve všech těchto odvětvích a může sehrát důležitou
roli v integraci jejich zájmů ve prospěch udržitelného vývoje inženýrských sítí a tím i
udržitelného vývoje měst a obcí. Lze též konstatovat, že síťová odvětví nutně potřebují
ke své existenci BT, třebaže je nezbytné přizpůsobovat jejich aplikaci specifickým
podmínkám těchto odvětví. Nelze však identifikovat žádný rozumný důvod pro vysvětlení
značně heterogenního stavu ve smyslu: proč zatím nenacházejí BT ve všech síťových
odvětvích srovnatelně stejné šance na své uplatnění? Naopak, nasazení BT ve všech
síťových odvětvích by mělo a mohlo být srovnatelné, relativně konzistentní.

•

Ochota aplikovat BT je dnes podmiňována především ekonomickou výhodností a nikoliv
technicky, technologicky či ekologicky, jakkoliv managementy zejména velkých měst si
začínají více uvědomovat nezbytnost ochrany veřejného prostoru a nastavují tvrdší
ekonomické a organizační podmínky realizace (vysoké tarify za zábory pozemků či
rozsáhlejší obnovu narušených zpevněných a jiných povrchů ve veřejném prostoru
včetně ochrany občanů a podnikatelských aktivit v takových prostorách požadováním
náhrady vzniklých škod, ušlých zisků atd.).

•

Jde tedy především o to, prokazovat dostatečně zřetelně ekonomickou výhodnost a
plnou konkurenceschopnost BT prostřednictvím důslednější ekonomické kalkulace [6],
jakkoliv i pro nositele BT je zde logický příkaz, je to v jejich vlastním zájmu, usilovat o
svou konkurenceschopnost na trhu vlastními silami, vlastním úsilím, aniž by byla
snižována kvalita aplikací BT.

•

Při snaze o uplatnění BT ve všech síťových odvětvích ve větším rozsahu pro obnovu,
novou výstavbu či kompletaci vedení technického vybavení lze zatím předpokládat jistou
kontinuitu vývoje (vzhledem k vývoji v předcházejícím období). Obor BT nabízí obvykle
řešení v podobě možných reálných variant a podvariant, které mají vždy svůj jistý
konkurenční potenciál. Finální rozhodování, zabezpečené proti lobistickým vlivům, by
pak mělo vždy především záviset na výsledcích praktické aplikace maximálně přesné,
objektivizované a transparentní metodiky výběru optimální varianty či kombinace variant
a subvariant. Ve prospěch BT však v poslední době hovoří mj. též důslednější i přísnější
přístup managementů měst a obcí k investičním akcím ve veřejném prostoru spočívající

ve zvyšování poplatků za zábory ploch a narušení povrchů ve veřejném prostoru, za
dopravní a jiná omezování, předepisování většího rozsahu obnovy povrchů než dosud
apod. V případě BT je též opakovaně potvrzován příznivý vliv na rychlost realizací a
snížení negativních dopadů na životní prostředí v exponovaných částech měst a obcí.
•

Lze též potvrdit a podpořit význam soustavné pozornosti a péče o rozvíjení příhodnějších
podmínek pro aplikace BT ve všech síťových odvětvích bez rozdílů (to je např.
ovlivňováno mj. i rozsahem investičních akcí, stupněm využití nabídky synergických
efektů apod.).

Poznámka: V rámci probíhající revize a inovace ČSN 73 6005 je vítána spolupráce se
všemi zainteresovanými. Lze tedy neformálně nabízet své zkušenosti, podněty, návrhy či
doporučení (lze se též přihlásit k přímé účasti na této normotvorné činnosti) na adrese
autora tohoto příspěvku, předsedy TNK č. 66 Inženýrské sítě, ÚNMZ, srytr@fsv.cvut.cz .
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Abstract
Pipe Jacking Technology is one of the most modern installations used for cable´s protection
lines and other engineering networks that are not possible to install “to the ground” by
standard methods from the surface. Pipe Jacking is classified as “trenchless” installation
method with all advantages but also risks of this installation method. Besides machines and
mechanisms for jacking pursuance it is necessary to use appropriate and dependable
materials between which the GRP has its position already more than 30 years. But it is only
now that a normative, which specifies requirements for this type of material, has been
created. The summary of this report is to introduce the content and especially the most
important parts of this newly arising standard, so that the “shoppers”, i.e. investors, designers
and contractors of these constructions, get informations and overview what quality
specifications are indicated by this standard.

Úvod
Výběr a specifikování technických a jakostních parametrů výrobků vychází ze znalostí a
technologických možností toho kterého výrobku. Současný stav ruší staré ČSN a
automaticky jsou přebírány EN-normy pro shodný nebo velmi podobný typ výrobku a nebo
technologie. Používání ČSN EN i ISO norem, stejně jako specifických národních norem, je
vždy podmíněno shodou obou smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího. Principy
tržního prostředí (prodej a nákup) je založen na znalosti, zkušenosti a odbornosti obou
smluvních subjektů, ve kterém je uplatňován princip = „jakost si určuje kupující, který platí“.
Bohužel v prostředí, kde je rozhodujícím a limitujícím prvkem cena, jsou jakosti posuzovány
povrchně s hlavním cílem zhotovitele uspět cenou v soutěži. Obsah a jakostní požadavky
výrobků podle nových EN a ISO norem jsou mnohdy výsledkem jakosti, která zákazníkovi a
uživateli “nezpůsobí bezprostředně škodu na zdraví”, je “bezpečná” (bez upřesnění, jaká
úroveň bezpečnosti se tímto myslí) a nakupujícímu nezpůsobí “bezprostředně škodu”.
Obsahu těchto EN a ISO norem z hlediska jakostních a technických požadavků je různá a to
podle toho, kdo je iniciátorem vzniku takové normy a jak se podaří v rámci hlasování tyto
požadavky na jakost uplatnit. Mnohdy dochází mezi výrobci podobných a nebo shodných
výrobků ke kompromisům jenom proto, protože výrobci výrobků z jiných surovin pro podobné
využití už takové normy mají. Zákazníkům je přece třeba ukázat, že výroba, kontrola a jakost
i jiných výrobků je “normalizována”.
Jako příklad z oboru sklolaminátových výrobků používaných pro kanalizace a tlaková potrubí
ukládaná do země lze uvést dříve platnou DIN 19565. Norma obsahovala mimo základní
data (rozměry, hmotnosti, apod.) i jakostní parametry, které s užíváním tohoto typu potrubí
bezprostředně souvisejí. Norma uváděla rozsah a způsob laminací tvarovek a byla doplněna
i o sklolaminátové šachty, které do systému kanalizace ze sklolaminátu nepochybně patří.
Obsahovala test odolnosti na obrus, jako základní předpoklad trvanlivosti výrobku při použití
a z toho vyplývající parametry životnosti. Opakem požadavků na jakost a prokazování
užitných vlastností je norma EN 14364, převzata do systému ČSN EN 14364 pod oborovým
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číslem 64 6438. Tato norma na rozdíl od DIN 19565 neobsahuje žádné požadavky ani
testovací metody k prokazování odolnosti potrubí na obrus, žádné kritéria a testování pro
prokazování jakosti tvarovek a jejich výrobě, nic o sklolaminátových šachtách.
Vznik normy ISO 25780 pro specifikování jakosti sklolaminátových trub používaných už
přibližně 30 let při instalacích protlakem si vynutily okolnosti k dokumentování jakosti těchto
výrobků a technických parametrů pro stavby NO-DIG technologií. Zejména u staveb
“veřejného charakteru” je výběr podroben byrokracii, kde je potřeba mít “všechno
zdokumentováno” a to nejlépe “certifikáty”. Co vše se dá “certifikovat” je ostatně všeobecně
známo a není předmětem této problematiky.

ISO 25780 – Plastics piping systems for pressure and non-pressure water
supply, irrigation, drainage or sewerage — Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin — Pipes
with flexible joints intended to be installed using jacking techniques
První zmínka s návrhem obsahu se objevila v komisi ISO/TC 138 (subkomise SC 6) v roce
2005. Teprve začátkem roku 2011 byl obsah zpracován tak, že jednotliví účastníci procesu
schvalování vyhlásili obsah této normy k používání. Norma ISO 25780 byla vyhlášena
k 15.5.2011.
Obsah ISO 25780 je rozdělen do několika částí.
První kapitoly se zabývají vyjmenováním norem, které s touto normou úzce souvisejí. Jedná
se zejména o specifikace surovin pro výrobu a zkušební metody k prokazování sledovaných
vlastností. Další část je věnována terminologii.
Zajímavostí obsahu může být pro definování rozměrů jednoznačné uvádění vnějšího
průměru tohoto typu potrubí, což je i dáno nutností pro definování volby razících strojů a
zařízení. Pro rozměry průměrů není v normě uveden žádný konkrétní rozměr DN a stanovení
těchto rozměrů je věcí výlučně mezi projektantem a jeho znalostmi o možnostech výroby a
dodávek a také mezi nakupujícím a prodávajícím v rámci kupní smlouvy.

V normě se neobjevují nominální tuhosti SN. Je opět výlučně záležitostí projektu, jaké trouby
pro jaký protlak budou použity, jako minimální tuhost je v této normě uvedena hodnota SN
20000 N/m2.

Novinkou pro některé odborníky, znalé realizace protlaků s GRP-potrubím, může být uvedení
tlakových tříd i pro tento typ instalace GRP-trub. Tlakové třídy jsou definovány v hodnotách
od PN 1 do PN 32. I toto provedení dodávek GRP-trub instalovaných protlakem je však
možné a bylo již před schválením obsahu této normy realizováno. Možnosti jsou opět na
výběru podle schopností a možností výrobce a dodavatele.
Zbývající část obsahu ISO 25780 jsou požadavky na volbu surovin při výrobě, značení
výrobků, metody zkoušek trub a spojů, metody stanovení dlouhodobých parametrů a jejich
extrapolaci na 50tileté dlouhodobé vlastnosti. Podobně, jako v ČSN EN 14364 nejsou nijak
definovány požadavky na tloušťky vnitřní a vnější ochranné vrstvy stěny trub.

Norma ISO 25780 je v závěru doplněna třemi přílohami. První dvě přílohy A a B se zabývají
podrobněji metodikou zkoušení pevnosti materiálu na účinky tlakového napětí ve stěně trub
a v místech spojek, kde jsou konce těchto GRP-trub zúženy.
Poslední příloha C se podrobněji zabývá metodikou výpočtu pro stanovení tlačné síly a to i
s ohledem na velikost „otlačené“ plochy trub. Tato příloha je odvozena částečně z předpisu
DWA (dříve ATV) A 161.

Provádění protlaků s GRP-troubami
Při použití těchto GRP trub je namáhání rozděleno do dvou etap.
V první etapě jsou vlivy zatížení na GRP-trouby během samotné výstavby. Parametry a
vlastnosti tub jsou posuzovány s krátkodobými vlastnostmi a hodnotami. Na stěnu GRP-trub
je vyvíjena tlačná síla posouváním vrtné razící hlavy s pomocí tlačných pístů. Stroje a
zařízení jsou používány i pro protlaky s betonovými, kameninovými a nebo plastbetonovými
troubami kruhového profilu. Při tomto zatížení je třeba zohlednit řadu vlivů, zejména
vybočování trasy nebo při protlačování trasy do oblouku. Stěna trouby nemusí být namáhána
tlakem po celém obvodu rovnoměrně. Při excentricitě výslednice tlačné síly (mimo osu trub)
se po obvodu napětí v tlaku mění.

Po instalaci je potrubí zatíženo podobně, jako GRP-potrubí ukládané do země klasicky, do
výkopu s následnou výplní výkopu v okolí trub. Nastává druhá, dlouhodobá etapa zatížení
instalovaných GRP-trub. Parametry vlastností do statických výpočtů je třeba posuzovat s
hodnotami dlouhodobými, podobně, jako je tomu i u GRP-potrubí (a prakticky všech druhů
potrubí) při klasické pokládce. Pro statické výpočty lze použít metodiku výpočtů uloženého
potrubí do země, např. DWA (dříve ATV) A-127. Výhodou zemin v okolí trub po protlačování
je, že prostředí okolo potrubí nebylo „narušeno“ výkopy a hutněnými zásypy a pro výpočty
lze zvolit hodnoty zemin s údaji rostlého terénu.
Pro tyto účely je norma ISO 25780 doplněna předepsanými metodami zkoušení
dlouhodobých parametrů včetně výpočetních metod k extrapolaci výsledků na hodnoty stáří
50 let.
Metody zkušebních metod jsou shodné s obsahem ISO 10467, ISO 10639, EN 14364 a EN
1796. Bohužel se však lze setkávat s dokazováním dlouhodobých parametrů těchto GRPvýrobků, které pro GRP-výrobky nejsou použitelné a nebo se zkušebními metodami, které se
pro GRP-potrubí vůbec nehodí.
GRP-trouby instalované protlakem lze použít přímo pro kanalizační potrubí, pro potrubí
rozvodů pitné vody, pro konstrukce chrániček v nevodivém a chemicky odolném provedení.
Vzhledem k stále narůstajícím profilům GRP-trub a dostatečně rozměrným strojům
k provádění ražby lze s těmito výrobky vybudovat podzemním nádržím s volnou hladinou,
nejrůznějších vodotěsných podzemních chodeb s možností zabudovat do vnitřního prostoru
nejrůznější inženýrské sítě. Materiál GRP lze přizpůsobit přísadami v provedení třídy
nehořlavosti B podle klasifikace ČSN EN 13501-1. Samozřejmostí pro práce v podzemí
(důlní stavby) je souhlas ČBÚ k používání těchto výrobků pro tyto NO-DIG stavby.

Závěr
Vznik a obsah ISO 25780 neznamená, že se používání této normy v „obchodě“ s GRPpotrubím pro protlaky něco zjednoduší. Pro projektanta, investora a koneckonců i zhotovitele
čeká při volbě tohoto typu potrubí k NO-DIG výstavbě celá řada otázek a „problémů“. I tady
platí pravidlo, že bez součinnosti všech dotčených od investora, projektanta, zhotovitele a
dodavatele stavebního materiálu se nemůže dílo zdárně realizovat. Pro výrobek, který
splňuje „nějakou normu“ a má „certifikát“ ještě neznamená, že je pro účel stavby a
technologii montáže správně zvolený a „jakostně“ vyhovující.

Čedičové bezhrdlové trouby IN-LINE pro Relining a
Berstlining
Robert Kostolány,
Eutit s.r.o.

Úvod
Trouby IN LINE z taveného čediče jsou určeny k opravám a pro obnovu těsnsti,
účinnosti a spolehlivosti především stávající kanalizační sítě bez nutnosti demontáže
starého a poškozeného potrubí. Odpadají bourací a výkopové práce a výrazně se
zkracuje doba nutná k provedení opravy. Nedochází k narušení zástavby, sedání
zeminy a ohrožování provozu staveb. Nadzemní provoz a vegetace zůstanou
neporušeny.

Sanace metodou RELINING
Bezvýkopová oprava potrubí se provádí zatahováním nebo zatlačováním nového
potrubí z čediče o menší světlosti do stávajícího vedení. Mezi stávajícím vedením a
novým potrubí vzniká mezikruží.
Vstup do potrubí je umožněn šachtami, kudy se zatahuje (zatlačuje) potrubí
z taveného čediče pod označením IN-LINE v délce L= 500 mm a v obvyklé síle stěny
s=22 mm, nebo i o síle větší ( podle požadavků objednatele). Tyto trouby jsou
spojovány v šachtě spojkou z nerezové oceli která je již součástí trouby IN-LINE.
Zatahování nebo zatlačování musí předcházet čištění potrubí a kamerový
průzkum. Po vyhodnocení průzkumu se zvolí způsob sanace. U reliningu se jako
cílová šachta ( při zatahování ) a startovací (při zatlačování ) využije stávající
kanalizační šachta. U cílové jámy př zatahování je umístěn zatahovací stroj (vrátek),
kde je navinuto tažné lano. Protažením lana stávajícím potrubím do startovací jámy,
protažení zatahovací halvou, do které je nasunuto zatahované potrubí a tažením
lana zpět do cílové jámy zatáhneme nové potrubí v celém úseku. Zatahuje se
potrubí které se spojuje ve startovací jámě po jednotlivých trubkách. Po zatažení
potrubí se odpojí zatahovací hlava, provede se úprava nového potrubí v šachtách a
je li zapotřebí, tak následná injektáž mezikruží speciální vylehčenou směsí.
Při zatlačování se umístí do startovací jámy hydraulické tlačné zařízení
přizpůsobené na délku trub 500mm. Poté se jednotolivé trouby zatlačují směrem do
cílové šachty. K zafixování trubky při spojování se používá zádržný třmen. Při
spojování trub je třeba věnovat pozornost čistotě spojů a nasazení těsnícího prvku.
Je nutné používat doporučený kluzný materiál k vzájemnému spojení trub
(kosmetická vazelína).

Napojování přípojek DN 200 ( 150 ) mm lze provádět na staveništi po montáži
trub výhradně pomocí vývrtů, pomocí diamantových nástrojů chlazených vodou. V
případě napojování kameninového potrubí přípojky se do vývrtu, provedeného
strojně z venčí stoky, vloží vhodný těsnící prvek do kterého se osadí kameninové
napojení. Obdobně, ale za použití jiného druhu těsnění a jiného napojovacího prvku,
lze napojovat přípojky i z jiných trubních materiálů. Vždy je ale třeba použít
napojovací prvek který je přizpůsoben slíle stěny čedičové trouby ( například výrobky
firmy Funke ).

Omezující pomínky
Metoda RELINING s použitím čedičových trub IN-LINE se využívá do profilu
max. 540 mm. Omezením použití metody RELINING je zmenšení světlosti potrubí,
průběh trasy stávajícího řadu (horizontální a vertikální změny-ohyby, kolena apod.),
objekty na trase. Doba sanace je závislá na průměru a délce sanovaného úseku.

Sanace metodou Berstlining
Sanovat potrubí, které je zřícené, zborcené, případně ve kterém jsou velké překážky
lze jen za předpokladu, že šachty jsou dostatečně staticky únosné aby mohla být
vivinuta síla potřebná k překonání odporu při průchodu razicí hlavy těmito
překážkami. Pokud je nutné toto potrubí sanovat i přes špatný stav šachet, je nutno
vytořit zápěrnou stěnu.
Stejně jako Reliningu, použijeme pro pokládku nového trubního vedení starou
trasu. Používají se trouby IN-LINE nebo trouby pro ražení z čediče ktré jsou v
délkách jeden metr. Destrukcí a rozšířením starého trubního vedení je možné znovu
obnovit starý průměr trubky. Jestli to umožňují okolnosti, tak je možno průměr zvětšit.
Je to především závislé na geologii, souběžném vedení ostatních inženýrských sítí.
U této metody je nutné mít staticky zajištěnou startovací šachtu. Vzhledem
k obrovským tlakům které se potřebují na rozšíření průměru, je nutné použít
odpovídající sílu. Této metodě musí předcházet velice pečlivá příprava.
K destrukci potrubí se používá upravená hlava dle nahrazovaného materiálu.
Může být opatřena destrukčním zařízením ( u křehkých materiálů ) nebo řezacími
noži ( u pružných materiálů ).
Oproti materiálům které jsou pružné, má čedič obrovskou výhodu v mechanické
odolnosti. Při rozbíjení starých trub dochází ke vzniku střepů, v trase jsou pak často
kameny a jiné ostré předměty které poškozují na vnější straně zatahované potrubí a
významně snižují jeho životnost. U matriálu jako je čedič toto nehrozí.

Výkres trouby, těsnění a spojky
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Vlastnosti trub IN-LINE z taveného čediče důležité pro stokování
Trouby z taveného čediče, oproti materiálům běžně používaným, vykazují
výrazně vyšší odolnost proti otěru a působení chemických látek např.
používaných při zimním chemickém a mechanickém posypu. Nedochází proto k
narušení vnitřní plochy trub.
Absolutní odolnost materiálu proti negativním účinkům hydromechanického
čištění.
Fyzikální vlastnosti (tvrdost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu, teplotní
roztažnost).
Odolnost proti opotřebení při velmi vysokých rychlostech proudění splaškových
vod.
Hydraulické vlastnosti.
Široká škála průměrů trub a tím možnost přizpůsobit se průměru sanované trouby
Slabá síla stěny a tím minimální snížení průtoku.
Vysoká životnost.
Ekologická nezávadnost a možnost recyklace.
Čedič je přírodní materiál a jeho používáním se nepřispívá ke zvýšování
spotřeby ropy a tím i růstu její ceny.
Certifikace výroby podle ČSN EN ISO 9001 : 2001

Od roku 1951, kdy byly expedovány první výrobky z taveného čediče určené pro
kanalizační stavby, nebyla výrobcem řešena žádná reklamace nebo stížnost, jejichž
původ by byl v opotřebení výrobku nebo v jeho porušení v provozu stokové sítě nebo
ČOV !
Z porovnání užití čediče v hydraulické dopravě statisíců tun vysoce abrazivních
materiálů v elektrárnách, kde jsou již dlouholeté zkušenosti, můžeme usoudit, že
životnost čediče v kanalizacích bude až stovky let - a to i v extremních podmínkách.

Reference

V roce 2007, kdy byly poprvé použity čedičové trouby IN-LINE v Německu, se jejich
používání rozšířilo i v ČR . Sanace přípojky DN200 v Karlových Varech, stoky DN245
v Českém Krumlově, sanace kanalizace DN200 a DN300 v chemickém provozu ve
Spolaně Neratovice a další připravované projekty svědčí o zájmu o tuto kvalitní,
časově i cenově výhodnou metodu. Výše uvedené vlastnosti výrobků z taveného
čediče jsou ve stokování stále více doceňovány.

Závěr
Vývoj nových produktů, průběžná modernizace výrobního zařízení, inovace
stávajícího výrobního sortimentu, nezatěžování životního prostředí, tuzemský
výrobek, to není pouhá proklamace, ale průběžná činnost firmy EUTIT s.r.o.
Vývoj a výroba trub IN-LINE je toho příkladem. Jde především o reakci na potřeby
provozovatelů a stavebních firem. Slabá síla stěny čedičových trub sníží minimálně
průtočný profil sanované trouby a užitné vlastnosti čediče vyhovují provozovatelům.
Široký sortiment průměrů trub, okamžitá reakce ( v řádu hodin ) na potřebné
provedení délky, pevnost čediče v tlaku, to vyhovuje firmám, které čedičové trouby
používají.
Obr. 1

Obr. 2

Čedičová trouba IN-LINE

Sanace DN 500 v centru Chemnitz

Výstavba kmenových stok
z polymerbetonových komponentů
Igor Fryč
Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
1)

Úvod

Loňský a letošní rok se naše společnost spolupodílela na výstavbě kmenových stok
v centrální části města Brna. Jednalo se o realizaci části raženého sběrače „C01“
Rooseveltova – Solniční a rekonstrukci části stoky na ulici Rybníček. Sběrače byly raženy
klasickým hornickým způsobem a jejich společným jmenovatelem bylo vystrojení pomocí
polymerbetonových dílců.

2)

Popis rozsahu prací

V popisu prací se autor omezuje pouze na úseky realizované firmou Eiffage a zkušenosti
z nich nabyté. Celkový rozsah prací na uvedených stavbách byl podstatně větší, ale byl
součástí dodávky partnerských firem a nepřísluší tak hodnotit nebo komentovat celkové
výsledky těchto staveb.
2.1 Sběrač C01 Rooseveltova - Solniční
Realizace raženého sběrače DN 2260/2640 mm (plocha výrubu 5,5 m2) v úseku mezi
šachtami Š2-Š3 + napojení na stávající kmenovou stoku o celkové délce 70 bm. Vlastní
vnitřní profil sběrače byl vejčitého tvaru o rozměrech DN 1200/1800 mm. Součástí dodávky
bylo i provedení 2 ks těžních šachet o hloubce 11,5 m.
Místo stavby se nacházelo v bezprostřední blízkosti centra města v parku při ulici
Rooseveltova před historickou chodbou směřující na ulici Běhounskou.
2.2 Rekonstrukce kanalizace Rybníček
Realizace raženého sběrače DN 2260/2980 mm (plocha výrubu 6,25 m2) v úseku mezi
šachtami Š3-Š3-Š4 o celkové délce 121 bm a přípojné ražené kanalizace štolou o
rozměrech DN 1800/2000 mm délky 31 bm. Vnitřní profil kanalizace vejčitého tvaru činil DN
1400/2100 mm resp. 800/1200 mm. Součástí dodávky byla dále realizace 4 ks těžních
šachet průměrné hloubky 9,5 m, z nichž jedna měla atypické pentagonální rozměry.

