




Možnosti technologických prostředků pro 
realizace bezvýkopových sanací potrubních 

systémů 
 

 Ing. Vladimír Vokřál,  

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

 

Úvod 
Mnozí kolegové z odborné veřejnosti znají naši společnost nejen jako provozovatele 

vodovodů a kanalizací, ale i jako dodavatele technologií souvisejících s tímto provozováním. 
Jsme na jedné straně objednatel služeb specializovaných firem (některé z nich jsou 
účastníky této konference), na druhé straně jsme dodavatelem technologií, se kterými tyto 
firmy pracují. Prostřednictvím této přednášky bych Vás rád seznámil s technologiemi, které 
Vám můžeme v oboru bezvýkopových technologií aktuálně nabídnout. Zvláště se zaměřím 
na technologie pro práci v přípojkách, kde v poslední době přichází řada technických 
novinek. 

 

 

Kanalizační vozidla KROLL/Hellmers 
 Obchody s kanalizačními vozidly a s příslušenstvím pro čištění kanalizací přinášejí 

obchodnímu úseku naší společnosti největší obraty a mezi odbornou veřejností jsme jako 
zastoupení značky KROLL/Hellmers nejvíce známí. Bezvýkopových sanací se kanalizační 
vozidla dotýkají jen okrajově, nicméně pokud chceme sanovat, musíme vidět, a pokud 
chceme vidět, musíme mít vyčištěno. Pokud se budeme držet hlavního tématu domovních 
přípojek, o jedné novince bych se rád zmínil. Čistící tryska „Nordseedüse“ firmy KROLL 
dokáže díky excentricky směrovaným vložkám a kameře v čele trysky vjet do přípojky a tuto 
vyčistit. V jednom pracovním procesu se vyčistí hlavní kanalizační řad až do DN 300, 
zároveň se vyčistí napojené přípojky a provede se hrubá kamerová inspekce celého systému 
do té míry, že obsluha ví, jestli předává kanál dostatečně vyčištěný pro kamerovou zkoušku. 
Systém lze nejen objednat při nákupu nového kanalizačního vozidla, ale lze jím dovybavit i 
starší kanalizační vozidla. 
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Kamery IBAK 
Firma IBAK je největší výrobce kamerový systémů na světě. V této firmě byla vyvinuta 

řada převratných technologií, které změnily práci a výsledky inspekce kanalizací. Například 
nejnovější technologie, kterou poprvé IBAK představil na veletrhu IFAT v květnu 2014, je full 
HD kamerový systém. Opět první na světě. 

Nikoho tedy nepřekvapí, že IBAK patří mezi první 
výrobce kamerových systémů, které dokážou 
monitorovat přípojky z hlavního řadu. Jedná se o 
kamerový systém LISY 3, který dokáže z podvozku 
T76 vyslat do přípojky tlačnou kameru až do 
vzdálenosti 40 m. Díky naváděcímu prutu může tlačná 
kamera odbočit z jedné přípojky do další přípojky. 

Monitoringem přípojek z hlavní kanalizace se otvírá 
možnost nalézt nelegální napojení do veřejné 
kanalizace. 

 

Roboty IMS  
IMS je výrobce robotických systémů pro bezvýkopové opravy kanalizací. Firma patří mezi 

světovou špičku zejména v práci v potrubí malých průměrů. Firma IMS uvedla na veletrhu  
IFAT na trh první robotický systém pro frézování přípojek z hlavního řadu. Tento robot 
dokážete vsunout do přípojky na délku 15m z hlavního řadu. Technici v IMS také vyvinuli 
oblíbený systém umožňující monitoring přípojek od DN 50. 

 

 

 

 

 
 

TRELLEBORG  - instalace rukávců do přípojek  
Jednou z divizí společnosti TRELLEBORG vyrábějící technologie pro různá průmyslová 

odvětví je divize EPROS (= technologie pro ochranu životního prostředí). EPROS vznikl 
v roce 1992 a stal se jedním z předních výrobců technologií pro sanace kanalizací. 

Nedávno EPROS představil na trhu jedinečné zařízení, které dokáže instalovat rukávec 
do přípojky z hlavního řadu.  

Pro sanaci je nejdříve nutné napustit rukávec epoxidovou nebo silikátovou pryskyřicí.  
Systém se vsune do hlavní kanalizace a pomocí speciálního pakru (epros®DrainMtH 
Packer) a připojeného kompresoru se vtlačí rukávec z pakru do přípojky. Pro urychlení 
procesu vytvrdnutí se použije např. zařízení na výrobu páry.   
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Inverzní bubny SANIKOM 
Mladá slovinská firma SANIKOM vyrábí zařízení pro opravy a inspekci kanalizací 

s důrazem na menší průměry potrubí. Firma SANIKOM je na trhu pouze 7 let, přesto přivedla 
na trh některá inovativní zařízení.  

Za zmínku určitě stojí inverzní bubny SaniDrum z kompozitních materiálů. Díky tomuto 
materiálu je buben výrazně lehčí a nepodléhá korozi.  

Ve Francii se právě testuje novinka firmy SANIKOM. Jedná se o inverzní buben, který lze 
použít pro inverzi nekonečného rukávu (systém „Gun“) a po výměně “nekonečného okna„ se 
upevní na buben klasické okno pro inverzní bubny. Tyto dva systémy v jednom umožní výběr 
ideální metody inverze rukávu pro různé aplikace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukávce SAERTEX 
 

S firmou SAERTEX spolupracujeme od roku 2013. Většina výrobců rukávců jsou 
z Německa a jejich kvalita i ceny jsou v zásadě srovnatelné. Sanované kanály mají mít 
životnost alespoň 50 let a kompromisy v kvalitě produktů ani na stavbě se při sanaci 
kanalizací nepřipouštějí. Firmu SAERTEX jsme si vybrali proto, že je schopná vývoje a 
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inovativních řešení, využívají zkušeností z výroby trupů 
letadel a lodí, listů větrných elektráren nebo dílů pro 
automobilový průmysl.  

Na přelomu roku přišel SAERTEX se světovou 
novinkou, s rukávcem ze skelných vláken speciální 
konstrukce použitelným pro sanaci domovních přípojek. 
Rukávec je extrémně flexibilní a se snadno přizpůsobuje 
změnám profilů a kolenům domovních přípojek téměř bez 
faldů, přesto vykazuje dostatečně vysokou pevnost a 
stabilitu. Systém byl před uvedením na trh testován 
v nezávislé zkušebně SBKS Dr. Sebastian a musel 
prokázat 50 letou životnost.  

 

Závěr 
K technologiím dodaným na český a slovenský trh provádíme záruční i pozáruční servis. 

Pružný a kvalitní servis je základem spokojenosti zákazníků a otevírá možnosti dalších 
úspěšných obchodů - to je známá pravda. Naši servisní technici mají mnohaleté zkušenosti, 
přesto se dále pravidelně školí u výrobců v Německu. V Jablonném nad Orlicí mají 
k dispozici sklady náhradních dílů za téměř 3 mil. Kč. K rychlosti servisních zásahů přispívá 
také to, že servis pro zákazníky má u nás přednost před prací na vlastních vodárenských 
objektech. Zpravidla jsme schopni řešit servis okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od jeho 
nahlášení zákazníkem. 
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Bezvýkopová pokládka nového litinového 
potrubí metodou horizontálního vrtání (HDD) 

Juraj Barborik 

SAINT-GOBAIN PAM CZ, s.r.o. Králův Dvůr,                  

Na rozvoji bezvýkopových technologií má v posledních deseti letech rozhodující a 
výrazný podíl i trubní materiál z tvárné litiny. Vysokými mechanickými a dalšími užitnými 
vlastnostmi trub z tvárné litiny je dosažena vysoká bezpečnost a dlouhá životnost 
obnoveného a zejména nově položeného potrubí. Bezvýkopové systémy obnovy a pokládky 
potrubí mají technické i ekonomické výhody a přednosti. 

K využití všech těchto výhod jsou k dispozici i bezpečné a spolehlivé hrdlové trouby 
z tvárné litiny. Vysoký stupeň bezpečnosti trub z tvárné litiny je dosažen vynikajícími 
mechanickými vlastnostmi materiálu tvárné litiny při extrémním namáhání bez poškození. 
Zvýšené nároky na trubní materiál jsou splněny vysoce zatížitelnými troubami z tvárné litiny 
s pružnými násuvnými dvoukomorovými zámkovými hrdlovými spoji UNIVERSAL Ve. 

Pro veškeré bezvýkopové technologie jsou k dispozici i trouby se speciální povrchovou 
ochrannou vrstvou z cementové malty ZMU, polyetylenovou STANDARD TT-PE popřípadě 
polyuretanovou ochrannou vrstvou STANDARD TT-PUX. Speciální povrchové ochrany 
umožňují pokládku ve velmi vysoce agresivním půdním prostředí i při výskytu vysokých 
hodnot bludných proudů (STANDARD TT-PE a PUX ). Ve vhodném půdním prostředí je 
možné použití i zesílené základní povrchové ochrany NATURAL při použití doplňujících 
technických opatření. 

Zámkové pružné násuvné spoje UNIVERSAL Ve s dovoleným úhlovým odkloněním 
umožňují zatažení potrubí do nové trasy a provádět i prostorové polygony. Doposud se 
realizovala potrubí v délce jednoho vtažení několik stovek metrů a velkých jmenovitých 
průměrů až do DN 900. 

V mnoha evropských státech dnes dosahuje pokládka a obnova potrubních sítí 
bezvýkopovými metodami pomocí potrubí z tvárné litiny významný podíl. 
 

Horizontální vrtání HDD vtažením potrubí z tvárné litiny DN 300 
Výhody a přednosti potrubí z tvárné litiny byly využity v letošním roce při bezvýkopové 

pokládce potrubí u projektu SV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody. Bezvýkopová 
metoda HDD byla použita při pokládce potrubí DN 300 ve strmém svahu. Potrubí křížilo 
soukromý svažitý pozemek se zahradou s vybudovanými terasami z kamenného zdiva. Aby 
nedošlo k narušení a devastaci zahrady s kamennými terasami při klasické pokládce 
otevřeným výkopem, byla projektantem zvolena bezvýkopová pokládka horizontálním 
vrtáním a zatažením potrubí z tvárné litiny DN 300 v délce 48 m. 

Postup realizace stavby bezvýkopovou technologií HDD: 

• vrtání bylo zahájeno provedením pilotního vrtu  

• následovalo provedení rozšiřovacího vrtu průměr 500 mm do jedné poloviny délky vrtu 

• vrtací práce byly přerušeny pro vyčerpání vyplavené suspenze a odvrtané zeminy ze 
šikmého vrtu z montážní jámy 

• následně pokračovala montáž jednotlivých trub DN 300 a zatahování po jednotlivých 
troubách montovaného potrubí do provedeného vrtu 
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• dokončení rozšiřovacího vrtu v druhé polovině trasy s montáží jednotlivých trub a 
zatažením potrubí do cílové šachty 

• použito potrubí s venkovní povrchovou ochranou cementovou maltou ZMU podle ČSN 
EN 15545 v minimální tloušťce 5,00 mm 

• tažná síla nepřekročila 5 tun 

• doba potřebná na montáž a zatažení potrubí do 3 hod. 

Obr. 1: Situace stavby, trasa potrubí přes tarasovité zahrady  

      

Obr. 2: Montážní jáma a provedení pilotního vrtu do montážní jámy  
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Obr. 3:     Montáž vrtné rozšiřovací hlavice a zatažení do vrtu 

 
 

Obr. 4: Zahájení rozšiřovacího vrtu do poloviny délky vrtu a výplach v montážní jámě 
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Obr. 5: Obr. Trouby DN 300 se spojem UNIVERSAL Ve a vnější ochranou ZMU 

  
Obr. 6: Tažná hlavice DN 300 a první trouba DN 300 s namontovanou tažnou hlavicí 

 
Obr. 7: Montáž potrubí: vložení zámkového kroužku a nasunutí trouby do hrdla  
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Obr. 8: Zatahování potrubí do vrtu 

    

Obr. 9: Vrtné tyče procházející cílovou šachtou a vrtná a tažná hlavice s potrubím 
v cílové šachtě 

 
Obr. 10: Vrtací zařízeni na kopci: max. tažná síla 20-25 t 
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Obr. 11: Zatažené potrubí v montážní a cílové jámě 

 
 

Horizontální vrtání HDD vtažením potrubí z tvárné litiny 2xDN 600 
V rámci projektu Vodovodní řady 1. etapa ve Vratislavi v Polsku bylo dokončeno 

v letošním roku bezvýkopovou metodou horizontálního vrtání zatažení dvou paralelních 
potrubí DN 600. Délka jedné sekce byla 630 m. 

Projekt řešil křížení řeky Olawa včetně přilehlé údolní nivy s umístěnými koncovými 
šachtami mimo záplavové území řeky. 

Realizace byla rozdělena na etapy: 

• provedení pilotního vrtu  

• vrtání rozšiřovacího vrtu se současným zatažením potrubí se zátěžovým potrubím a 
zaplavení potrubní rýhy 

• vtažení předem smontovaných celých částí potrubí z trub z tvárné litiny v délce 630 m 

Použitý trubní materiál: 

• trouby z tvárné litiny DN 600 se spojem UNIVERSAL STD Ve v provedení se speciální 
povrchovou ochranou venkovním extrudovaným polyetylénem TT-PE  

• uvnitř s vyložením cementovou maltou z vysokopecního síranům odolného cementu 

• účelem vnějšího povlaku TT-PE byla ochrana žárového pozinkování trub při zatahování a 
také před bludnými proudy ve velmi vysoce agresivním půdním prostředí.   

Spoje trub: 

• pružné zámkové spoje s dvoukomorovým hrdlem UNIVERSAL STD Ve s těsněním 
z pryže EPDM a zámkovým kroužkem z tvárné litiny opírajícím se o návarek na hladkém 
konci a zámkovou komoru tvořenou prodlouženým hrdlem trouby 

• zámkové spoje zabrání rozpojení potrubí 

10



• pevnost zámkových spojů je u DN 600 do 80 t, což představuje vysokou bezpečnost při 
tažných silách nepřekračujících 40 t. 

Montáž potrubí a snížení tření: 

• za jednu osmi hodinovou směnu bylo smontováno cca 120 m potrubí  

• v průběhu zatahování bylo sníženo tření mezi potrubím a vrtem použitím zátěžového 
potrubí naplněného vodou, čímž byla snížena i tažná síla 

• pro další snížení hmotnosti a tření byla rýha s předem smontovaným potrubím zatopena 
vodou 

• předem smontované potrubí bylo zataženo v průběhu 12 hodin. 
 

Obr. 12: Montáž potrubí DN 600 v potrubní rýze 

 
 

Obr. 13: Vložení zátěžového potrubí do celé délky předem smontovaného potrubí 
a zahájení rozšiřovacího vrtu 
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Obr. 14: Vrtná a rozšiřovací hlavice s připojeným potrubím DN 600 a zatahování 
potrubí v celé délce 630 m 

 

Obr. 15: Zatažené potrubí v cílové šachtě 

              

Závěr 
Práce byly provedeny za účasti technického dohledu a podpory pracovníků technického 

oddělení  SAINT-GOBAIN PAM včetně analýz připravovaných projektů.  

Před montáží trub bylo provedeno školení montážních pracovníků, a proto byla montáž 
provedená správně a rychle. 

Tvárná litina potvrzuje nejvyšší užitné parametry konstrukce stěny trouby a spojů ze 
všech dostupných trubních materiálů v mnoha realizovaných a připravovaných stavbách.  

Z realizovaných staveb uvádíme např.: 

•  HDD tvárná litina DN 700 zatažení v délce 230 m, shybka pod řekou v hloubce 8 m pode 
dnem řeky, doba realizace 15 dní 

• HDD litinové potrubí DN 600, délka zataženého úseku v celku 1100 m, městská oblast 
s max. krytím 27 m, doba celkové realizace 4 týdny. 

Použití horizontálního vrtání s potrubím z tvárné litiny přináší investorům úsporu 
finančních prostředků, zkrácení doby pokládky potrubí bez narušení povrchu pozemků a 
nová technická řešení. 

Použita literatura: 

[1] Katalog SAINT-GOBAIN PAM: DIREXIONAL bezvýkopová pokládka potrubí z tvárné 
litiny 
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Injekční a kotevní technologie a materiály pro 
opravy liniových podzemních staveb 

Ing. Zdeněk Cigler, Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D. 

Minova Bohemia s.r.o. 

Problematika sanací podzemních liniových staveb, které jsou součástí systémů zásobování 
pitnou vodou je velmi aktuální nejenom z hlediska technického, ale zejména pak 
ekonomického a provozního. Dodavatelé pitné vody v celé republice každoročně registrují 
snižování spotřeby, což má za následek snižování objemu financí na provádění oprav 
infrastruktury. Tento fakt je však v přímém rozporu s technickým stavem provozovaných 
zařízení a zjištěními o velkých ztrátách ať surové, nebo již ošetřené pitné vody v rozvodných 
sítích. Článek přináší základní informace o materiálech a technologiích nabízených a 
využívaných společností Minova Bohemia s.r.o. pro sanační zásahy v podzemních štolových 
přivaděčích a to včetně ukázek z úspěšných realizací z posledních let. 

Úvod 
Voda jako jedna ze základních podmínek pro život pokrývá přibližně 71% povrchu Země, 

která je v drtivé většině (97%) tvořena vodou slanou v mořích a oceánech. Zbývající přibližně 
3 % tvoří voda sladká, z níž 69% je vázáno v ledovcích polárních oblastí. Pouhé necelé 1 
procento tvoří voda povrchová a atmosférická, a je jasné, že ne každý ze zdrojů je vhodný 
pro zásobování pitnou vodou [1]. Proto je nutné přivádět kvalitní, pitnou vodu do osídlených 
oblastí často z velkých vzdáleností. V minulosti bylo vybudováno na území České republiky 
několik vodních nádrží, které slouží jako zásobárny pitné vody a jejichž součástí jsou 
mnohdy také podzemní štolové přivaděče. Jak je u jakýchkoliv konstrukcí běžné, i tyto 
masivní konstrukce podléhají působení atmosférických vlivů, ale samozřejmě také vlivům 
zeminového nebo horninového prostředí, zatížením způsobeným provozem těchto zařízení – 
např. dynamickým rázům od proudu vody a řadě dalších vlivů. 

Společnost Minova Bohemia s.r.o. se za posledních 15 let problematice rekonstrukcí a 
sanací podzemních děl intenzivně věnovala nejenom při přípravách projektů formou 
konzultací se všemi zainteresovanými stranami (investoři, správci provozovaných děl a 
projektanti), ale také samotným prováděním prací. Tento komplexní přístup k dané 
problematice nám umožňoval a stále umožňuje doporučovat a případně aplikovat materiály a 
komplexní technologie z našeho sortimentu, které se pro daný technický problém nejlépe 
hodí. Použití pouze jednoho typu materiálu případně pouze jedné technologie je v případě 
sanací těchto konstrukcí spíše ojedinělým případem, většinou je nutné pro úspěšnou sanaci 
kombinovat několik typů materiálů a technologií. Mezi nejpoužívanější materiály a 
technologie pro sanaci podzemních liniových děl, a zejména pak štolových přivaděčů patří 
polyuretanové injekční pryskyřice a kotevní systémy. 

Materiály a technologie pro sanace liniových staveb 
V portfoliu naší společnosti lze nalézt celou řadu injekčních a kotevních materiálů, ze 

kterých si projektanti mohou vybírat ty, které nejvíce vyhovují potřebám dané stavby, 
respektive řešené sanace. Sortiment nabízených materiálů pro použití ve stavebnictví 
zahrnuje několik typů polyuretanových pryskyřic (jednokomponentní, dvoukomponentní), 
organicko-minerální (silikátové) pryskyřice, epoxidové pryskyřice a metakrylátové gely. 
Každý z uvedených typů injekčních materiálů je speciálně vyvinut pro určité okruhy použití a 
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z našich dlouholetých zkušeností jasně vyplývá, že neexistuje univerzální injekční materiál, 
který je řešením pro všechny problémy, se kterými se denně setkávají provozovatelé a 
správci staveb, ale také projektanti řešící výstavbu nových konstrukcí nebo sanace 
stávajících. 

Sortiment kotevních systémů je také velmi široký a zahrnuje téměř všechny odborné 
veřejnosti známé typy kotevních prvků, jako jsou např. SN svorníky, hydraulické svorníky, 
zavrtávané kotevní systémy (IBO – Injektions Bohranker neboli SDA – self-drilling anchor), 
tyčové kotvy, lanové kotvy a v neposlední řadě také čím dál častěji používané 
sklolaminátové kotevní prvky. Nabízené kotevní systémy se využívají jak pro dočasné, tak 
pro trvalé použití a jejich životnost lze zvyšovat také mimo jiné používáním chemických 
kotevních tmelů ať na bázi injekčních pryskyřic nebo speciálních lepicích ampulí.  

Injekční materiály 
Injekční materiály se dají rozdělit podle celé řady hledisek, ale pro potřeby sanací 

štolových přivaděčů je nutné vybírat materiály, které jsou v prvé řadě schválené pro trvalý 
styk s pitnou vodou. Tento požadavek splňují polyuretanové dvoukomponentní pryskyřice 
řady CarboPur, které se vyznačují rychlou reakční dobou, vytvrzováním jak v suchém, tak 
zvodněném prostředí a v neposlední řadě svou schopností zároveň utěsňovat a zpevňovat 
stavební konstrukce nebo zeminové / horninové prostředí. Této schopnosti je proto 
s výhodou využíváno při sanacích řady konstrukcí vykazujících poruchy těsnosti, které jsou 
často výsledkem statického porušení samotné konstrukce. Způsob injektování těchto 
pryskyřic do konstrukce ostění přivaděčů nebo bezprostředního okolí za ostěním je závislý 
na charakteru poškození konstrukce, ale nejčastěji je volena metoda injektáže přes ocelové 
jednorázové pakry malého průměru instalované do konstrukce ostění. Pryskyřice řady 
CarboPur jsou dodávány v několika modifikacích lišících se dobou reakce (v řádech sekund 
až desítek minut), chováním injekčního média po smíchání (relativně viskózní kapalina až 
hustá tixotropní pasta) a výslednými parametry zreagovaného materiálu.  

Volbou vhodného typu modifikace a jejich správnou aplikací je možné dosáhnout 
v relativně krátkém čase utěsnění přítoků konstrukcí, které mohou být jak velmi malé (v 
řádech desetin litru za minutu) tak po velmi velké (v řádech desítek až stovek litrů za minutu) 
a to i pod vysokým tlakem. V běžné praxi sanací štolových přivaděčů se většinou setkáváme 
spíše s menšími přítoky, které lokálně mohou být klasifikovány jako velké, nicméně nedávná 
historie ukázala, že i extrémně nepříznivé podmínky (přítoky až 3000 litrů za minutu, tlak 30 
bar a teplota vody pouze 2 °C) je možné materiály řady CarboPur úspěšně zvládnout [2].  

Kotevní materiály 
V některých případech sanačních prací na podzemních dílech je nutné také využít 

technologií a materiálů, které se používaly také při jejich výstavbě. Na mysli máme použití 
různých typů kotevní techniky, která je v současné praxi výstavby podzemních děl (kolektorů, 
přístupových šachet a tunelů) nezbytnou součástí. Vzhledem k omezenému prostoru, který 
většinou štolové přivaděče poskytují je jasné, že používaná kotevní technika musí umožnit 
použití kratších prvků nebo jejich segmentů a také způsob aplikace / instalace musí zohlednit 
dostupnost použitelné techniky. Obdobně jako u injekčních pryskyřic je důležité také hledisko 
trvanlivosti, resp. použitelnosti daných kotevních materiálů v místech s trvalým výskytem 
vody (otázka koroze). Kombinaci všech těchto požadavků tak nejlépe vyhovují systémy 
zavrtávaných kotevních tyčí (IBO/SDA), které jsou charakterizovány způsobem instalace – 
přímé zavrtávání kotevního prvku, který zároveň slouží jako injekční kanál pro kotevní tmel 
nebo injekční materiál pro utěsňující injektáž. Tyto systémy jsou v sortimentu společnosti 
Minova Bohemia s.r.o. zastoupeny systémy MAI SDA® a TITAN, případně pak ve 
sklolaminátové (kompozitní) verzi systémem RockBolt SPINMAX®. U prvních dvou systémů 
je nutno řešit trvanlivost kotevních prvků povrchovou úpravou (pozinkováním, případně 
kombinovanou ochrannou zinkováním a epoxidovým krycím nátěrem), u sklolaminátových 
prvků SPINMAX® je otázka koroze elegantně řešena samotným materiálem kotevního prvku, 
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který je vůči korozi inertní. Dalším systémem kotevních prvků používaných při sanacích 
podzemních staveb je systém ocelových celozávitových kotevních tyčí typu CKT, které 
mohou být nahrazeny nekorodujícími sklolaminátovými prvky RockBolt. Oba systémy 
tyčových kotev jsou díky své konstrukci s průběžným závitem ideálním typem vkládaného 
kotevního prvku, jelikož lze jednoduše reagovat na hloubku vývrtu a případné zkrácení či 
prodloužení prvku použitím systémových spojníků a matic. 

Velmi důležitou součásti kotevních prací je také použití vhodného typu kotevního tmelu, 
který zajistí dlouhodobou funkčnost instalovaného prvku. V běžných podmínkách se často 
používá běžné cementové kotevní směsi, které jsou však obtížně použitelné v případě 
štolových přivaděčů. Proto přicházejí v úvahu speciální kotevní směsi na bázi chemických 
pryskyřic, a to buď formou injektáže prvku (např. silikátová dvoukomponentní pryskyřice 
GeoFlex) nebo častěji formou polyesterových lepicích ampulí LOKSET. Oba uvedené typy 
chemických tmelů se využívají díky jejich rychlosti náběhu pevností (plně únosné prvky 
v řádech minut), a také díky jednoduché aplikaci - ampule jsou vkládány do vývrtu a 
rozmíchány vloženým kotevním prvkem, resp. pryskyřice GeoFlex je injektována malými 
pneumatickými čerpadly přímo z kanystrů bez nutnosti přípravy směsi předem smícháním 
s vodou apod.   

V následující kapitole budou stručně popsány některé z úspěšných realizací sanací 
podzemních liniových staveb, na kterých se naše společnost podílela od fáze projektu až po 
fázi realizace prací a kde byly použity výše uvedené materiály a technologie.  

Příklady z praxe  

Sanační práce ve štolové části III. přivaděče Ostravského oblastního vodovodu 
 V roce 2003 byly realizovány rozsáhlé těsnící injektáže ve štolové části přivaděče 

pitné vody v úseku Dolejší Kunčice – Podhradí. Celková délka štolové části je 8050 m, 
těsnící injektáže byly prováděny ve vybraných místech ve staničení 5000 až 8000 m. Cílem 
těchto injektáží bylo utěsnění přítoků balastních vod se zvýšeným obsahem manganu a 
železa. Utěsňování bylo prováděno nízkotlakou injektáží polyuretanovými pryskyřicemi 
CarboPur WF, CarboPur WFA a CarboPur WT, Všechny tři typy pryskyřic jsou schváleny pro 
styk s pitnou vodou. Po utěsnění těchto vybraných míst byly odebrány a vyhodnoceny 
vzorky. Na základě vyhodnocení vzorků je možné konstatovat, že bylo úspěšně dosaženo 
požadovaného snížení obsahu manganu a železa. 

Obr. 1: Injektáž ostění PUR pryskyřicí 
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Obr. 2: Průsaky ostěním zastižené ve štolovém přivaděči 

 

Utěsňování přítoků spodní vody v ostění štolového přivaděče pitné vody Želivka 
Utěsňování nežádoucích silných přítoků spodní vody v ostění stolového přivaděče 

Želivka, jehož celková délka činí 51,3 km  bylo prováděno zejména v letech 2004 – 2010. 
Silné lokální a liniové přítoky vody narušovaly celistvost a stabilitu betonového ostění štoly.  
Vlastní utěsňování bylo prováděno technologií nízkotlaké injektáže polyuretanovými 
pryskyřicemi CarboPur WF a CarboPur WFA, které jsou schváleny pro styk s pitnou vodou. 
V roce 2004 byl jako první zkušebně utěsněn jeden z nejsilnějších přítoků vody o intenzitě 
2,9 l/sec. v km 40,060. Na základě vyhodnocení úspěšnosti utěsnění tohoto přítoku bylo 
postupně v letech 2006 – 2010 utěsněno velké množství silných lokálních a liniových přítoků 
zejména v km 48,6 – 48,8, kde bylo prakticky soustředěno 90% celkových přítoků vody do 
štolového přivaděče. Utěsňováním přítoků vody je zabráněno dalšímu nežádoucímu 
narušování ostění a tím je samozřejmě podstatně zlepšena dlouhodobá stabilita ostění 
tohoto významného vodohospodářského díla [3]. 

Obr. 3: Průběh injektáže – vlevo stav při zahájení, vpravo po ukončení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanace betonového ostění štolových přivaděčů pitné vody Švařec- Běleč I.  A  
Běleč II. - Švařec 

Oba štolové přivaděče jsou součástí tzv. Vírského oblastního vodovodu. Celková délka 
přivaděče činí 48,8 km, z nichž je 20,9 km v provedení štoly. V roce 2005 došlo ve štolové 
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části Švařec – Běleč I. ve vzdálenosti 70 až 85 m od portálu Běleč I. k podélnému roztržení 
betonového ostění, vzniklá trhlina v ostění byla až 5 cm široká. V rámci odstávky provozu 
byla provedena revize a průzkum štolových úseků přivaděče, při němž byla zjištěna celá 
řada dutin mezi ostěním a horninou a dále byly zjištěny lokální poruchy ostění v různých 
místech štol. 

Obr. 4: Poškození ostění přivaděče – podélná trhlina 

 
Obr. 5: Provádění radiálního kotvení ostění 

 
V rámci celkové opravy byly prováděny rozsáhlé těsnící a výplňové injektáže 

polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF a CarboPur WFA, dále byly provedeny radiální 
těsnící injektážní vějíře sestávající ze zavrtávaných kotevních tyčí TITAN 30 injektovaných 
pryskyřicí CarboPur WF. Pro zajištění dlouhodobé stability ostění  bylo prováděno kotvení 
ostění do horniny celozávitovými kotevními tyčemi CKT 25 lepenými polyesterovými 
ampulemi LOKSET. V neposlední řadě byly provedeny lokální opravy značně porušených 
částí ostění speciálním kotvením a výplňovou injektáží pryskyřicemi CarboPur WF a 
CarboPur WFA. Sanační práce byly provedeny od ledna do září 2006. Plný provoz Vírského 
oblastního vodovodu pak byl zahájen v říjnu 2006 [4]. 

Závěr 
Sanace podzemních liniových staveb je nezbytnou součástí životního cyklu těchto 

stavebních konstrukcí. Při provádění pravidelného monitoringu a revizí těchto konstrukcí se 
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dá v mnoha případech zjistit poškození konstrukce ve chvíli, kdy je opravu takového 
poškození možné provést relativně jednoduše a třeba i použitím méně technologicky 
náročných postupů. V případech, kdy však dojde k nenadálému poškození, případně je 
konstrukce ostění poškozena významněji, přichází na řadu progresivní technologie a 
materiály, kterými naše společnost disponuje. Jak bylo na výše uvedených příkladech 
prezentováno, jejich použitím a správnou aplikací je možné znovu zajistit plnou funkčnost 
konstrukce a to i u podzemních děl, která jsou svým profilem nebo vzdáleností od „civilizace“ 
považovány za méně dostupné.  
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Bezvýkopové technologie jako nástroj 
integrace zájmů všech síťových odvětví ve 

prospěch udržitelného rozvoje 
 doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,  

Fakulta stavební ČVUT v Praze, srytr@fsv.cvut.cz 

 

Protože se zatím nedaří sjednotit postupy aplikace bezvýkopových technologií/BT jako 
systémových nástrojů realizace ucelené koncepce udržitelného rozvoje technické obsluhy 
urbanizovaného území prostřednictvím inženýrských sítí za účasti  jednotlivých, avšak 
navzájem nespolupracujících síťových odvětví (všech resortů, které je nepřehledně a málo 
koordinovaně řídí), je žádoucí, aktuální a možná již i přímo akutní to zkoušet jinak. Obor BT 
nevznikl a není k dispozici jen jako nástroj typu z nouze ctnost. V tomto ohledu leží 
zodpovědnost na nás všech ve smyslu, jak se postaráme o změnu k lepšímu této málo 
příznivé situace? Svou nezastupitelnou roli přitom má nesporně i naše CzSTT i jiné podobné 
národní společnosti včetně ISTT. Je pak i žádoucí si klást otázku: Co je třeba udělat pro 
zlepšování image oboru BT a zlepšování pozice BT obecně i na stavebním trhu? 

Úvod 
Je do jisté míry krajně riskantní, že dochází ke všeobecnému podceňování významu 

technické obsluhy sídel podle hesla „to přece musí fungovat samo od sebe …“. Takové 
nebezpečné iluze panují i v případě zabezpečení adekvátní funkce inženýrských sítí/IS. Lze 
to snad vnímat jen jako důsledek nedokonalého vzdělávacího systému či jde o jakousi 
deformaci moderní, příliš vyspělé společnosti, jakoby samozřejmě využívající moderních 
technologií, která však ztratila schopnost chránit své civilizační hodnoty, na kterých je 
existenčně přímo závislá? Jsme překvapivě opakovaně zaskočeni, až když nám teče do bot, 
zejména v případech, kdy se objeví neobvyklá extrémní situace s následkem ztrát a škod. 
Vznášíme pak se zpožděním dotaz na příčiny jejich vzniku, obvykle pak jen v konkrétním 
místě jejich výskytu, beze snahy o důslednou celkovou analýzu. Není snadné na takové 
dotazy v dnešních,  celkově složitějších, nepřehledných a konfliktních podmínkách a 
poměrech odpovídat. – Principiálně i pracovně pak je zřejmě korektní (chceme znát příčiny a 
případně i míru zavinění, zodpovědnosti) a možné vycházet z hypotézy, že v pozadí těchto 
problémů v urbanizovaném území  jsou:   

- Větší či menší diskontinuita, disproporce, nekoordinovanost, neadekvátnost (DDNN) 
včetně chyb a omylů (CH+O) realizovaných rozhodovacích procesů (RRP, vlastně 
nekvalita metodiky těchto RRP) SUBJEKTŮ působících v urbanizovaném území a 
vyvolávajících jistý soubor jevů, procesů a činností, ovlivněných právě DDNN i CH+O 
a nekvalitou RRP. 

- DDNN i CH+O včetně nekvality RRP a činnosti SUBJEKTŮ, působících v konkrétním 
urbanizovaném území, potenciálně ovlivňují kvalitu i následnou produkci těchto 
SUBJEKTŮ, užívajících setrvačně stejných rozhodovacích mechanizmů 
v konkrétních podmínkách s konkrétními důsledky (některé podmínky jsou situační, tj. 
proměnné v čase i prostoru, což způsobuje jejich menší čitelnost i přehlednost). 
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- Je obvykle možné identifikovat a tedy i nabídnout konkrétní příklady DDNN i CH+O, 
nekvality RRP a činností SUBJEKTŮ, působících v konkrétním urbanizovaném území 
a to, ve vazbě na konkrétní územní podmínky a následně též i v obecné rovině. 

- Rozsah a kvalita kontrolních mechanizmů SUBJEKTŮ působících v konkrétním 
urbanizovaném území a jejich účinnost ve vazbě na veřejný zájem 
(autokontrola↔složité kontrolní systémy), bohužel, neodpovídá aktuálním 
požadavkům stavu a udržitelnosti urbanizovaného území. 

- Další příčiny, i velmi specifické (včetně odvolávání se na vyšší moc, na působení 
přírodních živlů  …), bývají rovněž ve hře. 

Je též důležité základním způsobem zpřehlednit SUBJEKTY obvykle působící 
v konkrétním urbanizovaném území (jejich pozice, i ve vztahu k řešené problematice, je dána 
legislativními a dalšími podklady): 

► Stát jako takový, zastupovaný MŽP, MZe, MMR, MZ, MPO, MD, MV, MO, MF, … 
► Krajské úřady, Magistrát hl.m. Prahy, … 
► Managementy měst a obcí; magistráty, MěÚ, OÚ ORP, OÚ,  …, Vodohospodářské    
     orgány,  ZMS,  SVI, IŽP, … 
► ČHMÚ, ÚÚR, KHES, SZÚ, SFŽP, Svaz měst a obcí, … 

            ► Provozovatelské společnosti systémů technické obsluhy urbanizovaného území, ...  
► Branné či záchranné složky státu: Policie ČR, HZS, ZS, Městská či Obecní policie,   
     armáda ČR, SDH, … 
► Majitelé a provozovatelé velkých a větších výrobních a servisních areálů, … 
► Občané – uživatelé daného urbanizovaného území včetně turistů, … 
► Masmédia, …., je mnoho odpovědných, ale jen málo je těch    
     opravdu  zodpovědných ….. 
 

Pozn.: Není vůbec jednoduché se dokázat orientovat v  tom, kdo za co zodpovídá, kdo, jak, 
kdy a co všechno rozhoduje, ovlivňuje či rozhodl a ovlivnil či způsobil/ovlivňuje či způsobuje 
(i ve vztahu k řešené problematice technické obsluhy sídel především), jaké jsou jeho 
možnosti a kompetence, jak je tato činnost koordinována a adekvátně též kontrolována?  
 

    Managementy sídel, zejména menších měst a obcí, bývají prakticky vždy v našich 
podmínkách v obtížné situaci, mají-li rozhodovat o větších investičních záměrech (o jejich 
přípravě, realizaci a provozu hotových děl). Je to především dáno faktickým stavem veřejné 
infrastruktury/VI a současně též stavem databází VI, které jsou v tomto případě zcela 
nezbytné, ale málokdy v dostatečném rozsahu a kvalitě disponibilní a průběžně dostatečně 
aktualizovány, dále pak i stavem databází vymezujících výhledové řešení v rámci územních 
plánů obcí/ÚPO, programů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů/PRVK ÚK, zásad 
územního rozvoje/ZÚR, územně analytických podkladů/ÚAP, energetických koncepcí 
sídel/EKS apod. Jinými slovy řečeno, úsek VI sídel nemáme zatím dostatečně pod kontrolou 
a neukazuje se ani možnost rychlé změny k lepšímu a tím i adekvátní možnost rozhodovat 
přesněji a plně zodpovědně. Tato okolnost pak vyvolává nezbytnost větší či menší, horší či 
lepší improvizace, jakkoliv je obecně improvizace nežádoucí, riziková. Navíc se jedná 
v případě VI (DI i TI) o úsek silně podceňovaný, projevující se dále prakticky jako jistý 
záludný nástroj, který umožňuje mít uživatele služeb VI (DI i TI) jako bezmocné rukojmí. 
Nicméně je nereálné ze dne na den docílit ideálního stavu a nezbývá nám, než usilovat 
o redukci improvizace, o zamezení nevratným poškozením a škodám, trpělivě usilovat o 
zlepšování situace. Tento stav pak nikoho nezbavuje konkrétní zodpovědnosti v případě 
plnění požadavku stavebního zákona na garanci udržitelného rozvoje příslušného správního 
území. Je třeba prokázat především alespoň snahu identifikovat rizika improvizace a účinně 
je eliminovat. 
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Jaké jsou nejčastější příčiny rizik u účastníků přípravy rozsáhlejších investičních záměrů 
v sektoru technické infrastruktury v našich podmínkách?: 

● Projektanti TI nemají obvykle čas a chuť pátrat málo efektivně v nejistých a 
nepřehledných databázích a informačních zdrojích svého oboru, kontrolovat je a využívat jen 
ověřené informace; analogické je to i v případech informačních zdrojů ukazujících vývojové 
trendy jejich technických oborů v situaci, kdy je multidisciplinární přístup k řešení problémů 
podmínkou úspěchu; rutinním způsobem pak nabízejí tradiční řešení; navíc mají velmi 
nevýhodnou pozici na pracovním trhu v ČR  …., 

● Investoři TI (pracovníci tohoto úseku) prakticky nevyhledávají a tím i nevyužívají 
včasnou prvotní a následnou odbornou pomoc nezávislých odborníků; v lepším případě se 
nechají poučit jinými kolegy-investory, kteří to již mají za sebou a jsou často poznamenáni i 
trpkými zkušenostmi …, 

● Ti, kteří by mohli a chtěli pomáhat, nezávislí odborníci, nejsou příliš vidět a tím nabízejí 
neúměrně veliký prostor vlivu úředníků, administrátorů, …. (toto se, bohužel, týká též 
pracovišť akademické sféry, kde je málo či vůbec není ceněna schopnost konkrétně a 
efektivně pomáhat v terénu, v praxi …), 

● Zhotovitelé TI chtějí v převážné většině případů odvádět kvalitní výkony a nabízet 
adekvátní služby a výsledky, ale obvykle jen podle schválených projektů/PD (tj. bez snahy je 
odborně kontrolovat a v případě nekvalitní PD požadovat odpovídající opravy a úpravy); tlak 
na jejich ekonomické přežití je často zavádí do situace, kdy riskují a volí lacinější varianty na 
úkor kvality …,  

● Provozovatelé TI jsou dostatečně zaštítěni svými legislativními podklady (např. 
základními zákony síťových odvětví a navazujícími vyhláškami) a fungují převážně 
setrvačně, relativně konzervativně a hlavně mají své jisté, tj. mají své klienty, odběratele a 
uživatele jejich služeb hromadné technické obsluhy urbanizovaného území jako svá rukojmí; 
navíc navzájem prakticky nespolupracují, což má negativní důsledky, projevující se 
nedobrým stavem podzemí veřejného prostoru sídel …., 

● Tvůrci legislativních, technických - normativních a dalších podkladů produkují kvantitu, 
ale nikoliv kvalitu, v lepším případě si to jen ulehčují, pracují rutinním způsobem a s malou 
snahou po dostatečné kontrole a koordinaci své produkce; obvykle jsou i málo odolní vůči 
tlaku skupinových zájmů; produkce jejich činnosti nenaplňuje preventivně požadavek 
garance udržitelného rozvoje urbanizovaného území, když současně často i deformuje 
vztahy mezi účastníky investičních i jiných dalších důležitých procesů v urbanizovaném 
území …, 

● Úředníci byli vždy a jsou zdroji rizik při absenci faktické věcné kontroly výsledků jejich 
práce …; častěji dochází i k absurditám a paradoxům v jejich produkci … 

    To vše pak vytváří málo přívětivé prostředí pro práci všech zainteresovaných, kdy je 
vlastně i velmi obtížné odpovídat na otázky: Kdo je hlavním garantem udržitelného rozvoje 
urbanizovaného území? Jak to garantuje a jak to má pod kontrolou? ……  

 

   Stav síťových odvětví a stav veřejného prostoru sídel 
    Stav síťových odvětví a stav veřejného prostoru sídel měl a má svůj vývoj, někdy i velmi 
specifický, závislý na vývoji podmínek řešení a na vývoji  faktického stavu investičního 
majetku inženýrských sítí. Když si pak zcela logicky aktuálně připomeneme požadavek 
garance trvale udržitelného vývoje urbanizovaného území, jehož součástí je i garance 
udržitelného vývoje jeho ucelené technické obsluhy prostřednictvím inženýrských sítí i 
garance udržitelného vývoje jeho veřejného prostoru (všech jeho funkcí), pak nezbývá, než 
si opětovně položit otázku: jak dalece to vše máme pod kontrolou?  
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– Prostá odpověď pak zní: Nemáme to pod dostatečnou kontrolou!  Odpovídat takto 
můžeme zřejmě jednak přímo, vycházeje z jistých vlastních profesních zkušeností a 
poznatků či jen z poznatků častějšího výskytu disfunkce či rizik disfunkce systémů hromadné 
technické obsluhy území a veřejného prostoru, nabízených široké veřejnosti prostřednictvím 
masmédií včetně internetu, nabízených obvykle formou nabídky zajímavých atrakcí bez 
adekvátního komentáře, bez podstatných informací o pravých příčinách jejich vzniku. 
Překvapivá je pak takováto prezentace proto, že se jedná častěji o případy stavu nouze 
včetně možného jejich hodnocení jako stavu obecného ohrožení.  