3)

Ražba štol a geologické podmínky

3.1 Sběrač C01 Rooseveltova - Solniční
Razící práce byly navrženy tak, že jako těžní jáma sloužila šachta Š2 ze které se razilo
úpadně směrem ke stávajícímu sběrači a dovrchně k šachtě Š3. Navržený spád byl jednotný
0,8 %. Primární ostění tvořila důlní zvonková ocelová výztuž z rámů OR-O-01 osazená na
válcovaných profilech U-160. Osová vzdálenost veřejí byla stanovena statickým výpočtem na
0,8 – 0,9 m. Rámy byly podélně spojeny třemi rozpěrami (jedna v klenbě, dvě po bocích).
Vlastní pažení bylo navrženo jako zátažné z pažnic typu UNION. V případě výskytu
nesoudržných poloh zeminy nebo navážek se uvažovalo s použitím třecích svorníků typu

BOLTEX (dl. 4 m) v klenbě štoly jako s dočasnou výztuží nadloží štoly. Tyto svorníky
zároveň umožňují provedení následné injektáže zeminového prostředí pro fixaci případně
vzniklých trhlin v zeminovém masívu. Technologický postup počítal s nečleněným výrubem
štoly. Šířka pásma tvorby poklesové kotliny byla předpokládaná v délce 5,0 m na každou
stranu od osy ražby s maximálním poklesem terénu v ose štoly 1,3 mm.
V trase ražené štoly byl předpokládán výskyt zvlněného souvrství neogenních jílů
s možnými polohami terasových štěrkopísků a splachových hlín. Vyloučen však nebyl výskyt
heterogenních navážek antropogenního původu, protože daná lokalita se nachází
v středověkém předbraní historické Běhounské brány. Hladina podzemní vody byla
uvažována v hloubce 8,5 m na úrovní předpokládané vodonosné vrstvy štěrkopísků.
V průběhu ražeb byly opravdu zastiženy dle předpokladu staré žulové zdi a základy
související se starým opevněním poblíž Běhounské brány. Ačkoliv bylo toto avizováno, tak
pro archeologického laika geotechnika to bylo překvapení, protože jsme přece jenom
nevěřili, že by se v hloubce 9 až 10 metrů pod terénem nacházely základy starých hradeb.
Ale je vidět, že nám naše město Brno povyrostlo, alespoň co se týká nadmořské výšky.
Rozpojování hradebních základů bylo zdlouhavé a ne jednoduché, protože byly tvořeny
žulovými kameny (spojenými patrně na vápennou maltu), které vykazovaly značnou
soudržnost. Jinak geologický profil víceméně odpovídal předpokladům. Vyskytovaly se
převážně vápenité neogenní jíly (tzv. brněnské tégly) relativně stabilní a dobře rozpojitelné.
Při úpadní ražbě směrem do ulice Rooseveltova však došlo ke kontaktu štoly
s vodonosnou štěrkopískovou vrstvou a objevily se silné výrony podzemní vody. Ražba
musela být dočasně přerušena a čelba zabezpečena proti vykomínování. Pro omezení
přítoků se přistoupilo k aplikaci chemické injektáže (typ Jetbland). Tak jako v mnoha
předešlých případech se však ukázala ne příliš účinnou, protože proud podzemní vody byl
natolik silný, že docházelo k jejímu rozplavování ještě před tím, než stačila zatvrdnout. Jako
svěží a jednoduchý se pak ukázal nápad provést odvodňovací horizontální vrt, který se
zaústil do stávající kanalizační šachty, která se po ukončení výstavby měla stejně rušit.
Tímto se pak elegantně eliminoval přítok vody do čelby a opět se potvrdilo pravidlo, že je
mnohem jednodušší se s podzemními vodami „domluvit“, resp. je usměrnit, než-li s nimi
„zápasit“ v podobě nejrůznějších injektáží ať již chemických nebo bentonitových.
Zrovna v inkriminovaném místě, kde bylo ražbu nutné přerušit, se nacházel sloup
veřejného osvětlení, který zároveň sloužil k uchycení trakčního vedení pro tramvaje.
Panovaly oprávněné obavy, že může dojít, vlivem dosednutí nadloží, k jeho náklonu či
v nejhorším případě k jeho propadnutí do štoly. Proto bylo nutné zabezpečit jeho polohu
pomocí „trojnožky“ a vodorovných nosníků. Požadované měření změn jeho polohy nebylo
naštěstí řešeno nějakými sofistikovanými náklonoměry nebo jinými vymoženostmi
geotechnického monitoringu. Na základě doporučení nejmenovaného, za to nadmíru
zkušeného, odborníka se přistoupilo k prostému vizuálnímu sledování sloupu z předem
označených bodů. Svislá poloha sloupu byla konfrontována s fasádou Janáčkova divadla,
která obsahuje mnoho svislých prvků a omyl byl tak vyloučen.
Jinak razící práce proběhly dle plánovaného harmonogramu a konvergenční měření ve
štole nevykazovalo žádné anomální odchylky (obr.č.1). Stejně tak tvorba poklesové kotliny
nepřekročila meze stanovené statickým výpočtem.
3.2 Rekonstrukce kanalizace Rybníček
Technologický postup razících prací byl navržen víceméně shodně se štolou na ulici
Rooseveltova (viz. odstavec 3.1). Jedinou odlišností bylo, že vzhledem k většímu profilu
štoly, resp. její výšce, se uvažovalo s členěním výrubu na horní a dolní lávku v případě
nepříznivých hydrogeologických podmínek. Rovněž se v tomto případě počítalo s posílením
primární výztuže aplikací stříkaného betonu tloušťky 7 cm spolu s montáží KARI sítě.
Celková šířka poklesové kotliny byla předpokládaná cca 13 m při poklesu nadloží v ose štoly
v rozmezí 0,7 – 1,4 mm.

V profilu štoly daného úseku byl predikován výskyt stabilních zemin typu sprašových hlín
a neogenních jílů tuhé konzistence, ale velmi vysoce plastické. Trasa štoly se sice nacházela
pod hladinou podzemní vody, ale vzhledem k nízké až téměř žádné propustnosti
zeminového prostředí se předpokládal průběh ražeb ve víceméně bezvodém prostředí.
Jediné ohrožení by mohlo nastat v případě průniku podzemních vod skrz heterogenní
navážky, jejichž výskyt nemohl být předem vyloučen. Potom by hrozilo nebezpečí
podmáčení soudržných zemin, které by mohly výrazně změnit svoje fyzikální vlastnosti a
rychle se stát nestabilními.
Výše uvedené obavy se naplnily při vlastním výkopu těžních šachet, kde se v hloubkách
cca 4 m nacházely rozmělněné a zvodnělé jíly. Protože postupy ražby šachet v těchto
podmínkách byly jednak pomalé a jednak hrozilo riziko tvorby kaveren za pažením a
roubením šachet, přistoupilo se k realizaci svislých odvodňovacích vrtů. Ty byly situovány
v ose trasy štoly a nepřetržité čerpání podzemních vod pak umožnilo hladké dokončení
těžních šachet. Umístění vrtů v trase štoly mělo pak synergický efekt v tom, že tyto byly
s výhodou využity pro zalévání štoly, resp. prostoru mezi polymerbetonovou stokou a
primárním ostěním štoly, betonovou směsí.
Z hydrogeologického hlediska pak vlastní ražba štol proběhla dle předpokladů
v zeminách avizovaných průzkumem a nebyla zatížena problémy spojenými s přítomností
podzemních vod (obr.č.2). Výrub čelby tak mohl být nečleněný. Jedinou komplikací byl
souběh se stávající starou kanalizační stokou, která částečně zasahovala do profilu ražené
štoly. Jednalo se o betonovou stoku vejčitého tvaru DN 600/900 mm. Nicméně tato překážka
byla očekávána a projekt s ní počítal. Proto bylo před zahájením ražeb do této stoky vtaženo
provizorní plastové potrubí DN 400 mm a stoka se vyplnila popílkocementovou suspenzí
(obr.č.3).

4)

Výstavba kanalizace z polymerbetonových dílců

Protože na obou dvou stavbách, které jsou popisovány v tomto příspěvku, byly použity
stejné polymerbetonové dílce, které se lišily pouze svými rozměry, bude popis v této kapitole
pouze obecný. Dodavatelem polymerbetonových komponentů byla rakouská firma
DUROTON Polymerbeton GmbH, která je v Brně zastoupena dceřinou společností.
4.1 Polymerbeton
Na úvod je potřeba se zmínit o polymerbetonech jako takových. Podstatný rozdíl oproti
běžnému betonu představuje výrazně vyšší statická a dynamická pružnost polymerbetonu.
Materiál Duroton patří ke skupině duroplastů. Jako plnivo slouží prané, sušené a na
definovanou zrnitost tříděné křemičité písky. Plnivo a polyesterová pryskyřice se
v automaticky řízených zařízeních, za přesné kontroly teploty, homogenně smíchají a
následně odlijí do forem vibrační metodou a pak vytvrdí. Hotové výrobky mohou být již po 20
minutách vyjmuty z forem a opatřeny obalem. V tuto chvíli již vykazují přes 80 %
požadované konečné pevnosti.
Vynikající vlastnosti polymerbetonu umožňují jeho použití v oblastech s nejvyššími
požadavky na mechanické vlastnosti, otěruvzdornost a chemickou stálost. Navlhavost
vytvrzeného polymerbetonu se rovná nule, z tohoto důvodu jsou durotonové dílce
mrazuvzdorné a rozměrově velmi přesné.
Významnou technologicky danou předností je vysoká flexibilita ve tvarování výrobků.
Vibrováním materiálu do ocelových nebo umělohmotných forem lze dosáhnout i složité
geometrie výrobků. Díky této flexibilitě je pak možné realizovat z polymerbetonu i stoky
v oblouku, kdy jsou jednotlivé díly vyrobeny na míru a na stavbě se osazují dle předem
daného kladečského schématu.

Velmi dobré fyzikální vlastnosti polymerbetonu jsou patrné z níže uvedené tabulky, kde
jsou jednotlivé hodnoty porovnány s přírodními materiály (čedič a žula), které se hojně
využívají při výstavbě zvláště exponovaných kanalizačních stok a objektů.
vlastnost materiálu
objemová hmotnost
Nasákavost
zdánlivá pórovitost
odolnost proti opotřebení
pevnost v tlaku
modul pružnosti
Vickersova tvrdost, povrch
Tepelný součinitel roztažnosti
Tepelná vodivost

jednotka
kg/m3
%
obj. %
úbytek mm3
MPa
MPa
MPa
K‐1
W*m‐1*K‐1

průměrná hodnota
tavený čedič

žula (diorit)

polymer

2900‐3000
0
0
< 110
300‐450
> 110000
700‐800
8*10‐6
1,9‐2,2

2500‐2800
0,2‐0,7
0,4
< 180
135‐215
3000‐7000
800
6,5*10‐6
1,9‐4,0

2100‐2300
0,13
0
< 140
> 100
20000‐34000
> 320
12*10‐6
1,3‐2,0

4.2 Montáž polymerbetonových dílců
4.2.1. Doprava dílců
Polymerbetonové dílce se dodávají na stavbu na klasických europaletách (fixované
ocelovými pásy) ve stavu vhodném k okamžitému zabudování (obr.č.4). Protože jednou
z mála záporných vlastností polymerbetonu je jeho křehkost, bylo třeba se při manipulaci
s jednotlivými dílci vyvarovat prudkých nárazů. Protože jakékoliv výraznější poškození
(trhlina, poškozený spoj) by vyloučilo jejich zabudování, což by při jejich ceně bylo mírně
řečeno neekonomické. Je potřeba ještě uvést, že se horní a dolní části vejčitého profilu
odlévají do forem zvlášť. Tyto části se pak přímo ve výrobně slepí dohromady a expedují na
stavbu.
4.2.2 Spoje dílců
Vejčité polymerbetonové dílce jsou opatřeny hrdlovými spoji, do kterých se před montáží
vkládá gumové těsnění. Spojení jednotlivých dílců se přes hrdla s gumovým těsněním
provádí stavebním lepidlem, jenž zároveň slouží pro vyplnění spár. Stavební lepidlo tak
nahradilo dříve používané běžné spárovací hmoty. Pro tento účel bylo na stavbě použito
dvousložkové konstrukční lepidlo a opravná malta typu SIKADUR K31/41 CF na bázi
epoxidové pryskyřice a speciálních plniv bez rozpouštědel. Lepidlo se nanášelo na styčné
hrany vejčitých dílců a to bezprostředně před zasunutím profilu do sebe. Samozřejmostí bylo
očištění styčných ploch před nanesením epoxidového lepidla čistidlem na bázi acetonu.
Vytlačené lepidlo na vnitřní spáře bylo odstraněné mechanicky špachtlí.
Na stavbě sběrače Rooseveltova ještě nebylo součástí spoje gumové těsnění, což se
projevilo několika lokálními průsaky vod, které musely být sanovány. Sanace probíhala
vybroušením problematické spáry a jejím opětovným přetmelením konstrukčním lepidlem.
Na stavbě Rybníček byly již spáry vystrojeny gumovým těsněním, to se projevilo pozitivně na
jejich vodotěsnosti a nebylo nutné provádět dodatečné opravy. Vyjímkou byla asi dvě nebo
tři místa v úseku, který byl proveden v oblouku a kdy je montáž atypických, na míru dělaných
dílců přece jenom technologicky složitější.
4.2.3. Pokládka dílců ve štole
Pro dopravu dílců ve štole se používal prostý paletový vozík s nosností 2,5 tuny. Po
uložení vejčitého profilu na vozík na dně těžní šachty se tento převezl na místo pokládky ve
štole. Zde se dílec osadil do projektovaného spádu na podkladní betonovou desku štoly. Pro
vypodložení dílce do správného spádu se používaly podklady z vrstvené pásoviny tloušťky 2-

3 mm. Vlastní spojení vejčitých dílců se provádělo velmi jednoduše heverem, který zatlačil
osazovaný dílec do již ustaveného a zafixovaného dílce. Po zatlačení dílce a provedení
spoje se muselo provést důkladné zajištění vejčitého profilu proti uklonění nebo zvednutí
pomocí ocelových profilů rozepřených do primárního ostění štoly (obr.č.5). Po ukončení
montáže byly rovněž osazeny všechny odbočky kanalizačních přípojek a uličních vpustí.
Jak již bylo uvedeno výše, smontované polymerbetonové dílce musely být před betonáží
důkladně zajištěny proti vyplavání. Zde se jednalo o klíčovou operaci, protože jakákoliv
nepřesnost či ošizení přípravné činnosti by mělo fatální následky v podobě demontáže a
nutného vybourání vyplavaných dílců. Jakákoliv dodatečná oprava by byla naprosto
vyloučená. Proto byla fixaci dílců věnována mimořádná pozornost. Betonáž pak musela být
prováděna po vrstvách přímo z šachet a zejména pak výhodně z vrtů, které byly zřízeny za
účelem odvodnění štoly během razících prací. Výsledná podoba sběrače je patrná z obr.č.6.

5)

Císařská komora

Aby se nejednalo pouze o nezáživný technický článek, dovolil si autor do této kapitoly
vložit historickou vsuvku, k čemuž ho vedla skutečnost, že ražba štol a výstavba sběrače na
ulici Rybníček bezprostředně souvisela s historickým technickým objektem na brněnské
kanalizaci zvaným „Císařská komora“. Níže uvedené informace byly poskytnuty jedním
z největších znalců brněnského kanalizačního systému panem Stanislavem Absolonem, za
což mu patří poděkování.
„Císařská komora“, to je dnes mezi pracovníky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
běžně užívaný název pro soutokový a rozdělovací objekt na brněnské stokové síti, který se
nachází na křižovatce ulic Staňkova-Rybníček. Čím je zajímavý? Byl vybudován v roce 1912
u příležitosti připravované návštěvy císaře Františka Josefa I. V té době byla výstavba
kanalizace opravdu ve velkém rozmachu a není proto divu, že neunikla ani zájmu
samotného panovníka.
Objekt není sice funkčně nikterak mimořádně důležitý, ale stavebně je bezpochyby řešen
velmi unikátně a velkoryse. Šachta, která sahá do hloubky téměř 8 m, umožňuje rozdělení
průtoků ze staré přívodní stoky z roku 1888. Stavba dodnes slouží ve své původní podobě,
do její betonové konstrukce nebylo zasahováno. Pouze v roce 1999 byla provedena oprava
omítek.
Vstup do komory byl řešen tak, aby i „jeho veličenstvo“ mohlo pohodlně sestoupit do
míst, která bývají běžnému občanovi utajena. Po otevření 6-ti dílného litinového poklopu se
nejprve sestupuje elegantním točitým schodištěm, následuje krátká chodba a další schody,
tentokrát je to přímé rameno, ústící na velkou mezipodestu. Z této galerie, ohraničené
masivním zábradlím, se konečně nabízí zajímavý pohled na celé dno komory s tichým
proudem odpadní vody, který je usměrňován v plynulém oblouku mělkým žlábkem. Zde na
podestě císařské komory ukončil zřejmě prohlídku nejen císař pán, ale končí zde i většina
ostatních návštěvníků. Sestup do dalších částí podzemních prostorů nepůsobí na každého
zrovna příjemným a bezpečným dojmem. Poslední schůdky vedou totiž až na samotné dno.
Pohled do temných tunelů stok, tu a tam přeběhnuvší hlodavec a rostoucí intenzita
nasládlého pachu odpadních vod k další prohlídce kanalizačního sytému příliš nelákají
(Obr.č.7).
Není historicky doloženo, jak dlouho se monarcha v podzemí zdržel, faktem ovšem je, že
díky jeho návštěvě zůstala na kanalizační síti města Brna pěkná a zajímavá památka.
Bohužel poslední věta již neplatí. Po ukončení rekonstrukce kanalizace na ulici Rybníček
pozbyla „císařská komora“ svoji funkci a byla zlikvidována. Sloužila tak bezmála 100 let a my
můžeme jen doufat, byť s troškou pochybnosti, že i námi budovaná díla vydrží alespoň
stejnou dobu. Osobně si myslím, že po zrušení starých kanalizačních stok mohl být tento
historický objekt zachován ve své původní podobě. Ovšem návrh na jeho využití v podobě

skladu archivního vína nebo jako potencionálního úkrytu civilní obrany by zřejmě nepadl na
úrodné místo.

6)

Konec

Co napsat závěrem? Jednalo se o bezesporu zajímavé a relativně náročné geotechnické
stavby v centru města, kdy technika může jen mrzet, že nebyly většího rozsahu a netrvaly
déle. Samozřejmě je třeba poděkovat hlavnímu stavbyvedoucímu panu Karáskovi a
stavbyvedoucímu panu Plhalovi za erudované vedení prací. Rovněž tak kolegům z firmy
OHL ŽS za seriózní spolupráci na stavbě Rooseveltova. V případě druhé stavby, která je
obsahem tohoto příspěvku, pak autor děkuje sám sobě, že ji v jemném předivu obchodněekonomických vztahů přežil. Přesto nezbývá, než se s vírou a optimismem těšit na další
štoly, protlaky nebo nějaké jiné bezvýkopové stavby, které nás všechny v budoucnu čekají a
jistě nám přinesou mnoho dalších zajímavých zážitků a zkušeností.

NÁPRAVA STAVU KANALIZAČNÍ SOUSTAVY AGLOMERACE TÁBORSKO,
ČÁST I, STAVBA I – ŠTOLA
JIŘÍ RŮT
METROSTAV a.s.
STÁVAJÍCÍ STAV
Důvodem výstavby kanalizačního sběrače v Táboře byla zcela nevyhovující dimenze
sběrače v Údolní ulici. V důsledku velkých spádových poměrů a zavzdušněného průtoku při
větších srážkách byly vyplavovány nemovitosti a smíšené vody vyvěraly poklopy na ulici. Do
sběrače v Údolní ulici bylo napojeno rozsáhlé povodí několika čtvrtí.
NOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Koncepce technického řešení představuje převedení splaškových vod včetně části průtoků
dešťových vod pomocí štol z povodí ČOV Klokoty do areálové ČOV, přičemž retenční objem
štol je využíván k akumulaci dešťových vod. Vedení tras štol pod úrovní Údolní ulice řeší
současně zkapacitnění spádově problémového sběrače ve zmiňované ulici. Nové technické
řešení vytváří prostor pro napojení stok pomocí spadišťových objektů přímo do štolových
profilů. Dimenze ražených štol je technicky dostupně minimalizována a zajišťuje při
navrženém spádu mezní průtok cca 19–29 m³/s. Současně jsou štoly využívány jako retenční
nádrže hlavně dešťových vod (včetně stávající štoly).
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY
Kanalizační sběrač byl navržen v celkové délce 942,25 m a probíhá od spadišťového a
manipulačního objektu SP3 přes spadišťové objekty SP1a SP2 ke spadišťové šachtě SP4 a
regulačnímu a manipulačnímu objektu MRO, přes který proběhlo napojení do stávající štoly
(obr. 1).

SP1, SP2, SP4 – spadišťové šachty
V1, V2, V3 – výhybny
Obr. 1 Situace stavby průběhu trasy kanalizace

štola 1, délka 834,81m
štola 2, délka 124,03m

Před započetím veškerých stavebních prací bylo nutné u všech dotčených povrchových
stavebních objektů, u kterých se předpokládalo ovlivnění stavebními pracemi, provést
pasportizaci a během výstavby sběrače sledovat jejich stav. V mnoha případech se jednalo o
domy postavené na počátku minulého století. Mnohé z nich byly ve špatném technickém
stavu. Na nemovitostech probíhalo měření náklonů, měření trhlin a nivelační měření.
Současně s těmito měřeními probíhalo i měření hladin okolních studní.
Ještě před samotným zahájením stavebních prací bylo nutné provést přeložky kanalizací,
které kolidovaly s budoucími stavebními šachtami, a to zejména u spadišťových objektů SP1,
SP3 a SP4. Dále bylo nutné provést zajištění stavebních objektů v okolí ražby před účinky
plánovaných trhacích prací. Podle posouzení projektantů stavby muselo být zajištění staveb
realizováno v ulici Údolní, kde byla situována ražba štoly 2 – úseku E v délce 124,03 m.
Zajištění bylo nutné provést, neboť se zde ražba nacházela na rozhraní báze skalní horniny a
sedimentů.
Pro omezení vlivů ražby s použitím trhacích prací na okolní zástavbu navrhl projektant
použití sloupů tryskové injektáže, které mohly být realizovány dvojím způsobem.
V prvním případě byly sloupy tryskové injektáže navrženy pod základy objektů tak, aby
podepřely základ o skalní podloží a tvořily součást založení objektů. V druhém případě měly
být sloupy tryskové injektáže předsunuty před objekty, aby tvořily clonu objektů, která
přeruší zálomový úhel horninového a zeminového prostředí, a tím i bariéru mezi objektem a
stavební činností. Takto provedená trysková injektáž měla snížit deformační odezvu na
povrchovou zástavbu. Při předsunutí sloupů tryskové injektáže před základy už by základy
objektů nebyly přímo opřeny o skalní masiv.
S ohledem na rychlý postup realizace díla a naléhavost dokončení byla pro zajištění
základů budov zvolena druhá varianta. Od varianty sloupů tryskové injektáže navržených pod
základy objektů se upustilo mimo jiné z toho důvodu, že tyto by se mohly stát jasným
vodičem seismických vln ovlivňujících nepříznivě podchycené budovy. Navržené řešení
snižovalo nároky na omezení trhacích prací, což umožňovalo i rychlejší postup ražby štol.
Samotná ražba štoly pro kanalizaci byla navržena Novou rakouskou tunelovací metodou
(NRTM) s použitím trhacích prací. Na základě geologického průzkumu byly navrženy
technologické třídy NRTM 3, NRTM 4 a NRTM 5a (obr. 2). Mocnost nadloží se pohybovala
od 5 m do 20 m.

Obr. 2a Vzorový příčný řez ve tř. NRTM 4

Obr. 2b Vzorový příčný řez ve tř. NRTM 3, štola 1, úsek B

Obr. 2c Vzorový příčný řez ve tř. NRTM 5a

Obr. 2d Vzorový příčný řez – zvětšený profil R4-R10 ve tř. NRTM 4
Pro každou technologickou třídu byl navržen způsob rozpojováním horniny a způsob
zajištění výrubu. Byly stanoveny úseky pro plné nebo jen částečné použití trhacích prací.
Skladba horninového prostředí při hloubení a ražbách probíhala v navážkách (0,0–3,0 m),
v hlinitých a jílovitých píscích (3,0–5,4 m), ve skalních horninách tvořených navětralou
jemnozrnnou pararulou (5,4–14,2 m) a slabě zvětralou až navětralou jemnozrnnou pararulou
(14,2–23,0 m). Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubkách od 5 do 7 m. Podle
geologického průzkumu bylo 6 % ražeb zatříděno do třídy NRTM 3. V tomto úseku se
počítalo s rozpojováním horniny trhacími pracemi. Návrh byl zpracován s ohledem na okolní
zástavbu a počítal s vystrojením štoly pomocí SN kotev délky 1,5–2,0 m ve spojení s jednou
vrstvou ocelových sítí 6/150x6/150 mm a stříkaným betonem C 20/25 v tloušťce 70 mm.
Do třídy NRTM 4 bylo zařazeno cca 65 % délky ražeb. Při ražbě v těchto horninách bylo
v omezené míře rovněž použito trhacích prací. Část profilu bylo nutno rozpojovat strojně
nebo ručně. Zajištění štoly bylo provedeno rámy příhradové výztuže BRETEX ve spojení
s dvěma vrstvami ocelových sítí 6/150x6/150 mm a stříkaným betonem C 20/25 v tloušťce
170 mm. Přístropí bylo podle potřeby stabilizováno ocelovými jehlami délky 2 m (obr. 3).

Obr. 3 Ražba štoly – primární ostění štoly
Třída NRTM 5a byla zastižena na 30 % délky ražby. Zde rozpojování horniny probíhalo
převážně bez použití trhacích prací , tj. strojně nebo ručně. Trhací práce byly použity omezeně
jen při přistřelování části profilu. Třída NRTM 5a zahrnovala vystrojení štoly pomocí ocelové
důlní výztuže OR–O-00 K24 ve spojení s ocelovými pažnicemi UNION typ IV, přes které se
prováděl nástřik stříkaným betonem C 20/25 v tloušťce 210 mm.
S ohledem na použitou bezkolejovou vodorovnou dopravu ve štole byly na celé trase
ražených úseků navrženy výhybny. Profil štoly 7,14 m2 byl v místě výhybny zvětšen až na
15,02 m2.
U převážné části ražeb proběhlo rozpojování hornin pomocí trhacích prací. V místech, kde
nebylo možno použít trhací práce, se hornina rozpojovala strojně pomocí minibagru JCB nebo
ručně sbíjecími kladivy.
Pro trhací práce byly provedeny vrty o průměru 32–38 mm. Odstřely se prováděly
s použitím rozněcovadel střední odolnosti typu DeM, Ded a DeP-S. Použitou trhavinou byl
DANUBIT.
S trhacími pracemi souviselo vypracování návrhu trhacích prací a samotného
technologického postupu. Tyto základní dokumenty obsahovaly technologii provádění
trhacích prací včetně seizmického a akustického měření, fyziologických účinků hluku a
vibrací, měření bludných proudů, výpočet izoseist a dynamického namáhání stavebních
objektů. Rozsah trhacích prací musel být přizpůsoben charakteru okolního prostředí a
blízkosti stavebních objektů. Prováděla se úřední a průběžná měření účinků trhacích prací.
Vyhodnocená měření měla vliv na další postup ražby, potvrzení správnosti technologie a
parametrů trhacích prací s případnou úpravou vrtného schématu i mezních náloží. Tato měření
byla vykonávána při zkušebních odstřelech (zahájení TP na jednotlivých dílech), při změně a
úpravách mezních náloží, v určených staničeních (podcházení a přiblížení k zástavbě). Měření

se prováděla rovněž při stížnostech občanů na realizované stavební práce a při šetření jejich
oprávněnosti. Měření automatickými seismografy s dálkovým přenosem dat umožňovala
průběžnou kontrolu provádění trhacích prací, správnosti stanovených náloží a dodržování
přípustných mezí dynamického zatížení sledovaných objektů.
Důležitou součástí technologie ražby byla kontrolní měření – geomonitoring, který byl
zpracováván v systému BARAB. Zahrnoval měření na konvergenčních profilech ve štole (5
bodů). Tyto profily byly osazovány podle postupu ražby směrem k zástavbě. Umožnila-li to
situace, byly profily doplňovány měřicími body na povrchu. Součástí monitoringu na povrchu
bylo měření náklonů budov, nivelační měření poklesů povrchů v určené zóně ovlivněné
ražbou a měření poklesů hladin vody ve studních.
Vodorovná doprava ve štole byla zajištěna kolovými čelními nakladači Lokust 352
schválenými pro práce v podzemí. Při vzdálenosti větší než 70 m se zřídila skládka ve
výhybně a využívaly se dva nakladače.
Větrání štoly bylo zajišťováno lutnovým tahem o profilu 400 mm s vložením několika
sériově zapojených ventilátorů pro zajištění dostatečného odtahu zplodin po odstřelech.
Po vyražení štol se prováděla úprava počvy na požadovanou niveletu s pokládkou
štěrkového lože, drenážního potrubí DN 100 mm, geotextílie a podkladního betonu C 16/20.

Obr.4 Definitivní profil štoly – sekundární ostění štoly
Konstrukce definitivního ostění štol (obr. 4) byla provedena z monolitického železobetonu
C 30/37 XA1 s vázanou výztuží a dvěma vrstvami ocelových sítí (vnitřní 6/150x6/150 mm,
vnější 8/150x8/150 mm). Tloušťka definitivní nosné konstrukce byla pouze 150 mm, což
přinášelo nemalé problémy. Při výstavbě primárního ostění bylo nutné s velkou přesností
vytyčovat směr štoly a také kontrolovat tloušťku stříkaného betonu, aby nezasahoval do
profilu definitivního ostění. Podle požadovaných parametrů RDS bylo třeba dodržovat vnitřní
krytí výztuže 20 mm a vnější krytí 30 mm. Přesahy výztuže v místech napojení činily
problémy při betonáži ostění. Bylo nutné zvolit vhodný typ betonu, který by vyplnil formu
přes armatury. Při betonáži se používalo posuvné bednění celoprofilové pro omezení počtu

pracovních spár a bednění dvoudílné, které se skládalo z bednění svislých stěn. Zbytek profilu
tvořila forma klenby. Součástí definitivního ostění bylo také vybudování retenční příčky
s regulačním šoupětem před spadišťovým objektem SP1 (obr. 7) a vybudování odbočky ke
spadišťové šachtě SP2 (obr. 5).

Obr.5 Odbočka ke spadišťové šachtě SP2

Obr.7 Retenční příčka s regulačním šoupětem

Vystrojení podlahy definitivní konstrukce štoly (žlab a pochozí chodník ) bylo provedeno
kameninovou kyselinovzdornou dlažbou ve formátu obkladů 500 mmx200 mmx25 mm a
kameninového stokového žlabu DN 500. Zejména v místě soutoku štoly 1 a štoly 2 byly práce
na obložení nejnáročnější (obr. 6). V místě stavebních šachet, které při ražbách sloužily jako
těžní šachty, byly budovány spadišťové, regulační a manipulační objekty. Konstrukce těchto
objektů byla prováděna jako železobetonová monolitická s definitivním vystrojením nátoků z
kanalizačních cihel a s obložením stěn žulovými kostkami. Součástí každé vstupní šachty byla
ocelová lezní oddělení v provedení nerez.

Obr.6 Rozplet štoly 1 a štoly 2
ZÁVĚR
Realizovaná stavba se z odborného hlediska jeví jako velice zajímavá. Stavělo se pod
hustou zástavbou města, což kladlo vysoké nároky na prováděné práce. I při velkém objemu
stavebních prací v kritických oblastech se podařilo zamezit poklesům povrchů a ve výrazné
míře omezit narušení objektů na povrchu v poklesové zóně. Jak nivelační měření, tak měření
náklonů na sledovaných objektech odpovídala v klasifikaci varovných stavů stupni jedna, což
je stav vysoké míry bezpečnosti. Uvedené skutečnosti svědčí o kvalitním zajištění výrubu,
které v průběhu výstavby potvrzovala i pravidelná konvergenční měření ve štole.
Předpokladem pro hladký průběh výstavby byla také komunikace s místními obyvateli přímo
dotčenými výstavbou, a to hlavně před zahájením prací. V průběhu výstavby bylo ze strany
obyvatel zaznamenáno minimum stížností. Za zmínku stojí i další důležité momenty
výstavby, které se bez větších problémů podařilo zvládnout, například:
• vysoké nároky na přesnost prováděných prací (nulová tolerance mezi
primárním a sekundárním ostěním) ve vztahu ke směru díla a zajištění tloušťky
definitivní obezdívky,

•

vysoké požadavky na hlavního důlního měřiče s ohledem na směrové a
výškové vedení důlního díla (velké vzdálenosti mezi jednotlivými šachtami a
ražené úseky nevedené v přímce).
Zhotovitel díla se potýkal s mnoha vlivy, které znepříjemňovaly výstavbu. Z těch
nejzajímavějších lze jmenovat například:
• provádění prací v těsné blízkosti inženýrských sítí a s tím související nutnost
výstavby několika složitých přeložek IS,
• provádění armatury ostění štoly ve značně stísněných podmínkách a s velice
složitě ohýbanou výztužnou sítí 8/150x8/150 mm z důvodu nulové tolerance ve
skladbě definitivního ostění (tloušťka prutů, výztužných sítí, zajištění vnějšího
a vnitřního pnutí výztuže, instalace těsnicích prvků na pracovních spárách),
• značný objem prací na stísněném a omezeném počtu pracovišť ve vztahu ke
splnění termínu díla podle uzavřené smlouvy o dílo,
• časté přívalové deště, které omezovaly provádění prací a způsobovaly škody na
zařízení staveniště i ve vlastním díle,
• dlouhé vzdálenosti dopravované betonové směsi při budování definitivní
konstrukce sběrače.
Velká pozornost zhotovitele díla byla dále zaměřena na:
• uvedení režimu podzemních vod po ukončení prací do původního stavu,
• snahu zamezit poklesům a ztrátám vody v soukromých studních,
• vysokou kvalitu pohledových betonů a maximální přesnost pokládané dlažby,
• průběžné uspokojování velkých požadavků správce stavby souvisejících se
vztahem k okolí (například dodržování hygienických hodnot hluku,
povolených hodnot prašnosti atd.), což omezovalo práce v nočních hodinách,
• značné zábory komunikací a s tím spojená dopravní omezení v centru města.
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Mikrotuneláž kameninových trub DN 1200 ve
směrovém oblouku v Singapuru
Christel Flittner
STEINZEUG Abwassersysteme GmbH, Německo
Od roku 1982, kdy byly v Hamburku protlačeny mikrotuneláží první kameninové trouby
DN 600, zaznamenala tato oblast bezvýkopových technologií nebývalý rozvoj. Příkladem
toho je i první mikrotuneláž kameninových trub nikoliv v přímé trase ale do oblouku
s kruhovým zakřivením o poloměru 400m. Tato stavba byla realizována v roce 2010
z kameninových protlačovacích trub DN 1200 v asijském Singapuru.

ÚVOD
Singapur, aglomerace o ploše 693 kilometrů čtverečních a více jak 5 miliony obyvatel,
zaznamenává v posledních letech nebývalý růst objektů nejen na výšku ale také „ na
hloubku „, což klade na příslušné inženýrské sítě v centru města zejména v blízkosti
dálničních dopravních přivaděčů obrovské nároky. Ne jinak tomu bylo i na stavbě kanalizace
na třídě Admirality Road, šesti proudové hlavní tepně ve středu města.
Parametry stavby
Ačkoliv působí v Singapuru celá řada zkušených místních firem, přesto byla
nejnáročnější část stavby ( 180 + 115m protlaku DN 1200 ) svěřena německým firmám
Herrenknecht AG a firmě INKA za přítomnosti firmy STEINZEUG Abwassersysteme GmbH,
jakožto výrobce kameninových protlačovacích trub.

Tab. 1: Mikrotuneláž kameninových trub DN 1200
Stavba kanalizace Admirality
Road - Singapur
Celková délka stavby
z toho přímé protlačení
z toho kruhové protlačení

Celková délka
stavby
1100m
985m
115m

Max. povolená
protlač. síla
6 400kN
3 700kN

Max. dosažená
protlač. síla
1 200kN
4 037kN

.

Mikrotuneláž kameninových trub s kruhovým zakřivením
Z cca 11m hluboké startovací jámy spouštěné železobetonové šachty průměru 6 m bylo
nejprve protlačeno kameninové potrubí DN 1200 v přímém úseku na jednu stranu do cílové
šachty v délce 180 metrů, Z téže startovací šachty bylo pak následně protlačeno v opačném
směru do cílové šachty 115m kameninového potrubí téhož profilu tj. DN 1200 ale již ne
v přímém směru ale s kruhovým zakřivením o poloměru R = 400m. Tuto nejnáročnější část (
celkem 180m v jednom kuse na jednu stranu jako přímý úsek a 115m na druhou stranu jako
kruhově zakřivený úsek ) provedla německá firma Herrenknecht pomocí svého
protlačovacího stroje AVN 1200. Pro zajištění maximální úspěšnosti těchto nejnáročnějších
stavebních prací ( zejména protlačování s kruhovým zakřivením ) bylo dále zajištěno :

1, „kosmetická„ úprava vlastních kameninových trub tj. byly navrženy delší ocelové
spojky, které jsou součástí každé kameninové trouby ( normální délka činí 143mm, nové byly
prodlouženy s ohledem na vodotěsnost při zakřivení o 20mm tj. na celkovou délku 163mm).
Tím byla zabezpečena nejen vodotěsnost trub ( hladina spodní vody dosahovala až k
jednomu metru pod terén stavby ), ale také tím bylo umožněno zvýšit povolené vychýlení
trub z 10mm/m na 20mm/m, tedy o 4 cm na jednu 2 m dlouhou troubu.
2, každá sedmá trouba byla opatřena třemi bentonitovými otvory pro snížení plášťového
tření vznkajícího na vnějším okraji trub při protlačování
3, na čtyrech místech kruhového profilu ( 45, 135, 225 a 315 stupňů ) byly mezi první a
druhou a mezi druhou a třetí troubou ( těch nejnamáhanějších ) osazeny speciální senzory,
které přenášely na povrch do řídícího centra okamžité tlačné síly ( vznikající zejména při
nerovnoměrném rozložení sil při kruhovém postupu ražby ale i při přímé ražbě, kdy
protlačovací stroj nejede v ideálním směru, jak vertikálním tak i horizontálním )
4, přímo na konci protlačovacího stroje byla umístěna dočasná mezitlačná stanice, která
umožnila lepší rozložení a ovládání tlačných sil na čele ražby, protože teprve vlastní
realizace potvrzovala teoretické výpočty maximálních použitých tlačných sil, aby nedošlo
k poškození ( prasknutí ) kameninových trub
5, instalace velice přesného měřícího systému zabezpečujícího přesnou kontrolu ražby
s kruhovým zakřivením

Výsledné vyhodnocení stavby
1, denně bylo protlačeno za jednu pracovní směnu ( 12 hodin ) 5 – 8 trub tj. 10 až 16 m
kanálu.
2, maximální tlačné síly i při kruhovém protláčení sice překročily povolenou mez 3 700 kN
a dosáhly max. hodnoty 4 037kN, ale hodnota 3 700kN byla stanovena teoretickým
výpočtem jako bezpečnostní hranice pro kruhové protlačování ( v přímém směru je max.
tlačná síla rovna hodnotě 6 400kN ).
3, poloměr kruhového zakřivení 400m odpovídá vodorovnému úhlu zakřivení 0,284
stupňě tj. vodorovnému vychýlení 7mm/m Přesto byl při vlastních pracech dosažen max.
vodorovný úhel až 1,9 stupně, což odpovídá poloměru zakřivení 60m a vodorovnému
vychýlení 46,6mm /m

Závěr
1, uvedená stavba v Singapuru prokázala možnost použití kameninových trub bezvýkopovou
metodou nejen v přímém směru ale i s obloukovým zakřivením.
2, okamžitě zjišťované hodnoty tlačných sil přímo na stavbě sloužily nejen k bezškodnému
vlastnímu protlačování, ale jsou důležité do budoucna i pro výrobce kameninových trub, který
si takto ověřuje v praxi své teoretické výpočty a na jejich základě může tyto trouby upravovat
a vylepšovat.
3, celá stavba bezvýkopové kanalizace o délce 1 100m s použitím kameninových
protlačovacích trub DN 1200 byla úspěšně dokončena ( projektem předpokládané náklady
celé stavby ve výši 3,65mil US dolarů a dobou výstavby 18 měsíců ).

Ochrana biotopu při realizaci stavby
„Kanalizace a ČOV Dvory nad Lužnicí a
Halámky“
Ing. Vladimír Král, Ing. Michal Sodomka
OHL ŽS, a.s.
.

Kanalizace a ČOV Dvory nad Lužnicí a Halámky
V rámci jednotlivých dotačních fondů z Evropské unie je prováděna výstavba kanalizací
gravitačních i tlakových. Při volbě mezi otevřeným výkopem a bezvýkopovou technologií
nerozhodují vždy jen ekonomické parametry, ale také i dopad realizace stavby na životní
prostředí, ohrožení krajinných prvků a živočichů. Na této stavbě byla původně navržena
realizace tlakové kanalizace otevřeným výkopem, do kterého mělo být kladeno potrubí
Robust Superpipe od profilu DN 63 do profilu DN 110. Po kontrole trasy (7 460 m) kdy její
převážná většina je vedena v komunikaci nebo v její těsné blízkosti a bylo patrné, že hladina
podzemní vody se nachází na úrovni resp. těsně pod úrovní stávajícího terénu a proto byla
investorovi akce navržena změna technologie výstavby z otevřeného výkopu na technologii
horizontálně řízeného vrtání. Technologie horizontálně řízeného vrtání byla investorem akce
schválena. Dále byla tato změna odsouhlasena i se správci dotčených komunikací a to ŘSD
a Správou silnic jihočeského kraje.
Důvody ke změně technického řešení
Na počátku všech jednání bylo určeno, že z celkové délky 7 460 m bude pomocí
bezvýkopové technologie zrealizováno 4 400 m. Hlavní důvody proč byla tato změna
schválena, jsou následující:
•

Trasa byla vedena v komunikacích, popř. v její blízkosti a mohlo dojít vlivem realizace
otevřeným výkopem k narušení krajnice

•

Trasa byla vedena pod řekou Lužnicí a v sousedním mokřadu, kde hladina podzemní
vody kopírovala terén, popř. klesla na 40 cm pod úroveň terénu (podle aktuálních
klimatických podmínek). V místě mokřadu se nachází velmi bujná vegetace se vzrostlými
stromy a keři, které by bylo nutné vykácet. Dále se v mokřadu vyskytovaly velmi hojně
žáby, čolci a jiní chránění živočichové.

•

Bezvýkopovou technologií nebyla ohrožena fauna a flóra v mokřadu, nebylo změněno
uspořádání jednotlivých půdních vrstev, narušen kořenový systém vegetace a ani
změněny hydrologické parametry dané lokality

•

Trasa kanalizace je vedena blízko stromů a jejich kořenovému systému, který by při
realizaci otevřeným výkopem mohl být poškozen

•

Rychlost realizace v ulicích obce, s minimálním ovlivněním provozu na místních
komunikacích a pohodlí místních obyvatel

Obr. 1: Pohled na místo křížení řeky Lužnice

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 2: Pohled na místo, kde za lagunou projektant předpokládal realizaci výtlaku
v otevřeném výkopu

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 3: Trasa kanalizačního výtlaku vyznačena kolíky v souběhu s komunikací I/24

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Realizace
Stavba byla zahájena v únoru 2011, kdy klimatické podmínky dovolovaly provádět
stavební práce a denní teplota se pohybovala kolem 5°C nad nulou. Stavba se nachází
v území, kde jsou v okolí pískovny, takže se předpokládalo, že protlaky budou realizovány
v píscích, což se také potvrdilo. Od 40 cm pod povrchem až po niveletu protlaku byla
souvislá vrstva jemnozrnných písků s vysokým obsahem křemenné složky. Toto složení
způsobovalo poměrně výrazné opotřebení vrtných nástrojů a cca po každých 200 m vrtu bylo
nutné provést opravu vrtného nářadí. Budovaná kanalizace vzhledem k celkové délce
procházela v lokalitách, které byly nad hladinou podzemní vody, částečně pod hladinou
podzemní vody, ale i v kritických místech (mokřad), kde byla hladina vody v celé výšce
výkopu šachty. Vzhledem k tomu, že terén v těchto místech byl neúnosný a za normálních
klimatických podmínek rozbahněný, byly práce realizovány v období 02/2011 s využití
zmrzlého podloží. Z počátku jsme prováděli úseky 100 m dlouhé. Po odladění vhodné
konzistence bentonitové směsi jsme dokázali realizovat úseky dlouhé 200 m na jedno
zatažení. V souběhu s realizací bezvýkopové technologie byl na jiných úsecích realizován
výtlak pokládkou potrubí do otevřeného výkopu. Část této pokládky měla být provedena i v
mokřadu. Už od zahájení výkopu bylo zřejmé, že pokládka vzduchotěsného potrubí v dané
lokalitě nebude jednoduchá. Hladina podzemní vody v době realizace se nacházela
v hloubce cca 40 cm pod povrchem. Dle projektové dokumentace mělo být potrubí výtlaku
kladeno na suché a zhutněné pískové lože, což za daných hydrogeologických podmínek
nebylo možné. I v tomto případě je jasně patrná výhoda pokládky pomocí bezvýkopové
technologie v takto náročných hydrogeologických podmínkách.

Obr. 4: Realizace výtlaku pod řekou Lužnicí

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 5: Realizace výtlaku v otevřeném výkopu na okraji mokřadu

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Závěr
Nestejnorodé půdní prostředí, různé hydrogeologické podmínky na této liniové stavbě
prokázalo, že projekt a skutečnost při realizaci může vykazovat zásadní odlišnosti. Krajina
vypadá jinak v období uprostřed léta, kdy hladina podzemní vody nebyla naražena a období
realizace v předjaří, kdy byla hladina podzemní vody na maximální úrovni.
Bezvýkopová technologie, která byla po dohodě s projektantem a budoucím
provozovatelem (Svazek obcí Lužnice) navržena a následně realizována se prokázala jako
velmi efektivní jak z hlediska výkonu, tak z hlediska ekonomického a v maximální míře se
osvědčila. Nedošlo k narušení přírody a v ní žijících živočichů, dále nedošlo k porušení
hydrogeologických poměrů a porušení kořenového systému flóry.

Pioneer One
Prospector

Ing. Pavel Drábek,
Transtechnik CS, spol. s r.o., Průběžná 80/b, Praha
Při realizaci projektů pomocí strojů pro řízené horizontální vrtání, je obsluha strojů často
nucena hledat řešení tak, aby dokázali provést vrt v daném směru i přes tvrdé podloží.
Důležité je nejenom vlastní provedení vrtu, ale i jeho směrování a následné rozšíření.
Plánováno bylo již mnoho projektů, z nichž některé díky topografii a geologii byly
realizovány úspěšně, jiné realizovány nebyly vůbec.

Úvod
V následujících několika větách bychom Vás rádi upozornili na jeden úspěšně
realizovaný vrt. Jedná se konkrétně o vrt u obce Thall / Altenrheim u Bodamského jezera ve
Švýcarsku. Jeho úspěšná realizace z velké části závisela na vhodně zvoleném vrtacím
nářadí. Firma Pioneer One poskytla vrtací nástroj do tvrdých hornin zvaný Prospector. Za
sebou má už celou řadu úspěšně realizovaných projektů, mezi které můžeme zařadit i níže
popisovaný ze Švýcarska.
Úkolem bylo připravit stavební pozemek, instalovat sítě (voda, plyn, elektřina).
Zpracováno bylo několik variant instalace, ale z hlediska času, technických možností,
ekologie i finanční stránky byla nakonec zvolena jako nejvýhodnější metoda bezvýkopové
instalace.
Jako první byla zpracována varianta, kdy pro instalaci sítí bude využito již stojícího
mostu, a to instalací na jeho konstrukci. Odhadovaná časová náročnost akce byla 4 týdny.
Tuto variantu investor zamítnul s ohledem na ekologickou zátěž okolí.
Druhou variantou bylo instalování sítí podél cesty, po její hraně. V tomto případě byla
časová náročnost odhadována na 8 týdnů. Potíž byla v tom, že v tomto případě by bylo
nutné provést zpevnění konstrukce mostu. Tato varianta byla zamítnuta díky extra časové a
finanční náročnosti.
Jedinou možností bylo použít řízeného horizontálního vrtání. Práce provedla firma Fuster
pomocí stroje VERMEER D36x50II, výplachové jednotky rovněž od firmy Vermeer ST750A,
lokalizačního zařízení firmy DCI F5 se sondou 5XD 19/12 s maximálním dosahem 18m,
kompresor Atlas Copco XRVS 476 / 225 kW CAT-C9 / 35 m3 / 29 bar. Souprava měla za
úkol instalovat chráničku HDPE 160mm v délce 148m, převýšení 43m a maximálním
poloměru ohybu 5% / 3m tyč.
Plánovanou dráhu vrtu křižovala dálnici s již zmiňovaným mostem. Výška hrany od
povrchu dálnice byla na jedné straně 18m a na straně druhé 9m. Šířka dálnice byla 28m.
Podloží bylo tvořeno vrstveným pískovcem o tvrdosti 75-85MPa o stupni abrazivity 4-5.
Dále se zde objevila i kompaktní skála o tvrdosti 110MPa a stupni abrazivity 1-2 a slín o
tvrdosti menší než 40MPa a stupněm abrazivity menší než 1.

Realizace vrtu
V původně plánovaném postupu prací byl vstupní úhel lafety stroje nastaven na -23%.

Prvních 29 vrtných tyčí FIRESTICK, každá o délce 3m, mělo být směrováno na 12 hodinách
o +2,5% na každou tyč, což mělo za následek změnu náklonu o +72,5%.
Ve vrtu měla obsluha stroje dále pokračovat stálou rotací bez nutnosti změny směru po
dalších 20 vrtných tyčí. Cílového místa chtěli pracovníci dosáhnout po odvrtaných 147
metrech.
V průběhu vrtu se situace poněkud změnila. Důvodem byl vrstvený pískovec, kde nebylo
možné dosáhnout plánované změny směru vrtu v dostatečném rozsahu. Konečná celková
délka vrtu byla tedy 189 metrů.

Zhodnocení vrtu
Pilotní vrt trval 28,5 hodin, což při délce vrtu 189m představuje rychlost postupu 6,6 m/hod.
Rozšiřování na 200mm trvalo 21 hodin, postup tedy byl 9 m/hod.
Spotřeba materiálu:
•

Voda (pilotní vrt)

•

560 litrů

=

0,32 litrů / min.

Voda (rozšiřování) 26.000 litrů

=

15 litrů / min.

•

Tunnel Gel Plus

650 kg

=

25 kg / m3

•

Olej

35 litrů

=

0,02 litrů / min.

Závěr
Tím, že i v navzdory nepříliš příznivým geologickým i topografickým podmínkám, byl vrt
realizován, se vrtací stroj Prospector od firmy Pioneer One osvědčil. Díky tomu, že jej lze
používat u většiny typů strojů pro řízené horizontální vrtání, očekáváme i nárůst úspěšně
realizovaných vrtů v těžších půdních podmínkách.

Literatura a podklady:
[1] Vermeer AG, Tiergartenstrasse 10, CH-8852 Altendorf/Switzerland.

Direct Pipe Method – case history
Dipl.- Ing. Lutz zur Linde, Herrenknecht AG, Schlehenweg 2, 77963 Schwanau, Germany
(e-mail: zurlinde.lutz@herrenknecht.de )

1

Introduction

Four years have passed since the successful world premiere of Direct Pipe® in Worms. What has
happened during this period and what development has the story taken which began so
promisingly as a research project?

2

Brief explanation of the principle of operation

When using the Direct Pipe®-method, the Herrenknecht Pipe Thruster operates as a thrust unit –
comparable with the jacking frame used for pipe jacking. Developed as an auxiliary tool for the
pullback of the pipe in the HDD-method, it was presented for the first time at the Hannover Fair in
spring 2006.
The Pipe Thruster embraces the
prefabricated and laid out pipeline and
pushes it into the ground at thrusts of five
meters each. The requisite bore hole is
excavated by a slurry microtunnelling
machine (AVN) which is arranged at the
front of the pipeline. The soil excavated by
the cutterhead at the tunnel face is mixed
with the slurry in the excavation chamber
and then pumped through the entire
pipeline to the separation plant using a
slurry pump integrated inside the machine.
Fig. 1: Presentation of the Pipe Thruster in 2006
Apart from transporting off the excavated
material, the slurry also provides support
at the tunnel face. After treatment in the separation plant, it is conveyed back into the circuit via a
feed line.

Fig. 2: General layout of Direct Pipe System

In terms of its general function, the machine is very similar to a conventional microtunnelling
machine, one difference however being its length, for example. In order to ensure the requisite
curve motion of the machine and subsequent pipeline in culverts, it features two to three back-up
pipes. Considering that all of the individual back-up pipe connections feature articulated tensile

couplings, optimum control of the machine is ensured. Another advantage is that in an emergency,
the machine and pipeline can be extracted along with the Pipe Thruster.
Just like the microtunnelling method, prior to launching the machine is positioned at the requisite
access angle on a launch rail in front of the launch seal which is protecting against ingress of
groundwater and soil. This is followed by welding the pipeline (mounted on rollers behind the
launch pit) with the conical section of the machine at the rear. The clamping unit of the Pipe
Thruster embraces the pipeline and thrusts it into the ground along with the machine. The current
maximum pipeline diameter which can be clamped is 60” (OD = 1524 mm). The forces to be
anchored depend on the pipeline access angle and the maximum thrust or retraction force to be
applied. Horizontal forces applied can be absorbed by lateral support profiles mounted in the shaft
while deep sheet pile or bore pile walls can be used for the vertical forces.
In the course of the Direct Pipe® development process outlined below, the individual process
components have been permanently improved and adapted to changing demands. For example,
an innovative launch rail is to be used as of 2011 in setting up the machine in the launch pit. In the
Direct Pipe®-method, this is part of the Pipe Thruster. It should be possible to save two to three
days during setup using this hydraulic height- and angle-adjustable support.