– Jiná odpověď pak může být již vedena snahou o základní vysvětlení pozadí této 
situace: Základní příčinou tohoto neblahého stavu je především přetrvávající resortní pojetí 
řešení technické obsluhy sídel a dále též laxní, neadekvátní vnímání významu komplexní, 
stabilní dobré a úplné funkce veřejného prostoru sídel. Resortní pojetí řešení technické 
obsluhy sídel bylo nastartováno a pokračuje uplatňováním úzce resortního (účelového) stylu 
zpracování a prosazování legislativních, technických a dalších podkladů včetně provozních 
řádů systémů hromadné technické obsluhy urbanizovaného území. Absentuje odvaha a 
opravdová chuť a úsilí k důsledné koordinaci síťových odvětví, k důslednému, tj. 
systémovému řešení problematiky veřejného prostoru měst a obcí. Ukazuje se pak to, že 
faktický stav veřejného prostoru sídel ve spojitosti s faktickým stavem investičního 
infrastrukturního majetku v něm se nacházejícím, vlastně představuje hrozbu - mezný stav 
pro fungování měst a obcí. Situačně a rutinně nabízená řešení v praxi lze charakterizovat 
jako pokusy o lepší či horší nákladnou improvizaci bez garancí udržitelného vývoje. 

   Stav veřejného prostoru sídel lze zpřehlednit též prostřednictvím rekapitulace rizik 
vyplývajících z reálného stavu a technické podstaty řešení jednotlivých druhů vedení 
technického vybavení včetně jejich objektů a dále stupňovaných potenciálními závažnými 
vzájemnými konflikty (často se opakujícími případy), vyvolaných především jejich 
vzájemnými prostorovými vztahy a vzájemnými vztahy i s dalšími oprávněnými nositeli zájmů 
a aktivit  ve veřejném prostoru : 

● Vedení technického vybavení i jejich objekty a ochranné konstrukce (včetně 
narůstajícího počtu z provozu vyřazených vedení ponechaných svému osudu v podzemí a 
označovaných jako mrtvoly) bývají a jsou (vzhledem k jejich stavu, stavu databází o jejich 
poloze a k dalším parametrům) 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 vedení technického vybavení [4] (ty již 
klasifikujeme jako řešení s užitím přímých či nepřímých variant bezvýkopových 
technologií/BT) či kombinovaných tras vedení technického vybavení. Lze vždy zkoumat 
soubor reálně možných variant řešení, nabízejících 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, hloubkou uložení a svou netěsností, svým reálně 
neuspokojivým faktickým stavem vyvolávajícím v podzemí krajně nebezpečné kavernózní 
jevy). Univerzální prevenci lze i v tomto případě spatřovat v užití vhodných typů sdružených 
tras inženýrských sítí [4] (zejména pro vodovody; užití tzv. supermateriálů vodovodních 
potrubí při zachování jejich klasického způsobu ukládání prostě do země nabízí podmíněně 
jen dočasné garance). V případě kanalizace pak převládá neochota se důsledně, postupně 
zbavovat systémů jednotné kanalizace a řešit odvodnění urbanizovaného území opravdu 
komplexně.  

● 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 
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univerzální prevence totožná, tj. užitím vhodných typů sdružených tras inženýrských sítí [4], 
vybavených adekvátním zabezpečovacím zařízením MaR. O rizikový vztah pak jde zejména 
ve vazbě na stoky a nezabezpečené ochranné konstrukce vedení inženýrských sítí/IS 
adekvátním zabezpečovacím zařízením MaR. 

● Teplovodní potrubí (potrubní vedení tepelných sítí v kanálovém i bezkanálovém 
provedení) je relativně prostorově náročné a zahrnuje potenciální  riziko nepřirozeného 
oteplování či i zavodnění svého okolí. Redukce rizik je analogická včetně možnosti 
žádoucího uplatnění kvalitnějších materiálových variant (včetně monitoringu těsnosti a 
kvalitnější celkové konstrukce potrubních materiálů teplovodů dle souboru ČSN EN 13941, 
ČSN EN 253, ČSN EN 14419 atd.). I v případě teplovodů je univerzální účinnou prevencí 
užití vhodných typů sdružených tras (svého času např. právě teplovody nastartovaly razantní 
užití sdružených tras typu technické chodby či kolektory [4]). Není příznivé ani efektivní, když 
při rekonstrukcích kanálových tras teplovodů jsou navrhovány zcela jiné trasy 
s bezkanálovým uložením teplovodů. To vede k nežádoucímu zahušťování prostoru 
v podzemí. Původní kanálová trasa se stává nebezpečnou mrtvolou ponechanou svému 
osudu. Obor BT by i v těchto případech měl mít iniciativu a nabídnout postupy bezvýkopové 
obnovy s využitím původních ochranných kanálů i v případě kanálů neprůchodných či 
neprůlezných. 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.  

● Silové kabely v podzemní trase mohou být v konfliktním vztahu na své okolí analogicky 
jako potrubní vedení, zejména v závislosti na svém počtu, na svých provozních parametrech 
a funkčním významu. Vymezená poloha jejich dílčího zájmového prostoru těsně u čáry 
regulace (čáry zástavby) dle ČSN 73 6005 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 [4] či kombinované 
trasy vedení inženýrských sítí. O rizikový vztah pak jde zejména ve vazbě na plynovody či 
telekomunikační kabely, metalické kabely klasických konstrukcí. Silová vedení v nadzemní 
trase způsobují vážné (i vzájemné) problémy, zejména též ve vztahu k dopravním stavbám. 
V případě vedení NN, VN i VVN/ZVN je řešením jejich ukládání pod úroveň terénu včetně 
užití vlastních ochranných konstrukcí či lépe ochranných konstrukcí sdružených tras [4].  

● Telekomunikační vedení jsou na tom analogicky jako jiná vedení s tím, že výrazně 
nepříjemnou skutečností je to, že je jejich počet v uličních profilech relativně větší ve 
srovnání s jinými druhy vedení, že v minulosti často docházelo k volnějšímu 
(neukázněnému) 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 [4] či alespoň kombinované trasy vedení technického vybavení 
(kabelová vedení v kabelovodech typu multikanály). Zajímavé zůstávají speciální 
technologie, např. technologie  instalace speciálních optických kabelů do vozovky (do cca 10 
cm hluboké a cca 1 cm široké drážky), označované jako MCS/Road či technologie instalace 
napínáním speciálních optických kabelů do vrcholů potrubních profilů kanalizace, 
označované jako MCS/Drain a další podobná. Sporná zůstávají venkovní telekomunikační 
vedení analogicky jako venkovní vedení silová (i zde je řešením jejich přemístění pod úroveň 
terénu).  Síťový obor elektronických komunikací je relativně v nevýhodě oproti ostatním 
síťovým odvětvím, jakkoliv má k dispozici i radiotelekomunikační systémy, tj. prakticky 
nezávislé systémy na stavu veřejného prostoru sídel či stavu sídel jako takových. V čem dále 
spočívají nevýhody oboru elektronických komunikací?  Alespoň několik příkladů: - liniová 
telekomunikační zařízení/TZ včetně objektů byla a jsou do veřejného prostoru sídel 
umísťována až s jistým zpožděním (heslo, kdo dřív přijde, ten dřív mele TZ znevýhodňuje); -  
TZ byla a jsou snadno zranitelná (již svou polohou, konstrukčním řešením, svou stupňovitou 
radiální strukturou, …); - za nevýhodu lze též považovat okolnost akutní potřeby budovat 
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nové liniové trasy TZ v masovém rozsahu (na rozdíl od ostatních síťových odvětví, která 
prakticky vývojově-technicky stagnují, vykazuje síťové odvětví elektronických komunikací 
ohromný rozvojový i integrační potenciál; připomenout lze vládní program digitální Česko a 
operační program budování optických přístupových sítí); -  často se vyskytující ohrožení TZ 
včetně objektů při provádění zemních prací a terénních úprav v urbanizovaném území je 
dostatečně známo s tím, že zajištění odpovídajícího preventivního dohledu včetně zachování 
dostatečného (odpovídajícího) krytí vedení bývá nesnadné; stejně tak je dostatečně známo 
ohrožení TZ jejich nahodilým dodatečným překrytím nerozebíratelnou či obtížně 
rozebíratelnou konstrukční vrstvou (zajištění odpovídajícího preventivního dohledu včetně 
uplatnění potřebných opatření bývá i v tomto případě nesnadné). 

● Všechna vedení a jejich ochranné konstrukce bez rozdílu pak fungují svým ne zcela 
zkonsolidovaným okolím jako lepší či horší drenážní prvky v území a mohou tím mít a mají 
potenciálně nepříznivý vliv. - Za ne zcela dořešený a dostatečně preventivně ošetřený 
problém lze považovat ten, kdy z jistých  tras a míst dopravních i jiných staveb jsou 
vyvolávány do okolí mechanické a další účinky (např. otřesy a vibrace) na všechna vedení a 
jejich ochranné konstrukce . – Ohrožení vedení a objektů IS včetně jejich ochranných 
konstrukcí lokalizovaných v aktivním či pasivním inundačním území je rovněž dostatečně 
známo. – Prakticky všechna síťová odvětví mají své vlastní vážné problémy, které nejsou 
s největší pravděpodobností sama schopna řešit korektně, bez adekvátní koordinace a 
systémového přístupu.  

  

    Stav legislativních, technických a dalších podkladů 
    Řešení problematiky veřejného prostoru sídel a jejich technické obsluhy, tím i aplikace BT, 
je upraveno a ovlivňováno neúměrně velikým počtem i rozsahem legislativních, technických 
a dalších podkladů, obsahujících rozpory zásadního charakteru (překvapivě též vnitřní 
rozpory v rámci jednotlivých dílčích podkladů), dále pak je nepříznivě ovlivňováno jejich 
nepřehlednou strukturou a formou zpracování, jejich nekoordinací v nebezpečném rozsahu 
včetně jistých naschválů-jednostranných vymezení, které mají obvykle zvýhodnit vždy jen 
jednoho z mnoha oprávněných uživatelů veřejného prostoru či jednoho nositele technické 
obsluhy. Toto tvrzení lze i předvést alespoň na několika typických příkladech: 

    Konkrétně např. v zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, kde je 
v §25, odstavci 4 vymezeno zvláštní užití pozemní komunikace, tedy i místní komunikace, tj. 
veřejného prostoru měst a obcí, za které je překvapivě považováno umístění vedení 
technického vybavení, jakkoliv je v praxi ČR i vyspělých států převládající, tj. zcela běžné.  
Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, se pak paradoxně odvolává na ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení, stejně tak překvapivě činí i ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací. ČSN 73 6005 je pak od r. 2011 v revizi a již relativně dlouhá doba 
trvání tohoto procesu napovídá, že jde o nelehký úkol zareagovat na neutěšený stav 
v podzemí veřejného prostoru sídel a současně splnit požadavek garance udržitelného 
rozvoje urbanizovaného území. Navíc tento proces v posledním období nabývá charakteru 
nebezpečných a zmatečných byrokratických manipulací, kdy dochází k hrubým deformacím 
a nekompetentním zásahům do připraveného návrhu nekvalifikovanými osobami. Podobné 
zásahy a dopady lze zaznamenat i při tvorbě ČSN, EN i jiných dalších technických 
normativních podkladů nižší kategorie (např. standard péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002 
Ochrana dřevin při stavební činnosti, 2014).  

    Za koordinační problém bývá často a oprávněně označováno vyhovění všem podmínkám 
ochranných a bezpečnostních pásem  vymezovaných podle příslušných zákonů. Již také 
proto, že ve většině uličních profilů dochází k masivnímu i vícenásobnému jejich 
průniku/překryvu, aniž by příslušnými legislativními podklady bylo vysvětleno, jaká priorita či 
priority platí v prostoru onoho průniku/překryvu? Nikdo pak nenabízí rozumné vysvětlení 
vzájemného vztahu (tj. i priorit) všech pojmů-parametrů vzdáleností: min. odstupová 
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vzdálenost dle ČSN 73 6005 ↔ odstupová vzdálenost nastavená ustanoveními ochranných 
pásem dle zákonů síťových odvětví ↔ min. odstupová vzdálenost z důvodů nenarušení 
stability sousedních vedení a objektů ↔ min. šířka manipulačního prostoru v úrovni 
základové spáry a v úrovni terénu. Vyspělé státy však neuplatňují nástroje typu ochranná 
pásma vedení inženýrských sítí a na rozdíl od nás (mají svá vedení technického vybavení a 
veřejný prostor jako celek, v průměru, v nesrovnatelně příznivějším stavu) 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. – Rovněž zatím jen málokdo dokáže 
dostatečně přesně a hodnověrně odhadovat dopad ustanovení nového Občanského 
zákoníku kvalifikujícího inženýrské sítě jako nemovitosti.   
 
    Základní koordinační úsilí je pak v případě veřejné infrastruktury (v případě všech nositelů 
oprávněných zájmů ve veřejném prostoru) postaveno na umění spolupracovat, tj. dokázat se 
odpoutat z resortních pozic a s partnery se dohodnout na přijatelném (obvykle 
kompromisním, dostatečně prověřeném) 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 a podmínek 
řešitelnosti problémů 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. Evidentně lze takovému procesu účinně 
napomáhat prostřednictvím koordinačních nástrojů a technologií. 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 a 
technologií 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 a  jakoby nechtěných nedůsledností.  
    Koordinaci prvků technické obsluhy území sídel a ostatních prvků v jejich území (objektů, 
areálů, nemovitostí, …) je žádoucí 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 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. 

    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 
nepořádku v podzemí, jen málo se měnících prostorových 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. 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 nadále přetrvává a je to dáno zejména resortismem v pojetí řešení technické 
obsluhy urbanizovaného území.  
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Co a jak dělat pro obrat k lepšímu 
    Garance udržitelného stavu pak není myslitelná bez důsledného systémového řešení a 
bez inovací. V tomto případě je očekávání progresivních změn dáno vyvíjejícími se 
podmínkami a přísněji formulovanými požadavky fungování urbanizovaného území. 
Zodpovědnost v tomto ohledu leží zejména na managementech měst a obcí (na jejich 
schopnostech využívat též nezávislé odborníky) a dále na specialistech, kteří zodpovídají za 
stav rezortu dopravy a za stav resortů, odkud jsou jednotlivá síťová odvětví řízena. Jako 
příklad snahy efektivně usilovat o unifikaci řešení inovativního charakteru může posloužit 
návrh řešení specifického a užitečného typu sdružené trasy IS (jako reálného nástroje 
účelného udržení obsluhy prostřednictvím IS, tj. bez narušení provozu obsluhovaných 
nemovitostí i ev. v dlouhých uličních trasách, a současně umožnit akt ucelené obnovy 
veřejného prostoru včetně umožnění prosadit moderní výhledovou koncepci řešení IS 
v daném úseku) v podobě SMST/stavebnice mobilní sdružené trasy IS, jak jejího 
technologického profilu, tak i její nosné konstrukce (viz též  užitný vzor SMST IS,  
www.upv.cz, osvědčení o zápisu č.19323 ze dne 16.2.2009).   
    Není proto náhodné, že se snahou o co nejpříhodnější řešení vznikaly důležité nástroje, 
jak zvládat situaci. Takovým nástrojem je ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505. 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 zdravého prakticismu,  
souvisejících s dlouhodobým fungováním takovýchto podkladů (unifikačních regulativů 
koncepčních i detailních; technických, technicko-ekonomických, technicko-ekologických a 
dalších). Je důležité usilovat o nápravu legislativních, technických a dalších podkladů tak, 
aby BT měly adekvátní oporu. 

    Musí nás soustavně zajímat, jaký je stav a vývoj využívání a vnímání BT v nejbližším, 
širším i širokém našem okolí? Jaké je faktické postavení nositelů BT-aktivit v praxi? Musí nás 
zajímat, jak nás vnímají nositelé všech typů služeb technické obsluhy území, tj. i jaká je 
v tomto ohledu situace v jednotlivých síťových odvětvích a co lze dělat ve prospěch věci? Jak 
se rozhodují technologie investičních akcí liniových staveb v jednotlivých resortech? Zatím je 
tento stav a vývoj málo příznivý, příliš heterogenní, málo sjednocený, rozhodování nahodilé a 
nekoncepční. 

    Musí nás permanentně zajímat stav a vývoj legislativních, technických a dalších podkladů, 
ovlivňujících postavení oboru BT. Musíme být připraveni  a dokázat adekvátně reagovat a 
usilovat o nápravu ve všech nutných případech. Musí nás permanentně zajímat v jakém 
prostředí se vlastně pohybujeme a v jak připraveném prostředí BT nabízíme? Jak postupně 
toto prostředí kultivovat? CzSTT, zastupující obor BT v ČR, by měl vykazovat adekvátní 
iniciativu při tvorbě postupů integrace síťových odvětví v součinnosti s nimi v jejich i vlastním 
zájmu, nesporně i ve veřejném zájmu. Naše odborná společnost by pak měla pro tyto cíle 
využít i všech potenciálních spojenců. Znamená to vytvořit a více konkretizovat plány 
součinnosti s partnery-zástupci síťových odvětví, např. cestou oživení a posílení fungování 
našich odborných sekcí, když lze především začít provedením výchozí inventury faktického 
stavu a možností. – Naše postavení lze též podpořit přesnějším sledováním, evidencí a 
zveřejňováním  BT-výkonů a BT-kapacit našich korporativních členů i ostatních nositelů  BT 
v ČR. – Pro toto vše je pak žádoucí vytvářet i adekvátní podmínky, vyvolat adekvátní 
zainteresovanost těch, kteří jsou schopni a ochotni tyto úkoly smysluplně realizovat. - 
Odborná společnost našeho typu, našeho zaměření i záběru, našeho poslání, nemůže 
obsluhovat jen sama sebe. Je žádoucí, aby účinně rozvíjela své aktivity k dalšímu rozvoji 
oboru BT.  
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Závěr 
- Preventivní koordinace (i dodatečná, nápravná) za situace vyhrocujících se podmínek ve 

veřejném prostoru v intravilánech měst a obcí i v komplikujících se podmínkách 
v extravilánu (např. lze připomenout vliv majetkoprávních vztahů k pozemkům) bude 
pravděpodobně výhledově možná jen s užitím vhodných typů sdružených a 
kombinovaných tras vedení technického vybavení či větším prosazením koridorů 
v případě dálkovodů. Tím se může uvolnit prostor a preventivně tak lze ošetřit i další 
potenciální rizika prostorových i jiných konfliktů. Zcela zákonitě se začne nekompromisně 
prosazovat ekonomie prostoru (i prostor lze vlastně chápat jako základní přírodní zdroj). 

- Za situace, kdy absentuje přímá, aktivní, důsledná spolupráce a koordinace síťových 
odvětví a rezortu dopravy, je třeba vidět a vnímat, že je to mj. též obor BT, který působí 
(či má šanci působit) prakticky ve všech síťových odvětvích i  rezortu dopravy a může 
sehrát důležitou roli v integraci jejich zájmů ve prospěch udržitelného rozvoje systémů 
technické obsluhy a tím i udržitelného rozvoje měst a obcí. Lze též konstatovat, že síťová 
odvětví, v situaci požadavků nenarušování funkcí veřejného prostoru, nutně potřebují ke 
své existenci BT. Analogickou sjednocující roli napříč síťovými odvětvími má šanci sehrát 
i obor elektronických komunikací, který prokázal a prokazuje ohromný rozvojový 
potenciál a jeví se tedy jako náš další spojenec. 

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

- Současný stav a reálně očekávaný vývoj síťových odvětví, rezortu dopravy a veřejného 
prostoru dávají šanci učinit obor BT oborem významným a opravdu adekvátně 
uznávaným. 

- Ochota aplikovat BT je dnes podmiňována především ekonomickou výhodností a nikoliv 
jen argumenty technickými, technologickými či ekologickými, 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 částečně narušených zpevněných 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, 
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.  