3

Brief introductory outline of the pilot project in Worms

With the aid of a Pipe Thruster (HK500PT) and an AVN1000 Direct Pipe®-machine, it was possible
to successfully install a 464-meter steel pipeline under the Rhine in 2007. The steel pipe was
intended to serve as a protective pipe for a water line and various protective cable pipes at a later
stage. As the lack of space prevented the 48” pipe (OD = 1219 mm) from being installed in one
piece, it was laid in sections of approx. 90 meters. The fact that the pipeline was pushed with only
80 tons into the small target pit in Worms port within only 13 days shows that the friction arising
during the Direct Pipe®-method is very
low although no lubrication was applied
along the entire length of the pipeline.
This advantage has meanwhile also
been displayed in the form of relatively
low thrust forces required within the
framework of various other projects.
As the Worms project involved a bare,
uncoated steel pipe, it remained to be
seen whether coated product pipes
such as gas or oil pipelines could also
be clamped and thrust by the Pipe
Thruster without any damage being incurred. In a lab-quality test in the Herrenknecht AG workshop
in Schwanau, initial evidence was provided in collaboration with a German gas supplier. Tests with
a PE coating (polyethylene) and a GfK coating (GfK on PE) indicated that no damage is incurred to
the coating when full clamping force is applied by the clamping unit and maximum thrust by the two
large hydraulic cylinders.
Fig. 3: AVN1000 Direct Pipe®-machine

4

Brief introductory outline of the pilot project in Worms the second
Direct Pipe®-project in summer 2009 – the Ems-outfall application in Rysum

The next step in the development of the Direct Pipe®-history was to install a 280-meter brine outlet
pipeline for the construction of the Jemgum natural gas storage facility at the Rysumer Nacken
near Emden. A PE-coated 48” steel pipe (OD = 1219 mm) in which a DN900 GfK pipe was

subsequently inserted was installed here for a North-German energy supplier by means of the
Direct Pipe®-method. During project planning, the direct trenchless advance of GfK product pipes
in the partially soft tidal flats of the Ems estuary was not regarded as possible. As the steel pipe
required as a casing pipe could not be laid out in the water on account of the currents prevailing,
advance was necessary from land. However, owing to the tight spatial conditions, the pipe could
only be installed in sections of 36 meters which would have posed a risk of the bore hole collapsing
if the HDD-method had been applied along with the welding associated with this process.
At advance speeds of up to 25 cm/min, it was possible to install a 36-meter pipe within only 4
hours. A coupling process generally involves one to two shifts.
While tunnelling through sand, silt and in some cases clay, unanticipated old banking
reinforcements made of wood and water stones were also driven through. Obstacles crushed by
the mixed-soil cutterhead and cone crusher were pumped to the surface through the slurry line. As
the invert line ended in an insertion structure in the Ems, the machine was to be recovered in
there. The requisite accuracy of only a few centimeters was easily achieved by the surveying
system deployed.
The conclusion drawn by the client after successful realization of this project was that the Direct
Pipe®-method was the only practical method for this project and that it represents a good
alternative for product pipe intersections with large-volume steel pipes.
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First-time installation of gas pipelines

The next phase of development undergone by the Direct Pipe®- method, i.e. the direct installation
of product pipes, was preceded by another lab-quality load test conducted on the pipeline coating.
Confirmation was given to a Dutch gas supplier planning realization of one of his projects using the
Direct Pipe®- method that the Pipe Thruster would not cause any damage to the polypropylene
(PP) coating.
Following successful testing, a total of six projects were realized in the Netherlands in 2010 and
2011. Crossings of between 360 and 1.430 meters in length bypassing obstacles such as
archaeological sites, smaller rivers and a railway line formed part of the approx. 500-km long
North-South Route in 48” (OD = 1219 mm) intended for transporting gas throughout the
Netherlands in the future. This first-time installation of gas pipelines in the Netherlands represented
yet another milestone in the history of the Direct Pipe®-method.

Fig. 4: DIRECT PIPE –
Record, L= 1430m

The most unusual of these six projects was the 545-meter crossing
of the very deep and busy Hartelkanaal in Rotterdam’s Europoort in
summer 2010. What made this project so different was the requisite
course depth of 30 meters under the ground surface and the ensuing
very steep access and exit angles of 10° and 12°, respectively
(approx. 3°-5° had been the standard to date). The altitude to be
overcome necessitated the application of a slurry pump within the
pipeline (in addition to the one at the end of the machine). In geology
comprising sand and silt, September 2010 saw the entire pipeline
being installed successively in 10 sections of 54 meters each over a
period of two weeks.
In 2011 a new record of was achieved in the Netherland with
longest Direct Pipe crossing of 48” gas pipeline with a length of
1430m. It was pushed in three pipe sections of approx. 500m
each.
This year also further projects in Italy have been finished
succesfully with lengths of 400, 600 and 370m. In Italy we
reached in sticky clay good advance rate of up to 60-70mm/
minute.

The NSTT (Netherlands Society for Trenchless Technology) awarded the client and construction
company the 2010 No-Dig Award for successful realization of the project using this alternative
installation method. This No-Dig Award was the second of its kind with the first award presented in
Moscow in 2008 by the ISTT (International Society for Trenchless Technology). The innovative
process was also nominated for the Hermes Award at the Hannover Fair in 2008. And the Direct
Pipe®-method received the IPLOCA New Technologies Award in San Francisco in 2009.
Another milestone was achieved during the last
two of the five Dutch projects (both over 500
meters long) involving first-time crossing of a
rail m way embankment using the Direct Pipe®method. The overburden under the railway
tracks on the Zwolle-Almelo line totaled 15
meters.
The 48” gas pipeline was thrust in one single
piece and inserted into the target pit together
with the machine with only 150 tons of thrust
force. Advance rates of up to 124 meters were
achieved in a shift lasting approx. ten hours.
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Fig. 5: Pipe Thruster and gas pipe

Debut of Direct Pipe® in the USA

The Direct Pipe method celebrated its successful premiere in the USA in August 2010. Unlike the
48” pipelines (OD = 1219 mm) already installed in Germany and the Netherlands, the three gas
pipeline crossings realized in Florida only involved diameters of 30” and 36” (OD = 762 and 914
mm). The drive lengths of 119 to 226 meters were therefore correspondingly shorter. Considering
the lack of space, the AVN machines used for these very small diameters could not be fitted with a
hydraulic power pack which meant that the drive length is currently limited to approx. 250 meters
for pipeline diameters which are smaller than 40” (OD = 1016 mm).
One particular feature of the first American Direct Pipe®project is its alignment. Unlike previous alignments, the
pipeline under Highway 70 not only had to be installed with a
vertical curve (R = 914 m) but with a horizontal one (R = 1828
m), too. The navigation system featuring a gyroscope and
electronic water leveling system kept the machine on the
specified space curve. After only 3 days of tunnelling (in 3
day shifts of 12 hours each), the site team had installed the
215-meter gas pipeline in one go. The HK500PT Pipe
Thruster used required average thrust forces of 15 tons
(maximum 28 tons).
In early 2011, the Direct Pipe®-machine including a 36”
pipeline was extracted for the first time using the Pipe
Thruster in the third project performed in the USA. After
tunnelling through 102 meters, the machine was recovered
Fig. 6 : Successful pipeline installation
to the surface with the aid of the Pipe Thruster together with
in Florida; USA
the pipeline, the cutterhead replaced and reinserted into the
bore hole – all within a single day. During the pullback process, the bore hole was filled with
bentonite to prevent it from collapsing. The cutterhead required changing after encountering an
unexpected rock formation which could not be passed through without disc cutters. The remaining
124 meters were then installed over a period of three days.
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Summary of experience gleaned and outlook for the years to come

As indicated by all projects realized since Worms, the Direct Pipe®-method allows fast installation
speeds. The pipe was pushed with an advance rate of up to 350mm/minute, for this reason daily
advance rates of 230m/24hours have been reached. This has made the process a technically
practical alternative to HDD and microtunnelling. The improved installation reliability in difficult soil
– compared to HDD – as well as the economic advantage over conventional pipe jacking translate
into considerable competitiveness on the part of this method.
The long experience at Herrenknecht in microtunnelling and HDD technique shows that this new
method will have more applications in the future and that it will fill the gap where the extisting
technics reach their limits. In fact that in the past it has always been possible to overcome
invariably new challenges is already an indication that the limits of the process will shift
increasingly from one year to the next making areas of application ever more obvious – something
which was difficult to assess in the early days. It will therefore remain exciting for observers and
especiallyfor those wishing to use the Direct Pipe®-method.

Reference list of Direct Pipe® - Projects
No.

Project

Country

Pipe

Drilling

Max. Pipe

Minimum

-Ø

Length

section

Radius

1.

Rhine Crossing in Worms

Germany

48"

[m]
464

length [m]
90

[m]
1.450

2.

Brine Outlet in Rysum
(near Emden)

Germany

48"

283

36

1.450

3.

Pipeline Angerlo-Beuningen
(Crossing "Mermsestraat")

Netherland
s

48"

362

230

1.400

4.

Pipeline Angerlo-Beuningen
(Crossing "Valburg M & R")

Netherland
s

48"

435

435

1.400

5.

Expans.Project Phase VIII
Higway 70 in Arcadia/Florida

USA

30"

224

224

1.800

6.

Hartelkanaal Crossing
in the harbour of Rotterdam

Netherland
s

48"

545

54

7.

Pipeline Ommen-Angerlo
"Zwolle-Almelo")

Netherland
s

48"

516

8.

Pipeline Ommen-Angerlo
(2. Crossing of railway line)

Netherland
s

48"

9.

Highway 39 / Keysville Road
in Plant City, Florida
Collier Parkway Crossing
in Land O Lakes, Florida

USA

11.

12.

10.

13.
14.

Geology

Client

sand,
gravel,
clay
sand, clay,
stones,
wood
sand,
gravel

EWR

EWE

Gasunie

sand,
gravel,
wood
sand, clay,
coral, shell

Gasunie

1.250

sand, clay,
wood

Gasunie

516

1.400

Gasunie

540

540

1.400

36"

119

119

760

USA

36"

226

226

975

sand,
gravel,
loam
sand,
gravel,
loam
sand, clay,
coral, shell
sand, clay

Pipeline Ommen - Esveld,
Crossing in Lochem

Netherland
s

48"

1.400

500

1.400

Pipeline Poggio Renatico Cremona; "Scolo Riolo"
Crossing
Pipeline Poggio Renatico Cremona; "Desolo" Crossing

Italy

48"

394

200

1.400

Italy

48"

600

300

Pipeline Poggio Renatico Cremona; "Desolo" Crossing

Italy

48"

400

200
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Florida Gas
Transmission

Gasunie

Florida Gas
Transmission
Florida Gas
Transmission

sand,
gravel,
loam
clay,
little sand

Gasunie

1.800

clay

SNAM

1.800

clay

SNAM

SNAM

Rekonstrukce propojovacího řadu Vesec - Burstlining 362 m
Liberec únor, březen 2011

Ing. Ladislav ŠVEC, MBA
Severočeské vodovody a kanalizace.s., Teplice
Vesec 2011: Burstlining 362
ÚVOD
Ničivé povodně, které zasáhly Liberecký kraj 7. – 9. srpna 2010, postihly také
negativně zařízení vodovodů a kanalizací. Postiženy byly vodovodní a kanalizační řady,
čerpací stanice, ČOV, zdroje pitné vody. Některé dopady se projevily okamžitě, jiné až za
několik měsíců. Jedním z pozdních dopadů bylo i masivní rozmnožení mikrosinice
Merismopedia punkctata ve vodárenské nádrži Josefův Důl v množství přesahující 20 000
jedinců na mililitr. Takové množství negativně ovlivnilo upravitelnost odebírané surové vody
v úpravně vody Bedřichov na vodu pitnou.
Masivní výskyt mikrosinice Merismopedia
punctata významně ohrozil zásobování obyvatel Liberce pitnou vodou.

Rozhodnutí
Dne 13.ledna 2011 proběhlo za přítomnosti generálních ředitelů SčVK a SVS jednání
ve věci řešení následků zhoršení kvality surové vody ve vodárenské nádrži Josefův Důl.
Jedním ze závěrů jednání bylo i rozhodnutí o provedení rekonstrukce přívodního řadu B ve
Vesci v údolí Lučního potoka, kterým měla být opětovně přivedena pitná voda z prameniště
Libíč a Dolánky do Liberce z vrcholového VDJ Jeřmanice. Přívodní řad B z vrcholového VDJ
Jeřmanice do Liberce byl vybudován v roce 1957 – 1959. Jedná se o ocelové potrubí DN
400, délka použitých trub je 6 m. Ocelové potrubí nebylo svařováno, ale temováno do hrdel

konopím a olovem. Tento řad byl pro svoji značnou poruchovost v inkriminovaném úseku
v roce 2001 odstaven z provozu. Odhadovaná délka rekonstrukce byla cca 400m, použitá
metoda rekonstrukce burstlining.
Bezvýkopová metoda Burstlining se používá tam, kde existuje stávající potrubí.
Jedná se o zatažení nového potrubí z HDPE nebo tvárné litiny na místo stávajícího
nevyhovujícího potrubí. Rekonstruované úseky běžně dosahují max délky až 150 m.
Tato technika se používá hlavně v silně urbanizovaném, špatně přístupném nebo
přírodně cenném terénu. V našem případě se jednalo o práce ve špatně přístupném,
bažinatém terénu, v údolní nivě Lučního potoka v Liberci - Vesci. Údolí Lučního potoka je
zvláště významným biotopem při ochraně mnoha chráněných druhů jak živočichů, tak i
rostlin v povodí Lužické Nisy. Z uvedených důvodů byla použita tato technologie.

Přípravné práce
K provedení rekonstrukce byla vybrána firma AQUAREX s.r.o.. Tato firma
spolupracuje se společností INTERGLOBAL DUO s.r.o. dodávající na český trh stroje a
zařízení od německé firmy Tracto-Technik. K provádění byl vybrán stroj Grundoburst 2500 G
o tažné síle 250 tun.

Jednalo se o nejvýkonější stroj na území Evropy. Na území Asie byly dva výkonější
stroje o tažné síle 400 tun od jiné firmy. První byl v Číně, druhý v Rusku na Dálném severu.
Dále se vybíralo potrubí. Po dlouhém rozhodování bylo vybráno potrubí dodávané firmou
GEREX s.r.o. Liberec PEHD EGEPLAST SLM RCplus DN 510 s ochrannou vrstvou a pro
dosažení maximální záruční doby bylo u této firmy objednáno i svaření celého potrubí.
Rozhodujícím faktorem byl čas a bylo potřeba začít co nejdříve. Bylo rozhodnuto, že
rekonstrukci provedeme na přelomu února a března s tím, že v případě nepříznivých
klimatických podmínek posuneme termín provedení na začátek dubna.
Začátkem února začala příprava stavby. Byl přesně vytyčen vodovodní řad, byly zahájeny
výkopové práce, provedeno vysekávání náletů a obnažen vodovodní řad za účelem zjištění
jeho skutečného stavu. Zároveň s tím byly provedeny kamerové prohlídky potrubí a na jejich
základě vynesen podélný profil potrubí. Došlo k demontáži kalosvodní šachty a provedení
výkopu na křížení s vysokotlakým plynem.

Ve dnech 7. a 8. února 2011 proběhla návštěva závodu 03 firmy Trachto-technik v
SRN. Při této návštěvě byly probrány veškeré detaily použití stroje Grundoburst 2500 G a
domluvena zkušební trhací zkouška vodovodního potrubí na vzorku potrubí přímo z
přivaděče. Zkouška proběhla ve dnech 15. až 16. února 2011 a na jejím základě byla
upravena trhací hlava.
Dne 18. února 2011 zahájil smluvní partner firmy GEREX, firma GASTEP svařování
potrubí.

Po upravení a zpevnění příjezdové komunikace byla vybudována manipulační
panelová plocha a zahájeny výkopové a betonážní práce na montážní jámě pro usazení
stroje.
Dne 23.2.2011 přivezly tři kamióny ze SRN zatahovací stroj Grundoburst 2500 G a
další potřebnou technologii a výstroj. Následující den byl stroj převezen na staveniště,
usazen do výkopu a připraven k práci. 25. února bylo zahájeno zasouvání vodících tyčí a
dokončeno dne 27.2.2011. Mezitím bylo dovařeno nové potrubí do tří hadů, z nichž nejdelší
měřil 180 m s tím, že potrubí bude dovařováno v technologických přestávkách v průběhu
zatahování.

Zatahování
V pondělí 28. února 2011 bylo vše připraveno na zahájení zatahování. Byl krásný
slunečný den, teplota lehce pod bodem mrazu a vzduch byl nabitý elektrizujícím očekáváním
ze zahájení prací. Ve startovací jámě byla smontována technologie: trhací hlava, první
roztahovací hlava, druhá roztahovací hlava a propojovací klouby. Na louce vedle začaly
manévry s potrubím, aby bylo možno zavést potrubí do startovací jámy a připojit je na trhací
technologii. Okolo desáté hodiny bylo připraveno potrubí na spojení s trhací technologií a
začal skoro dvouhodinový boj o propojení. Po několika dějstvích: zkouška – omyl, bylo
potrubí propojeno a zatahování mohlo začít. Zatahovací jáma a startovací jáma byly od sebe
vzdáleny více jak 360 m. V případě, že se podaří zatáhnout nové potrubí v jednom kuse,
bude se jednoznačně jednat o rekord.

Dějství první
Přibližně ve 12:00 hod za přihlížení několika desítek pozvaných hostů byl vydán pokyn k
zahájení zatahování. Trhací hlava začala trhat staré potrubí a dobrodružství začalo. Po
počáteční opatrnosti získává zatahování stabilní rychlost. Okolo 16 hod míjíme vysokotlaký
plyn a zdá se, že nás nemůže nic zastavit. Po 18 hod vjíždí trhací hlava do prostoru
kalosvodní šachty. Má na sobě navlečenu poslední nedoroztrženou rouru a rozeběhla se
rozprava co s ní, odříznout či neodříznout. Nakonec je v obavě o možnosti poškození trhací
hlavy rozhodnuto, rouru ponechat a svléknout ji opřením o další potrubí za šachtou. Hlava
mizí pod zemí a práce pokračují. Přibližně ve 23 hod dochází k zastavení prací. Obsluha
zatahovacího stroje oznamuje, že došlo k posunutí celého potrubí a to se mu hrne do
prostoru zatahovacího stroje. Co dál? Práce musí pokračovat, je zatažena více jak polovina
potrubí. Zítra ráno vykopeme pod cestou před jámou se zatahovacím strojem manipulační
jámu a v té postupně odřežeme deformované části. Dnes končíme. Zítra ráno jedeme dál.

Dějství druhé
V úterý 1. března 2011 byla pod cestou před zatahovací jámou vykopána
manipulační jáma, ve které bylo postupně vyřezáváno deformované potrubí. Roura je
obnažena a je zřetelně vidět, že je zasunuto několik trubek do sebe. Dále je potrubí
zdeformováno do harmoniky, která vypadá jako profesionálně vyrobený kompenzátor.
Začíná druhé méně radostné dějství s pravidelně se opakujícími scénami. Pomocí autogenu,
plazmy či rozbrušovací pily je odstraněno deformované potrubí, zataženo další do jámy a
práce se opakují. Celkově bylo odřezáno cca 180 m zdeformovaného potrubí.

Díky obrovskému pracovnímu nasazení jak pracovníků Severočeských vodovodů a
kanalizací a.s. tak i dalších firem je v pátek 4. března odřezáno veškeré staré zdeformované
potrubí a nové je zataženo do prostoru jámy zatahovacího stroje. Celkově je bezvýkopově v
jednom kuse zataženo 362 m nového vodovodního potrubí o vnějším DN 510 mm. Po
zatažení můžeme konstatovat, že použitý stroj GRUNDOBURST 2500 G byl správně a s
dostatečnou rezervou navržen a použit. Maximálně vyvinutá tažná síla činila 170 tun.

Likvidace staveniště
V sobotu 5. března 2011 byl vyjmut stroj z jámy, odvezeny zatahovací tyče a
postupně bylo likvidováno staveniště. Vodovodní potrubí bylo propojeno, odkaleno a
vydesinfikováno. Jámy byly zasypány a upraven jejich povrch. Za několik dní byl veškerý
stavební ruch pryč a nic nenasvědčovalo tomu, jak velké pracovní úsilí v těchto místech
proběhlo.

Závěr
Příprava a realizace akce „Rekonstrukce propojovacího řadu Vesec - Burstlining 362
m, Liberec únor, březen 2011“ byla opravdu náročná. V rámci celé akce byly
zrekonstruovány 4 vodovodní šachty a 440 m vodovodního potrubí, z toho 362 m
bezvýkopově. Díky profesionálnímu řízení celé akce nedošlo k žádnému úrazu či ohrožení
životního prostředí.

Představovalo to několik měsíců intenzivní práce mnoha lidí různých profesí a
zaměstnanců různých firem. Na celé akci se podílely následující firmy: Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Teplice, Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice,
AQUAREX s.r.o., INTERGLOBAL DUO s.r.o., GEREX Liberec s.r.o., JOSTAV s.r.o.,
GASTEP s.r.o., Autodoprava Čížek a každá svou měrou přispěla k úspěchu celé akce.
Celková čistá délka zatažení v jednom kuse 362 m, při vnějším DN 510 mm představuje
rekord. Prostřednictvím opraveného přivaděče je možné zásobovat dalších 35 tis. obyvatel
Liberce kvalitní pitnou vodou z jiného zdroje, a to především v mimořádných situacích, které
by mohly ovlivnit kvalitu surové vody v povrchových nádržích, jako jsou právě již zmiňované
povodně.
Na této akci jsme jako Severočeské vodovody a kanalizace a.s., co by největší vodárenská
firma v České republice ukázaly celé vodohospodářské veřejnosti, že jsme propagátoři a
zároveň realizátoři těch nejsmělejších a nejpokrokovějších technologií.

Problematika injekční technologie při
utěsňování a opravách neprůlezných stok
Otakar Cigler
Minova Bohemia, s.r.o.
Injekční technologie se již několik dekád používají pro utěsňování a zpevňování, nejen při
výstavbě nových podzemních děl, ale také při sanacích stavebních konstrukcí. Tyto
technologie se úspěšně uplatňují také při sanacích štolových přivaděčů vody, kolektorů,
šachet, kanalizačních sběračů a stok. Princip injektáže v průlezných profilech je odborné
veřejnosti znám a je také často používán. Jinak je tomu však u neprůlezných profilů.

Úvod
Injektáže v neprůlezných profilech se v České Republice i přes své výhody téměř
neprovádí. Výjimkou jsou technologie pro sanace zaústěni přípojek injektáží, kterou tuzemští
zhotovitelé úspěšně realizují. V případě sanací přímých úseků brání rozšíření této
technologie především vyšší pořizovací náklady, neboť možností využití by bylo v našich
podmínkách soustu. Hlavní předností této technologie je lokální strukturální oprava poruch,
které jsou v podobném rozsahu jinými metodami téměř neodstranitelné. Jedná se především
o netěsné spoje trub se silnými infiltracemi, silné infiltrace do potrubí přes praskliny a trhliny,
chybějící části stěn s vypadanými střepy nebo propad dna potrubí. Sanace těchto lokálních
poruch je v mnohých případech krátkou vložkou neřešitelná a z důvodu nedostupnosti
injekční technologie pro neprůlezné profily musí být tyto poruchy řešeny jinou, zpravidla
nákladnější, úsekovou nebo jinou sanační metodou.
V příspěvku popisuji technologie pro injektáže v neprůlezných profilech, zároveň uvádím
také příklad injektáže v průlezném profilu malého průřezu, z doby kdy lokální opravy potrubí
nebyly široce dostupné.

Injektáže v průlezných profilech malého průřezu
Injektáže v průlezném potrubí malého průřezu jsou velmi specifickou činností se
specifickým pracovním prostředím a technickými problémy, nicméně je tato náročná činnost
proveditelná. Jako příklad uvádím utěsnění spojů betonových trub DN 600 v nově dokončené
kanalizaci ve Vratimově z roku 1997. V tomto případě mohly být bez problému použity krátké
sanační vložky, v případě větších přítoků by však byla realizace krátkých vložek obtížně
proveditelná. V takovém případě by zde bylo vhodné použít injekční metodu pro neprůlezné
profily, např. systém Janssen. Technologie krátkých vložek a také jiné sanační systémy
nebyly tehdy dostupné, proto se investor rozhodl pro "klasickou“ injektáž.
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Injektáže v neprůlezných profilech
Injekční technologie pro injektáže v neprůlezných profilech byla vyvinuta v USA v roce
1960 pod názvem Penetryn, která dále pronikla do Německa, kde je známá především pod
názvem názvem Seal-i-Tryn. K dalšímu rozvoji těchto technologií výrazně přispěl Franz
Janssen, který představil technologii pod názvem Janssen, která je dnes patrně
nejpoužívanější. Poslední variaci této technologie představila firma JS Kanalrobotik.

Princip injekčních technologií
Princip těchto metod je podobný. Spočívá v zavedení trojkomorového pakru s injekčním
otvorem do poškozeného místa potrubí, přes který se po jeho rozepnutí stlačeným
vzduchem vtlačuje injekční pryskyřice. Po vytvrdnutí pryskyřice se injekční pakr vyfoukne a
pak se přemístí na následující poškozené místo. Jednotlivé metody se pak liší v konstrukci
pakru a ve způsobu přepravy injekčního média.

Výhodou těchto technologií je sanace lokálních poruch, které jsou metodou krátkých
vložek neodstranitelné. Jsou to především silné přítoky přes netěsná hrdla, trhliny a
praskliny, dále pak chybějící části stěn, vypadné střepy a propadlá dna. Další výhodou je
pronikání injekčního média také za konstrukci potrubí, čímž dojde k vyplnění případných
nežádoucích volných prostor a utěsnění a zpevnění obsypu potrubí, což má za následek
velmi dobrou stabilitu sanovaného úseku se zaručenou nepropustností.

Metoda Janssen
Tato metoda se stala jednou z nejpoužívanějších. Je použitelná v potrubích od DN 100 do
DN 600 z kameniny, betonu, PVC, litiny, PE a PP, přičemž délka sanovaného úseku je 1m.
Její výhodou je, že kromě injektáže polyuretanovými pryskyřicemi lze v některých případech
použít také materiály na bázi cementu. Další výhodou je také sanace zaústění přípojek
injektáží. V tomto případě lze také aplikovat materiály na bázi cementu. Celé technologické
zařízení včetně čerpadla injekčních hmot, kompresoru, elektrocentrály, ovládacího pultu a
monitorů kamer je umístěno v sanačním voze. Vlastní sanace pak probíhá v následujících
krocích. Zatažení injekčního pakru pod dohledem TV kamery do místa sanace. Po
následném upnutí pakru stlačeným vzduchem se přes injekční trysku injektuje speciální
polyuretanová pryskyřice JaGoPur, která penetruje přes trhliny a praskliny do obsypu
potrubí, čímž dojde k vytlačení vody a po vytvrzení dojde k utěsnění a zpevnění okolního
prostředí zeminy, prolepení trhlin potrubí, případně k náhradě vypadaných střepů, čímž se
obnoví vodotěsnost a únosnost sanovaného úseku.
Obr. 5

Schéma injektáže injekčním pakrem

Obr. 6

Schéma technologie Janssen

Dvousložkové injekční čerpadlo je spolu s ostatním zařízením umístěno v sanačním voze.
Při injektáži jsou jednotlivé složky přiváděny separátně až do injekčního pakru, kde jsou
směšovány ve statickém směšovači a dále přes injekční trysku injektovány to místa poruchy.
Speciální trojkomorová konstrukce pakru umožňuje upnutí koncových komor, tak aby
nedocházelo k únikům injekční pryskyřice. Prostřední komora je expanzně limitována, tak
aby byl výsledný průměr prostřední komory o několik milimetrů menší než vnitřní průměr
sanovaného potrubí, tak aby mohla pryskyřice penetrovat po celém obvodu pakru. Po
ukončení injektáže, vytvrzení pryskyřice (po cca. 15-ti minutách) jednoho sanovaného místa
je pakr přetáhnut na další poškozené místo a proces injektáže se opakuje.

Hlavní výhody a možnosti použití metody Janssen:
-

Vyplnění kaveren a volných prostor, strukturální obnova (pevnost proinjektovaného
materiálu, v případě obsypu kamenivem 18,9 MPa)

-

Slepení vlasových trhlin a prasklin

-

Utěsnění trhlin a spár se současným utěsněním okolního prostředí – 100 % utěsnění

-

Utěsnění velmi silných přítoků vody

-

Možnost provedení sanace za provozu stoky

-

Prověřená a účinná sanační metoda

Příklady použití metody Janssen:
Obr. 7,8 Utěsnění silných přítoků vody – stav před a po sanaci

Obr. 9,10 Sanace vypadlých střepů – stav před a po sanaci

Obr. 11,12 Sanace chybějících části stěn – stav před a po sanaci

Obr. 13,14

Obr. 15, 16

Sanace spojů, dosah injektáže

Ověření účinnosti injektáže, zpevněné zóny

Závěr
Injekční technologie jsou, jak v průlezných, tak neprůlezných profilech nenahraditelné
především v extrémních případech. Jsou nasazovány především tam, kde jiné technologie
selhávají nebo jsou nepoužitelné. Jejich přednosti by se však měly využívat také při méně
náročných a běžných opravách, neboť oproti ostatním lokálním sanačním technologiím
zaručují vyšší životnost a trvanlivost sanovaných míst. Injekční metody v neprůlezných
průřezech nabízí takové postupy, které by měly předcházet úsekovým opravám. Především
utěsnění a vyplnění volných prostor by mělo být samozřejmostí. Věřím, že tento příspěvek
přispěje k využití injekčních technologií v neprůlezných profilech také na našem území.
Společnost Minova úzce spolupracuje s předními světovými výrobci sanačních
technologií. Vyrábí a dodává pryskyřice nejen pro technologii Janssen, ale táké pro další

přední výrobce technologií pro sanace kanalizací jako jsou KA –TE, Pro Kasro, JS –
Kanalrobortik a další. Program firmy Minova pro sanace kanalizací dále zahrnuje materiály
pro sanace kanalizací rukávcem, krátkou vložkou, klobouky a dále injekční pryskyřice,
speciální tmely a další.
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Aplikace mikrotunelování upravená na provozní podmínky
v ČR
Ing. Jaroslav Ježek – Michlovský – Protlaky, a.s.
Michal Franczyk
Úvod
Na našich stavbách po celé ČR se setkáváme jednak s tím, že geologické poměry
jsou u nás složité a často odlišné od předpokladů stanovených v geologických
zprávách a jednak s tím, že jsou nákladově podhodnocené a jakýkoliv nárůst ceny,
byť plně odůvodnitelný, je takřka nemožný. Následující článek popíše takovou
situaci, kterou bylo možno vyřešit ke spokojenosti všech stran a bez nutnosti posunu
termínu přejímky.
Kanalizace - Třinec
Naše společnost realizovala v zimním období 2010 - 2011 protlaky na zakázce
„Kanalizace Třinec – sběrač B – ul. Nádražní a Těšínská“ Prováděly se v celkové
délce 325 m pro kanalizační sklolaminátové potrubí DN 400 SKKL – typ CC-GRP
HOBAS.
Pro tyto práce byla na základě provedeného geologického průzkumu (
rozpadavé jílovce, jíly, štěrky písčito jílovité a jílovito písčité s hladinou podzemní
vody do úrovně kladeného potrubí s poměrně silným přítokem) navržena řízená
mikrotuneláž - technologie ISEKI za použití razicího štítu o průměru 470 mm.
Po vybudování šachet a usazení stroje do startovací jámy bylo započato
s vlastní ražbou – práce však po cca 7 m musely být přerušeny, protože štít nebylo
možno z titulu nepříznivých geologických podmínek řídit. V trase protlaku se
nacházely partie obtížně vrtatelných jílovců vystupujících různě vysoko do nadložních
štěrků, do nichž se nepodařilo štítu zarazit a udržet požadovaný spád. Razicí štít
musel být vytažen, následně byla provedena geologická dorozvědka, při níž byla
zahuštěna síť vrtů do hl. 5 m, kdy bylo provedeno i přetřídění těžitelnosti zastižených
hornin.
Hlavní změnou, oproti předpokládaným podmínkám byla pevnost jílovců, které
nebyly vůbec navětralé, naopak byly zdravé a hodnoty jejich pevnosti v prostém tlaku
dosahovaly i přes 30 MPa. Ze zjištěných skutečností vyplynula nutná změna
technologie – bylo přistoupeno ke klasické ruční ražbě se zatlačováním ocelové
chráničky DN 1000, s následným vystředěním kanalizačního potrubí HOBAS DN 400
a vyplněním mezikruží cementopopílkovou směsí.
Zároveň, vzhledem k tomu, že bylo nutno dodržet původní termín ukončení
prací, bylo rozhodnuto, že část prací bude z titulu jejich urychlení realizována
systémem ISEKI, ale s razicím štítem TCC 980, který naše firma vlastní, a se
zatažením OCR DN 900 a následným vystrojením HOBAS DN 400, stejným
způsobem, jak již bylo výše popsáno. Předpoklad, že vzhledem ke své hmotnosti,
přítlačné síle a velikosti kroutícího momentu, si tento razicí štít bez problémů poradí
s různě výškově vybíhajícími partiemi jílovce, se potvrdil a bylo takto odvrtáno 106 m
protlaků DN 900, což značně přispělo k dodržení původního termínu dokončení díla.
Spolu
s ruční ražbou v celkové délce 189,5 m se tak podařilo celou akci zdárně dokončit.
Za zmínku stojí i ta skutečnost, že celá akce byla realizována za značně nepříznivých
klimatických podmínek, kdy se teploty pohybovaly i kolem -20 st.C.

Závěr
Geologické poměry v České republice jsou velmi proměnlivé a ne vždy je možné se
spolehnout na údaje z geologického průzkumu. Zvláště v podhorských oblastech je
tak třeba počítat vždy s místním výskytem zdravého podloží navíc často nepravidelně
zvlněného, které může zasáhnout do nivelety plánovaného kanalizačního sběrače.
V takových případech je vyloučeno využití mikrotunelování malých průměrů
300 – 500 mm. Tyto stroje nemají dostatečnou sílu na to, aby se dokázaly
„zakousnout“ do skalního podloží, což platí zejména v případě, kdy se podloží před
strojem pozvolně zvedá. Zde nepomůže ani nasazení skalního stroje či skalní hlavy,
protože ty nejsou z hlediska penetrace do horniny podstatné – i zde chybí zejména
dostatečné tlačné síly.
Uspokojivým řešením pak může být ruční protlak s následnou instalací
produktové roury a zalitím mezikruží vhodnou směsí.
Stejně tak může posloužit i mikrotunelování větších profilů ( doporučujeme
minimálně 800 mm DN a více), což může být výhodné zejména tam, kde jde hodně o
rychlost provádění nebo v případech, kdy by ruční ražbu komplikovala na příklad
podzemní voda.
Obě tyto řešení však pochopitelně znamenají vícenáklady, které se promítnou
do celkové ceny. Bylo by tedy vhodné, aby si investoři i prováděcí firmy toto riziko
uvědomovali, a v kalkulacích počítali s rezervou cca 20 – 25 % pro tyto specifické
případy.
Zda je to možné očekávat i v podmínkách, kdy kalkulanti se technickou
stránkou věci nezabývají vůbec a cenu stanoví na 50 – 60 % projektových nákladů
stavby, je otázka jiná.

Problematika injekční technologie při
utěsňování a opravách neprůlezných stok
Otakar Cigler
Minova Bohemia, s.r.o.
Injekční technologie se již několik dekád používají pro utěsňování a zpevňování, nejen při
výstavbě nových podzemních děl, ale také při sanacích stavebních konstrukcí. Tyto
technologie se úspěšně uplatňují také při sanacích štolových přivaděčů vody, kolektorů,
šachet, kanalizačních sběračů a stok. Princip injektáže v průlezných profilech je odborné
veřejnosti znám a je také často používán. Jinak je tomu však u neprůlezných profilů.

Úvod
Injektáže v neprůlezných profilech se v České Republice i přes své výhody téměř
neprovádí. Výjimkou jsou technologie pro sanace zaústěni přípojek injektáží, kterou tuzemští
zhotovitelé úspěšně realizují. V případě sanací přímých úseků brání rozšíření této
technologie především vyšší pořizovací náklady, neboť možností využití by bylo v našich
podmínkách soustu. Hlavní předností této technologie je lokální strukturální oprava poruch,
které jsou v podobném rozsahu jinými metodami téměř neodstranitelné. Jedná se především
o netěsné spoje trub se silnými infiltracemi, silné infiltrace do potrubí přes praskliny a trhliny,
chybějící části stěn s vypadanými střepy nebo propad dna potrubí. Sanace těchto lokálních
poruch je v mnohých případech krátkou vložkou neřešitelná a z důvodu nedostupnosti
injekční technologie pro neprůlezné profily musí být tyto poruchy řešeny jinou, zpravidla
nákladnější, úsekovou nebo jinou sanační metodou.
V příspěvku popisuji technologie pro injektáže v neprůlezných profilech, zároveň uvádím
také příklad injektáže v průlezném profilu malého průřezu, z doby kdy lokální opravy potrubí
nebyly široce dostupné.

Injektáže v průlezných profilech malého průřezu
Injektáže v průlezném potrubí malého průřezu jsou velmi specifickou činností se
specifickým pracovním prostředím a technickými problémy, nicméně je tato náročná činnost
proveditelná. Jako příklad uvádím utěsnění spojů betonových trub DN 600 v nově dokončené
kanalizaci ve Vratimově z roku 1997. V tomto případě mohly být bez problému použity krátké
sanační vložky, v případě větších přítoků by však byla realizace krátkých vložek obtížně
proveditelná. V takovém případě by zde bylo vhodné použít injekční metodu pro neprůlezné
profily, např. systém Janssen. Technologie krátkých vložek a také jiné sanační systémy
nebyly tehdy dostupné, proto se investor rozhodl pro "klasickou“ injektáž.
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Injektáže v neprůlezných profilech
Injekční technologie pro injektáže v neprůlezných profilech byla vyvinuta v USA v roce
1960 pod názvem Penetryn, která dále pronikla do Německa, kde je známá především pod
názvem názvem Seal-i-Tryn. K dalšímu rozvoji těchto technologií výrazně přispěl Franz
Janssen, který představil technologii pod názvem Janssen, která je dnes patrně
nejpoužívanější. Poslední variaci této technologie představila firma JS Kanalrobotik.

Princip injekčních technologií
Princip těchto metod je podobný. Spočívá v zavedení trojkomorového pakru s injekčním
otvorem do poškozeného místa potrubí, přes který se po jeho rozepnutí stlačeným
vzduchem vtlačuje injekční pryskyřice. Po vytvrdnutí pryskyřice se injekční pakr vyfoukne a
pak se přemístí na následující poškozené místo. Jednotlivé metody se pak liší v konstrukci
pakru a ve způsobu přepravy injekčního média.

Výhodou těchto technologií je sanace lokálních poruch, které jsou metodou krátkých
vložek neodstranitelné. Jsou to především silné přítoky přes netěsná hrdla, trhliny a
praskliny, dále pak chybějící části stěn, vypadné střepy a propadlá dna. Další výhodou je
pronikání injekčního média také za konstrukci potrubí, čímž dojde k vyplnění případných
nežádoucích volných prostor a utěsnění a zpevnění obsypu potrubí, což má za následek
velmi dobrou stabilitu sanovaného úseku se zaručenou nepropustností.

Metoda Janssen
Tato metoda se stala jednou z nejpoužívanějších. Je použitelná v potrubích od DN 100 do
DN 600 z kameniny, betonu, PVC, litiny, PE a PP, přičemž délka sanovaného úseku je 1m.
Její výhodou je, že kromě injektáže polyuretanovými pryskyřicemi lze v některých případech
použít také materiály na bázi cementu. Další výhodou je také sanace zaústění přípojek
injektáží. V tomto případě lze také aplikovat materiály na bázi cementu. Celé technologické
zařízení včetně čerpadla injekčních hmot, kompresoru, elektrocentrály, ovládacího pultu a
monitorů kamer je umístěno v sanačním voze. Vlastní sanace pak probíhá v následujících
krocích. Zatažení injekčního pakru pod dohledem TV kamery do místa sanace. Po
následném upnutí pakru stlačeným vzduchem se přes injekční trysku injektuje speciální
polyuretanová pryskyřice JaGoPur, která penetruje přes trhliny a praskliny do obsypu
potrubí, čímž dojde k vytlačení vody a po vytvrzení dojde k utěsnění a zpevnění okolního
prostředí zeminy, prolepení trhlin potrubí, případně k náhradě vypadaných střepů, čímž se
obnoví vodotěsnost a únosnost sanovaného úseku.
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Dvousložkové injekční čerpadlo je spolu s ostatním zařízením umístěno v sanačním voze.
Při injektáži jsou jednotlivé složky přiváděny separátně až do injekčního pakru, kde jsou
směšovány ve statickém směšovači a dále přes injekční trysku injektovány to místa poruchy.
Speciální trojkomorová konstrukce pakru umožňuje upnutí koncových komor, tak aby
nedocházelo k únikům injekční pryskyřice. Prostřední komora je expanzně limitována, tak
aby byl výsledný průměr prostřední komory o několik milimetrů menší než vnitřní průměr
sanovaného potrubí, tak aby mohla pryskyřice penetrovat po celém obvodu pakru. Po
ukončení injektáže, vytvrzení pryskyřice (po cca. 15-ti minutách) jednoho sanovaného místa
je pakr přetáhnut na další poškozené místo a proces injektáže se opakuje.

Hlavní výhody a možnosti použití metody Janssen:
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Vyplnění kaveren a volných prostor, strukturální obnova (pevnost proinjektovaného
materiálu, v případě obsypu kamenivem 18,9 MPa)

-

Slepení vlasových trhlin a prasklin

-

Utěsnění trhlin a spár se současným utěsněním okolního prostředí – 100 % utěsnění

-

Utěsnění velmi silných přítoků vody

-

Možnost provedení sanace za provozu stoky

-

Prověřená a účinná sanační metoda

Příklady použití metody Janssen:
Obr. 7,8 Utěsnění silných přítoků vody – stav před a po sanaci

Obr. 9,10 Sanace vypadlých střepů – stav před a po sanaci

Obr. 11,12 Sanace chybějících části stěn – stav před a po sanaci

Obr. 13,14

Obr. 15, 16

Sanace spojů, dosah injektáže

Ověření účinnosti injektáže, zpevněné zóny

Závěr
Injekční technologie jsou, jak v průlezných, tak neprůlezných profilech nenahraditelné
především v extrémních případech. Jsou nasazovány především tam, kde jiné technologie
selhávají nebo jsou nepoužitelné. Jejich přednosti by se však měly využívat také při méně
náročných a běžných opravách, neboť oproti ostatním lokálním sanačním technologiím
zaručují vyšší životnost a trvanlivost sanovaných míst. Injekční metody v neprůlezných
průřezech nabízí takové postupy, které by měly předcházet úsekovým opravám. Především
utěsnění a vyplnění volných prostor by mělo být samozřejmostí. Věřím, že tento příspěvek
přispěje k využití injekčních technologií v neprůlezných profilech také na našem území.
Společnost Minova úzce spolupracuje s předními světovými výrobci sanačních
technologií. Vyrábí a dodává pryskyřice nejen pro technologii Janssen, ale táké pro další

přední výrobce technologií pro sanace kanalizací jako jsou KA –TE, Pro Kasro, JS –
Kanalrobortik a další. Program firmy Minova pro sanace kanalizací dále zahrnuje materiály
pro sanace kanalizací rukávcem, krátkou vložkou, klobouky a dále injekční pryskyřice,
speciální tmely a další.

Literatura:
[1] Bezrouk J. a kol., “Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a
kanalizací“, Medim spol. s.r.o., 2008, ISBN 978-80-87140-07-9
[2] Klepsatel F., Raclavský J., “ Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení”, Jaga
Group, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-8076-053-3
[3] Firemní materiály firmy Minova Bohemia s.r.o.
[4] Firemní materiály firmy Umwelttechnik Franz Janssen GmbH Rohr & Kanal

Stanovení deformační zóny při provádění
inženýrských sítí technologiemi bez odtěžení
materiálu.
Karel Vojtasík,
VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Česká republika
Příspěvek uvádí metody stanovení přetváření prostředí, ke kterému dochází při realizaci
inženýrských sítí NO DIG technologiemi bez odtěžení materiálu. Problém je řešen
matematickými numerickými metodami. Problematika je dokumentována ukázkovým
parametrickým řešením standardní situace.

Úvod
NO DIG technologie bez odtěžení materiálů nemusí řešit problém jak naložit s vytěženým
materiálem, který je vedlejším odpadovým produktem u NO DIG technologií s těžbou
materiálu. Tento materiál je zpravidla velmi různorodý a může být i kontaminován.
Technologie bez odtěžení materiálu jsou spojeny s kauzální okolností, že materiál,
nacházející se v trase díla, je zatlačován do okolního prostředí, a to se pak intenzívně
přetváří. Další nepříjemnou okolností je, že zatlačování materiálu během realizace díla je u
některých technologií dosaženo periodicky se opakujícími dynamickými rázy, po kterých se
prostředím šíří seismické vlny, které mohou poškodit objekty umístěné v okolním prostředí.
Seismickými účinky od dynamických rázů se tento příspěvek zabývat nebude.

NO DIG technologie bez odtěžení materiálu
Dnešní standardně používanou NO DIG technologií bez odtěžení materiálu je tzv.
propichování. To se provádí třemi způsoby (viz obr.1). První a technologicky nejjednodušší je
propichování pneumatickou zemní raketou, za kterou je zatahováno netuhé plastové potrubí.
Druhou technologií je beranění stacionárním beranicím kladivem, které beraní tuhé ocelové
potrubí, na jehož razícím konci je instalován kónický roztlačovací břit. Obě tyto formy jsou
jednofázové a propichování je inicializováno periodicky se opakujícími dynamickými rázy se
seismickým účinkem. V případě druhé technologie jsou zdrojem seismických účinků
dynamické rázy stacionárního beranícího kladiva a dynamické rázy roztlačovacího břitu.
Třetí formou propichování, která je prováděna zpravidla dvoufázově a nezatěžuje prostředí
dynamickými rázy, je statické protlačování hydraulickou soupravou. V první fázi propichu je
provedena pilotní sonda. Na počátku druhé fáze je břit pilotní sondy nahrazen rozšiřovací
hlavicí, na kterou je navázáno netuhé potrubí a pilotní sonda je zatahována zpět. Všechny tři
systémy propichováni vyžadují startovací a cílovou jámu. Startovací jámy se liší rozměrově a
konstrukčně. Statická protlačovací hydraulická souprava vyžaduje, aby stěna jámy, o kterou
se souprava opírá a stabilita prostředí za jámou byly dostatečně únosné k přenesení a
rozložení protlačovacích sil.

Obr. 1: NO DIG technologie bez odtěžení materiálu – varianty propichování

zemní raketa

beranění

protlačování

(Stein & Partner 2005)

Stanovení rozsahu zóny přetvoření
Stanovení rozsahu zóny přetvoření, vznikající následkem roztlačování materiálu tuhým
kuželovým tělesem, se řeší deformačními výpočtovými metodami. Metody řešení přetvoření
prostředí jsou založeny na splnění okrajových deformačních podmínek na hranicích
prostředí. V případě NO DIG technologie propichování je požadována deformační okrajová
podmínka, kterou se definuje hodnota a směr deformace - posunu kontaktní hranice mezi
prostředím a kuželovým tělesem břitu při propichu (viz. obr.2).

Obr. 2: Definice deformační okrajové podmínky
Ap

A
m

u0

Ap = Am
Stanovení hodnoty posunu kontaktní hranice je založeno na hodnotě obsahu plochy
příčného řezu propichovacího břitu. Hodnota posunu se stanoví jako tloušťka mezikruží,
jehož obsah je roven obsahu příčného řezu břitu a průměr vnitřní kružnice mezikruží je
roven průměru propichovacího břitu. Toto řešení neodráží vlastní proces propichování
prostředí. Roztlačování prostředí kuželovým břitem je prostorový deformační problém, který
však může být zjednodušen a řešen jako rovinný problém v případě, že nás zajímá konečný
stav přetvoření po ukončení procesu propichu, kdy vlivy od pronikání břitu se již neuplatňují.
K řešení úloh s deformační okrajovou podmínkou se užívá numerických metod. Volba
vhodné numerické metody plyne z charakteru prostředí. Pro typ spojitého prostředí, např.
plastická (soudržná) zemina je vhodné použití MKP (viz. obr.3 a)). Pro Typ nespojitého
prostředí, například sypká (nesoudržná) zemina se zřetelnou kvantitativně vyjádřitelnou
strukturou zrn skeletu a pórů, je vhodné použít metod distinktních (oddělených) prvků,
například program PFC (viz. obr.3 b)).

Příklad
Řešení stanovení rozsahu zóny a hodnot přetvoření kolem propichu ve spojitém typu
prostředí dokumentuje následující příklad. Průměr propichu je 0,1 m a variantně byly řešeny
čtyři situace pro různé mocnosti nadloží, které jsou 31/2, 5, 71/2, 10-ti násobkem průměru
propichu. Deformační okrajová podmínka posunu (u0) na kontaktní hranicí mezi prostředím a
propichem je rovna 0.0207 m. Objemová tíha je 20 kNm-3, modul pružnosti 0,2 MPa a
Poissonovo číslo 0.35. Řešení je provedeno pro stav pružného přetváření prostředí,
geostatickou napjatost, bez přítomnosti hladiny podzemní vody a se standardní okrajovou
geometrickou podmínkou na hranicích modelu (viz. obr. 3a)).
Řešení stanovení rozsahu zóny a hodnot přetvoření kolem propichu v nespojitém typu
prostředí v tomto příspěvku není dokumentováno.

Obr. 3: Výpočetní numerické metody stanovení rozsahu přetvoření plastických a
sypkých zemin

a) model MKP

b) model PFC

Výsledky
Zpracované výsledky provedených výpočtů jsou shrnuty v následujících obrázcích a
grafech. Obrázek č. 4 dokumentuje výsledky výpočtu pro situaci propichu při mocnosti
nadloží 31/2 D. V obrázku jsou zobrazeny rozsah deformační zóny, směry pohybu bodů
prostředí a absolutní hodnoty posunů bodů prostředí

Obr. 4: Rozsah oblasti přetvoření v plastické zemině – výpočetní model MKP
(program Phase2)

Grafy na obrázku č. 5 uvádí zpracované výsledky všech řešených variant. Grafy uvádí
závislosti poměrných posunutí (tj. poměru u/u0, u – skutečný posun, u0 - radiální posun
hranice obvodu propichu) na poměrné vzdálenosti (tj. poměru l/D, l – vzdálenost od hranice
propichu, D – průměr propichu). Grafy na obr.5 a) uvádí zpracované výsledky situace
propichu pro mocnost nadloží 31/2 D. Jednotlivé grafy na tomto obrázku uvádí vývoj
poměrných posunů na třech hlavích liniích, nadloží, boku a podloží propichu. Soubory bodů v
grafu č. 5 b) uvádí srovnání hodnot poměrných posunů na linii v nadloží všech čtyř variant.

Obr. 5: Grafy hodnot poměrných posunutí
1

1
0,8

Poměrný posun (u/u0 )

Poměrný posun (u/u0 )

Nadloží
Bok
Podloží
0,6
0,4

Mocnost
nadloží
10 D
7,5 D
5D
3,5 D

0,8
0,6
0,4
0,2

0,2

0

0
0

1

2

3

Poměrná vzdálenost (l/D )

a)

4

0

1

2

3

4

Poměrná vzdálenost (l/D )

b)

l - skutečná vzdálenost; D - průměr propichu
u - skutečný posun; u0 - radiální posun (expanze) hranice obvodu propichu

Diskuze
Prezentované zpracované výsledky poměrných posunutí jednoznačně dokumentují
rozdílný dosah přetváření s ohledem na lokalizaci oblasti, a to zda se jedná o oblast nadloží,
boku nebo podloží. Rozdílné hodnoty poměrných posunů vyplývají ze tří okolností.: z
geostatické napjatosti; Poissonova čísla (součinitel příčného přetvoření); okrajových
geometrických podmínek na hranicích modelu.
Prezentované výsledky v grafech na obr. 5 b) jsou v souladu se závěry teorie pružného
poloprostoru. Hodnoty poměrných přetvoření a rozsah deformační zóny nebudou záviset na
výšce nadloží, jak to dokládají prezentované výsledky, ale absolutní rozsah i hodnoty posunů
budou jen funkcí průměru propichu.