Literatura 
[1] Šrytr P. a kolektiv (2012): Městské inženýrství. FAST VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-

248-2828-2 

27



[2] Stein D. (2005): Trenchless Technology for Installation of Cables and Pipelines.Bochum, 
Stein&Partners GmbH, ISBN 3-00-014955-4  

[3] Šrytr P. (2009): Výpadky (poruchy, havárie) inženýrských sítí z hlediska udržitelného 
rozvoje. ČVUT v Praze, FSv, ISBN 978-80-01-04289-2 

[4] Kol. autorů (2010): Sdružené trasy inženýrských sítí z hlediska udržitelného rozvoje. 
ČVUT v Praze, FSv, ISBN 978-80-01-04706-4 

[5] Šrytr P. (1998): Způsoby ukládání inženýrských sítí. Doporučený standard technický 
ČKAIT, DOS-T 09.02.01.001 

[6] Šrytr P. (2013): Technická infrastruktura sídel na rozcestí svého vývoje. Urbanizmus a 
územní rozvoj č. 5, ročník XVI., MMR a ÚUR, ISSN 1212-0855, MK ČR E 7021 

[7] TP 103 Navrhování obytných a pěších zón. Technické podmínky. Praha: MDS ČR –        
OPK, vyd. KAURA publishing, 2008, ISBN 80-902527-0-2 

[8] Pravidla a principy územního plánování, kap. 8 Technická infrastruktura. MMR a ÚÚR, 
Brno, 2010 
  

Význam použitých, zavedených zkratek: 
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Hasičský záchranný sbor, Záchranný sbor, Záchranná služba; CH+O - chyby a omyly; IS – 
inženýrské sítě; IŽP – Inspektorát životního prostředí; KHES – Krajská hygienicko-
epidemiologická stanice; MaR – měření a regulace; MD – Ministerstvo dopravy; MěÚ – 
Městský úřad; MF - Ministerstvo financí; MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj; MO – 
Ministerstvo obrany; MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu; MV – Ministerstvo vnitra; MZ 
– Ministerstvo zdravotnictví; MZe – Ministerstvo zemědělství; MŽP – Ministerstvo životního 
prostředí; NN, VN, VVN/ZN – nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí/zvláštní 
napětí; ORP - Obec s rozšířenou působností; OÚ – Obecní úřad; PRVK ÚK - program 
rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů;  RRP - realizované rozhodovací procesy;  ŘSD – 
Ředitelství silnic a dálnic; SDH - Sbor dobrovolných hasičů; SFŽP – Státní fond životního 
prostředí; SVI – Státní vodohospodářská inspekce; SZÚ – Státní zdravotní ústav; TI – 
technická infrastruktura; TZ – telekomunikační zařízení; TSK – Technická správa 
komunikací; ÚAP – Územně analytické podklady; ÚPO – Územní plán obce; ÚÚR – Ústav 
územního rozvoje; VI – veřejná infrastruktura; ZMS – Zemědělská meliorační správa;   ZS - 
Záchranná služba; ZÚR – Zásady územního rozvoje 
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Bezvýkopové technologie pro netradiční 
investory a uživatele 

 

 Richard Kuk,  

PUDIS a.s., Praha, Česká republika 

 

V rámci výstavby souboru staveb Městského okruhu, stavby č. 0065 – Malovanka 2B je 
realizována odlehčovací stoka CO3 DN 1800.  Výstavba zasahuje do území Národní kulturní 
památky Pražský hrad. Do technického řešení projektu, do druhu použité technologie 
výstavby a hlavně do návrhu monitoringu při stavbě se zcela zásadním způsobem promítly 
požadavky zástupců Pražského hradu. Jejich požadavky se projevily nejen v rozsahu 
prováděného monitoringu (a to jak požadavky na druhy měření a frekvenci měření, tak i 
prodloužením některých druhů měření až na 5 let po dokončení výstavby), tak i požadavkem 
na použití mechanizovaného štítu. 

Úvod 
Stavba Strahovský tunel 2B MUK Malovanka navazuje na západní straně na stavbu 

Strahovský tunel část 2A MUK Malovanka a na východní straně na stavbu č. 9515 
Myslbekova – Prašný most a propojuje tak v této části Hlavního města Prahy stávající a nově 
budované úseky Městského okruhu. Vlastní stoka CO3 je odlehčovací stokou za dešťovými 
oddělovači na jednotné kanalizaci a odvádí vody mimo otevřené koryto potoka Brusnice do 
zatrubnění, které následně vede přímo do Vltavy.   

Obrázek 1 - Schéma kanalizací a vodních toků budovaných v rámci výstavby stavby č. 0065 

Pozn. Úsek budovaný mechanizovaným štítem je označen kruhem.  

Inženýrskogeologické poměry 
 Všeobecně lze geologické poměry zájmového území charakterizovat jako poměrně 

složité a značně proměnlivé. Skalní podloží je tvořené sedimentárními ordovickými horninami 
- souvrství letenské. Vlastní výstavba probíhala převážně v horizontu označeném W1 - skalní 
horniny bez patrných znaků zvětrání. V nezvětralém stavu jsou břidlice deskovitě a lavicovitě 
vrstevnaté. Těžitelnost dle ČSN 73 3050 je tř. 5 – 6. Zatřídění dle ČSN 73 6133 je tř. R4. 
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Zvětralé, navětralé a zdravé 
horizonty letenského souvrství 
byly v daném území postiženy 
tektonickým porušením. 
Mocnost tektonických poruch s 
výplní jílu se střípky břidlic se 
obvykle pohybuje od 0,3 až do 
1,0 m. V místech poruch se 
vyskytují břidlice značně 
rozpukané až rozdrcené, 
střípkovitě rozpadavé s výplní 
tektonického jílu. Stupeň 
tektonického porušení má na 
hodnoty geotechnických 
charakteristik podobný vliv jako 
stupeň narušení zvětrávacími 
procesy. Směr a sklon 
vrstevnatosti měřený na 
okolních výchozech (Klárov) je 
SV-JZ se sklonem cca 40° – 65° 

k jihovýchodu. 

Z odebraných vzorků 
z průzkumných vrtů byly 
uskutečněny následující 
laboratorní zkoušky a rozbory:  

• klasifikační rozbory zemin   9 

• zeminy - zhutnitelnost PS   3 %PS 

• horniny - prostý tlak   185 MPa 

• horniny - index pevnosti  25 MPa 

• abrazivnost, petrografie, obsah křemene 6 mg/m 

• agresivita - horniny    2 

• agresivita - voda    6 

Dále bylo zjištěno, že ve flyšovém vývoji letenského souvrství se lokálně v krátkých 
úsecích (max. délka 4,0 m ve vrtu ŠPJ-404) o celkové délce cca 5% délky stoky vyskytují 
křemenné pískovce až křemence s vysokou pevností v tlaku až 202 MPa a vyšší než střední 
abrazivností (Cerchar Abrasiveness Index CAI = 4,32). 

Hydrogeologické poměry 
 Hydrogeologické poměry jsou závislé především na propustnosti horninového 

prostředí, morfologii terénu, geologických poměrech a velikosti zdroje podzemní vody. V 
zájmovém území jsou hlavním zdrojem podzemní vody atmosférické srážky. Rozlišujeme 
zde podle charakteru prostředí dva typy a to:  

• podzemní vody vázané na horniny skalního podloží - prostředí s puklinovou 
propustností  

• podzemní vody vázané na holocénní a deluviální sedimenty, příp. navážky -                       
prostředí s průlinovou propustností  

Podzemní vody v horninovém masivu skalního podloží - jedná se o podzemní vodu v 
prostředí s puklinovou propustností, tzn. v horninách ordovického stáří letenského souvrství. 

Obrázek 2 – Zákres geologických poměrů do 
podélného profilu stoky 
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Obrázek 3 - Schéma tunelovacího štítu 

Zvodeň podzemní vody zde vzniká pouze v pásmu rozvolnění puklin v horizontu hornin 
skalního podkladu. Do větších hloubek proniká voda jen v poruchových zónách. Vydatnost 
podzemní vody v ordovických břidlicích je velmi malá - skalní podloží lze jako celek 
považovat za málo propustné. Při výstavbě se ale prokázalo, že docházelo k rychlému 
poklesu vody ve vrtech, což značí výskyt dobře propojených puklin. 

Podzemní vody v pokryvných útvarech - jedná se o prostředí s průlinovou 
propustností. Zvodeň je zde závislá na množství atmosférických srážek. Hydraulický spád je 
v podstatě konformní s reliéfem skalního podloží. Vydatnost podzemní vody ve fluviálních 
sedimentech je závislá na jejich propustnosti. 

Technologie výstavby 
Výstavba byla realizována tunelovacím štítem (dodavatel stavby realizoval konkurz na 

dodavatele štítu, kde vyhrálo zařízení firmy Herrenknecht AVN 1600 před štítem od firmy 
ISEKI). Výstavba probíhala ze spadišťové šachty SO3.1 (hloubky 43 m) směrem do Jeleního 
příkopu (z Jeleního 
příkopu nebylo možno 
dovrchně výstavbu 
realizovat, protože tam 
nebyly potřebné 
prostorové podmínky a 
nebylo by možno 
únosným způsobem 
vybudovat opěrný blok 
pro realizaci štítem).  

Aby nemohlo po 
dokončení výstavby dojít 
k drénování podzemní 
vody podél potrubí stoky, byla pro utěsnění prostoru mezi potrubím a masívem použita 
injektáž cementovou směsí Ekoment RT od firmy Minova Bohemia s.r.o. 

Celková délka výstavby touto technologií byla 209 m. Použití této technologie bylo 
požadováno zástupci Pražského hradu. Požadavek vycházel z předpokladu, že tato 
technologie bude mít nejmenší vlivy na památkově chráněné objekty, nebude nutno použití 
trhavin při výstavbě a zároveň bude její realizace z dostupných technologií nejrychlejší. 
Rychlost ražby byla předpokládána 15m/den. 

Na základě požadavku firmy Herrenknecht byl na konci ražby vybudován koncový 
betonový blok, bylo požadováno, aby při prorážce odolal tlaku 100 tun. Protože nebylo 
možno tento blok opřít o zeminu na konci cílové šachty (těsně za šachtou je otevřené koryto 
potoky Brusnice vyzděné z kamenů místně i na sucho, které nesmělo být výstavbou 
poškozeno, ani zasypáno a vršek štítu vyjížděl v poloze cca 0,8 m nad terénem) bylo nutno 
tento koncový blok udělat mohutně vyztužený a zakotvit ho pomocí kotev do svahu. Koncový 
betonový blok byl 0,8 m široký. Před vlastní prorážkou byl nakonec tento blok (po dohodě 
stavby s obsluhou štítu) v místě obvodu štítu zeslaben. 

Geotechnický monitoring výstavby  
V průběhu realizace stoky CO3 byl prováděn rozsáhlý monitoring, který 

obsahoval především následující dílčí činnosti: 

• Hydrogeologický monitoring 

• Geodetické sledování objektů nivelací 

• Geodetické sledování povrchu terénu nivelací 
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• Geotechnické a geologické sledování ražeb a výkopů 

• Sledování poruch na objektech (včetně prohlídek během realizace) 

• Geodetické sledování objektů 3D 

• Měření inklinometrické a klouzavým mikrometrem 

• Monitoring dynamických účinků 

• Monitoring životního prostředí 

• Pasportizace a repasportizace inž. Sítí 

• Pasportizace a repasportizace objektů 

• Geoelektrický monitoring korozního ohrožení   

• Konvergenční měření  

Rozsah monitoringu a četnost měření včetně doby sledování po ukončení výstavby (až 5 
let v prostoru Pražského hradu) byla komplikovaně a dlouho projednávána se zástupci 
Pražského hradu. Jejich požadavky rozsah monitoringu zásadně rozšířily a tím i zdražily více 
jak dvojnásobně nad běžnou úroveň.  

V rámci hodnocení geotechnického monitoringu byl firmou PUDIS zpracován program, 
který umožnil všem zúčastněným náhled na aktuální výsledky monitoringu. Program je 
přístupný on-line a je přímo provázán na data GIS, kde lze označením jednotlivého 
měřeného bodu či profilu ihned získat jak údaje o naměřených výsledcích tak i fotografickou 
dokumentaci o umístění bodu. 

Obrázek 4 – Situace monitoringu  
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Hydrogeologický monitoring 
V průběhu výstavby se prokázalo, že hydrogeologický monitoring byl jedním 

z nejvýznamnějších ukazatelů. Jeho výsledky umožnily nejlépe a nejrychleji operativně 
upravovat parametry vlastní výstavby. Byl prováděn na síti deseti monitorovacích objektů 
realizovaných v rámci podrobného geotechnického průzkumu a v rámci podrobného 
hydrogeologického průzkumu. 

Pro záměry hladiny podzemní vody byl používán hladinoměr s elektrickým čidlem. 
Přesnost měření je 10 mm. 

V sledovaném období (tj. od 20.11.2013 do 31.12.2013 – byl vyražen úsek Š03.1-Š03.0 
– startovací a cílová šachta) byla měřena úroveň hladiny podzemní vody (včetně odečítání 
hydrostatického tlaku na manometru vrtu ŠHJ 404) na žádost RAMO v denních intervalech 
(v případě výrazných změn i 2x denně) na všech monitorovaných vrtech v zájmové oblasti. 
Průběh hladiny podzemní vody byl porovnáván i s dešťovými srážkami v území. 

Na základě získávaných výsledků bylo operativně upravováno použití bentonitového či 
vodního výplachu a tlak v tomto výplachu.  

Obrázek 5 – Průběh hladiny vody ve vrtu, který byl nejvíce ovlivněn postupem výstavby 

 
Po provedení utěsnění mezikruží mezi potrubím a horninovým masívem došlo k nástupu 

hladiny podzemní vody (nástup se projevil prakticky ihned po započetí injektáže prvních 
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úseků), která se cca během 4,5 měsíce vrátila na původní úroveň před výstavbou (jednalo se 
o zimní období s menším množstvím srážek). 

 Z monitoringu se zjistilo, že ve vrtu HJ 19, který byl umístěn až za Letohrádkem královny 
Anny (tudíž původně jen pro kontrolu prakticky v neovlivnitelné vzdálenosti) dochází ke 
zvyšování hladiny podzemní vody (až o 3m). Po vyloučení možného vlivu výstavby byla 
provedeno prověření vodovodní přípojky a zjistilo se, že v blízkosti vrtu dochází k úniku vody 
z vodovodní přípojky, který by jinak nebyl nalezen. Tento únik by se vysoce pravděpodobně 
brzy projevil i na uvedeném chráněném objektu. 

Geodetické sledování objektů nivelací 
Bylo prováděno na 9-ti objektech v areálu Pražského hradu, na kterých bylo měřeno 58 

nivelačních bodů. Měření navázalo i na dlouhodobé měření některých objektů (Letohrádek 
královny Anny, Míčovna a Oranžérie-celkem 18 bodů), které realizuje Správa pražského 
hradu (SPH). Toto navázání na dlouhodobé měření se ukázalo jako zásadní. Požadované 
ovlivnění objektů SPH bylo původně „0“, následně byly varovné i mezní stavy deformací 
stanoveny pro jednotlivé objekty individuelně (např. Letohrádek Královny Anny měl varovný 
stav 1mm a max. deformaci 2 mm.). Takovýchto hodnot lze dosáhnout v průběhu roku spíše 
teoreticky, protože se v průběhu roku projevují vlivy klimatických změn. Naštěstí 
z dlouhodobého prováděného měření bylo možno tyto vlivy vyhodnotit. Při vyhodnocení 
pohybů je nutné přihlédnout též k intervalu spolehlivosti výsledných hodnot, který má 
přesnost měření velikosti ±1,2 mm na hladině pravděpodobnosti 99% a ±0,4 mm na hladině 
pravděpodobnosti 68%.  

 V rámci geodetického sledování objektů nivelací byl k 31.12.2013 zaznamenán tento 
stav: 

a) Na objektu 161 (Královský letohrádek) bylo zaznamenáno na několika bodech 
překročení varovného stavu. Na žádném z bodů však nebyla dosažena maximální 
přípustná deformace. Vzniklá situace byla monitorována a vyhodnocována na 
jednáních RAMO se zvýšenou pozorností. Maximální sedání nastalo na bodě 4, na 
kterém byly vyčerpány 80% maximální přípustné deformace. 

b) Na ostatních objektech nebylo dosaženo ani v jednom případě příslušné hodnoty 
varovného stavu, natož maximální přípustné deformace. Nejvíce se k němu přiblížil 
bod 265 na objektu 167 (areál Lvího dvora). Sedání na něm naměřené dosáhlo 90% 
hodnoty varovného stavu (-4,5 mm), což dělá 45% maximální přípustné deformace. 
Největší hodnota sedání -5,5 mm byla naměřena již v rámci předchozí dílčí zprávy na 
bodu č. 242 na objektu č. 168 (ohradní zeď Královské zahrady). Tato hodnota ovšem 
představuje 39% hodnoty příslušného varovného stavu. 

c) V případě nerovnoměrného sedání vyhodnocovaného na sledovaných objektech také 
nebylo nikde dosaženo ani varovného stavu. Nejvíce se k němu přiblížil objekt 164b 
(stará Oranžérie) s hodnotou náklonu 1 : 5830 mezi body č. 233 a 228. 
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Obrázek 6 – Příklad záznamu geodetického sledování objektů nivelací 

 
 

Geodetické sledování povrchu terénu nivelací 
Geodetické sledování povrchu terénu nivelací se týká celkem 8 profilů s celkem 46 

geodetickými nivelačními body. Samotné měření bylo prováděno metodou velmi přesné 
geometrické nivelace ze středu se střední kilometrovou chybou do 0,3 mm. Výsledky 
vlastního sledování deformací na jednotlivých bodech jsou se střední odchylkou lepší než 
0,4 mm. 

 V průběhu výstavby mechanizovaným štítem nebylo na žádném bodu (na terénu 
nebo kolejích tramvajové dopravy) dosaženo příslušné hodnoty varovného stavu, natož 
maximální přípustné deformace. Nejvíce se k němu přiblížil bod 642, který je součástí profilů 
P64 a P71. Vertikální deformace na něm naměřená dosáhla 89% hodnoty varovného stavu 
(-6,2 mm), což dělá 62% maximální přípustné deformace. Největší hodnota sedání -8,6 mm 
byla naměřena v rámci 3. části na bodu č. 614 na P61. V jeho případě tato hodnota 
představuje 61% hodnoty příslušného varovného stavu. Jedná se však o bod, který je 
součástí profilu, který byl měřen již v průběhu prohlubování spadiště a poté i při ražbě 
mechanizovaným štítem, stejně jako tomu bylo i na profilech P61 a P69. Hodnoty sedání 
naměřené na těchto profilech jsou z toho důvodu obecně mírně vyšší, ale tyto profily spadají 
do oblasti terénu mimo areál PH, kde byly projektantem definovány i vyšší hodnoty 
varovných a mezních stavů. 
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Obrázek 7 – Příklad záznamu geodetické nivelace terénu 

 

Geotechnické a geologické sledování ražeb  
 Geologické a geotechnické sledování je jednou ze základních činností komplexního 

geotechnického monitoringu, které je z hlediska bezpečnosti i efektivnosti stavebních prací 
velmi významná. 

Geologické a geotechnické sledování při ražbě poskytuje prostřednictvím geologicko-
geotechnické dokumentace čeleb a zatřiďování horniny do technologických tříd ražnosti 
důležité informace o kvalitě horniny z hlediska tunelování. Výsledkem činnosti 
geotechnického a geologického sledování ražeb jsou geologické a geotechnické informace 
sloužící jako podklady pro upřesnění postupu výstavby a i pro úpravy technologie nakládání 
s vytěženým materiálem a kaly. 
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Obrázek 8 – Zákres výsledků geologického sledování ražeb do podélného profilu ražby 

 
Obrázek 9 – Vyhodnocení podílu hornin v raženém profilu 

 

Sledování poruch na objektech (včetně prohlídek během realizace) 
V rámci provedeného sledování nebyly nikde nedosaženy ani varovné stavy. 
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Geodetické sledování objektů 3D  
 V rámci geodetického sledování objektů 3D byl k 31.12.2013 zaznamenán tento stav: 

a) Na objektu 161 (Královský letohrádek) bylo zaznamenáno pouze na bodě D9 (č. 
161429) drobné překročení varovného stavu (který zde byl 1 mm).  

b) Hodnoty pohybů na bodě č. 272 lehce překročily maximální přípustnou deformaci. 
Tento bod byl umístěn v rostlém terénu ve svahu nad portálem a jeho pohyby 
odpovídaly jeho posunu směrem po spádnici svahu směrem dolů. 

c) Na ostatních objektech nebylo dosaženo ani v jednom případě příslušné hodnoty 
varovného stavu, natož maximální přípustné 
deformace. Všechny hodnoty se pohybovaly 
v intervalu do 2,5 mm. 

 

Měření inklinometrické a klouzavým 
mikrometrem 

Měření na inklinometrickém vrtu IV10 (umístěném 
v horní patě svahu údolí Brusnice) byla uskutečněna 
s krokem 0,5 m, reprodukovatelnost polohy byla 
zajištěna koincidencí značek na kabelu se zarážkou na 
vrátku. Měření byla prováděna v módu ručního 
spouštění aparatury. Tento způsob měření zajistil 
přesnost každého jednotlivého odečtu s chybou 
nepřevyšující 0,02 mm. 

Lze konstatovat, že v průběhu sledovaného období 
došlo k měřitelným změnám deformace, řádově 
velikosti prvních mm a velikosti deformací nepřekročily 
5 mm. Časový rozvoj deformací na inklinometru je 
prezentován graficky postupně pro jednotlivá měření. 
Výsledky měření jsou zobrazeny v kumulativním a 
 diferenciálním průběhu a měření je vztaženo k 
prvnímu nultému čtení.  

Obrázek 11 – Vývoj kumulované deformace okolo 
hloubky vrtu 15 m 

 
Nejvýraznější změny deformací byly zaznamenány v hloubkové úrovni od 14,0 do 

16,0 m, kde celkově dosáhly hodnot do 4,0 mm. Hloubkový úsek se nachází cca 14,0 m nad 
stropem ražené stoky, takže vliv ražené stoky je minimální. Příčina větších deformací může 
mít spojitost s úrovní hladiny vody v pažnici nebo se skrytou geologickou poruchou. 

Obrázek 10 – Vývoj 
kumulovaných deformací ve 
vrtu do hloubky 
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 V hloubkové úrovni 30 m v přístropí ražené štoly, dosáhly deformace velikosti do 
1 mm a průchod čelby podzemního díla se prakticky neprojevil. 

 V přípovrchové úrovni v hloubce 1,5 m, vykázaly deformace hodnotu do 2,5 mm, což 
ukazuje na stabilitu svahu Jeleního příkopu. 