Závěr
NO DIG metody, při kterých není odtěžován materiál a v případě malých průměrů děl,
nebudou představovat významnější riziko z hlediska hodnocení jejich deformačních dopadů,
protože tato díla jsou zpravidla vždy vedena v dostatečné vzdálenosti od objektů, které by
mohla poškodit. Z této příčiny řešení deformačních dopadů MKP pro většinu praktických
případů postrádá racionální základ. Vyskytnou-li se však mimořádné okolnosti, velký průměr
propichovaného díla, nebo vedení propichu v bezprostřední blízkosti jiného objektu, pak
MKP může být nápomocná jak při prognóze možných dopadů, tak v případě havarijních
situací objektivně posoudit míru podílu NO DIG technologie na nastalé situaci. Řešení typů
nespojitých typů prostředí programem PFC se v aplikační sféře zatím neočekává a je pouze
předmětem VV bádání a zkoušeno na modelových příkladech.
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Zásady při řešení spolehlivosti potrubí při užití
bezvýkopových technologií
Richard Schejbal
HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Statická spolehlivost každé stavby, konstrukce nebo jednotlivého prvku se považuje za
jednu z rozhodujících vlastností systému. Pro potrubí to platí pochopitelně také, a to bez
ohledu na použitou technologii ukládání, přesto se s konkrétními výpočty v praxi setkáme
jen zřídka. U potrubí realizovaného pomocí některé z bezvýkopových technologií (v dalším
textu používám zkratku BT) se pak drtivá většina účastníků výstavby spoléhá na know-how
nositelů technologie a, jaksi samozřejmě, se předpokládá, že problém spolehlivosti je
aplikací technologie vyřešen.
V tomto příspěvku se pokusím naznačit některé teoretické i praktické problémy spojené
se statickou spolehlivostí a v rámci systemizace ukázat, kdy je možné a opodstatněné využití
výše uvedeného přístupu a kdy je naopak nezbytné provést individuální výpočet.

1. Všeobecné zásady
Konstrukce potrubí prováděná bezvýkopovou technologií je stejně jako každé jiné potrubí
uložené v zemi složitý prostorový systém, pro jehož dokonalý statický popis by bylo třeba
použít mnohoparametrický 3D model vytvořený pomocí některé z variačních metod,
například metody konečných prvků. Řada vstupních parametrů jak v zatížení, tak
v materiálových vlastnostech systému, který kromě vlastního potrubí tvoří okolní zemina, je
ale velmi proměnlivá a často zcela neznámá.
Když se tedy k individuálnímu řešení problému dostane statik, je běžně postaven před
situaci, v níž pro existující systémové prostředky, tedy např. pro sofistikované programy
MKP, má k dispozici jen obtížně verifikovatelná data, případně nemá žádná relevantní.
Prvotní zásadou je tedy dosažení co nejvyšší věrohodnosti statického výpočtu při uvážení
následujících vlastností systému (bez nároku na úplnost výčtu):
•

přetvoření významně ovlivňuje zatížení konstrukce, tedy potrubí, rozhodující je
zejména nárůst vodorovných složek zemního tlaku při větší poddajnosti materiálu trub

•

běžná je značná proměnlivost vlastností okolních zemin po délce potrubí, často i na
krátkých úsecích. V důsledku pak proměnlivost zatížení zemním tlakem

•

jen výjimečně je možné charakterizovat materiál potrubí s užitím BT jako homogenní a
izotropní nebo alespoň ortotropní. Zejména u starších potrubí rekonstruovaných
pomocí různých typů vložkování je prakticky nemožné určit reálné návrhové průřezové
charakteristiky

•

řada používaných materiálů má v čase proměnné vlastnosti. Dominantní vliv má u
plastů creep (dotvarování, plouživost) s výrazným nárůstem přetvoření v čase, což lze
modelovat poklesem modulu pružnosti

•

v úvahu je třeba brát relaxaci, tedy pokles napjatosti v čase při neměnné deformaci.
Projevuje se jak v okolní zemině, tak, u některých vazkopružných materiálů přímo
v konstrukci trub

•

pro některé BT je charakteristická proměnnost nejen intenzity ale i rozhodujícího směru
zatížení v průběhu realizace a následného užívání. Např. při protlačování jsou trouby
během procesu zatíženy především axiálními silami, poté v průběhu další životnosti už
prakticky jen příčnými zemními tlaky

•

na potrubí, zvlášť při uložení v menších hloubkách, působí v čase proměnné zatížení
na povrchu terénu, resp. komunikace. Při uvažované životnosti několika desítek až více
než sta let se jednak zvyšuje intenzita (rostoucí kolové tlaky vozidel), jednak u
frekventovaných komunikací vzrůstá význam vysokocyklické únavy. S klesající
hloubkou roste význam dynamických účinků

•

vlastnosti potrubí jsou v čase ovlivňovány i v důsledku plnění jeho hlavní funkce, tedy
produktovodu, jevy jako je koroze, abraze, vyluhování, atd.

•

v průběhu životnosti potrubí dochází i k nepředvídaným změnám v užívání povrchu
spojeným např. se změnami nivelety

•

pro správný návrh sanace nebo rekonstrukce je bezpodmínečně nutný kvalitní a
podrobný stavebně technický průzkum existujícího potrubí. Jen tak je možné
kvalifikovaně rozhodnout o metodě (BT) i navrhnout staticky spolehlivé řešení

Některé z uvedených vlastností systému (zjednodušeně „trouba - zemina – funkce
potrubí – využití povrchu“) výrazně odlišují tento typ konstrukce od jiných běžných
stavebních konstrukcí (pozemní stavby – budovy, mosty, nádrže aj.), u kterých je obvyklá
podstatně menší míra neurčitosti a náhodnosti vlastností.
Významnou zásadou je postup podle jediného uceleného spolehlivostního systému.
Nelze např. kombinovat určení zatížení podle jedné soustavy standardů a posouzení podle
jiné. V současnosti došlo ke sjednocení spolehlivostních výpočtů podle evropských
jednotných standardů – Eurokódů, které zavádějí metodu tzv. dílčích součinitelů
spolehlivosti. Pro potrubí jako systém, i pro řadu materiálů pro výstavbu potrubí (včetně BT)
používaných, ovšem samostatné Eurokódy zavedeny nejsou. Platné evropské normy (např.
EN 1295) i převážná většina národních standardů nebo podnikových a jiných norem a
postupů vychází ze starších metod a nesplňují požadavek srovnatelné hladiny spolehlivosti.
Existující a platné Eurokódy v některých případech zavádějí jasné a jednoznačné
postupy pro určení zatížení a/nebo navrhování konstrukcí z některých materiálů – z hlediska
potrubí a BT jsou relevantní Eurokód 1 pro zásady a zatížení, Eurokód 2 pro navrhování
betonových konstrukcí a Eurokód 3 pro ocelové konstrukce (včetně potrubí a nerezových
prvků). Jiné dílčí části systému tak jednoznačné návody nedávají – především Eurokód 7 pro
geotechnické konstrukce (zakládání, zemní tlaky, zemní práce atd.) byl přijat ve velmi
obecném znění, přesto obsahuje zásady a aplikační pravidla, která je nutné při výpočtech
dodržet.

2. Bezvýkopové technologie z hlediska statického působení
Z hlediska statického působení lze potrubí realizovaná pomocí BT rozdělit do několika
základních skupin, pro které se bude lišit přístup k posouzení spolehlivosti, resp. postup
statického návrhu a individuálního výpočtu.
a) zcela nové a staticky plnohodnotné potrubí
aa) v původní trase s destrukcí starého potrubí (burstlinning)

ab) v původní trase bez destrukce stávajících trub (relining – zatažení
samonosného potrubí)
ac) v nové trase (protlačování - mikrotunelování, pluhování)
b) zesílení stávajícího potrubí
ba) s využitím spřažení původního materiálu s vloženým novým (hadicový relining
s vtahováním rukávce syceného různými typy pryskyřic, u velkých profilů vybetonování nové
vnitřní vrstvy do taženého bednění)
bb) bez významného spřažení při vzniku separovaných vrstev, z nichž každá je schopná
přenášet zatížení (relining se zatažením (relativně) tuhého prvku bez vlepení)
c) stávající potrubí bez staticky významného zesílení
metody, kdy se statická spolehlivost (únosnost) přisuzuje jen původnímu potrubí (epoxidace,
obvykle cementace)
Ve skupině a) jsou statické parametry nového potrubí známy (geometrie, materiálové
vlastnosti), standardní statický výpočet je tedy možné provést po analýze působení
v okolním prostředí během realizace a následného užívání.
Ve skupině c) je podstatné zjištění skutečného stavu původních trub – jejich tvaru,
tloušťky, korozního stavu, materiálových vlastností atd. Poté lze postupovat opět
standardním způsobem.
Pravděpodobně nejsložitější situace z hlediska statického výpočtu nastává u skupiny b) –
do výpočtu vstupují kromě hodnot shodných s výše uvedenými pro skupinu c) i vlastnosti
vložených vrstev (opět tloušťka, materiálové charakteristiky) a zároveň i vlastnosti fázového
přechodu materiálů, tedy spřažení. Upozorňuje se, že ani většina běžně používaných SW
prostředků pro statické výpočty, včetně programů využívajících FEM, neumožňuje pracovat
se spřaženými průřezy z různých materiálů, výpočtové metody pro takové případy nejsou
běžně známé a dostupné a provedení takového výpočtu přesahuje možnosti běžného
statika!

3. Posuzované mezní stavy a návrhové situace
Mezní stavy únosnosti (MSU)
Kromě mezního stavu porušení (jednorázovým nebo opakovaným zatížením, vždy
v rozhodující kombinaci stáří – vlastností a zatížení) je v některých případech významný:
•

mezní stav ztráty stability polohy („vyplavání“). Týká se potrubního systému jako celku

•

mezní stav ztráty stability tvaru („zborcení střednice“). U BT je speciálním případem
ztráta stability vložené konstrukční vrstvy, např. v důsledku tzv. negativního tlaku vody
při ztrátě soudržnosti mezi původním materiálem a vložkou

•

mezní stav ztráty spojitosti konstrukce – platí pro potrubí dělená v podélném směru.
Limitní hodnota přetvoření u dělených potrubí je dána velikostí možného pohybu ve
spojích (hrdlech) aniž by došlo k poruše funkce spoje. U BT nemá obvykle praktický
význam

Mezní stavy použitelnosti (MSP)
V běžných podmínkách jsou podstatné:
•

relativní změny sedání s dopadem na spádové poměry potrubí. U BT je obvykle
relevantní pouze pro technologie skupin aa. a ab. podle výše uvedené systemizace.
Jen výjimečně se uplatní i u starších rekonstruovaných potrubí.

•

přetvoření potrubního prstence (stlačení v příčném řezu) s vlivem na:

•



rovinnost povrchu nad potrubím



možnosti čištění a další provozní podmínky

mezní stav trhlin – v souladu s Eurokódem 2 pro betonové konsttrukce

Limitní hodnoty se stanoví podle konkrétních požadavků na přetvárné vlastnosti systému,
minimální spád pro dané potrubí, na přípustné deformace vozovky, na provoz čistící
mechanizace, na korozní vlastnosti a životnost apod.
Posuzované návrhové situace musí vycházet z reálně možných stavů působení
systému s užitím BT po celou dobu životnosti. Zásadní rozdíl oproti běžnému potrubí
uloženému v zemi je v čase největšího zatížení (silových účinků). U běžných potrubí jde
prakticky vždy o dobu krátce po zasypání, kdy zemina obsypu je dosud nekonsolidovaná,
porušená systémem smykových ploch a není dosud aktivován plný zemní tlak na bocích jako
odpor proti přetvoření. Naproti tomu u BT je počáteční zatížení (příčné na trubním prstenci)
obecně nižší, než jaké může působit po dobu životnosti. Pro potrubí skupin aa. a ac. se
zatížení v počátečním stádiu působení určuje v závislosti na hloubce např. na základě
principů řešení podle Terzaghiho a Bally (např. viz [1]). Tento princip obdobný jako pro
stavby štol a tunelů bude pro dlouhodobou, resp. trvalou návrhovou situaci nahrazen
uvažováním zatížení zemním tlakem odpovídajícím staticky a kinematicky přípustnému poli
přetvoření systému potrubí – zemina v daných podmínkách.
U některých technologií bude významnou roli hrát krátkodobá návrhová situace při
provádění – např. s významnou axiální silou působící během protlačování nebo zatahování.
Upozorňuje se na reálnou možnost změny působení zemních tlaků v průběhu životnosti
stavby – běžnou krátkodobou situací může být odkrytí a zpětné zasypání potrubí ať již při
opravě jeho samého nebo při pracích na jiných blízkých inženýrských sítích. Pokud může
nastat taková návrhové situace, je nutné posoudit potrubí i na působení zemních tlaků
odpovídajících běžnému uložení do výkopu!
Pro ucelený soubor uváděných návrhových situací zmiňujeme i mimořádné, např.
seismické situace nebo povodňové stavy s extrémní úrovní hladiny podzemní (nebo i
nadzemní!) vody. Jejich podrobnější rozbor přesahuje možnosti i záměr tohoto příspěvku.

4. Uvažovaná zatížení
Zatížení a účinky na potrubí lze podle proměnlivosti v čase systematicky rozdělit do
skupin jasně definovaných moderními výpočtovými metodami. Jedná se tedy o:
a)

zatížení stálá - vlastní tíha trub, popř. tíhové účinky trvale působících zemin nebo
vrstev vozovky

b)

zatížení proměnná - nahodilá:

b1) dlouhodobá - změny tíhy a zemního tlaku zemin nadloží a v okolí, tíha náplně a
provozní přetlak (u tlakových potrubí), účinky hydrostatického tlaku podzemní vody
při minimální hladině, účinky vynucených přetvoření a změn teploty
b2) krátkodobá - zatížení při výrobě, přepravě a montáži trub, zkušební přetlak, statické
zatížení povrchu terénu a jeho vliv na zemní tlak (pojezd vozidel, skladování na
terénu, klimatické zatížení sněhem), dynamické účinky pohyblivého zatížení, účinky
podzemní vody při kolísání její hladiny, účinky hydraulického rázu. Pro BT hrají
rozhodující roli především axiální síly působící ve stádiích provádění, a to tlakové
(např. při protlačování) nebo tahové (při zatahování)
c)

zatížení mimořádná - např. seismické účinky, zatížení vodou při povodňových stavech

Stálé nebo dlouhodobé nahodilé zatížení zemním tlakem od tíhy zeminy se určuje v
souladu se zvolenou metodou a v závislosti na proměnných parametrech zeminy. Nahodilé
zatížení na povrchu terénu se zavádí v komunikaci modelováním vlivu kolového tlaku
návrhového vozidla. Zde upozorňuji na rozdíly mezi modely zatížení podle dříve platné ČSN
73 6203 (čtyřnápravové vozidlo podle kategorie komunikace), A 127 ATV (třínápravové
normové vozidlo podle DIN 1072) a podle EC1 – ČSN EN 1991-3 (náprava – dvojnáprava –
zvláštní vozidla). Rozdíly ve zvýšení zemních tlaků na potrubí se zahrnutím dynamických
účinků mohou být značné s dopadem na celkovou úroveň spolehlivosti výpočtu.
Ve volném terénu je možné kolový tlak od náhodného pojezdu aproximovat např.
zvýšením krytí potrubí. Výpočet lze samozřejmě provést i pro neobvyklé případy uložení
např. pod městskou kolejovou tratí, pod železnicí a pod.
Nezávisle vstupuje do výpočtu i zatížení tíhou a příp. přetlakem (resp. podtlakem)
náplně. Posuzují se i krátkodobé nebo mimořádné situace v průběhu výstavby, např. při
konání tlakové zkoušky. V případě odpovídajících poměrů se uvažuje i působení podzemní
vody a jejího tlaku, ovšem s dopadem na vlastnosti zeminy.
Zde je třeba upozornit na skutečnost, že určení axiálních sil působících v průběhu
realizace BT je samo o sobě složitou záležitostí a závisí na řadě faktorů, m.j. na geometrii
potrubí (na jeho délce a na průměru trub, případně na křivosti trasy), na vlastnostech
zemního (horninového) prostředí, na detailech technologie (použití břitu, injektáž za rub
potrubí apod.). Postupy výpočtu těchto sil nejsou standardizovány, existují různé pomůcky
vycházející z empirie a klasifikující např. zemní prostředí na základě rozboru zrnitosti. Po
stanovení návrhové (výpočtové) hodnoty axiální síly pro dané podmínky je nutné porovnat ji
s parametry dostupných technologických zařízení, tedy např. s mezními hodnotami tlačných
sil navrhovaných strojů.

5. Vybrané problémy návrhových parametrů
5.1 Materiálové charakteristiky trub
Běžný projektant při výpočtech musí uvažovat s těmito výpočtovými charakteristikami:
•

Geometrické vlastnosti trubek (trub) – především průmět, tloušťka stěny, resp. tloušťka
nově prováděných vrstev a/nebo materiálů. Rozhodující význam mají tyto údaje pro
statickou spolehlivost při užití metod skupin a) i b) podle kap. 2. Pro metody skupiny c)
hraje tloušťka úpravy roli jen z hlediska hydraulických parametrů systému.

•

Modul pružnosti materiálu (E). Rozhodující parametr pro určení přetvoření. U
plastových systémů je nutné rozlišovat hodnotu krátkodobou a dlouhodobou, resp.
tečnovou a sečnovou (viz pracovní diagram materiálu). Vyšší krátkodobé (nebo

tečnové) hodnoty lze použít jen výjimečně, pro krátkodobé návrhové situace a za
jasných okrajových podmínek výpočtu.
•

Pevnost materiálu (R, příp. f). Pokud už jsou vůbec dostupné, není obvykle z podkladů
konkrétního výrobce jasné, zda se jedná o hodnotu charakteristickou, návrhovou
(výpočtovou) nebo mezní pevnost, obdobně jako u modulu pružnosti je pro plasty nutné
rozlišení krátkodobých a dlouhodobých hodnot.

•

Tuhost trub, příp. třída tuhosti (S, SN, SR). Různé předpisy definují tuhost odlišným
způsobem, z podkladů není často patrné, jak byla určena, ani zda jde o návrhovou
hodnotu určenou s užitím krátkodobé nebo dlouhodobé hodnoty modulu pružnosti, či
zda se jedná o kruhovou tuhost stanovenou na základě zkoušek.

Obr. 1: Srovnání pracovních diagramů a modulů pružnosti materiálů potrubí. Ocel litina - beton - polypropylen

Zdroj: Literatura [2], vlastní grafika

Při použití vazkopružných materiálů se do výpočtů zavádí charakteristiky časově závislého
– reologického - chování materiálů. Projevují se především u termoplastů, s významným
vlivem relaxace a creepu (dotvarování – plouživost)

Obr. 2: Creep u vazkopružných materiálů - růst přetvoření v čase při konstantním
napětí

Obr. 3: Relaxace - pokles napětí v čase při konstantní deformaci
Výsledný průběh napětí a přetvoření s uvážením dotvarování (silně)

Zdroj Obr. 2 a 3: Literatura [3], vlastní grafika

I další charakteristiky materiálů potrubí jako objemová hmotnost, součinitel teplotní
délkové roztažnosti, Poissonův součinitel, koeficienty závislosti mechanických parametrů na
teplotě atd., jsou pro řadu materiálů velmi variabilní a je úkolem projektanta konfrontovat
katalogové hodnoty s požadavky norem. Zásadně je třeba rozlišovat hodnoty naměřené,
odvozené, charakteristické a návrhové.

5.2 Popis a vlastnosti zemin
Základním podkladem pro návrh jakéhokoliv potrubí by měly být výsledky inženýrsko
geologického průzkumu. V těch případech, kdy je skutečně k dispozici (což je rozhodně
menšina), naráží projektant na nesoulad v názvosloví i v zatřídění podle různých předpisů.
V některých manuálech dodávaných některými se dosud můžeme stkat s překladatelskou
tvořivostí, jsou užívány výrazy jako „písek lehce bahnitý“, „vazká kamenitá zvětralá půda“
apod. Důsledkem může být nesprávná klasifikace zemin a tedy přiřazení špatných
charakteristik ve výpočtu. Těmi jsou – podle použité výpočtové metody:

•

modul přetvárnosti (Ed) označovaný někdy jako modul deformace nebo prostě modul
zeminy

•

parametry (součinitelé) určující vliv zhutnění resp. konsolidace zeminy

•

parametry smykové pevnosti zemin, tedy soudržnost (c) a úhel vnitřního tření (Φ). Zde
je třeba správně interpretovat a užívat vrcholovou a zbytkovou hodnotu, samozřejmě i
efektivní a totální parametry

Obdobně jako u vlastností materiálu trub je i zde nutné rozlišit hodnoty naměřené,
odvozené, charakteristické a návrhové.
Velikost zemního tlaku je v obecném vyjádření kromě řady dalších faktorů závislá jak
na vlastnostech zeminy (zejména na tzv. smykových parametrech), tak na vzájemné změně
polohy konstrukce, zde potrubí, a kontaktní zeminy. Tento jev je poměrně přesně již dlouhou
dobu popsán například pro opěrné a jiné zdi. Pokud nedochází ke vzájemnému pohybu
působí na konstrukci tlak zeminy v tzv. klidové hodnotě („tlak v klidu“). Typickým příkladem
jsou masivní stěny zasypaných krabicových nádrží. Pokud dojde k posunu konstrukce ve
směru od zeminy (tedy např. k vychýlení opěrné zdi), v porušené zemině vznikne soustava
smykových ploch, na nichž se aktivizuje smyková pevnost zeminy a zatížení na konstrukci
klesá až na hodnotu „aktivního zemního tlaku“ (je mobilizována veškerá smyková pevnost
zeminy). Pokud naopak dochází k zatlačování konstrukce ve směru do zeminy (např.
předpínanými kotvami, hydraulickým rozepřením atd.), mobilizuje se naopak odpor zeminy
proti tomuto pohybu a tlak na konstrukci může dosáhnout v extrému až tzv. „pasivní“.
Hodnoty. Funkce (závislost tlaku na posunu) je spojitá a zemní tlak tedy může dosahovat
libovolné velikosti mezi aktivní a pasivní hodnotou - viz schematický průběh na obrázku. Pro
potrubí obecně a tedy i pro BT se tento jev projevuje v závislosti na přetvoření potrubního
prstence. U tuhých potrubí (betonové, kameninové trouby) lze v konsolidovaném stavu
zeminy uvažovat s klidovými hodnotami zemního tlaku na bocích potrubí, u poddajných trub
se v důsledku stlačení převažujícím svislým zatížením boky potrubí deformují směrem do
zeminy a zemní tlak – odpor – narůstá. Je třeba vědět, že k plnému působení pasivního
zemního tlaku dochází až po značné deformaci (zatlačení do zeminy – v řádu desítek mm!,
v závislosti i na vlastnostech zeminy)

Obr. 4: Závislost zemního tlaku na posunu konstrukce

Zejména u dlouhých řadů je prakticky nemožné zcela postihnout návrhem proměnnost
zemin po trase a tím i různost vstupních údajů ve výpočtu. Zvláštní pozornost musí být

věnována návrhu tehdy, pokud se pro obsyp má použít zemina z výkopu (např. tříděná). U
plastových trubek a zvláště u tenkostěnných profilů musí projekt předepsat i vhodnou zrnitost
materiálu pro obsyp

Závěr
Vzhledem k šíři tématu mohl tento příspěvek upozornit jen na velmi omezenou část
problematiky. Za významný považuji už ten fakt, že lze na konferenci o bezvýkopových
technologiích na téma statické spolehlivosti a jejího navrhování pro potrubí diskutovat.
Neodpustím si ale poněkud hořké povzdechnutí - kdo se vůbec v praxi spolehlivostí potrubí
zabývá? Ve většině případů – nikdo. Samozřejmě spolehlivost zajímá investora a
provozovatele, většinou je ale z celkového chápání zvýrazněno téma hydrauliky, případně
ještě životnosti, o statické části se předpokládá, jaksi automaticky, že je správně vyřešena. A
v řadě případů, kdy už se třeba o statiku potrubí zajímá, je řešení svěřeno osobě bez
jakékoliv zkušenosti s potrubními systémy. Není tedy ani dnes výjimkou, že statické
posouzení potrubí končí na vyřešení prstence zatíženého jen vnitřním přetlakem (i když se to
nezdá, pro statické chování potrubí má podstatně větší význam rozdělení zemních tlaků
zvenčí při nadloží několika málo metrů, než přetlak od 100 m vodního sloupce, a to včetně
účinků hydraulického rázu).
Každý rok se v České republice uloží do země stovky kilometrů potrubí v ceně několika
miliard korun. (Z toho jen malá část s užitím BT.) Ačkoliv nedisponuji souhrnnými
statistikami, troufám si odhadnout, že počet závažných statických poruch s dopadem na
omezení nebo vyloučení provozu potrubí jde do stovek, možní tisíců ročně, ekonomické
následky si odhadnout netroufám. Umíme si představit stejnou četnost a relativní závažnost
poruch na stavebních konstrukcích jiných typů – na domech, na mostech?
Důvody jsou prosté – podcenění významu statické spolehlivosti ve všech fázích
realizace, při přípravě projektů i při přípravě odborníků. A nemám zde na mysli dnes často
diskutovanou celkovou úroveň vzdělávání ale konkrétní náplň studijních programů.
Z vysokých škol přicházejí do statické praxe lidé teoreticky připravení řešit mosty, budovy,
věže, nádrže, tunely atd (no, řekněme s výhradami). Současně vychováváme řadu
vodohospodářských specialistů. Ale v obou těchto skupinách není nikdo, kdo by vůbec tušil
něco o statice potrubí, o způsobech jejich realizace, o materiálech používaných na potrubí …
Pokud nechceme skončit jako bezduší uživatelé manuálů zahraničních výrobců různých
trub nebo zhotovitelů různých technologií, včetně bezvýkopových, je nejvyšší čas současnou
situaci změnit.
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Vliv geometrie svarů na jejich pevnost
Pavel Vinarský
Česká společnost pro svařování produktů-ČSSP
Úvod
Název je poněkud obecný. Je potřeba rozlišit mezi geometrií sváru a geometrií
svařovaných dílů. První souvisí s druhým jako jeho pozorovatelný projev druhého se
zahrnutím dalších vlivů konkrétní svařovací metody a posuzuje se obvykle při vizuální
kontrole svárů.
Přednáška je zaměřena na příčiny vzniku geometrických nedostatků svařovaných dílů a
jejich možný vliv na pevnost svarového spoje. I zde je nutno rozlišit mezi změnou pevnosti
spoje z hlediska mechaniky (zeslabení svařených dílů ve spoji, vznik vrubů a pod.) a nebo na
hůře exaktně postižitelné vlivy technologie svařování projevující se zejména ve vzniku
přídavných napětí, uvolnění zamrzlých napětí v procesu svařování a pod. Se svolením pana
Jaroslava Pražana jsem si dovolil použít v textu a v prezentaci některé jeho výsledky výpočtů
MKP provedených na 3D modelech ve výpočtovém systému RFEM.

Trubní systémy-výrobní tolerance
Obecně
Jako každý technický výrobek mají i trubky a tvarovky z plastů své výrobní tolerance,
které jsou uvedeny v patřičných výrobkových normách. U trubek z plastů se klade důraz na
toleranci vnějšího průměru potrubí (je vždy kladná) a minimální tloušťky stěny (je rovněž
vždy kladná, což vyplývá již z názvu). Menší důraz se klade na odchylku kruhovitosti, její
hodnota je podstatná pouze pro výrobce při kontrole výroby trub ve formě tyčí. Hodnota se
v důsledku manipulace a skladování může měnit v širokém rozmezí. Pro vinuté trubky se
navíc bude měnit podle poloměru návinu, tj. v jednotlivých vrstvách, podle teploty při
zpracování a pod.
V dalším textu se pokusím ukázat, jak tolerance mohou ovlivnit kvalitu výsledného
produktu-svařovaného trubního rozvodu z plastů. Vzhledem k tomu, že plynárenství je mi
jako obor blízké, budu se dále věnovat trubkám a svarům na trubních systémech plynovodů
z PE a to pouze svarům na tupo a elektrosvárům.
Výrobní tolerance polotovarů
Následující vada není uvedena mezi tolerované odchylky geometrie trub, nicméně se s ní
v praxi běžně setkáváme a při svařování trubních systémů ji musíme řešit.
•

Deformace konce trub v důsledku vnitřního pnutí po výrobě, zejména trub.
Při svařování na tupo se deformace – stažení – konce trub doporučuje odstranit, zvláště
v případech, kdy se svařuje neuříznutý konec trubky s uříznutou trubkou a nebo
tvarovkou. Vždy je v těchto případech nutno měřit přesah svařovaných dílů, který nesmí
překročit 0,1 en.
U svaru elektrotvarovkou se naopak vždy musí stažený konec trubky odstranit. Není – li
tato podmínka dodržena, nemusí být dosažen svařovací tlak a může dojít k úniku
taveniny přes nadměrně rozšířenou studenou zónu tvarovky. Vzhledem k tomu, že
vytečení taveniny se děje dovnitř potrubí, nelze touto vadu při vizuální kontrole odhalit a
ani tlakovou zkouškou se neprokáže. Výsledkem je svar se zkrácenou dobou životnosti

nejenom v důsledku špatného protavení, ale i v důsledku vzniklého napětí z teplotní
roztažnosti.
U trub a tvarovek jsou podle ČSN EN 1555 část 2 a 3 uvedeny tolerance následujících
odchylek :
•

Tolerance průměru
V dalším textu bude jako modelový případ uvažována trubka dn 110; en=6,3
Pro představu trubka dn110 může mít vnější průměr v rozsahu dnmin=110,0 mm až
dnmax=110,7 mm.
Svařování na tupo-přesah
Sváry nevystředěné trubky s minimální a maximální tolerancí dn . Maximální přesah bude
v případě nevystředěného potrubí 0,7mm což je mimo přípustnou mez 0,1en (0,63 mm
pro dn 110; SDR 17,6).
Sváry vystředěné trubky s minimální a maximální tolerancí dn. Maximální přesah bude
0,35mm. Tato hodnota je z hlediska přesahu při svařování vyhovující.
•

Svařování na tupo-svařovací síla
Dalším parametrem ovlivňujícím jakost sváru je přesnost nastavení požadované
svařovací síly. Je-li dodržena standardní tloušťka stěny, např. pro SDR 17,6
e=6,3mm, potom poměr svařovaných ploch při maximu a minimu tolerovaného
průměru bude 0,99. Znamená to, že chyba svařovacího tlaku bude cca 1%. Povolená
odchylka je však až 10%.

•

Elektrosváry
Předpokládejme, že tvarovka je navržena tak, aby po odstranění zoxidované vrstvy
se právě dala trubka s dnmax do tvarovky zasunout. Tj. vnitřní průměr tvarovky tedy
bude dntv=110,3mm. Vnější průměr trubky s dnmin bude po odstranění zoxidované
vrstvy 109,6mm. Po svaření vznikne v důsledku teplotní roztažnosti napětí cca 2MPa
při 20°C a v čase 1h po svaření. Provede-li se svár při teplotě blízké nule, potom
bude napětí cca 3MPa, což je hodnota srovnatelná s napětím vyvolaným přetlakem
plynu. Naštěstí toto napětí relaxuje a po roce bude při 20°C na úrovni cca 1MPa.

•

Tolerance tloušťky stěny
Pro výše uvažovanou trubku je tolerance tloušťky stěny 0,8mm.


Svařování na tupo-přesah
Je zřejmé že při sváru s minimální a maximální tolerancí tloušťky stěny bude u
modelové trubky přesah uvnitř trubky 0,8mm (nepřípustná hodnota v nejvyšší kvalitě
svaru) a nebude tedy svářečem pozorovatelný.



Svařování na tupo-svařovací síla
Při svařování na tupo to představuje poměr ploch 0,89 pro trubku dnmin stejně jako pro
trubku dnmax. Je jasné že z hlediska svařování je tento případ na hranici přípustnosti.
Proto výrobci svářeček udávají sílu pro svařování konkrétního průměru trubky
spočtenou pro střední hodnotu plochy spočtenou z přípustných rozměrů trubky, viz
výše.



Elektrosváry
U svařovaní elektrotvarovkou, bude-li trubka těsně zasunuta do tvarovky, nepovede
snížení tloušťky stěny trubky ke zvýšení napětí. Bude-li však (tak jak je tomu v reálu
vždy) docházet ke vzniku napětí v důsledku teplotní roztažnosti, bude velikost napětí
klesat s klesající tloušťkou stěny (dochází k deformaci stěny trubky-propadnutí
směrem ke sváru).

•

Odchylka kruhovitosti
Odchylkou kruhovitosti je pro trubky míněn rozdíl maximálního a minimálního průměru
v jednom řezu. Pro výše uvažovanou trubku je povolená odchylka kruhovitosti 2,2 mm.


Svařování na tupo-přesah
Přesah v tomto případě dosahuje hodnoty až 1,1 mm (nepřípustná hodnota). Je
buďto nutno dbát na orientaci trub tak, aby jejich maximální a minimální průměry
sobě navzájem odpovídaly (trubky z jedné palety, které se vzájemně svařují). Nebo je
nutno docílit odstranění ovality na přípustnou mez.V případě sváru trubky maximálně
oválné s trubkou perfektně kruhovitou se stejnými středními vnějšími průměry bude
přesah činit 0,55 mm a tedy vyhovuje.



Elektrosváry
U elektrotvarovek připouští norma maximální ovalitu 1,5% dn, což je pro námi
uvažovanou trubku odchylka kruhovitosti 1,65mm, tj. zhruba 0 30% menší hodnota
oproti přípustné odchylce kruhovitosti trubky (ovšem pouze po výrobě). Je zřejmé, že
trubka nepůjde do tvarovky ani po odstranění zoxidované vrstvy snadno zasunout.
Jsou dvě možnosti špatného přístupu :
⎯ Dostat dovnitř trubku hrubou silou, což vede ke vzniku napětí jak v trubce tak
v tvarovce s nebezpečím shrnutí topné spirály. Navíc do volného prostoru poteče
tavenina, ta sebou může vzít topné vinutí a následně dojde ke zkratu na vinutí. To
není dobrá možnost.
⎯ Oškrabat trubku na místech která „brání“ zasunutí tak, že půjde hladce zasunout.
Nevznikne sice přídavné napětí při zasunutí, ale odebraný materiál zvýší napětí
po svaření (větší volný prostor, který je vyplněn taveninou a její následné smrštění
vyvolá pnutí). Navíc dojde opět k toku taveniny v ještě větším rozsahu než
v případě předchozím se všemi uvedenými efekty. Ani toto není dobrá možnost.
Jediný možný přístup je správné použití zakruhovacích přípravků a odstranění ovality
(odchylky kruhovitosti). Je taky třeba uvažovat, jakým způsobem je odstraňována
zoxidovaná vrstva. Ruční škrabku lze použít před i po zakroužení. U rotačních je
třeba vědět, jestli je pohyb nože veden po kružnici (potom je třeba loupat až po
zakroužení) a nebo podle povrchu-bere konstantní třísku i na šišoidu (v tomto případě
je možno loupat před i po zakroužení). Loupačku není možné použít na trubce
zakřivené!

•

Kombinace předešlého
Tyto případy jsou vždy obtížně řešitelné a je nutno jim při provádění svarů věnovat
zvýšenou pozornost. Uvedu tedy pouze jeden případ. Trubka/tvarovka na hranici
tolerance jak v průměru, tak tloušťce stěny se může při svařování opravdu dostat na
hodnoty mimo zaručenou svařitelnost (z hlediska dlouhodobé pevnosti svaru).
U svařování na tupo výše uvažovaných trubek z PE-HD je síla nutná k vyvození
správného svařovacího tlaku na trubce s maximálním průměrem a maximální tloušťkou
stěny 347N. Pro opačný případ s nejmenším průměrem a nejmenší tloušťkou stěny je to
pouhých 308N. Nicméně při použití střední hodnoty rozměrů trubky při návrhu svařovací
síly pro svářečku nebude překročena povolená tolerance svařovací síly.
Horší je to ovšem s přesahem, protože v uvažovaném případě je při správném ustředění
trub přesah na vnitřním povrchu svařovaných trub 1,15mm a tedy mimo přípustné meze.
Lepší hodnoty nelze dosáhnout ani při velmi pečlivé práci svářeče. Přesah bude zřejmý
pouze na nitřním povrchu svařených dílů, je tedy zcela mimo možnost vizuální kontroly
svaru.

Snížení pevnosti svárů v důsledku geometrických odchylek
V následujícím textu byly použity materiály pana Jaroslava Pražana publikované na
školeních vyššího svářečského personálu v rámci pravidelného vzdělávání v systému ČSSP.
Nebyly uvažovány celé díly konstrukce, ani vliv svarových návarků svarů provedených
metodou na tupo. Porovnání bylo provedeno na modelech částí svarů namáhaných
zatížením na linii. Hodnota zatížení byla volena tak, aby vyvolala ve vzorku napětí cca 4 MPa
(hodnota odpovídající maximálnímu povolenému napětí pro PE 100 v plynárenství).

Svary na tupo, trubka
Jako model byl použit segment svarového spoje trubky dn 160, SDR 17,6 z PE 100, viz
následující obrázek.
Obr. 1: Geometrie tělesa

•

Segment trubky bez přesazení
Zatížení bylo provedeno na linii jdoucí středem segmentu. Hodnota zatížení Fz=3 kN/m.
Segment podepřen na okrajích. Na model lze nahlížet jako na těleso při zkoušce
ohybem.
Obr. 2: Podpory a zatížení

Maximální napětí v segmentu při kombinaci zatížení vlastní hmotností a silou na linii bylo
σmax =3,77 MPa, viz následující obrázek.
Obr. 3: Průběh napětí (těleso bez svaru)

•

Segment trubky s přesazením 10% tloušťky stěny (přípustné v nejvyšší kvalitě)
Maximální napětí v segmentu při kombinaci zatížení vlastní hmotností a silou na linii bylo
σmax =4,47 MPa, viz následující obrázek
Obr. 4: Průběh napětí (těleso s přesazením 0,1dn)

•

Segment trubky s přesazením 20% tloušťky stěny (přípustné)
Maximální napětí v segmentu při kombinaci zatížení vlastní hmotností a silou na linii bylo
σmax =6,83 MPa, viz následující obrázek
Obr. 5: Průběh napětí (těleso s přesazením 0,2dn)

•

Nerovnoběžné trubky-odchylka souososti 4 mm na 300 mm (přípustná odchylka)
Maximální napětí v segmentu při kombinaci zatížení vlastní hmotností a silou na linii bylo
σmax=3,83 MPa, viz následující obrázek
Obr. 6: Průběh napětí (těleso s úhlovou odchylkou 4mm na 300 mm)

Tab. 1: Zhodnocení-svar na tupo, trubka

Typ vady

σmax

pokles pevnosti na

Bez vady

3,77 [MPa]

100%

Přesazení 10% dn

4,47 [MPa]

84%

Přesazení 20% dn

6,83 [MPa]

55%

Souosost 4 mm/300 mm

3,83 [MPa]

98%

Dlouhodobý koeficient svaru pro PP-H metodou na tupo je fl=0,8. Ze spočtených hodnot
vyplývá, že při dovolené hodnotě přesazení 10% tloušťky stěny dojde k poklesu pevnosti
svaru na 84% základního materiálu. Nezůstává tedy již žádná rezerva (mimo plusovou
toleranci tloušťky stěny) na pevnost svaru. Při ještě přípustném přesazení 20% tloušťky
stěny je pokles pevnosti svaru až na 55% pevnosti základního materiálu! Vzhledem k tomu,
že se tlakové systémy rozvodů vody a kanalizace navrhují podle PN a tedy s koeficientem
bezpečnosti C=1,25 je přesah 20% již na pováženou.
N druhé straně se zdá, že hodnoty úhlové odchylky jsou poměrně přísné vzhledem
k tomu, že snížení pevnosti svaru s maximální přípustnou odchylkou souososti je
zanedbatelné. V tomto případě je spíš nutno se ptát, co mohlo způsobit při svařování na tupo
tak velkou úhlovou odchylku. Jedná se nejspíš o odbytou práci svářeče a značnou nejistotu o
správnosti a kvalitě provedeného svaru a tedy jeho zamítnutí jako vyhovujícího při vizuální
kontrole.

Závěr
Svary na trubních deskových konstrukcích představují vždy určité slabé místo a obvykle
právě v nich dochází k poruchám. Některé geometrické vlivy svařovaných polotovarů
nemůže svářeč ovlivnit (výrobní tolerance) a na jiné může mít podstatný vliv (sestavení
svaru, vystředění, dobré upnutí dílů ke svařování).
Bylo ukázáno, že špatné sesazení svaru, úchylky polohy, mohou mít významný vliv na
pevnost svaru, protože zvyšují napětí v konstrukci. Ukázané výsledky modelů je potřeba brát
s rezervou, jedná se o zjednodušení reality, které se nedá vyhnout.
Vlivy nedodržení parametrů svařovacího postupu jsem se nezabýval, i když mohou mít
nemalý rovněž vliv na konečnou pevnost a nebo lépe životnost, svaru. Kombinace špatně
připravených svarů, špatného výběru typu svaru a nedodržení optimálních svařovacích
podmínek může snadno vést k havárii konstrukce ve svaru a to dokonce ještě v záruční době
což je mrzuté. Následná záruční oprava může snížit životní úroveň jinak úspěšného
podnikatele.
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Praktické zkušenosti, ekonomické a ekologické
posouzení bezvýkopové obnovy vodovodních
řadů v Hradci Králové použitím trub z tvárné
litiny
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Stávající potrubní sítě je nutné opravovat a vyměňovat. Výstavba a rekonstrukce
vodovodního potrubí pomocí technicky vyvinutých a ekologických bezvýkopových technologií
se dynamicky rozvíjí v intravilánu. Probíhá-li obnova a rekonstrukce klasickou metodou
otevřeným výkopem, dochází k dopravním komplikacím a omezením, ke zvýšení emisí
zplodin, prachu, hluku, k omezení podnikání, zásobování a z toho plynoucím zvýšeným
nákladům a ztrátám. Bezvýkopové systémy pokládky potrubí mají technické i ekonomické
výhody a ekologické přednosti. V Hradci Králové dnes dosahuje obnova potrubních sítí
bezvýkopovou metodou s využitím všech výhod hrdlových trub z tvárné litiny významný
podíl. Kvalita provádění bezvýkopové obnovy vodovodní sítě je dnes zajištěna odborným
zhotovitelem s více než desetiletou praxí využívaní bezvýkopové technologie.

Obnova vodovodní sítě
Vodovodní sítě jsou důležitý investiční majetek. Společnost Vodovody a kanalizace
Hradec Králové a .s. (dále VAK HK a.s.) je vodárenskou společností, která zajišťuje komplex
činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním
odpadních vod. Působí jako ryze vlastnická vodárenská společnost, mezi jejíž klíčové
činnosti patří správa vodovodů a kanalizací. Zajišťuje jejich evidenci, obnovu, další rozvoj a
také dozor nad provozováním. V současné době společnost vlastní a spravuje vodovodní
sítě v celkové délce 1 299 km včetně 31 920 ks odbočení pro přípojky, prostřednictvím
kterých je zásobeno pitnou vodou 155 585 obyvatel. Z toho na město Hradec Králové
připadá 324 km vodovodů a 95 911 připojených obyvatel.
Společnost dlouhodobě investuje do obnovy svého infrastrukturního majetku nejméně
200 mil. Kč/rok. Tato částka obsahuje významný podíl obnovy vodovodní sítě. Vodovodní síť
je zařízení, u kterého je důležitá dlouhodobá provozní životnost. VAK HK a.s. metodicky a
efektivně postupuje při rekonstrukci vodovodních sítí a její obnovu řeší odborně ve svém
plánu obnovy vodovodů z pohledu stáří a s ohledem na technický stav.
Plnění plánu obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, včetně zajištění finančních zdrojů pro jeho plnění, je jedním
z hlavních úkolů a cílů společnosti.
Důležitým prvkem obnovy je použití materiálů s dlouhodobou životností. U potrubí z
tvárné litiny lze počítat s provozní životností kolem 120 let.

Technické standardy
VAK HK a.s. má zpracované technické standardy jako závazný podklad pro projektanty a
zhotovitele. Tyto standardy mají za cíl dosáhnout dlouhou životnost nově budované a
rekonstruované vodovodní sítě při úměrných investičních nákladech a vhodném poměru
investičních a provozních nákladů. Stanovují požadovanou kvalitu zabudovávaných
stavebních materiálů, čímž zamezují použití materiálů nízké kvality vykazujících krátkou
životnost, v důsledku které by bylo nutné relativně brzy investovat do obnovy a rekonstrukce
vodovodní sítě. Cílem je dosažení vysoké životnosti vodovodů s délkou minimálně 50 - 100
let.
Pro řady přiváděcí a hlavní a také pro bezvýkopové technologie se přednostně používá
potrubí z tvárné litiny. Pro řady rozváděcí (zásobovací) od DN 80 se přednostně používá
rovněž potrubí z tvárné litiny, lze však použít i potrubí plastová.

Ekonomické a ekologické posouzení
pokládkou nebo bezvýkopovou technologií

obnovy

klasickou

Standardně se považuje za ekonomickou taková technologie obnovy vodovodní sítě,
která nabízí obnovu potrubí za nejnižší cenu. Toto hodnocení jen zřídka zohledňuje náklady
na provoz, údržbu a náklady na jeho obnovu po uplynutí provozní životnosti. Ekonomické
hledisko obnovy úzce souvisí s technickým posouzením, tj. hledáním nejvýhodnějšího
poměru mezi cenou a užitnými vlastnosti díla, zejména provozní životností a náklady na
údržbu a provoz. Při volbě technického řešení obnovy je nutné zohlednit ekonomičnost
stavebního postupu a brát v úvahu všechny ostatní výhody provádění. Není běžné
posuzovat náklady, které obnova potrubí způsobí v okolí stavby v podobě dopravního
omezení, znečištění životního prostředí, hlukového zatížení.
Z tohoto hlediska vychází bezvýkopová technologie ve srovnání s klasickou metodou
otevřeného výkopu mnohem výhodnější a to dnes ještě nejsou ekonomicky vyčíslovány
veškeré dopady na obyvatele měst.
Nároky investora a provozovatele vodovodní sítě na bezporuchový provoz nově
pokládaného potrubí je u bezvýkopové technologie plněno použitím trub z tvárné litiny.
Kontrola kvality provádění bezvýkopové technologie obnovy potrubí je zajištěna
stavebním dozorem vlastními pracovníky VAK HK a.s..
U konkrétních staveb se potvrdila skutečnost, že bezvýkopová technologie obnovy je
ekologická ve srovnání s klasickou otevřeným výkopem. Snižuje emise, hluk, znečištění
životního prostředí a je energeticky úsporná.
Bezvýkopová technologie obnovy ani v těch nejsložitějších podmínkách při srovnání
stavebních nákladů nepřekročí výši stavebních nákladů realizace obnovy klasickým
otevřeným způsobem.
Významný vliv na kvalitu má výběr trubního materiálu. Při výběru trubního materiálu byly
brány v úvahu náročné podmínky uložení při realizaci bezvýkopovou technologií. Potrubní
systém z tvárné litiny se zámkovými spoji plní svými mechanickými parametry v maximální
míře požadavky investora-vlastníka na provozní spolehlivost a bezpečnost.
Bezvýkopové technologie ve městě snižují uhlíkové emise produkované stavebními
pracemi, minimalizují použití strojů a narušení dopravy. Chrání přírodní prostředí, stromy a
kořenové systémy.
Spotřeba paliv na dopravu se bezvýkopovou technologií významně snižuje nejenom při
samotné realizaci, ale i tím, že zabraňuje narušení dopravy a předchází tvorbě objížděk.
Méně dopravních omezení minimalizuje rušení obyvatel a má společenský přínos pro
komfort bydlení.

Bezvýkopové technologie se svými malými staveništi produkují méně emisí, protože
vyžadují minimum stavebních strojů a zařízení, minimum výkopů, hutnění, zásypů, čímž se
výrazně snižuje spotřeba paliva. Jsou efektivnější i z časového hlediska až o 50% oproti
otevřenému výkopu. Bezvýkopová staveniště postrádají prašnost způsobovanou výkopy.
Minimalizují znečištění ovzduší a škodlivý vliv na obyvatele. Znečištění hlukem a rušení
obyvatel je minimální. Bezvýkopová obnova zabraňuje škodám na přilehlých sítích a
zpevněných plochách. Provádění výkopu v plném rozsahu u otevřeného výkopu snižuje
životnost zpevněného povrchu.
Určení a kvantifikace ekonomických a ekologických výhod vede k volbě bezvýkopových
technologií pro obnovu vodovodní sítě. Investor VAK HK a.s. zvýšeným podílem použití
bezvýkopové technologie sleduje i snížení dopadu obnovy sítí na životní prostředí a
obyvatele.
Tyto výhody a přínosy pro životní prostředí a obyvatele jsou potvrzeny konkrétními
stavbami.

Volba metody bezvýkopové technologie a trubního materiálu
Jako nejvhodnější bezvýkopová metoda byla zvolena výtlačno-zátažná bezvýkopová
technologie hydros® PLUS. Tato technologie spočívá v úplném odstranění starého litinového
potrubí ze země a umožní jeho recyklaci. Současně s odstraněním starého potrubí je
zataženo nové potrubí z tvárné litiny stejného jmenovitého průměru nebo je jmenovitý
průměr zvětšen až o dvě dimenze (např. z DN 80 na DN 150).
Rozsah zemních prací odpovídá požadavkům na instalaci hydraulického zařízení,
montáže trub z tvárné litiny délky 6 m a požadavkům v místech armatur, přípojek a odboček.
Při realizacích bezvýkopových výměn nebyly zaznamenány žádné nepříznivé vlivy
způsobené sedáním nebo klesáním zeminy.
Pro značnou variabilitu podmínek bezvýkopové obnovy potrubí se cena stanovuje
individuálně pro daný případ. Při rekonstrukci vodovodního potrubí metodou hydros® PLUS
nejsou náklady na obnovu a výměnu potrubí ve srovnání s klasickou metodou otevřeným
výkopem vyšší. Dosaženy jsou i mnohé další úspory, např. na vlivu na životní prostředí.
Metoda nepoškozuje přírodu a nenarušuje kořenové systémy stromů, neohrožuje okolní
stavby vibracemi ani statiku budov, nezanechává v zemi staré potrubí, neobtěžuje okolí
hlukem, nenarušuje plynulost dopravy.
Postup výměny vodovodního potrubí se skládá ze třech etap. První etapa jsou přípravné
práce sestávající ze zřízení staveniště, vyhloubení a zapažení jam, zajištění náhradního
zásobování vodou, instalace hydraulického tažného zařízení do strojní jámy. Druhá etapa je
vlastní výměna potrubí vytažením starého potrubí a současného zatažení nového litinového
potrubí. Tato etapa je ukončena tlakovou zkouškou a desinfekcí nového potrubí. Třetí etapa
je uvedení nového potrubí do provozu propojením na stávající potrubí, obnovení dodávky
vody přepojením přípojek a dokončení zemních prací úpravou terénu a komunikací.
Vzdálenost strojové a montážní šachty je až 150 m při přímém úseku trasy. Vzdálenost
mezišachet se pohybuje v závislosti na množství přípojek a stavu starého potrubí.

Obr. 1: Technologické schéma metody hydros® PLUS

Kvalita nově položeného potrubí je závislá na kvalitě použitého trubního materiálu, která
souvisí s dovoleným provozním tlakem, dovolenou tažnou silou a vnějším zatížením. Trouby
z tvárné litiny se zámkovými hrdlovými spoji vykazují ze všech používaných materiálů
nejvyšší kvalitativní hodnoty.
Trouby jsou standardně opatřeny vnější protikorozní ochranou vrstvou slitiny zinku
s hliníkem a mohou být opatřeny i speciální vrstvou. Na základě konkrétních podmínek a po
dohodě mezi investorem, zhotovitelem a dodavatelem trubního materiálu je standardní
povrchová ochrana použita s doplňujícím technickým opatřením.
U bezvýkopových technologií nelze vizuálně kontrolovat neporušení stěny trouby. Proto
se pro obnovu používá nejrobustnějšího potrubí z tvárné litiny. Trouby z tvárné litiny nabízejí
nejlepší předpoklady proto, aby byly bez poškození položeny i v nekontrolovatelných
poměrech „uzavřeného“ způsobu montáže. Zámkové spoje trub zabezpečují neselhání spoje
při zatahování. Systém zámkových spojů s jistící komorou umožňuje jednoduchou a tím
bezpečnou montáž. Výhodou odlitého prodlouženého hrdla je jeho malý venkovní průměr.
Průměrný čas montáže jednoho zámkového spoje je několik minut. Optimální organizací
práce lze dosáhnout velké rychlosti zatahování potrubí, u menších jmenovitých světlostí od
40 do 60 metrů za směnu.