 Všechny zaznamenané deformace se za sledované období vyvíjely JZ směrem tj, 
směrem kolmém k ražené stoce, a to koresponduje s předpokladem. 

Minimální až nezaznamenatelné reakce na ražbu podzemního díla a celkově malé 
deformační změny ukazují na  kompaktní geologické prostředí v místě vrtu a rovněž na 
 šetrnou metodu ražby štoly. 

Dále probíhala v sledovaném období měření na klouzavém mikrometru MPD05.  
Výstupy z měření klouzavým mikrometrem ukazují pouze na nevýznamné změny, které 

jsou v řádu prvých desetin mm v součtu - tedy na povrchu. Navíc není zde patrný žádný 
vývojový trend. Jde stále (s vysokou pravděpodobností) pouze o změny vlhkosti zemin v 
podloží, které vyvolávají tyto velmi malé posuny. Mohly by přispět i změny teploty 
konstrukce, které v důsledku velmi mírně mění napětí v základové spáře. Vzhledem k 
velikosti deformací nejsou tyto změny pro konstrukci nebezpečné.  

Monitoring dynamických účinků 
 Veškerými měřeními na určených objektech v areálu Královské zahrady Pražského 

hradu bylo prokázáno, že stavební práce při hloubení šachty Š 03.1 a při ražení štoly 
s použitím razícího stroje Herrenknecht svými dynamickými účinky neměly žádný vliv na tyto 
stavby.  

 Výsledky měření běžného seizmického neklidu, jehož příčinou je zejména dopravní 
provoz po ulici Mariánské hradby, dokladují maximální dynamickou odezvu na Letohrádku o 
rychlosti kmitání v = 0,150 mm/s (v ef = 1,05 mm/s). Maximální navýšení dynamické odezvy 
z titulu ražení bylo do 10 % (0,166 mm/s). Obdobně v tomto rozsahu i na Míčovně. 

 Na Oranžerii a skleníku byly hodnoty vibrací mírně vyšší cca 15 %. 

  Ve všech případech se jedná o velmi nízkou intenzitu otřesů a vibrací, která je 
podstatně pod stanovenými limity dle ČSN 730040.  

 Rovněž i vibrační účinky vyhodnocené váženými hodnotami zrychlení vibrací byly pod 
hygienickými limity. Hluk šířící se horninou a pronikající přes podloží do objektů mohl být 
v oblasti slyšitelných kmitočtů tj. nad 25 Hz vnímán na letohrádku a nad 50 Hz i na míčovně.. 

 

 

Další prováděná měření v rámci monitoringu - Monitoring životního prostředí, 
Pasportizace a repasportizace inž. sítí, Pasportizace a repasportizace objektů, Geoelektrický 
monitoring korozního ohrožení  a konvergenční měření potvrdily, že vliv výstavby štítem byl 
zanedbatelný a nevýznamný. Některá sledování budou dle harmonogramu monitoringu 
prováděna ještě po dobu 5-ti let. 

 

Hodnocení vybraných výsledků  geotechnického a geologického 
sledování 

V následujících grafech jsou uvedeny výsledky provedeného monitorování za celou dobu 
realizace mechanizovaným štítem provázané na vybrané hodnoty charakterizující vlastní 
výstavbu štítem. 

39



Vztah ražby a výsledků denního měření hladin v hydrogeologických vrtech 
v Královské zahradě 

Postup ražby byl zpočátku prováděn na základě rozhodnutí obsluhy štítu bez použití 
pažící suspenze. Po realizaci 18,5 m došlo v nejbližším hydrovrtu (HJ401) k prudkému 
poklesu hladiny podzemní vody a okamžitě bylo nařízeno použití pažící suspenze. Následně 
se dařilo držet hladinu podzemní vody na cca ustálené úrovni (díky operativním úpravám 
tlaku v suspenzi). K dalšímu prudkému 
poklesu hladin došlo až při prorážce na konci 
ražby, kdy došlo k úniku suspenze. Únik byl 
způsoben tím, že koncový betonový blok 
s těsněním byl pro snížení tlaku po obvodě 
štítu částečně vyšramován a při postupu šítu 
cca napříč praskl a beton vypadl. Suspenze 
pak odtekla prostorem mezi štítem a blokem. 
Prostor mezi potrubím a horninou byl 
následně vyplněn specielní směsí, která má 
za úkol zajistit, aby ani v budoucnu nemohlo 
docházet k drénování vody podél potrubí a tím 
k poklesu hladin podzemní vody. Následná 
měření hladin podzemní vody potvrzují, že 
utěsnění bylo provedeno v potřebném 
rozsahu, hladiny se dnes vrátily do původního 
stavu. 

Největší vliv na úroveň hladiny podzemní vody ve vrtech měl tlak pažící suspenze na 
čele ražby, jak dokládají následující obrázky. 

Obrázek 13 - Závislost úrovní hladiny podzemní vody na tlaku pažící suspenze v čase 

 
Obrázek 14 - Průběh vývoje tlaků pažící suspenze v závislosti na staničení čela ražby  

 
 

Obrázek 12 – Prorážka štítu 
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Přítlak a spotřeba bentonitu 
Pro zmenšení třecí síly na rozhraní pláště trouby HOBAS a líce výrubu a pro zmenšení 

potřebného přítlaku tlačného rámu na kolonu sklolaminátových trub a vlastního štítu byla 
každá 5. trouba HOBAS (čili každých 15 m) vybavena třemi otvory v plášti pro dodatečnou 
lubrikaci pláště kolony trub bentonitovou směsí. Obecně lze říci, že se zvyšující se 
vzdáleností tlačného rámu a čela ražby bylo nutné zvyšovat sílu tlačného rámu pro dosažení 
potřebného přítlaku řezné hlavy štítu. Jak ukazuje graf po proložení regresní přímky daty, 
tato závislost je prakticky lineární.  

Obrázek 15 - Závislost zvyšování síly tlačného rámu na postupu výstavby 

 
V ploše mezi potrubím a masívem dochází k plášťovému tření, resp. jde o třecí síly 

působící na plášť kolony trub a plášť samotného štítu mezi manžetou ve startovací komoře a 
hlavou razícího štítu. Maximální zatížení trub Hobas tlačným rámem byla výrobcem 
stanovena na 6947 kN. V případě ražby pod Královskou zahradou byla dokumentována 
nejvyšší vyvinutá síla tlačného rámu 3977 kN, což činí cca 54% maximálního zatížení. 

Obrázek 16 – Závislost tlačné síly na potrubí HOBAS na postup výstavby 

 
Podle technologických údajů z operační jednotky stroje bylo na lubrikaci spotřebováno 

celkem 189,36 m3 bentonitové směsi. Spotřebu bentonitu na jednotlivých úsecích ražby 
ukazuje následující graf. 
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Obrázek 17 – Spotřeba bentonitu v průběhu výstavby 

 
Spotřeba lubrikační bentonitové směsi závisela na mnoha aspektech. Zejména na 

propustnosti horninového masivu. Jak bylo již výše uvedeno, podzemní vody vázané na 
horniny skalního podloží náleží k typu zvodně v prostředí s puklinovou propustností, v 
horninách skalního podkladu, tzn. v horninách ordovického stáří, letenském souvrství. 
V neporušeném a nezvětralém stavu jsou ordovické břidlice pro vodu prakticky nepropustné.  

Dalším aspektem spotřeby bentonitu bylo „kavernování“ výrubu, respektive nadvýlomy. 
Jako jediný nástroj pro jeho vyhodnocení byla analýza technologických dat z ražby. 
Z průtokoměrů přívodního potrubí a odtokového potrubí byly analyzovány průtoky QFL a QSL 
[m3/h]. Na základě rozdílů těchto průtoků a odečtu teoretické kubatury odtěžené horniny 
z výrubu za daný časový úsek QR [m3/h] byla sestavena křivka ukazující teoretické 
kavernování výrubu resp. sycení horninového masivu suspenzí. Při výpočtu byl uvažován 
součinitel nakypření horniny 1,2. Za předpokladu že platí QFL < QSL - QR dochází k tvorbě 
nadvýlomů (kavernování). V případě QFL > QSL - QR dochází k sycení horninového masivu 
vodou, resp. suspenzí z přívodního vedení. Na základě toho vymezuje graf na níže 
uvedeném obrázku úseky, kde docházelo k výše popsanému kavernování (křivka 
v záporných hodnotách) a lze odhadnout i teoretické kubatury nadvýlomů, resp. množství 
injektované suspenze integrací plochy. 

Obrázek 18 – Odvozený průběh tvorby kaveren (nadvýlomů) 

 
 

Postup a rychlost ražby 
Rychlost ražby byla v projektu předpokládána 15m/den. Skutečná rychlost ražby se 

odvíjela od geologického složení horninového masivu, mechanických a technologických 
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vlastností zastižených typů hornin atd. a dle rozhodnutí operátora. Rychlost musela být 
upravována i s ohledem na to, aby nehrozilo uvíznutí vlastního štítu. Protože rychlost ražby 
byla mnohem menší, než bylo předpokládáno a protože bylo nutno splnit požadavky 
Pražského hradu na minimalizaci doby výstavby, bylo přikročeno k ražbě 24 hodin denně. 
Průměrná rychlost ražby na celém úseku byla 13,2 mm/min (nezapočítávány technologické 
přestávky). Skutečná celková průměrná rychlost ražby včetně technologických přestávek 
byla 5,2 m/den včetně kompletního vystrojení díla. Trend rychlosti ražby byl postupně 
klesající. 

Obrázek 19 - Postup a rychlost ražby 

 
Pozn. Rychlost ražby, která se z počátku pohybovala až 50 mm/min se cca od 100 m 

pohybovala okolo 5 mm/min. 

 

Závěr 
Na základě realizované výstavby a po vyhodnocení monitoringu výstavby lze 

konstatovat: 

1) Přestože výstavba byla realizována ve velmi heterogenním, tedy značně 
proměnlivém, horninovém masivu skalního podloží, tvořeného varisky zvrásněnými 
paleozoickými ordovickými horninami letenského souvrství, které je tvořeno 
nepravidelným střídáním horninových komponent s diametrálně odlišnými 
technickými vlastnostmi, a to jak geomechanickými vlastnostmi (např. pevnost), tak i 
technologickými vlastnostmi (abrazivnost, rozbřídavost, vrtatelnost) byla realizace 
štítem úspěšná. O reálnosti využití této technologie pochybovalo v průběhu dlouhé 
přípravy této stavby několik odborníků, kteří se v minulosti podíleli na výstavbě jak 
tunelových komplexů silnic, tak i metra v Praze a měli zkušenosti s letenskými 
břidlicemi. 

2) Přestože postup výstavby byl výrazně zpomalen nepříznivými geologickými 
podmínkami, byl i tak rychlejší, než by bylo možno dosáhnout při použití klasické 
výstavby ve štole s následným vložením potrubí stoky do vyraženého profilu. I při 
realizaci ražby na dvě protičelby by ideálně trvala kompletní výstavba minimálně 
okolo 13-ti týdnů. Vzhledem ke skutečným podmínkám včetně potíží s podzemní 
vodou a potřebou použití trhavin v některých úsecích vysoce pravděpodobně 
mnohem déle. Kompletní výstavba včetně demontáže štítu a zainjektování prostoru 
mezi potrubím a horninovým masívem trvala od 20.11.2013 do 22.1.2014 tj. necelých 
9 týdnů. Montáž štítu trvala 2 týdny, zde se ale promítly i komplikované prostorové 
podmínky (malá velikost šachty) a umístění štítu do hloubky 40 m. Otázkou je, zda 
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není možno ještě více optimalizovat řeznou hlavu štítu pro zde se vyskytující velmi 
heterogenní podmínky, které z části odpovídaly pevným skalním horninám, ale z části 
postihovaly nesoudržné měkké horniny až po úseky s velkým podílem jílů klasicky 
vyžadující razící hlavy do zemin. 

3) Velký rozsah monitoringu zde byl dán jak požadavky zástupců pražského hradu, tak i 
nedostatkem poznatků o možných vlivech této technologie v prostoru Letenských 
břidlic. Rozsah realizovaného monitoringu prokázal v některých druzích měření, že 
nedošlo k žádnému negativnímu ovlivnění, protože se vliv výstavby nijak neprojevil, 
nebo byl vliv zcela zanedbatelný. Zdálo by se proto, že při výstavbě v méně 
exponovaném území a příznivější geologii by bylo možné rozsah monitoringu výrazně 
omezit. Takováto měření pak slouží hlavně pro ochranu investora a dodavatele, 
protože jim umožňují prokázat, že realizace akce stávající objekty nemohla poškodit, 
proto bych osobně doporučoval rozsah monitoringu navrhovat i s ohledem na 
případnou potřebu tohoto průkazu.   

4) Jako velmi vhodné se ukázalo při vyhodnocení využití kombinace dat z prováděného 
monitoringu a dat poskytnutých z počítače ovládajícího a monitorujícího vlastní 
realizaci štítu. Využití těchto dat poněkud komplikovala skutečnost, že počítač 
vyhodnocuje 499 veličin a ze zkratek u nich (i po konzultaci s obsluhou štítu) bylo 
poněkud problematické identifikovat údaje, které byly pro následující hodnocení 
vhodné. 

5) Jako nejhodnější indikátor vlivu realizace štítem na okolí, který zároveň umožnil 
operativní rychlé úpravy technologie ražby (použití bentonitové suspenze, vody, popř. 
bez výplachu) se ukázalo sledování hladiny podzemní vody, která velmi rychle 
reagovala jak na vzniklé problémy, tak zároveň rychle potvrzovala účinnost 
navržených opatření. Důležité bylo i geotechnické a geologické sledování ražeb a 
sledování terénu a objektů nivelací. 

6) Celkově lze konstatovat, že použitá technologie (i přes uvedené problémy) splnila 
základní požadavek minimalizace doby výstavby se současným dlouhodobě nulovým, 
krátkodobě nevýznamným vlivem na životní prostředí, blízké okolí stavby a chráněné 
objekty pražského hradu. 
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Předpisy pro provádění vybraných metod 
bezvýkopové instalace potrubí, praktické 

postřehy ze staveb 
Petr Krejčí 

Duktus litinové systémy s.r.o. 

Úvod 
Bezvýkopové technologie a variabilita jejich použití při pokládce a obnově většiny 

inženýrských sítí je velmi výhodná alternativa, ale zároveň i doplněk k pokládce těchto sítí do 
otevřených výkopů. Z hlediska rozsáhlé sítě vodovodů a kanalizací jsou bezvýkopové 
technologie pro jejich obnovu velmi využívanou možností nejen ve velkých městech, ale i 
v malých obcích a vesnicích. Nejčastějším materiálem pro výstavbu vodovodů byla a je litina, 
pro kanalizace PVC či kamenina. Dříve hojně používaná a léty prověřená šedá litina je na 
mnoha místech na konci své stoleté i delší životnosti a je třeba ji nahradit novým a 
spolehlivějším systémem potrubí z tvárné litiny. Moderní metody bezvýkopové instalace 
umožnují nahradit i jiné trubní materiály než je šedá litina. Mezi tyto materiály se řadí např. 
ocelové a azbestocementové potrubí, potrubí z kameniny ať už je jejich rekonstrukce 
provedena ve stávající trase či v trase jiné. Rekonstrukce potrubí bezvýkopovým způsobem 
si vyžaduje definování podmínek použití jednotlivých materiálů a povrchových mechanických 
ochran potrubí v kombinaci se zvolenou metodou a okolním složením půdy. Všeobecný 
požadavek na posouzení ekonomické výhodnosti dané použité bezvýkopové technologie se 
bez těchto stanovených podmínek neobejde.  

Ne vždy a všude se bezvýkopové technologie využívají. V řadě míst převládá výstavba 
nových vodovodů a kanalizací do otevřených výkopů a bezvýkopové technologie se využívají 
např. jen pro rekonstrukce či protlaky pod hlavními komunikacemi. V řadě míst jsou však 
investory velmi hojně využívány bezvýkopové rekonstrukce vodovodů metodami berstliningu 
nebo horizontálního vrtání. Investoři v těchto lokalitách, kde se zmíněné dvě metody 
rekonstrukce vodovodů využívají, totiž s nimi mají jen pozitivní zkušenosti. Ty jsou dané 
dvěma podstatnými faktory: 

 

• Kvalitní práce odvedená prováděcí firmou, 

• Použití kvalitního potrubí s mechanickou ochranou proti poškození a s kvalitním 
spojem pro bezvýkopové technologie. 

 

V těch lokalitách, kde se bezvýkopovým metodám při výstavbě vodovodů „brání“ mají 
z velké části špatnou zkušenost z minulosti, související právě s nedodržením dvou výše 
zmíněných základních podmínek.  

Mnohdy může hrát negativní roli i legislativa, která způsobuje problém ve vypisování 
veřejných zakázek. Veřejný zadavatel musí veřejnou zakázku vypsat jako pokládku potrubí 
do otevřeného výkopu, s následnou možnou změnou na bezvýkopový proces. Tato změna je 
však už jen věcí stavební firmy, která zakázku jako celek vyhrála. Pokud by však veřejný 
zadavatel vypsal zakázku rovnou na provedení bezvýkopové pokládky potrubí, mohlo by 
dojít k postupnému odvolávání stavebních firem z důvodu diskriminačních podmínek a ke 
zdržení procesu výstavby mnohdy s konečným verdiktem, že bezvýkopová pokládka nemůže 
být realizována.  
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V našich silách je společně zamezit první příčině a přesvědčit investory, že i v lokalitách, 
kde doposud bezvýkopové technologie nevyužívali nebo s nimi měli špatné zkušenosti, 
mohou s jejich využíváním bezpečně začít. Druhá příčina je spíše záležitostí vyšších instancí 
a politiků. 

Je proto snaha vytvořit zvláštní prováděcí předpisy nejenom pro metody berstliningu a 
horizontálního vrtání, ale také pro další v oboru využívané technologie.  

Mají především sloužit ke zkvalitnění a usměrnění bezvýkopových technologií v České 
republice. Předpisy mohou využívat investoři jako vodítko pro kontrolu a dozor staveb a 
stavebním firmám usnadní práci při sestavování rozpočtů. Jelikož je v nich přesně stanoven 
požadavek na trubní materiál a spoje, velikosti stavebních jam, požadavky na rozšiřovací 
otvory a záruky jakosti na stavbě, pro všechny prováděcí firmy budou tato kritéria závazná a 
položkově je nacení. Samozřejmě je věcí diskuse mezi investory, tvůrci předpisů a 
stavebními firmami o případném doplnění či zakotvení doplňujících bodů tak, aby nikdo nebyl 
zvýhodněn. Cíl je však daný v podobě rozšíření metod bezvýkopové pokládky na další území 
v ČR a jejich zkvalitnění, které je zajištěno a podmíněno kvalitním provedením a použitím 
potrubí s mechanickou ochranou a se spojem pro bezvýkopové technologie. 

Předpisy pro pokládky berstliningem a HDD 
Jak už bylo zmíněno, je nutné v ČR zavést vymezující směrodatné podmínky, které 

budou stanovovat použití určeného druhu materiálu a spoje, včetně mechanické ochrany 
potrubí na výstavbu inženýrských sítí bezvýkopovým způsobem. Tyto předpisy by měly mít i 
vliv na dodržení správných postupů a požadovanou kvalitu při výstavbě a definovat řadu 
technických parametrů. Díky tomuto bude dostatečný přehled o tom, jaký je zvolen potrubní 
systém, jeho ochrana a spoje ve vztahu k použité technologii bezvýkopové pokládky.  

Zkušenosti ukazují, že trubky z tvárné litiny s vnějším ochranným cementovým obalem 
mají malou náchylnost na porušení. To je dáno tím, že cementový obal je vyztužen speciální 
bandáží. Při jeho použití je dosaženo vysoké kvality systému bez porušení při odpovídající 
životnosti min. 80 let. U bezvýkopových technologií není možné (nebo jen obtížně a se 
zvýšenými finančními náklady) kontrolovat stav a kondici zatahovaného potrubí, což je právě 
největší výhoda trub s mechanickým ochranným cementovým obalem.  

Tvárná litina však není jediným materiálem pro metodu berstlining a HDD. Předpisy 
vymezují i podmínky pro použití termoplastických a ocelových potrubí včetně zacházení 
s nimi. Pro potrubí z plastů je definován typ s vnější mechanickou ochranou. Mimo to, se po 
výrobci požaduje dodání FNCT testů na odolnost proti popraskání a poškození jádra trouby a 
samozřejmě z hlediska náchylnosti jakéhokoli PE obalu a ochrany proti vrypům a 
poškrábání, je vyžadováno provádět po každých 100 m vizuální kontrolu zataženého potrubí. 
V případě trubek z PE 100 RC je brána za neporušenou zejména tehdy, když po nahrnutí 
ochranných vrstev (např. ochrana PP, PE) není vidět jádro trubky. Což samo o sobě 
dokládá, že ochranná vrstva musí být na potrubí dostatečně odolná a robustní. Ochranná 
vrstva z PE pro berstlining, se proto pro potrubí z tvárné litiny nepřipouští. Ocelová potrubí se 
doporučuje používat v kombinaci s ochranu cementovým obalem nebo alternativu v podobě 
sklolaminátu.  

Spoje všech zmíněných materiálů pak musí prokazovat odolnost vůči přenesení tahových 
sil. U termoplastických materiálů je velká nevýhoda, že v teplých letních měsících při 
zvýšené teplotě stěny potrubí, dochází ke snížení tahových sil potřebných pro zatažení 
odpovídajícího úseku. Variantou pak může být snížení vzdáleností mezi úseky, což vyvolá 
zvýšení ceny za výkopové práce na hloubení šachet a konečné úpravy povrchů do 
původního stavu. U tvárné litiny lze použít pouze spoje násuvné jištěné dvoukomorové 
s vnitřním zámkem a návarkem. Jsou nepřípustné spoje se zakusovacími ocelovými ozuby, 
jelikož by mohlo nastat při větším tahu k přetržení. U ocelových trub se spoje svařují a je 
nutné doložit dokument o správném provedení svárů a jejich dostatečné pevnosti. 
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Tab. 1: Parametry spojů pro bezvýkopové technologie s využitím tvárné litiny 

Přípustná tažná síla, úhlové odklonění a poloměr zakřivení u trub z tvárné litiny s 
dvoukomorovým spojem s návarkem a zámky. Neplatí pro spoje s ocelovými ozubenými 
segmenty. 