Obr. 2: Hrdlové trouby z tvárné litiny s pružným násuvným spojem
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Rozsah a praktické zkušenosti z realizace obnovy
Realizace obnovy vodovodní sítě bezvýkopovou technologií vyžaduje zhotovitele stavby
s příslušným technickým a personálním vybavením. Společnost VAK STAVBY spol.s r.o.
realizuje rekonstrukce vodovodů bezvýkopovými technologiemi od roku 1998. Metodou
hydros® PLUS se podílí i na bezvýkopové obnově sítí v Hradci Králové. Tato metoda
bezvýkopové obnovy vodovodní sítě vyžaduje pro zatažení nového potrubí pouze výkop
montážní a strojní jámy a daný počet mezijam pro opětovné připojení přípojek.
Obnova delších úseků potrubí probíhá postupně v etapách. Délka realizační etapy je cca
200 m. Obsahuje jednu strojní jámu uprostřed a dvě montážní jámy pro zatažení nového
potrubí. Jedna montážní jáma je na začátku a druhá na konci úseku realizace. Po kompletní
realizaci jedné etapy jsou zahájeny práce na navazující etapě s využitím předchozí montážní
jámy.
Použití metody hydros® PLUS umožňuje recyklaci starého potrubí ze šedé litiny.
Technologie hydros® PLUS je šetrná k nově zatahovanému litinovému potrubí. Nevytváří
ostré střepy v prostoru zatahování nového potrubí a průměr roztahovacího adaptéru je o 3-4
cm větší než průměr hrdla litinové trubky. Půdní prostředí v intravilánu města Hradec Králové
je vhodné pro bezvýkopové technologie, protože se skládá převážně z pískových jílovitých
zemin, popřípadě štěrkopísčitých zemin.

Materiálem starého potrubí je převážně šedá litina. Průměr obnovovaného potrubí se
pohybuje od jmenovitého průměru DN 65 do DN 300 a průměr nově zatahovaného litinového
potrubí od DN 80 do DN 300. U obnovovaného potrubí DN 80, DN 100 a DN 125 je často
zvětšován jmenovitý průměr o jednu popřípadě o dvě dimenze. Potrubí DN 150, DN 200 a
DN 300 je obnoveno převážně ve stejné dimenzi.
V letech 2000 až 2010 bylo bezvýkopovou metodou pomocí litinových trub
rekonstruováno v Hradci Králové 8 579 m vodovodního potrubí. Roční průměr využití
bezvýkopové technologie k obnově vodovodní sítí litinovým potrubím je 780 m. V roce 2010
bylo z celkové délky obnovy vodovodní sítě v rozsahu 2 698 m realizováno 1 253 m
bezvýkopovou technologií, tj. 46%.
Realizace bezvýkopové obnovy vodovodní sítě potvrdili přednosti bezvýkopových
technologií:
•

v redukci narušení komunikací a objemu zemních prací až přes 80%

•

v minimalizaci objemu přemístění výkopové zeminy a zásypového materiálu až o 77 %

•

v malém prostoru pro staveniště, v minimalizaci stavby v centru města

•

v etapizaci zřizování na sebe navazujících malých stavenišť

•

v realizaci stavebních prací bez otřesů, s minimalizací hluku a téměř bezprašně

•

v omezení dopravy občanů a podnikatelů na minimum a zachování trvalé průjezdnosti
komunikací

•

v realizaci obnovy bez odklonění městské dopravy, zásobování a objížděk obyvatel

•

v realizaci bez poškození stromů podél komunikací

•

v realizaci bez ohrožení jiných potrubních a kabelových sítí

Praktické příklady srovnání bezvýkopové obnovy s klasickou
otevřeným výkopem
Tab. 1: Obnova potrubí ze šedé litiny DN 125 potrubím z tvárné litiny DN 150
Akce: Výměna vodovodu ul. Kpt. Fechtnera ‐HK DN 125 šedá litina→DN 150 tvárná litina
Klasická pokládka
Délka potrubí

Rozsah zemních prací

183 m
šířka výkopu
1,1 m

100%

Bezvýkopová pokládka*

183 m

Úspora bezv. tlg.
100%

montážní jáma 2 ks ‐
7,0 x 1,0 x 2,0m

strojní jáma 1 ks ‐
4,0 x 2,0 x 2,5m

hloubka
výkopu 1,8 m

mezijáma 7 ks ‐
1,5 x 1,5 x 2,1m
Zpevněný povrch:
komunikace

201 m2

100%

38 m2

19%

81%

Objem výkopu/zásypu

362 m3

100%

81 m3

77%

Provozní životnost

100%

23%
100%
‐
120%
**

Přírodní zdroje, energie

100%

21%

Hluk, životní prostředí,
omezení

100%

20%

0‐20%
79%
nehmotný
morální zisk,
užitek

* metoda hydros® PLUS **u trub se speciální ochranou prodloužená životnost na 120%

Tab. 2: Obnova potrubí ze š. litiny DN 125 a 200 potrubím z tv. litiny DN 150 a 200
Akce: Výměna vodovodu ul. Úprkova ‐ HK DN125 šedá litina→DN150 tvárná litina, DN200 šedá litina
→DN200 tvárná litina
Klasická pokládka

Délka potrubí

Rozsah zemních prací

963 m:
DN 200‐393m,
DN 150‐570 m
šířka výkopu
1,1 m

Úspora bezv. tlg.

Bezvýkopová pokládka*

100%

963 m

100%

montážní jáma 6 ks
‐ 7,0 x 1,0 x 2,2m

strojní jáma 5 ks ‐
4,0 x 2,0 x 2,7m

hloubka
výkopu 2 m

mezijáma 58 ks ‐
1,5 x 1,5 x 2,3m
Zpevněný povrch:
komunikace

1060 m2

100%

213 m2

20%

80%

Objem výkopu/zásypu

2120 m3

100%

501 m3

76%

Provozní životnost

100%

24%
100% ‐
120%**

Přírodní zdroje, energie

100%

22%

Hluk, životní prostředí,
omezení

100%

21%

* metoda hydros® PLUS **u trub se speciální ochranou prodloužená životnost na 120%

0‐20%
79%
nehmotný
morální zisk,
užitek

Realizace obnovy vodovodní sítě bezvýkopovou technologií
Tab. 3: Přehled staveb obnovy potrubí potrubím z tvárné litiny v letech 2000 až 2004
ROK
REALIZACE

CELKEM
m

AKCE (název ulice, staré potrubí DN/materiál,
nové potrubí DN/materiál, délka obnovy)

Tylovo nábřeží - Hradec Králové DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina ...délka 142 m
2000
398
Drtinova ul. – H. Králové DN 100 azbestocement
→DN 200 tvárná litina … délka 256 m
M.D.Rettigové ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 105 m
Kyjovská ul. - Hradec Králové DN 300 šedá litina
→DN 300 tvárná litina … délka 145 m
Brněnská ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 202 m
Švehlova ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 112 m
Dvorská ul. - Hradec Králové DN 150 azbestocement
→DN 150 tvárná litina … délka 213 m
2001
1550
DN 100 azbestocement
→DN 150 tvárná litina … délka 256 m
Boční ul. - Hradec Králové DN 80 azbestocement
→DN 100 tvárná litina … délka 107 m
Zahrádkářská ul. - H. Králové DN 150 azbestocement
→DN 100 tvárná litina … délka 105 m
DN 125 azbestocement
→DN 150 tvárná litina … délka 140 m
Fr. Tichého ul. - H. Králové DN 100 azbestocement
→DN 100 tvárná litina … délka 165 m
Dvorská ul. - Hradec Králové DN 150 azbestocement
→DN 150 tvárná litina … délka 144 m
Průmyslová ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 70 m
Havlíčkova ul. - Hradec Králové DN 150 šedá litina
2002
395
→DN 150 tvárná litina … délka 67 m
Ovocnářská ul. - H. Králové DN 80 azbestocement
→DN 100 tvárná litina … délka 96 m
DN 100 azbestocement
→DN 100 tvárná litina … délka 18 m
Librantická ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
2003
370
→DN 100 tvárná litina … délka 370 m
Ak. Bedrny ul. - H. Králové DN 200 azbestocement
→DN 200 tvárná litina … délka 772 m
Vrchlického ul. - Hradec Králové DN 80 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 153 m
DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 92 m
DN 150 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 15 m
Nerudova ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 227 m
2004
2056
Bezručova ul. - H. Králové DN 300 azbestocement
→DN 300 tvárná litina … délka 426 m
Kladská ul. - Hradec Králové DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 12 m
Librantická ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 175 m
Průmyslová ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 70 m
Brandlova ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 114 m
* Mapa bude promítnuta v prezentaci
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Tab. 4: Přehled staveb obnovy potrubí potrubím z tvárné litiny v letech 2005 až 2010
ROK
REALIZACE

CELKEM
m

AKCE (název ulice, staré potrubí DN/materiál,
nové potrubí DN/materiál, délka obnovy)

Nerudova ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 282 m
2005
453
Gebauerova ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 171 m
Blahoslavova ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 112 m
2006
185
Markovická ul. - Hradec Králové DN 80 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 73 m
Lipky - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 99 m
DN 80 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 121 m
U Letců - Hradec Králové DN 100 šedá litina
2007
581
→DN 100 tvárná litina … délka 110 m
Praskačka DN 80 šedá litina
→DN 100 Tvárná litina … délka 75 m
Praskačka DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 176 m
Břetislavova ul. - Hradec Králové DN 80 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 67 m
DN 150 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 31 m
Úprkova ul. - Hradec Králové DN 125 šedá litina
2008
774
→DN 150 tvárná litina … délka 156 m
Herbenova ul. - Hradec Králové DN 150 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 142 m
Brněnská ul. - Hradec Králové DN 100 šedá litina
→DN 100 tvárná litina … délka 348 m
Kpt. Fechtnera ul. - H. Králové DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 162 m
Úprkova ul. - Hradec Králové DN 200 šedá litina
→DN 200 tvárná litina … délka 88 m
DN 125 šedá litina
2009
564
→DN 200 tvárná litina … délka 6 m
DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 252 m
DN 100 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 56 m
Kladská ul. - Hradec Králové DN 200 šedá litina
→DN 200 tvárná litina … délka 736 m
Úprkova ul. - Hradec Králové DN 200 šedá litina
→DN 200 tvárná litina … délka 203 m
Kpt. Fechtnera ul. - Hradec Králové DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 143 m
2010
1253
Na Drahách ul. - Hradec Králové DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 70 m
Krapkova ul. - Hradec Králové DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 36 m
Fr. Šubrta ul. - Hradec Králové DN 125 šedá litina
→DN 150 tvárná litina … délka 65 m
* Mapa bude promítnuta v prezentaci
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Závěr
Trouby ze šedé litiny jsou obnovovány trubním materiálem z tvárné litiny. Vysokými
mechanickými a dalšími užitnými vlastnostmi trub z tvárné litiny je dosažena vysoká
bezpečnost a dlouhá provozní životnost obnoveného potrubí až 120 let.

Praktické zkušenosti potvrzují, že bezvýkopové technologie obnovy stávajícího potrubí
jsou obecně ekonomičtější než klasické otevřené technologie, ekologičtější a šetrnější
k obyvatelstvu a vyznačují se vysokou účinností a rychlostí pokládky za každých klimatických
podmínek.
Bezvýkopové technologie výrazně přispěly ke zlepšení životního prostředí ve městě
Hradec Králové v procesu obnovy vodovodní sítě.
Společnost VAK HK a.s. bude i v nadcházejícím období pokračovat v plnění cílů
vycházejících zejména ze svého investičního programu na roky 2011 - 2012 a z desetiletého
plánu obnovy vodovodů a kanalizací s použitím i bezvýkopové obnovy potrubím z tvárné
litiny.

Obr. 3: Ukázky z realizace: malé staveniště s minimálním omezením dopravy

Obr. 4: Ukázky z realizace: dokončená obnova, technologie hydros® PLUS

Trubní systémy z tvárné litiny a technologie
bezvýkopové pokládky
Ing. Petr Krejčí
Duktus litinové systémy s.r.o., Beroun, Česká Republika
Úvod
Více než 100 let od vzniku dnešní městské infrastruktury je nutné původně vybudované
potrubní vodovodní sítě opravovat a vyměňovat. Tam, kde byl dříve v ulicích měst k dispozici
dostatek prostoru, dnes probíhá hustá automobilová doprava, okraje silnic jsou nepřístupné
kvůli parkujícím autům a zásobovací vozy často parkují v druhé řadě a blokují provoz.
Pokud sanační práce a výměny stávajících vodovodních sítí musejí v těchto místech
probíhat v klasických otevřených výkopech, dochází k všeobecnému dopravnímu kolapsu.
S tím souvisejí náklady ze zpoždění, emise zplodin a hluku a ztráty na obratu vinou omezení
přístupnosti pro zákazníky. Není proto divu, že vzniklo odvětví bezvýkopového stavitelství se
speciální strojovou technikou, stavebními postupy a technickými předpisy, které musejí být
vhodné pro bezvýkopovou montáž a pokládku vodovodního potrubí. Mezi další důvody, proč
použít právě pokládku potrubí pomocí bezvýkopové technologie, patří také zamezení záboru
v podzemním stavebním prostoru, snížení rizika poškození ostatních inženýrských sítí
vedoucích v souběhu či v křížení s vodovodním řadem, snížení hlukových emisí na úroveň
umožňující práci v obytných zónách i v noci. Pozitivní vliv na okolní prostředí má i snížení
objemů přepravované zeminy oproti pokládce potrubí do otevřeného výkopu. Zákon č.
254/2001 Sb. (vodní zákon) §15, odst. 2, říká: „stavební povolení ani ohlášení nevyžadují
stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa“, což při použití
bezvýkopové technologie výrazně zrychluje rekonstrukci vodovodů. Tato změna umožňuje
vyhnout se složitým jednáním s vlastníky pozemků, pod kterými vedou stávající vodovodní
řady.
Na kvalitu potrubí realizováného pomocí těchto metod mají vliv tyto parametry, které
souvisejí s troubami:
•

dovolené tažné síly,

•

minimální poloměr zakřivení.

U termoplastických materiálů se také např. stanovuje závislost na teplotě a době zatížení
v tahu. Při délce zatahování těchto materiálů překračující 20 hodin musí být zatahovací síla
snížena o čtvrtinu. U trub o teplotě 40 °C je přípustná síla o 30 % nižší, než když teplota
stěny dosahuje 20 °C. Nízké teploty mají za následek zpomalení rychlosti pokládky, omezení
pružnosti a komplikace při odvíjení potrubí z návinů. Naopak vysoké teploty způsobují
vysokou tepelnou roztažnost.
Na rozdíl od snižování tažné síly podmíněné teplotou a časem u termoplastických
materiálů existuje u trub z tvárné litiny i možnost zvýšení dovolené tažné síly, pokud trasa
probíhá rovně, bez výrazných úhlových odklonění Tab. 1. Teplota stěny trouby nemá na
trouby z tvárné litiny žádný vliv a ani montáž spojů tím není nijak omezena.
U trub z tvárné litiny pro bezvýkopové technologie je předepsáno použití spojů BLS® s
jistící komorou a návarkem na hladkém konci trouby. Tyto spoje se vyznačují mimořádnou
flexibilitou a zvlášť snadnou a velmi krátkou montáží, cca 5 min u DN 80 což šetří čas i
náklady.

U bezvýkopové technologie, při níž nejsou podmínky ukládání potrubí známé a
kontrolovatelné se zásadně používají trouby z tvárné litiny s obalem z cementové malty
OCM/ZMU podle DIN EN 15 542. Na zinkový povlak 200 g/m2 je nanesena nejméně 5 mm
tlustá vrstva z plasticky modifikované cementové malty vyztužené síťovou bandáží. Tento
obal je extrémně mechanicky zatížitelný a odolný vůči poškrábání ostrými střepy, které
vznikají při berstliningu nebo kameny v případě horizontálního vrtání s výplachem. Pro
nepravděpodobný případ poškození této vrstvy je k dispozici aktivní ochrana litiny zinkovým
povlakem. Pro montáže navrtávacích pasů domovních přípojek existují jednoduše
proveditelná řešení bez nutnosti odstranění obalu OCM v místě umístění navrtávky.
V závislosti na zvolené metodě bezvýkopové pokládky a příp. propočtech může být
zvoleno i potrubí bez těžké protikorozní a mechanické ochrany.
Tab. 1: Dovolené tažné síly u trub z tvárné litiny se spojem BLS®

DN
[mm]
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000

Přípustné Minimální
Provozní Přípustná úhlové
poloměr
tlak PFA tažná síla odklonění zakřivení
[bar]
F [kN]
[°]
[m]
100
100
100
75
60
40
40
30
30
32
25
25
16
10

115
150
225
200
350
375
380
650
860
1525
1650
1460
1845
1560

5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
1.5
1.5
1.5
1.5

69
69
69
69
86
86
86
115
115
172
230
230
230
230

Zdroj: Příručka Duktus – Potrubí z tvárné litiny pro bezvýkopové technologie

Všeobecně se litinové trouby prokazují oproti termoplastickým materiálům svojí léty
prověřenou a v zemi odzkoušenou životností a kvalitou. Proto se majitelé a provozovatelé
vodárenských sítí mohou spolehnout na bezproblémovou funkčnost nového potrubí v řádech
desítek let. Pro představu je na Obr. 1 znázorněna trouba s obalem z OCM, která byla
uložena v roce 1979.
Po obnažení tohoto potrubí a odstranění obalu z cementové malty nebyla zjištěna žádná
poškození na samotné litině ani ochraně zinkováním, což dokládá kvalitu potrubí z OCM a
využitelnost v těžkých podmínkách při bezvýkopových technologiích.

Obr. 1 Obnažení potrubí z OCM z r. 1979

Bezvýkopová pokládka metodou Berstlining
Berstlining se používá při bezvýkopové obnově potrubí v jeho původní trase. Existující
staré potrubí se roztrhá pomocí trhací hlavice, vytlačí se do okolní zeminy a zatáhne se nové
potrubí. Rozlišujeme dvě metody provádění:
•

statický berstlining,

•

dynamický berstlining.

Berstlining se hodí zejména pro staré potrubí z křehkého materiálu jako je
azbestocement, kamenina nebo šedá litina. Statickou metodou lze pomocí speciální
rozšiřovací hlavice s řezným nožem roztrhat rovněž trouby z oceli nebo tvárné litiny. Nově
vtahované trouby mohou mít stejnou světlost jako staré trouby nebo podle velikosti použité
rozšiřovací hlavice i větší dimenze. V případě trub z tvárné litiny se volí takové rozšíření, aby
přesahovalo průměr hrdla. V oblasti distribučních sítí je použití berstliningu v první řadě
závislé na počtu potřebných mezišachet. Je třeba vytvořit mezišachty pro domovní přípojky,
armatury, změny směru, profilu a odbočky. Běžně lze projet oblouky do 11 °. Pokud jsou
domovní přípojky příliš blízko u sebe, může být ekonomičtější výměna pomocí otevřených
výkopů.
U dynamické metody je vynaložená síla potřebná na roztržení starého potrubí vyvíjena
pneumatickým kladivem, které je poháněno kompresorem nebo hydraulickým rozvodem
spojeným hadicí. U statické metody je na trhací hlavici působeno axiální silou přenášenou
tažnými tyčemi, které jsou vedeny starým potrubím z tažného zařízení umístěného v cílové
jámě až k trhací hlavici umístěné ve startovací jámě. Rozměry startovací jámy se stanovují
podle délky zatahované trouby, pro 6 m troubu je startovací jáma o rozměrech 7,0 m x 1,5 m.
Rozměry cílové šachty se odvíjejí od velikosti tažného zařízení, které se stanovuje podle
velikosti zatahované dimenze potrubí. Např. DN 80 - DN 200 (2,8 m x 2,0 m).
Trouby z tvárné litiny s obalem z cementové malty OCM a spojem BLS® jsou pro
berstlining nejvhodnější. Významnými faktory jsou v této souvislosti vysoké zatížení, které
spolehlivě přenese spoj BLS®, a extrémně odolný obal z cementové malty. Tím je zajištěna
montáž trvale spolehlivého systému. Ochrana hrdel a spojů proti již zmiňovaným rizikům je
provedena pryžovými nebo smršťovacími gumovými manžetami, které jsou chráněny límcem
z ocelového plechu (Obr. 2). Cenové srovnání pokládky potrubí DN 400 o délce 240 m do
otevřeného výkopu s metodou statického berstliningu na již realizované akci nabízí Tab. 2.
Výsledek hovoří tak, že zatahování litinového potrubí pro konkrétní úseky a při zvážení
všech přímých i nepřímých faktorů se jeví jako ekonomicky výhodné.

Obr. 2 Aplikace smršťovací manžety a ocelového límce

Tab. 2: Cenové porovnání pokládky potrubí
Typ prací
Výkopové práce
Montáž trub a tvarovek (zahrnuje cenu za
materiál)
Náklady spojené s ochranou životního
prostředí
Celková suma

Instalace do
otevřeného
výkopu
92 000 Euro

Metoda
statického
berstliningu
41 000 Euro

125 000 Euro

167 000 Euro

63 000 Euro

10 000 Euro

280 000 Euro

218 000 Euro

Zdroj: Handbook of Pipe Bursting Practice

Bezvýkopová pokládka metodou HDD (horizontální směrové
vrtání)
Řízené horizontální vrtání s výplachem je nejrozšířenější bezvýkopová technologie
určená pro pokládku nových tlakových vedení vodovodních, kanalizačních, ale i
plynovodních sítí. Celý proces HDD se zpravidla člení do tří na sebe navazujících pracovních
kroků:
•

pilotní vrt,

•

rozšiřovací vrt (popř. vrty),

•

zatažení.

Prvním krokem při stavbě řízeného vrtu ze startovacího místa do cílové jámy, ze které
bude smontované potrubí zatahováno, je vytvoření pilotního vrtu. Pilotní vrt je řízen pomocí
vrtné hlavice, u které vystupuje pod vysokým tlakem vodní suspenze bentonitu. Bentonit
současně zajišťuje stabilitu vrtu a rozvolňování vrtání. Poloha vrtné hlavy je zaměřována
pomocí radiových signálů vysílače umístěného ve vrtné hlavě. Přesnost řízení je tak vysoká,
že se daří zhotovit pilotní vrty o délce 1000 m do cílového pole velkého pouze 1 m2.
Pomocí rozšiřovacího vrtu se pilotní vrt rozšíří v několika krocích na velikost vrtu
odpovídající zatahovanému potrubí.

Na pilotní vrtací tyče se namontuje rozšiřovací hlava, jejíž velikost se řídí danými půdními
poměry a dimenzí později zatahované trouby. Vyvrtaná zemina se transportuje vrtným
výplachem a současně zajišťuje stabilitu vrtu. Poté, co vrtaný otvor dosáhne svého
definitivního průměru, lze zatáhnout předem smontované celé potrubí. Na vrtné tyče, které
se ještě nacházejí ve vrtu, se nasadí protahovací stroj, otočný kloub bránící otáčení potrubí a
tažná hlava pro zatahovaný trubní materiál. Vrtná suspenze vystupuje u protahovacího
zařízení, zajišťuje vynášení odvrtané zeminy a současně snižuje třecí síly.
Trouby z tvárné litiny lze zatahovat dvěma způsoby:
•

jako předem smontovaný celý potrubní řad resp. dílčí řad,

•

jako jednotlivé trouby.

Pro první variantu hovoří skutečnost, že potrubní řad se nejdříve složí z jednotlivých trub,
naplní se vodou a provede se tlaková zkouška ještě před zatažením do připraveného vrtu.
Předpokladem pro tento postup je dostatek místa ke smontování potrubního řadu. Celková
hmotnost řadu a tření trub o podloží pak stanovuje potřebnou tažnou sílu, kterou lze zmírnit
např. kluzným prostředkem. Lze konstatovat, že zatahování celého potrubního řadu anuluje
výhodu malých stavenišť bezvýkopových technologií.
To platí pro všechny používané trubní materiály. Druhá varianta - zatahování jednotlivých
trub z tvárné litiny, se hodí pro malé stavby. Je třeba si při tom uvědomit, že u trub, které je
nutné spojovat do řadů svařováním, obecně nelze aplikovat zatahování po jednotlivých
trubách, protože doba svařování, chlazení a zkoušky svaru je příliš dlouhá. Mezitím by totiž
došlo ke ztuhnutí vrtného výplachu. U těchto montáží se projeví výhoda spoje BLS®. Délka
montáže tohoto spoje je přibližně tak krátká jako doba, která je zapotřebí na demontáž
tažných tyčí. Stavební jáma většinou postačí nepatrně větší než délka trouby (7 m – 8 m)
nebo lze zvolit montáž potrubí na rampě Obr. 3, kde je neocenitelná výhoda ve velké
vzdálenosti od bahna a nečistot, tím pádem je zajištěn ohled na hygienické podmínky pro
pitnou vodu a pozdější zprovoznění vodovodního řadu.
Obr. 3 Montáž potrubí na rampě

Pružná násuvná hrdla s jištěnými spoji BLS® odolnými proti podélnému posuvu a
vysokým tažným silám v sobě spojují funkčnost, robustnost a jednoduchou, rychlou a
bezpečnou montáž, kterou lze provést bez větší námahy během několika málo minut i za
těch nejnepříznivějších klimatických podmínek. Jako ochrana spojů jsou navíc k dispozici
manžety ze smršťovacího materiálu s límcem z ocelového plechu. Velké mechanické
namáhání vnějšího povrchu trouby eliminuje použitý obal z cementové malty OCM.

Závěr
Běžně se u nás považuje za ekonomickou taková technologie pokládky trub, která nabízí
položení trub za nejnižší cenu. Tento pohled velmi zřídka zohledňuje náklady na provoz a
údržbu potrubí, nemluvě o nákladech na jeho obnovu po uplynutí životnosti. Dodnes se
zpravidla stále málo posuzují náklady, které výstavba potrubí způsobí v jeho okolí a které
veřejnost v podobě dopravních omezení, hlukového zatížení a znečištění životního prostředí
mlčky snáší bez vyhlídky na to, že za to bude nějak odškodněna. Z tohoto hlediska je tedy
stěží možné spravedlivě srovnávat bezvýkopovou a otevřenou technologii pokládky potrubí
z finančního hlediska, jelikož veřejností nesené náklady sice lze vyčíslit, ale nejsou při
udělování zakázek zohledňovány.
Pokud ovšem výstavbu potrubí v otevřeném výkopu zatížíme těmito náklady, pak mají
bezvýkopové technologie čím dál větší naději na úspěch. Odolnost vůči chybám v uložení a
případným pohybům podloží je dle zkušeností u trub z tvárné litiny největší. Znemožnění
kontroly uložení trub bezvýkopovou technologií hraje u tohoto typu trub nejmenší roli. Litina
je nejstarším materiálem pro vodovodní potrubí. Odolnost trub z tvárné litiny a jejich dlouhá
životnost jsou základem vynikajících zkušeností z praxe. Výrobce litinových trub Duktus se
v poslední době profiloval jako průkopník v oblasti bezvýkopových technologií, aniž by se
vzdálil tradičnímu způsobu pokládky.
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