 

Jmenovitá 
světlost 

DN v [mm] 

Dovolený 
provozní 

tlak v 
[bar]1) 

Dovolená 
tažná síla 

F 2)  v      
[kN] 

Možné 
úhlové 

odklonění 
v hrdlech v 

[°]  

Minimální 
poloměr 
zakřivení 

[m] 

80 64 70 3 115 

100 64 100 3 115 

125  60 140 3 115 

150 50 165 3 115 

200 40 230 3 115 

250 35 308 3 115 

300 30 380 3 115 

400 25 558 3 115 

500 25 860 2 172 

600 25 1200 2 172 

700 25 1400 2 172 

Zdroj: Technische Mitteilung – Merkblatt GW 323 | Juli2004 
1) Vyšší tlaky na vyžádání 
2) V přímém úseku trasy (max. 0,5° na jeden trubní spoj) lze tažnou sílu zvýšit o 

50 kN.  
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Tab. 2: Porovnání dovolených tahových sil termoplastických materiálů a tvárné litiny 
osa x: jmenovitá světlost DN/dn v [mm], osa y: dovolená tažná síla v [kN]. 
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 Zdroj: Technische Mitteilung – Merkblatt GW 323 | Juli2004 

 

Předpisy by měly popisovat v jednotlivých kapitolách např. proces pokládky pro danou 
technologii (montáž strojů, velikosti stavebních jam), zmiňují požadavky na materiál potrubí a 
spoje, velikosti tažných sil ve vztahu ke stávajícímu starému potrubí a prověření tras 
z důvodů přípojek, opravných pasů, armatur, kolen, betonových bloků atd. Dále je zde 
kapitola o procesu monitorování a kontrole pokládky nového potrubí se zaznamenáním 
tažných sil a odklonů v hrdlech potrubí. 

Ukázky provedení berstliningu z praxe 
V této části příspěvku bych rád na příkladech z praxe ukázal, že za podmínek správného 

dodržení postupů, použití potrubí s kvalitní mechanickou ochranou, použití spoje určeného 
pro bezvýkopové technologie a příslušenství, lze provést bezvýkopové pokládky kvalitním 
způsobem. Zkušené prováděcí firmy mají již své zakoupené upevňovací hlavice nebo i 
montážní zařízení. Jejich pracovníci jsou řádně proškoleni a disponují příslušným 
certifikátem opravňujícím k práci s potrubím z tvárné litiny. Některé z firem v rámci co 
nejlevnější nabídky však toto nedodržují a pak i jejich odvedená práce neodpovídá 
standardu, který by odvedla proškolená zkušená firma. 
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Obr. 1 – Pro správné provedení Berstliningu je nutné použití odpovídající upevňovací 
hlavici, která je přizpůsobena na spoj s návarkem určený pro bezvýkopové 
technologie. Na obr. Hlavice pro DN 150. Obr. 1.1 – Vnitřní pohled na zámkový spoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Upevňovací hlavice pro DN 300 umístěná a zajištěná na troubě. Příprava pro 
umístění do rozšiřovací tažné hlavy. Za oko a čep připevněná k tažným tyčím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Zatažení potrubí DN 200 proti hrdlům. Chybný postup způsobený absencí 
odborného školení na montáž potrubí. Spoj však i přes špatný postup zatahování 
vyhověl tažným silám.  
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Obr. 4 – Vzorné zapažení startovací stavební jámy v blízkosti tramvajového pásu. 
Jáma svými rozměry odpovídá délce 6 m trouby o DN 300 a manipulačnímu prostoru 
pro montáž. 

 
Obr. 5 – Střepy vzniklé drcením starého potrubí, které způsobují velké mechanické 
namáhaní na povrchu trouby. Při absenci mechanického ochranného obalu o 
odpovídající vrstvě dle FNCT (PE, PEXA) testu nebo rázového testu (cementový obal) 
hrozí od střepů poškození jiných obalů. Obr. 5.1 – Odborné přepojení a zásobení 
přilehlých domů pomocí PE bypassu při odstavené stávajícího potrubí. 

 
Závěr 
Tento článek je psán se snahou přispět k rozvoji a zkvalitnění bezvýkopových technologií 

v České republice. Snahou je, aby na tyto technologie bylo pohlíženo s důvěrou a jistotou, a 
také s vědomím ekonomické výhodnosti tohoto způsobu pokládky. K tomu je nezbytné 
dodržet pracovní postupy a použít materiál potrubí, který je pro tyto aplikace vhodný. Musí 
být zajištěná adekvátní mechanická ochrana a spoj, díky kterým bude obnovený potrubní 
systém fungovat po desítky let bez dalších oprav. 
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Statika sanačních rukávců  
Ing. Otakar Cigler 

Relineeurope Liner GmBH & Co., KG, Rohrbach, Německo 

Vložkování potrubí sanačními rukávci je dnes patrně nejoblíbenější a nejpoužívanější 
bezvýkopová metoda pro sanace kanalizací. Tato metoda se nadále rozvíjí, zdokonaluje a 
nachází nezastupitelné místo u investorů, kteří již poznali a s oblibou využívají výhody 
bezvýkopových technologií. 

Úvod 
Jedním z hlavních parametrů úspěšné sanace je statika těchto sanačních vložek. 

Bohužel toto téma bylo v „pionýrských“ dobách této metody podceňované, což vedlo 
k několika haváriím sanačních vložek. Tato neutěšená situace se postupně lepší, ale i 
nadále narážíme na malý zájmu investorů o tuto problematiku, kdy investor z důvodu 
neznalosti a neinformovanosti přenechává raději veškerou zodpovědnost na bedrech 
zhotovitele, s mylným přesvědčením, že pokud bude mít hotová vložka statický problém, 
prokáže se toto v záruční době. Bohužel, jak se již v minulosti párkrát ukázalo, není tomu 
tak. Dalším aspektem je, že jakékoliv podrobnější informace není lehké získat. V Česku 
k tomuto tématu neexistuje žádný předpis a tato problematika není řešena v rámci ČSN. 
Informace k tomuto tématu lze tedy získat pouze ze zahraničních norem a předpisů. 

Další nemalým „problémem“ jsou velké rozdíly v navržených tloušťkách stěn u různých 
sanačních systémů, v závislosti na jejich mechanických parametrech při zachování stejné 
únosnosti. Je tedy naprosto přirozené, že díky různým systémům sanačních rukávců mající 
jiné mechanické parametry jsou navrhovány různé tloušťky stěn pro identické zatížení. Tento 
rozdíl může být v závislosti na typu použitého rukávce až dvojnásobný. 

Z důvodu odlišných mechanických vlastností u jednotlivých systémů a jednotlivých 
výrobců nelze tedy v projektu uvádět min. tloušťku vložky bez uvedení jejích mechanických 
parametrů (dlouhodobého modulu pružnosti a dlouhodobé pevnosti v ohybu). Chceme-li 
vytvořit projekt, ve kterém lze použít veškeré systémy je potřeba specifikovat min. tloušťky 
stěn pro veškeré dostupné systémy, nebo přesně specifikovat stávající stav potrubí a 
požadované zatížení a postup výpočtu. Jedině tak dostaneme technicky správné a 
porovnatelné nabídky. Jak však toto správně udělat, když u nás není postup výpočtu 
standardizován? Jediným východiskem je použít některý z již dostupných předpisů. 

 

Předpisy a normy 
Bohužel v ČR neexistuje norma nebo předpis zabývající se detailně statickými návrhy 

sanačních vložek. Jedinými obecnými předpisy je tedy zákon 22/1997, který definuje 
základní požadavky na stavební výrobky, mezi něž patří mechanická odolnost a stabilita. A 
dále potom ČSN EN ISO 11296-1, která uvádí, že vytvrzený sanační rukávec musí mít 
dostatečnou tuhost a pevnost, aby odolával extrémnímu zatížení během specifické životnosti 
a zbytkovému napětí vzniklému při instalaci nebo vlivem teploty. 

 

V zahraničí je tato problematika řešena detailněji. Ve spojených státech jde o normu 
ASTM F 1216, která rozlišuje dva stavy porušení stávajícího potrubí. A to částečně 
poškozené a zcela poškozené potrubí. Tato norma není v ČR používána. V Německu je tato 
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problematika detailně popsána v normě ATV M 127-2  a nově v DWA A 143-2. Tato norma je 
v Česku požívaná a některými investory respektovaná. Představím tedy tuto normu detailněji 
společně se zpracovaným tabulkovým návrhem obsaženým v normě DWA M 144-3. 

 

Postup výpočtu podle ATV M 127-2 
V zásadě pro provedení výpočtu potřebujeme znát stav potrubí určeného k sanaci, 

zatížení a mechanické parametry navrhovaného rukávce. Je potřeba vzít v úvahu, že je 
nutno vždy počítat s dlouhodobými parametry (modul pružnosti a pevnost v ohybu) v souladu 
s normou. Norma ATV M 127-2 rozlišuje 3 stavy porušení potrubí. Podle stavu poškození je 
pak dále aplikováno zatížení a postup výpočtu.  

 
Stav starého potrubí I. 

- Stávající potrubí je trvale plně 
únosné a bez deformací 

- Přípustné jsou netěsnosti ve 
spojích a vlasové trhliny 

- Potrubí je dimenzováno na tlak 
od podzemní vody 
 

. 

 

 

 

 

 

 
Stav starého potrubí II. 

- Systém stávající potrubí a obsyp 
je trvale plně únosný, přípustné 
jsou deformace do 6% 

- Přípustné jsou podélné trhliny a 
netěsnosti 

- Potrubí je dimenzováno na tlak 
od podzemní vody 

 

. 
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Stav starého potrubí III. 
- Systém stávající potrubí a 

obsyp není dlouhodobě  
únosný 

- Přípustné jsou podélné 
trhliny a netěsnosti 

- Deformace i nad 6% 

- Potrubí je dimenzováno na 
tlak od podzemní vody, 
zatížení od zeminy, zatížení 
od dopravy, příp. jiné 
dodatečné zatížení. 
 

 

Po zatřídění potrubí do stavu poškození je nutno získat veškeré parametry stávajícího 
potrubí a okrajové podmínky pro provedení výpočtu. V zásadě se jedná o tyto parametry: 

 

Stav starého potrubí I. a II. 
- Lokální deformace stávajícího potrubí = __% (nejméně 2%) 

- Globální deformace (ovalita) = __% 

 pro stav I.: 0% u kruhových profilů/ 0,5% u vejčitých profilů (stálá hodnota) 

 pro stav II.: 3 - 6% u kruhových profilů/ 0,8% u vejčitých profilů (min. hodnota) 

- Velikost mezikruží (kruhová mezera) =__% (pro rukávce typu CIPP vždy 0,5%) 

- Výška hladiny podzemní vody nad dnem potrubí =____m (nejméně 1,5 m) 

- Dlouhodobý modul pružnosti (MPa) uvažovaného sanačního rukávce  

- Dlouhodobou pevnost v ohybu (MPa) uvažovaného sanačního rukávce 

 

Stav starého potrubí III. 
- Lokální deformace stávajícího potrubí = __% (nejméně 2%) 

- Globální deformace (ovalita) = __% 

- Velikost mezikruží (kruhová mezera) =__% (pro rukávce typu CIPP vždy 0,5%) 

- Výška hladiny podzemní vody nad dnem potrubí =____m (nejméně 1,5 m) 

- Zásyp zeminou =____m 

- Skupina zeminy zásypu G___podle ATV-A 127 

- Deformační modul zeminy obsypu =_____Mpa (v závislosti na materiálu obsypu a stupni 

zhutnění) 

- Dopravní zatížení_______dle ATV-A 127 

- Materiál stávajícího potrubí, jeho tloušťka a zbytková pevnost 

- Dlouhodobý modul pružnosti (MPa) uvažovaného sanačního rukávce  
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- Dlouhodobou pevnost v ohybu (MPa) uvažovaného sanačního rukávce 

Důležité je povšimnout si parametru „velikost mezikruží“ kdy pro veškeré rukávce 
vytvrzované na místě musí být kalkulováno s minimální hodnotou 0,5% z poloměru 
sanovaného potrubí. Jedná se o výpočtový parametr, který norma zavádí pro zohlednění 
smrštění pryskyřice po vytvrzení. Statický výpočet tedy v žádném případě nepočítá 
s nalepením vložky na staré potrubí, případně nadlepšení parametrů starého potrubí 
zatečením pryskyřice do prasklin a trhlin při použití inverzních rukávců, tak jak někteří 
dodavatelé těchto systémů s oblibou argumentují. 

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že pro potrubí ve stavu I. a II. se rukáv vždy navrhuje jen na tlak 
od podzemní vody. Rozdíl mezi těmito stavy je, že u stavu I. je potrubí nedeformované, tedy 
počítáme rukáv ve tvaru ideálního kruhu. U potrubí ve stavu II. se jedná o systém staré 
potrubí – obsyp. To znamená, že když dojde k deformaci potrubí a případně i prasknutí, 
aktivuje se zemní tlak obsypu a tento systém je potom možné považovat za nadále stabilní. 
Limitujícím faktorem je zde velikost deformace, která nesmí překročit 6%. U potrubí ve stavu 
II. tedy rukáv navrhujeme na již deformovaný kruhový profil. Pokud však je potrubí v malé 
hloubce, obecně do 1,5 m je potřeba výpočet provést vždy ve stavu III. tak, aby se zohlednilo 
dopravní zatížení, které má v těchto malých hloubkách významnou složku. 

 

Při návrhu potrubí ve stavu III. se zohledňují veškeré účinky působící na potrubí. Je potřeba 
si vždy uvědomit, že se však jedná o instalaci rukávce do již existujícího potrubí (byť ve velmi 
špatném stavu) a vždy je potřeba ve výpočtu parametry stávajícího potrubí a obsypu 
zohlednit. Výpočet tedy počítá se spolupůsobením starého potrubí a obsypu s rukávcem. 
Oproti novým instalacím totiž odpadají účinky od hutnění a zásypu. Nelze tedy navržené 
výsledné tloušťky sanačních rukávců nikdy porovnávat s tloušťkami trubek určených pro 
novou pokládku do výkopu, případně je porovnávat na základě tříd tuhosti SN. 

 

Samotné provedení výpočtu je potom možné provést především pomocí softwarowých 
nástrojů. Kdy za zmínku stojí u nás rozšířené programy. EasyPipe od firmy Ingsoft, který je 
již dostupný v češtině a program LinerB od týmu Profesora Faltera z university v Münsteru. 
Oba dva programy je možné použít pro kruhové a pravidelné vejčité profily. Pro speciální 
profily (nepravidelné vejce, tlamy, obdélníky,…) je potřeba provést výpočet podle metody 
konečných prvků. 

 

Obrázek 1 – FEM model vejčité stoky 
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Tabulkový návrh podle DWA M 144 - 3  
Z praktických poznatků vyplývá, že většina sanovaných kanalizací je ve stavu II. (v Německu 
ca. 80% v ČR ca. 60%). Z toho důvodu vznikla v Německu oborová norma DWA M 143 – 3, 
která je u nás již částečně známá.  V rámci této normy se povedlo šikovně zpracovat statický 
návrh ve stavu II. s max. 3% deformací formou tabulek. Norma rozdělila veškeré dostupné 
rukávcové systémy do 20 skupin (tříd pevnosti) podle jejich mechanických parametrů. A ke 
každé skupině vznikla tabulka s definovanými minimálními tl. stěn pro jednotlivé dimenze a 
hladinu podzemní vody. Tato norma tedy není všespásná. Funguje jen u ca. 60% procent 
případů. Vždy je tedy potřeba nejprve zhodnotit stav stávajícího potrubí a rozhodnout zda je 
tento tabulkový návrh možno použít. Zcela efektivně však norma poslouží pro přímý návrh tl. 
stěny rukávce pro potrubí ve stavu poškození II., a pro porovnání tlouštěk stěn u jednotlivých 
systémů (typů rukávců). 

Tabulka č. 1 – Charakteristické skupiny rukávce 

Na základě této tabulky se rukávce zatřiďují do 
charakteristických skupin. Zatřídění se provádí na 
základě dlouhodobých hodnot modulu pružnosti 
(zjištěného podle EN 1228) a podle dlouhodobých 
hodnot pevnosti v ohybu. Standardní plstěný 
rukávec používaný v ČR tedy spadá do skupiny 4. 
Sklolaminátový rukáv pak standardně používaný 
v ČR pak spadá do skupiny 13 – 20. Kdy například 
Alphaliner 500 spadá do skupiny 13, Alphaliner 
1500 pak spadá do skupiny 20.  

 

Ke každé z těchto 20ti charakteristických skupin je 
pak zpracována tabulka, s navrženými minimálními 
tloušťkami stěn.   
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Tabulka č. 2 – Charakteristická skupina materiálu 4 

 
Tabulka č. 3 – Charakteristická skupina materiálu 13 
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Tabulka č. 4 – Charakteristická skupina materiálu 20 

 
Na základě těchto tabulek pak lze provést přímý návrh tloušťky stěny sanačního rukávce 
nebo provést jednoduché porovnání minimálních tlouštěk stěny pro jednotlivé systémy a 
jednotlivé dimenze při stejných okrajových podmínkách a zatížení (hl. podzemní vody nad 
dnem potrubí). Jedno z takovýchto porovnání uvádím v následující tabulce. Porovnání je 
provedeno pro hladinu podzemní vody nad dnem potrubí 4,5 m. 

 

Tabulka 5 – porovnání minimálních tlouštěk jednotlivých typů rukávců 

Charakteristická  
skupina materiálu 

4 
Plstěný rukávec 

13 
Alphaliner 500 

20 
Alphaliner 1500 

DN 300  5,6 mm  3,0 mm  3,0 mm 
DN 800  14,9 mm  7,7 mm  6,7 mm 
DN 1000  18,6 mm  9,8 mm  8,4 mm 
Vejce 500/750  16,8 mm  9,7 mm   8,3 mm 

 

Z tabulky je tedy patrné, že pro naprosto stejné zatížení a okrajové podmínky je potřeba 
zcela jiné minimální tloušťky stěny. Tyto rozdíly mohou být v závislosti na použitém systému 
až 50%.  

 

Závěr 
Statika kanalizačního potrubí i sanačních rukávců je nezřídka opomíjena a investor i 
projektant spoléhá u těchto „speciálních“ technologií zcela na dodavatele, což je ovšem 
chybný postup. Dnes se dá již tvrdit, že vložkování potrubí sanačními rukávci se stalo 
standardním a široce používaným sanačním postupem. Zasloužilo by si tedy více detailnější 
pozornosti především ze strany projektantů i investorů. Ovšem, není jednoduché se v této 
problematice zorientovat, když veškeré použitelné podklady jsou ze zahraničí. Věřím, že 
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k základní orientaci poslouží alespoň prezentovaný tabulkový návrh, který je součástí normy 
DWA M 144-3, která je již dostupná v češtině. V dohledné době by mělo dojít také k překladu 
normy DWA A 143-2, která nahradí současnou normu ATV M 127-2. Jelikož u nás neexistuje 
žádný předpis, doufám, že alespoň tyto podklady poslouží k zvýšenému zájmu u tuto 
problematiku a k zvýšení spolehlivosti instalovaných vložek a tím i vložených nemalých 
investic. 
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The right cutterhead has to be designed for the “worst case” or strongest rock condition 
during the drive. Even when mainly soft soil conditions are expected for a short distance with 
hard rock condition, the cutterhead should be designed for the strong rock section. 

Soft Soil Condition – Standard Cutterhead 

The standard cutterhead is designed for soft soil conditions and soft / fractured rock. 

 

Figure 2: Standard Cutterhead 

The standard cutterhead is preferred for sand, silt and especially clay. Also stones and 
boulders can be excavated when they are not larger than 25-30% of the outside diameter of 
the cutterhead. The standard cutterhead has cutting knives for the excavation of the soil and 
soft rock with a compressive strength in the range of 8 – 15 MPa. This cutterhead should be 
used especially in loam or sticky clay. It has a more “open” design and in combination with 
high pressure nozzles or the medium pressure system, the clogging of the cutterhead is 
reduced and we reach high advance rates also in cohesive soil conditions. 

Mixed Soil Conditions – Mixed Cutterhead 

The mixed cutterhead is the most flexible and therefore the most popular cutterhead. It is 
equipped with cutting knives and cutting discs for operation in mixed soil conditions and rock 
with compressive strength of up to 50-80MPa. 

 

Figure 3: Mixed Cutterhead 

61



 

The 
microt

Figure

Rock

The ro
genera
minim
For th
are lim
for an 
strong

The cu
object 
the lar
conse
of cutt

A
A
A
T
A
T
T
F

*Please
length a

Cutting
Herren

For lon
due to

mixed cutt
tunnelling m

e 4: Adapted

k Cutterh

ock cutterh
al relations
um space o
is reason w

mited to the
AVN300 (O

g rock with U

utter tools f
is to use th

rger bearing
quently the 
ter disc. 

Machine 

AVN300 
AVN600 
AVN1200 
TBM1200 
AVN1500 
TBM2500 
TBM3000 
Figure 5: Fe

e note that this
and access to 

g discs sma
nknecht pro

nger drives 
o the backlo

terhead is
machine sys

d mixed cutt

head – R

ead is des
ship betwee
on the cutte
we install sm
eir maximum
OD410mm) 
UCS of 30 M

for smaller d
he largest c
gs. The diam
 maximum 

Outsi
Diame

410mm 
780mm 
1505mm 
1450mm 
1810mm 
2950mm 
3500mm 

easible maxi

s is a general 
cutting head. 

aller than 12
ovides cuttin

in hard roc
oading syste

s available
stem) and fo

terhead with

Rock 

igned with 
en the cut
erhead is re
maller cuttin
m bearing lo

with 6” and
MPa. 

diameters a
cutter disc p
meter of the
loads. The 

ide 
eter 

6

imum comp

schedule, the

2“ are supp
ng discs fro

ck and abras
em. Access 

e for remo
or EPB pipe

h “exchange

cutting dis
terhead dia
equired to 
ng discs on
oad. The s
d 8” cutting 

are also ma
possible, en
e cutting dis
larger the b

Disc 
Size 

6“+8“ 
7“ 

11“ 
11“ 
12“ 
14“ 
17“ 

pressive stre

 application is

lied as mon
m 12” upwa

sive ground
to the cutte

ote contro
e jacking ma

eable disc b

cs for hard
ameter and
install a suf

n small diam
mallest mix
discs, this 

de of high t
nabling a hi
scs determin
bearings the

Max. Com

ength depen

s also depende

noblock due
ards with ex

d, it is possi
erhead is po

olled slurry
achines. 

based cuttin

d rock cond
d the size 
fficient num
meter cutter
xed-rock cu
cutterhead 

tensile tool 
igher maxim
nes the size
e higher ma

pressive St

nding on ma

ent on the roc

e to the limit
xchangeable

ble to chang
ossible in H

y machines

 

g knives” 

ditions. The
of cutting 

mber of cutt
rheads, cut

utterhead av
is limited to

steel. In ge
mum load c
e of the bea
aximum load

trength UCS

30 M
50 M

130-150 M
150-200 M
250-300 M
300-350 M
350-400 M

achine diam

k characterist

ted space a
e cutter ring

ge the cutti
errenknech

s (“AVN“ 

ere is one 
discs: A 

ting discs. 
tting discs 
vailable is 
o medium 

eneral, the 
apacity of 

arings and 
d capacity 

S* 

Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 

meter 

ics, drive 

available. 
g. 

ng tools 
ht 

62



 

microt
from ID

Figure

Spec

In uns
the me

‘Inside
ground
cutterh
destab
loose 

tunnelling m
D1500/OD1

e 5: Rock Cu

cial appli

stable groun
echanical fa

e running’ s
d condition
head is rot
bilized. This
gravel. 

machines fro
1810mm wit

 

utterheads o

ications 

nd the cutte
ace support

Figure 6: A

standard a
s or when 

tating in th
s kind of sp

om ID1200/
th compres

of AVN slurr

erhead can
t. 

Adapted Cu

nd mixed 
the covera

e shield, fo
pecial cutter

OD1490mm
sed air and

ry machines

 be partially

tterheads fo

cutterheads
age is redu
or this reas
rhead desig

m and even
 an installed

s 

y closed, w

 
or optimized

s can be a
uced to a 
son the so
gn is applic

 under grou
d airlock. 

with addition

d face suppo

applied in s
minimum. 
il above th
able in run

und water c

nal plates to

ort 

sensitive, n
The ‘Inside

he shield w
ning sand, 

onditions 

 

 

o improve 

 

not stable 
e running’ 
will not be 

coarse or 

63



 

Obst

Single
they a
microt
tools d

Figure

The gr
Swede
capac
 

Conc

At the
inform
choos
cutterh
cutterh
be hig
back a
 

Abou

tacles 

e large ston
are bedded
tunnelling m
during the d

e 7: Rock Cu

ranite bould
en. Larger 
ity to excav

clusion 

 start of a p
mation of gr

e the best
head is a c
head is the
gher, but w
and the proj

ut the Au

nes and bou
d in stable
machine sys
drive. 

utterheads o

der on the l
machines h

vate larger b

project the 
rading curv
t suitable m
compromise
 right choic
hen the firs
ject is a suc

uthor: 
Dipl.-Ing
technica
graduat
and sh
backgro
of utility
consulta

Sales 
zurlind

ulders can 
e soil. Whe
stem should

of AVN slurr

eft hand sid
have more 
boulders be

design eng
ves, compre
machine sy
e between e
ce, because
st unexpect
ccess for the

g. Lutz zur
al Know-Ho
tion in Civil 
haft sinking
ound and h
y tunnelling 
ants and co

Manage
de.lutz@her

   ww

be excava
enever a la
d be equipp

ry machines

de was exc
power, larg

ecause of th

gineer need
essive stre
ystem and 
economic r
e it has the
ted boulder
e client and

r Linde ha
ow in the tun

Engineerin
g projects 
is expertise
projects ma

onstruction c

er, Herren
rrenknecht.d

          ww.herrenkn

ted with m
arger numb
ped with an

s 

cavated with
ger tools in
eir weight a

s a good g
ength, obsta

cutterhead
easons, ris
 most flexib
r or rock is 
d constructio

s been ga
nneling bus
g he was re

all over 
e to develop
akes him a 
companies.

nknecht 
de 

necht.com

ixed or roc
ber of ston
n access do

h an AVN80
nstalled and
and size. 

eotechnica
acles, size 
d. Often th
ks and safe
bility. The in

passed th
on company

aining allrou
siness for a
esponsible 
the world

p tunneled 
competent 
 

AG, Sch

ck cutterhea
nes is expe
oor to chang

00 rock cutt
d have an 

l report inc
of boulde

he correct 
ety. Often t
nvestment 
e investme
y. 

und experie
lmost 20 ye
for various 

d. His geo
solutions fo
partner for 

hwanau, 

ads, when 
ected the 
ge cutting 

 

terhead in 
increased 

luding the 
rs etc. to 
choice of 
the mixed 
costs can 

ent is paid 

ence and 
ears. After 

tunneling 
otechnical 
or all kind 
tunneling 

Germany  

64



Rizika při provádění bezvýkopových metod a 
jejich porovnání s riziky u metod konvenčních 

 
Ing. Karel Franczyk, Ph.D. 

 

1. Úvod 
Řečeno velmi lapidárně – porovnávat rizika bezvýkopových technologií a rizika technologií 

klasických, což bylo zadáním tohoto článku, nelze. Existuje bezpočet technologií z kategorie 

„bezvýkopových“ a každá z nich má svá rizika, své výhody a nevýhody a také svá omezení. 

Stejně tak existuje bezpočet stavebních projektů a ty všechny se od sebe liší, vnějšími i 

vnitřními podmínkami, okolnostmi, nejrůznějšími vlivy a z toho všeho pramení rizika toho 

kterého daného projektu, jejich posouzení a eliminace. Každý projekt by měl začínat a 

vycházet z analýzy rizik, které se váží k danému případu a teprve poté by mělo dojít k volbě 

technologie provádění. /1/ 

Bezvýkopové technologie vznikly mimo jiné proto, protože klasické výkopové metody se 

nedokázaly dostatečně vypořádat s mnohými riziky a bylo třeba hledat technologie 

alternativní. Z toho však automaticky nevyplývá, že bezvýkopové metody jsou vždy méně 

rizikové, protože v řadě konkrétních aplikací to z různých důvodů může být naopak.  

 

Proto budou v článku postupně vysvětleny rizikové faktory dle obvyklého členění v rizikových 

analýzách stavebních projektů, budou zmíněna základní rizika některých technologií a 

v závěru uvedu příklad rizikové analýzy pro  mikrotunelování jako jednu z mnoha BT metod, 

prováděné pomocí vyhodnocení odpovědí skupiny odborných respondentů. 

 

Jejich odpovědi byly zprůměrňovány a vyneseny do grafu. V něm je možno dle Antilla [2] 

rozdělit oblast vysokého rizika (žlutočervená barva), oblast středního rizika (oranžová) a 

nízkého. U rizika vysokého je nutno přijmout opatření k jeho minimalizaci a přenesení, u 

rizika středního postačí jeho omezení a riziko nízké je možno akceptovat. 

 

2. Rizikové faktory 
 

- Vlastní pracovníci – riziko dané možnosti, že udělají chybu, nedodrží tech. postup, 

nepochopí stanovené úkoly atp. 

- Subdodavatelé – obdoba, ale pro zaměstnance najaté od jiné firmy. 

- Klimatické podmínky – nakolik mohou klimatické podmínky ohrozit průběh prací ( 

přívalové deště, velký mráz, extrémní horko, atp.). 
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- Časový faktor – riziko plynoucí z prodlužování doby provádění (např. uplynutí doby 

záboru, atp.). 

- Použité strojní vybavení – myšleno veškeré strojní vybavení pro daný druh činnosti – 

nakolik se v něm mohou projevit skryté vady a poruchy s fatálními následky. 

- Použitý materiál  – nakolik představuje riziko vlastní použitý materiál (např. destrukce 

ocelových nosníků u hloubení, prasknutí roury u mikrotunelování, atp.). 

- Geologické podmínky – riziko plynoucí ze složitých geologických podmínek a jejich 

náhlých změn. 

- Vliv podzemní vody – riziko dané jejím výskytem. 

- Výška nadloží – nakolik představuje riziko ať už v podobě např. extrémní hloubky či 

naopak minimálního krytí. 

- Antropogenní překážky – myšleny jakékoliv pozůstatky lidské činnosti – např. staré 

skládky, smetiště, atp. 

- Inž. sítě – riziko dané možným výskytem inž. sítí v místě provádění ( 

pravděpodobnost rizika bude zřejmě vyšší u výkopů, kdy musíme procházet všemi vrstvami 

podzemí a naopak závažnost rizika bude patrně větší u bezvýkopových metod,  kdy nemáme 

možnost zasáhnout do čelby). 

- Živá příroda – obdoba, ale riziko dané výskytem zejména kořenů v místě provádění. 

Dále taky možnost její devastace během provádění stavby ( např. vlivem narušení režimu 

podzemní vody, zásahem do kořenů, poškozením, atp.)  

- Vliv na povrchovou zástavbu – riziko je dané výskytem budov a ohrožených objektů 

v bezprostřední blízkosti místa – myšleno obecně městské prostředí 

- Nesplnění nároků na přesnost – nakolik představuje nesplnění těchto nároků riziko 

(případné nedodržení spádů u kabelových kolektorů bude jistě menší problém než u 

gravitačních sběračů). 

 

3. Přehled základních rizik některých technologií 
 
3. 1  Bezvýkopové technologie 

- Propichování 

Rizika vyplývají z malé přesnosti provádění a délkového i průřezového omezení a 

představují možnost poškození podzemních vedení a poškození až ztrátu strojního 

vybavení. 

- Vodorovné beranění 

Rizika vyplývají z celkové neřiditelnosti a zejména z přenosu vibrací a rázů, které mohou 

negativně ovlivnit až poškodit okolní zástavbu 
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- Horizontální vrtání 

Rizika vyplývají z nemožnosti řízení vrtání u větších délek ( nad cca 50 m), z možnosti ztráty 

vrtu a vrtného náčiní v nevhodné geologii, případně spočívají v možnosti poškození trubních 

chrániček 

 

- HDD vrtání 

Rizika vyplývají z nemožnosti udržet po celé délce souvislý spád, z možnosti ztráty vrtu, 

vrtné hlavy a z možnosti poškození zatahovaných trub 

 

- Mikrotunelování ( Obr. 1) 

Rizika vyplývají hlavně z možnosti ztráty nebo poškození strojního vybavení vlivem nafárání 

nečekané překážky. ( Viz samostatná riziková analýza) 

 

- Trubní protlak 

Rizika spočívají v přítomnosti lidí na čelbě, zejména v poruchových zónách či zvodnělých 

vrstvách. V případě odvodňovacích opatření zase může hrozit riziko suffoze. 

 

- Částečně mechanizované štíty 

Rizika spočívají v přítomnosti lidí v podzemí, v možnosti sčerpávání drobných částic, 

v problematickém utěsnění panelového ostění – tedy vždy ve zvodnělém nebo náhle 

zvodnělém prostředí 

 

- Ruční ražba 

Rizika vyplývají z přítomnosti lidí na čelbě a z omezení ve složitých geologických poměrech. 

Také vzrůstá riziko suffoze při ražbě pod hladinou podzemní vody, zejména u větších profilů. 

Zde navíc hrozí i deformace na povrchu a u povrchových objektů v rámci vývoje poklesové 

kotliny. 

 

- Vložkování 

Rizika jsou daná schopností vybavení a osádky k dokonalému přilnutí a statickému zpevnění 

výsledné opravy. Tedy se mohou projevit nekvalitou výsledné práce a nutností opětovné 

sanace v nedaleké budoucnosti 

 

- Berst lining, vytlačování 

Rizika vyplývají z nutnosti perfektního provedení prací a tedy se opět mohou projevit 

sníženou výslednou kvalitou 
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3. 2  Výkopové metody 

Dle náročnosti prostředí, hloubky výkopu, situace na povrchu a dalších vlivů existují 

následující rizika této metody: 

 

- Možnost zavalení lidí na dně výkopů 

- Destrukce výkopu s eventuálními deformačními projevy na okolí 

- Nezvládnutelné přítoky vody do dna výkopu znemožňující provedení prací  

- Při okolním sčerpávání hladiny podzemní vody, možnost suffoze s devastující mi 

projevy na okolí 

- Nešetrný zásah do povrchu, devastace povrchových objektů, zeleně, komunikace 

případně inženýrských vedení 

- Vyvolané dopravní a smogové problémy na povrchu 

- Zábory pozemků, které mohou být doprovázené soudními hrozbami, žalobami, 

nároky na krytí škod či ušlých zisků 

- Z toho vyplývající politická omezení ze strany místních samospráv 

- Možnost pádu okolojdoucích lidí do výkopů nebo jejich jiné poškození touto činností 

- Při nedostatečném zhutnění či využití nekvalitních zásypových hmot pak do 

budoucna deformační projevy na terénu i položeném potrubí, což nemusí být patrné hned při 

dokončení prací, ale může se vyvinout až časem 

 

Jak je vidět, je obtížné dělat na základě porovnání rizik výkopových a bezvýkopových metod 

nějaké obecné soudy. Snad se však dá říci, že rizika bezvýkopových metod se váží většinou 

buďto ke kvalitě prováděného díla, k poškození strojního zařízení případně k poškození 

okolních sítí. Tato rizika se dají eliminovat nasazením kvalitních zařízení, což však může 

vést k prodražení výstavby. 

Naopak rizika výkopových metod, případně konvenčních razících metod, se mohou týkat jak 

kvality díla a jeho okolí, ale i životů lidí a ohrožení povrchových objektů. 

 

4. Riziková analýza – rizika mikrotunelování  prostřednictvím 
vyhodnocení odpovědí odborných respondentů. 
 

Na základě předem stanoveného metodického postupu /3/ byla oslovena statisticky 

hodnověrná skupina odborníků, která se vyjádřila k jednotlivým rizikovým faktorům daného 

projektu. Jejich odpovědi byly zprůměrovány a vyneseny do grafu ( obr. 2) 
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Interpretace grafu mikrotunelování 
Nejvyšší je riziko  plynoucí z geologických podmínek, které je jako jediné v prostoru 

nejvyššího rizika. Toto riziko lze omezit jednak dobrým průzkumem a jednak kvalitnějším a 

univerzálnějším strojním zařízením. Přenést se dá vhodným pojištěním.  

 

O něco nižší parametry má faktor podzemní vody, který lze velice dobře eliminovat vhodným 

strojním vybavením. Samotné strojní vybavení se nám rovněž objevuje mezi faktory 

středního rizika, z čehož vyplývá, že kvalita tohoto zařízení je jednou z nejdůležitějších 

položek u jakéhokoliv mikrotunelovacího projektu. Ostatně s ním i trochu souvisí další faktor 

středního rizika – nedodržení nároků na přesnost. 

 

Za zmínku stojí ještě riziko dané použitým materiálem potrubí. Jak je vidět, u mikrotunelování 

bude platit důraz na vysokou kvalitu jak strojního vybavení, tak i použitého materiálu trub. 

Ostatní rizika nejsou významná a dají se akceptovat. 

 
Ocenění rizika 
Pokud se zaměříme čistě na mikrotunelování, představují výše zmíněná rizika nebezpečí 

těchto událostí: 

 

- Geologie - Zastavení stroje na nepředvídatelné překážce v podzemí, nutnost jeho 

uvolnění, vyproštění, případně oprava. 

- Strojní vybavení – Zastavení stroje z důvodu vlastní poruchy, nutnost jeho uvolnění 

a oprava buďto v podzemí či na povrchu. 

- Nároky na přesnost – Nutnost opravy nepřesně uloženého úseku potrubí. 

- Materiál – nutnost lokální opravy v místech defektu materiálu. 

 

Z předchozích grafů je zřejmé, že nejzávažnější událostí může být zastavení stroje vlivem 

nepředvídatelné geologické překážky. Taková událost vyvolá následující náklady: 

 

- vyhloubení provizorní stavební jámy v místě hlavy – může být placeno pojišťovnou 

pokud je stavba správně pojištěna, 

- opravu stroje – platí pojišťovna, protože všechny mikrotunelovací systémy v podzemí 

musí být dle všeobecných podmínek pro stavební projekty pojištěny, 

- náklady spojené se zdržením výstavby – tyto náklady nese zhotovitel stavby nebo 

investor, podle toho jak je postavená smlouva a co bylo bezprostřední příčinou zastavení 

stroje , 
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- náklady spojené se záborem plochy provizorní stavební jámy na povrchu – opět je 

nese investor nebo zhotovitel. 

Ilustračně lze uvést zkušenosti firmy AGD z Velké Británie, která provádí v průměru 3000 m 

mikrotunelování různých průměrů ročně a to těmi nejšpičkovějšími dostupnými systémy. Tato 

firma zaznamenala za deset let tři případy havárií při mikrotunelování s následujícím 

průběhem: 

 

- najetí na překážku – oprava stroje za 40 000 GBP plus cena provizorní jámy. 

- zastavení stroje o nadměrné balvany a jeho dodatečné poškození bagrem při 

hloubení provizorní jámy – oprava stroje za 25 000 GBP plus cena provizorní jámy. 

- zastavení stroje na neočekávaném geologickém rozhraní (štěrkopísky / pevná skála) 

– oprava stroje za 37 000 GBP plus cena provizorní jámy. 

 

Z výše uvedeného příkladu se dá odvodit maximální výška nákladů případné havárie na 

cenu za opravu stroje cca. 1 500 000 Kč, což je nejzávažnější náklad této eventuální 

havárie. Hloubení provizorní jámy by nemělo přesáhnout částku 300 000,- Kč a ostatní 

položky jsou méně významné. Je také patrné, že na tyto hlavní náklady případné havárie je 

možné, či dokonce nutné pořídit pojištění. 

 

Porovnání rizika s alternativními technologiemi 
Mikrotunelování představuje riziko poškození stroje a následné opravy. Na druhou stranu 

z podstaty technologie mikrotunelování jsou vyloučena následující rizika, která platí pro  

metody výkopové či pro klasické ražení s přítomností lidí na čelbě: 

 

- riziko ohrožení zdraví a života lidí na čelbě nebo na dně výkopu – náklady prakticky 

nelze vyčíslit, 

- riziko propadnutí stropu či čela a případné vykomínování  na povrch – možné 

následky mohou být opět nedozírné a nevyčíslitelné, 

- riziko skryté sufóze představující nebezpečí destabilizace povrchových objektů do 

budoucna – náklady mohou dosáhnout velmi vysokých částek, přičemž se velmi 

problematicky dokazuje míra zavinění, 

- riziko destrukce povrchových objektů vlivem vyjetí nezapaženého boku díla, náhlého 

vykomínování, nafárání zvodnělých horizontů, apod. – riziko až nevyčíslitelných škod na 

majetku a zdraví lidí, 

- riziko sedání povrchu s možným vývojem škod na povrchových objektech  
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5. Závěr  
 

Výstavba podzemních vedení  je z podstaty riskantním odvětvím lidské činnosti.  Dávná i 

nedávná historie tohoto oboru pamatuje  bezpočet případů dramatických havárií i s oběťmi 

na životech a s obrovskými materiálními škodami. Tato skutečnost sebou přinesla do 

klasických metod nutnost využívání technik na úpravu okolních zemin a hornin a také 

potřebu stabilizace okolních objektů před zahájením výstavby, což vede k dramatickému 

prodražování   těchto investičních akcí. Oproti tomu stojí technologie bezvýkopové, které 

představují rizika spočívající spíše v možnosti poškození strojního zařízení.  

Riziko poškození strojního zařízení lze  minimalizovat dobře provedeným geologickým 

průzkumem a kvalitním strojním vybavením na naprosto únosné minimum. To ovšem není 

zadarmo.  Hlavním problémem práce s riziky a rizikovými analýzami u bezvýkopových metod 

je tudíž to, jak zabezpečit stavbu proti hlavním rizikům a zůstat přitom v únosných a 

konkurenceschopných nákladech. Zodpovědně se chovající subjekt, který vezme rizika do 

úvahy a pracuje s rezervou na rizikové situace se totiž logicky dostane do nevýhodné pozice 

oproti subjektům méně zodpovědným. Tento problém je neřešitelný, pokud pravidla 

výběrových řízení stavebních zakázek budou brát ohled pouze na nabídkovou cenu 

v agregovaných položkách. 

Řešením by bylo členění liniových staveb do více položek i nepovinných ale uplatnitelných 

v případě rizikových stavů, případně vypisování soutěží podle tzv. „Žlutého FIDICu“, tedy 

včetně realizačního projektu. 
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Reko kanalizace Mariánské Lázně 
Zamyšlení se nad problematikou BT ve složitých lokalitách 

lázní a měst. 
Jiří Zima, spol. Skanska, a.s. 

 
   V tomto příspěvku bych na vzorovém projektu rekonstrukce kanalizace v lázeňské 
městě chtěl demonstrovat pozitiva, ale hlavně negativa takové stavby ve velmi 
citlivém území. 

   Byl jsem účastníkem této rekonstrukce v roli GD a nerad bych, aby mé poznatky a 
připomínky, jakýmkoliv způsobem snižovaly úspěšnost této stavby a zásluhy dalších 
účastníků. 

   Celý problém vzniká už u hledání finančních zdrojů. Zde je nutno říci, že v dobách 
„rozvitého“ socialismu to bylo jednodušší. Nechci v žádném případě vychvalovat 
systém „řízených investic“ a státní plány rozvoje. Ale je nutné říci, že se dařilo 
združování investic, což je dnes velmi problematické. Vezměme si příklad u vody, 
kde se nám účastní několik ministerstev a když do toho ještě zamíchám zdroje EU, 
tak zjistíme, že nejlépe by bylo stavět za své! 

   Na příkladu lázeňského města to jsou PLZ (přírodní léčivé zdroje), které jsou 
v gesci Ministerstva Zdravotnictví, splaškové vody spadají pod životní prostředí a 
povrchové vody po zemědělství.Nemluvě o městské infrastruktuře, která podléhá 
obci a ve finále ministerstvu místního průmyslu, případně ministerstvu kultury, pokud 
je město památkově chráněno. Jak má tedy investor postupovat, aby připravil 
smysluplný projekt, který by měl konečné řešení ve městě. 

   Naše společnost, nemyslím jen Skanska ( u které v současné době pracuji), ale i 
celou CzSTT, se hlásí k tomu, že minimalizuje výkopové práce. To se také 
v Mariánských lázních podařilo, ale bohužel ne tak, aby to bylo konečné řešení. 
Vždyť jen v odvádění vod jsme se vrátili o několik let zpět. Podařilo se sice výrazně 
snížit množství balastních vod a ochránit prostředí PLZ, ale nahradili jsme balast 
dešťovými vodami, protože se napojovali všechny domovní přípojky a tedy i 
dešťové.Tím jsme samozřejmě moc nevylepšili podmínky pro biologické čištění vody 
na ČOV. 

   Vlastní projekt neřešil, ani nemohl, dešťové vody. Ani jako odvedení do vodoteče, 
která dělí Mariánské lázně téměř v celé délce (Ušovický potok) a už vůbec jako 
hospodaření s dešťovou vodou. Nemyslím jen domovní přípojky ale i povrchovou 
vodu ze stále zvětšujících zpevněných ploch. 

   Další klasický problém, který se projevuje v každém městě, jsou vstupy do 
opravovaného profilu. Úřady chápou BT, jako práci, která neomezí provoz na 
komunikacích. Zde chybí osvěta a vysvětlení konkrétního případu použité 
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technologie. Zásadně je třeba přiznat, že používáme mylný překlad z angličtiny- 
nejedná se o bezvýkopové, ale bezrýhové technologie! 

   V Mariánkách byl také problém, který přetrvává dodnes, technologická nekázeň. 
Tam se díky nešťastné manipulaci s nebezpečnou chemikálií podařilo kontaminovat 
Lesní pramen. Investoři, ale i další účastníci výstavby se bránili technologií HR. 
Těžko se  vysvětlovalo že k sycení rukávu dochází mimo staveniště a že nehoda byla 
způsobena porušení mnoha úkonů. Myslím, že se nemusí jednat o tak specifickou 
technologii jakou rekonstrukce kanalizace  HR je, aby technologická nekázeň 
zkomplikovala jakoukoliv činnost dodavatele. Mám obavu, že nahrazování odborných 
pracovníků za nekvalifikované, ale levnější, vede do pekel. Podle mne je to jeden 
z následků špatné legislativy, konkrétně zákona o zadávání veřejných zakázek a 
kriteriem nejnižší nabídkové ceny. To začíná už u projekčních prací a pokračuje i 
v realizaci. 

   U kanalizací je vždy také problém kde začíná a končí dodávka stavby. Hlavní 
problém bývá napojení přípojek. Až při vlastní stavbě se teprve prověřuje co napojit a 
vždy je  otázka kde. Co platí objednatel, co uživatel a v tomto detailu často dochází 
k následným poruchám, nebo netěsnostem. Myslím, že je lhostejné zda se napojuje 
BT nebo klasicky. Celý problém není technický, ale ekonomický. Je zde hranice dvou 
investorů a vlastně není soudce. Pokud to zhotovitel neprovede za své, tak je 
problém! Řešení by bylo, kdyby pro akci byla určena určitá rezerva nebo paušální 
položky, kterou by to bylo kryto a bylo by na zhotoviteli jak se s tím popere. 

   Vlastní návrh technologie, použité pro tu kterou trasu, by také měl být v kompetenci 
realizátora. Investor by měl vymezit jen délku a profil, případně médium a soutěžící, 
následně zhotovitel by si určil, kterou technologii použije i za cenu variantních řešení. 
Zde by mohla společnost CzSTT zaujmout pozici určitého arbitra a doporučit 
nejvhodnější technologii. V oblastech, kde je vlastní těleso kanalizace narušené 
například volným kysličníkem uhličitým a degradace betonových prvků probíhá až do 
rekonstrukce, je důležité reagovat na skutečný stav potrubí a šachet těsně před 
sanací. Toto se samozřejmě projevuje v lázeňských oblastech, ale může se jednat i o 
poruchy způsobené jinými vlivy například mechanické. Zemní poruchy způsobené 
hornickou činností, nadměrným zatížením komunikace a v neposlední řadě chybným 
použitím materiálu nebo nekvalitou práce při vlastní výstavbě. 

   Samostatnou kapitolou by mohly být sanace zednickou metodou. Zde mi nezbývá 
než smeknout před pracovníky, kteří často v minimálním profilu pro pohyb odvádějí 
perfektní práci a výsledkem je stoka jako nová. Navíc veškerá činnost probíhá ze 
stávajících vstupů a bez nároku na velké zábory v komunikacích. U této technologie 
je důležitý správný výběr obkladového materiálu, ale hlavně pojiva a sanačním 
malt.Určitý problém je se stropem stoky nebo štoly, který může být i staticky narušen 
a pak je tato technologie i nebezpečná a musí se především řešit bezpečnost 
pracovníků.Možná by pomohl lepší průzkum v rámci přípravy projektu, případně 
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vlastní sanace. Zde by mohly pomoci geofyzikální metody, protože průmyslová 
kamera to neukáže. 

   Dosti často je stoka před sanací v takovém stavu, že se tudy kvůli sedimentům, 
případně závalům neprotáhne ani kamera, případně robot a je nutno toto řešit 
postupně, případně část profilu otevřít a řešit to otevřeným výkopem nebo novým 
vstupem. Zde mne kolikrát napadlo, jestli nepoužít jiný nosič pro průmyslovou 
kameru, než je „vozík na kolečkách“, ale třeba nějaký plovák, který by kritický úsek 
po částečném naplnění vodou, překonal. Případně to řešit kamerou, která by byla 
tímto úsekem mechanicky protažena. Doufám, že to bude v budoucnu řešitelné, 
protože to nejdůležitější, co by nám mělo ležet na srdci je bezpečnost pracovníků 
pracující v sanovaném profilu tak jak to naznačuje následující karikatura.  
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Mechanizovaný štít pod Pražským hradem – 
STOKA CO 3 

Ing. Milan Schagerer, Ing. Jaroslav Kunc 

Energie – stavební a báňská a.s. Kladno,  
HOBAS CZ spol. s r.o. Uherské Hradiště 

Popisovaný projekt je součástí Stavby č. 0065, Strahovský tunel 2. stavba, část 2B 
Hloubené tunely městského okruhu hl. m. Prahy 

1. Úvod 
Výstavba stoky CO 3 byla dokončena v srpnu 2014. Technické řešení tohoto objektu 

doznalo výrazných změn. Původní návrh předpokládal ražbu s použitím trhacích prací 
v převážné délce stoky, pouze v úseku pod Královskou zahradou Pražského hradu ražbu 
nedestruktivní s použitím vhodné mechanizace. Na požadavek Správy Pražského hradu a 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky došlo ke změně projektu. Úsek 
v délce 1040 m byl prováděn konvenční cyklickou ražbou bez použití trhacích prací a úsek 
v délce 200 m pod Pražským hradem plně mechanizovaným štítem. Zatím co ražba delší 
části stoky byla pro pracovníky Energie stavební a báňská rutinní záležitostí, ražba pod 
Královskou zahradou plně mechanizovaným štítem byla první zkušeností a velkou výzvou. 
V obdobných geologických poměrech prováděli pracovníci zhotovitele již v letech 1975 až 
1978 ražby stanic Hradčanská a Malostranská a traťových tunelů mezi nimi. Na ražbu 
mechanizovaným štítem bylo nutné provést rozsáhlou a detailní přípravu po stránce 
technické personální a organizační. 

2. Technická příprava ražby štítem 
Realizační tým zhotovitele pracoval na technické přípravě 6 měsíců. Bylo nezbytné 

pojmenovat všechny neznámé v novém projektu a nalézt hrozící rizika až do nejmenších 
detailů a najít jejich optimální řešení. Tato příprava probíhala v úzké spolupráci 
s pronajímatelem technologie firmou Herrenknecht A.G. Hlavními tématy bylo rozmístění 
všech komponentů technologie ve stísněném zařízení staveniště na povrchu, doprava a 
spouštění nadměrně těžkých částí stroje pod zem a jejich montáž v podzemí, zajištění všech 
nezbytných podmínek kontinuální ražby štítu, směrové a výškové vedení ražby, zajištění 
výjezdu štítu v koncové šachtě, organizační stránka a personální zajištění. Technická 
příprava byla završena návštěvou realizačního týmu ve výrobním závodě firmy Herrenknecht 
ve Schwanau v Německu.  

 

 

 

 

 

 

3. Přípravné stavební a organizační práce 
Pro realizaci ražby štítem byly provedeny následující stavební části na stoce CO 3: 
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• šachta Š 03.1 v ulici Mariánské hradby hloubky 38 m, rozměry 11 m x 4 m, ostění 
rámy I 200, stříkaný beton (obr. č. 1) 
 

Obr. 1: Šachta Š 03.1, pohled z počvy směrem k ohlubni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• startovací komora štítu v šachtě Š 03.1, rozměry 6 m x 3,4 m x 7,8 m, ostění TH 
výztuž K 21 v kombinaci s nosníky I 200, stříkaný beton (obr. č. 2) 
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Obr. 2: Pohled na startovací komoru štítu s připraveným štítem k ražbě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• opěrný a vstupní betonový blok ve startovací komoře s podlahou pro tlačnou stanici 
(obr. č. 3) 

 

78



Obr. 3: Opěrný betonový blok s výklenkem na laser s usazenou tlačnou stanicí 

 
 

 

• šachta Š 03.0 v Jelením příkopu hloubky 4 m, rozměry 5 m x 4,5 m, ostění rámy I 
200, pažnice Union 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• výstupní betonový blok pro výjezd štítu ukotvený lanovými kotvami a mikropilotami 
(obr. č. 4) 
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Obr. 4: Výstupní železobetonový blok pro výjezd štítu v šachtě Š 03.0 v Jelením 
příkopu Pražského hradu 

 
 
 

• projednání dopravy štítu, rozmístění povrchových komponentů a zaškolení techniků 
na stavbě ve spolupráci s dodavatelem štítu. 

 

4. Geologické a hydrogeologické poměry 
V průběhu realizace ražby štítem se ukázalo, že zastižené geologické a hydrogeologické 

podmínky zásadním způsobem ovlivnily podmínky a průběh prací, dobu výstavby a 
vynaložené náklady. 

Všeobecně lze geologické poměry zájmového území charakterizovat jako složité a 
značně proměnlivé. Skalní podloží je tvořené ordovickými sedimentárními horninami 
souvrství letenského. Toto zde má charakter prachovitých a písčitých břidlic s ojedinělými 
vložkami křemenných pískovců. Podle stupně zvětrání je lze charakterizovat jako zcela 
zvětralé, silně zvětralé, mírně zvětralé, navětralé a zdravé. Těžitelnost hornin skalního 
podloží se pohybuje dle ČSN 73 3050 v třídách 3 – 6. Ordovické skalní podloží letenského 
souvrství bylo v daném území postiženo tektonickým porušením. Mocnost tektonických 
poruch s výplní tektonického jílu se střípky břidlic se obvykle pohybuje od 0,5 až do 3 m, 
maximálně 7 m. V místech tektonických poruch se vyskytují břidlice značně rozpukané až 
rozdrcené, střípkovitě rozpadavé s výplní jílu. Stupeň tektonického porušení má na hodnoty 
geotechnických charakteristik obdobně výrazný vliv jako stupeň narušení zvětrávacími 
procesy. Na ordovickém skalním podloží spočívají pokryvné útvary, které jsou tvořené 
navážkami, deluviálními, eolitickými a holocénními sedimenty. 

Hydrogeologické poměry jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí, 
morfologii terénu, geologických poměrech a velikosti zdroje podzemní vody. V zájmovém 
území jsou hlavním zdrojem podzemní vody atmosférické srážky a vody holocenních 
náplavů Brusnice. Rozlišujeme zde podle charakteru prostředí dva typy. Podzemní vody 
vázané na holocenní a deluviální sedimenty a navážky tj. prostředí s průlinovou propustností 
a podzemní vody vázané na skalní podloží tj. prostředí s puklinovou propustností. Zvodeň 
podzemní vody ve skalním podloží vzniká pouze v pásmu povrchového rozvolnění puklin 
v horizontu zvětralých hornin skalního podkladu. Do větších hloubek proniká voda jen 
v poruchových zónách. Vydatnost podzemní vody v ordovických břidlicích je velmi malá, 
skalní podloží lze jako celek považovat za málo propustné [3], [4]. 
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Geologické a hydrogeologické poměry byly ověřeny podrobným vrtným průzkumem 
v roce 2009 a 2010. Bylo odvrtáno deset jádrových vertikálních vrtů v trase ražby a 
v blízkosti historických budov a jeden subhorizontální jádrový vrt podél trasy ražby štítu.  

5. Montáž technologie 
Montáž technologie ražení plně mechanizovaným štítem spočívala v rozmístění sestavy 

jednotlivých komponentů, které bylo nutné sestavit do funkčního celku v daných minimálních 
prostorových podmínkách a v montáži vlastního štítu. Vzhledem k umístění šachty Š 03.1 a 
prostoru ZS v ulici Mariánské hradby s velkou dopravní frekventovaností a omezeným 
záborem bylo nutné zajistit dopravu, spouštění a usazování nejtěžších a nejrozměrnějších 
částí technologie v nočních hodinách (obr. č. 5). 

Obr. 5: Manipulační práce při montáži technologie v ulici Mariánské hradby v nočních 
hodinách 

 
 

Montáž probíhala pod vedením supervizora firmy Herrenknecht. Práce byly zahájeny 
spuštěním a montáží částí tlačné stanice (rám, písty, tlačný prstenec o hmotnosti 21 t) 
včetně jejího ukotvení do počvy a opěrného bloku. Tlačná stanice byla výškově i směrově 
přesně usazena. Před montáží štítu byl usazen a ukotven vstupní těsnící prstenec na vstupní 
betonový blok. Následovalo spouštění a montáž tří dílů těla štítu o celkové hmotnosti 45 t. 
Na počvě šachty byla instalována pumpa na těžbu rubaniny. Pro montáž těla štítu byl 
vyroben ocelový rám s potřebnou nosností pro posun štítu od rámu tlačné stanice ke 
vstupnímu betonovému bloku, což bylo dáno délkou komory potřebnou pro stavební část 
spadiště. Pro montáž těla štítu byl zprovozněn řídící kontejner, který byl propojen 
hydraulickými hadicemi s tlačnou stanicí, aby bylo možné posouvat spouštěné části štítu ve 
směru ražby komorou ke vstupnímu prstenci a provádět jejich propojení. Na povrchu byly 
rozmístěny separační stanice s pumpou a potrubím, bentonitová stanice a dva 
dieselagregáty. Dále byl osazen jeřáb, vany na odtěžení rubaniny a sklad sklolaminátových 
trub. Byl vymezen prostor na nájezdy nákladních automobilů, zásobních kontejnerů na 
přebytečný výplach, osazeny stavební buňky a bagr na čištění a míchání rubaniny. 
Posledním krokem montáže byla instalace trubních řadů a veškerých kabelů v samotné 
šachtě a jejich propojení mezi povrchovou a podzemní částí technologie. Všechny trubní 
řady a kabely byly kotveny k rámům ostění šachty. 
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Montážní práce a zprovoznění technologie pro ražbu štítem byly dokončeny za dva 
týdny. 

6. Volba sestavy technologie mechanizovaného štítu, vliv 
geologických poměrů 

Sestavu technologie plně mechanizovaného štítu lze rozdělit z hlediska nakládání se 
zastiženými horninami a manipulací s nimi v průběhu ražby na tři operace, z nichž každá 
podstatným způsobem ovlivňuje postup ražby a náklady na realizaci: 

a) rozpojování horninového masivu 

b) odtěžení rozpojené rubaniny z podzemí na povrch 

c) manipulace a nakládání s rubaninou na povrchu a její likvidace 

 

ad a) Rozpojování horninového masivu je prováděno razící (řeznou) hlavou osazenou 
řeznými nástroji s určitým točivým momentem a za určitého přítlaku. Limitujícím kritériem pro 
volbu razící hlavy je pevnost zastižených hornin, která dosahovala místy až 200 MPa. 
V zásadě se dá říci, že výrobci technologie mikrotunelování disponují v současné době třemi 
druhy razících – řezných hlav plně mechanizovaných štítů z hlediska využitelnosti v 
zastiženém horninovém prostředí. 

• Razící hlavy do zemin včetně zemin jílovitých s relativně otevřeným čelem 
• Razící hlavy do kamenitých nesoudržných zemin a měkkých hornin s čelem částečně 

uzavřeným a větším množstvím řezných nástrojů 
• Razící hlavy do pevných skalních hornin s uzavřeným čelem vybaveným řeznými 

nástroji a valivými dláty 

Vzhledem k zastiženým pevnostem pod Pražským hradem byla zvolena řezná hlava do 
pevných skalních hornin (viz obr. 6). 
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Obr. 6: Řezná hlava do pevných skalních hornin s řeznými noži a valivými dláty 

 
 

Při volbě převážila bezpečnost a jistota projití velmi pevných poloh křemenných pískovců 
a křemenců s minimalizací možnosti uvíznutí štítu. Druhou možností byla volba razící hlavy 
do měkkých hornin s rizikem komplikací při průchodu pevných poloh křemenců. 

Změna osazení řezné hlavy štítu v průběhu vlastní ražby je sice teoreticky možná, ale 
v současné době je omezena pouze na výměnu opotřebovaných řezných nástrojů za nové, 
nikoliv za jiné a v jiném množství. Rovněž změna míry uzavření (otevření) čela štítu není 
zatím technicky možná. Pokus o kontrolu, či případnou výměnu řezných nástrojů si vyžádaly 
komplikace při realizaci ražby pod Královskou zahradou Pražského hradu. Zhotovitel 
přistoupil k tomuto kroku z důvodu snižování denních postupů ražby. Bohužel při sebevětší 
snaze operátorů dodavatele zařízení nebylo možno otevřít montážní otvor v těle štítu. 
Z uvedeného je zřejmé, že v proměnlivých geologických podmínkách je volba řezné hlavy 
vždy určitým rizikem, jehož důsledky nelze dopředu přesně specifikovat. Při realizaci projektu 
„Pražský hrad“ se potvrdilo, že v pevných skalních horninách byla volba správná. 
V křemencích byly dosahovány postupy cca 30 mm za minutu. Naopak v méně pevných 
horninách se štít zahlcoval, přítlak musel být snížen a postupy klesaly pod 10 mm za minutu. 

 
ad b) Druhým rozhodujícím procesem „štítování“ je odtěžení rozpojené rubaniny 

z podzemí na povrch. V případě Pražského hradu probíhala těžba rubaniny nejprve třemi a 
posléze čtyřmi vysokootáčkovými odstředivými čerpadly a ocelovými troubami. Nosné 
médium byla zpočátku bentonitová suspenze, následně pak čistá voda. Tento proces 
zásadním způsobem ovlivnily petrografické vlastnosti zastižených méně pevných hornin. 
Písčitoprachovité až prachovité břidlice jsou nejprve rozpojeny řeznou hlavou na malé části a 
posléze ve vodním oběhu při vysokých otáčkách a za určitých tlakových poměrů jsou z nich 
vymývány jemné prachovité části, které způsobují těžknutí výplachu. Naopak křemenné 
pískovce a křemence jsou po rozdrcení velice abrazivní, což způsobuje rychlé opotřebování 
ocelových částí vedení především v kolenech, ohybech a rotujících částech systému. 

 

Uvedené vlastnosti hornin Letenských vrstev způsobily následující negativní dopady: 
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• Při zahájení ražby byl na těžbu připraven bentonitový výplach o objemové hmotnosti 
1 200 kg/m3. Již druhý den bylo nezbytné celých 30 m3 vyměnit za vodní výplach. 
Tyto výměny posléze probíhaly třikrát denně po celou dobu ražby. Příčinou bylo 
právě ztěžknutí výplachu na hranici 1 500 kg/m3, kdy již systém přestává být funkční. 
Negativním dopadem byly ztrátové časy při výměně obsahu separační stanice a 
opětovném napouštění, zajištění kontinuální obsluhy ražby třemi sacími bagry, 
zajištění speciální skládky pro ukládání kalů, nadměrná spotřeba vody (viz obr. č. 7). 

Obr. 7: Pohled na znečištěnou separační stanici po několikadenním provozu 

 
 

• Těžký výplach neustále vyrážel ucpávky na všech čtyřech čerpadlech. Důsledkem 
byly ztrátové časy při neustálém dotahování a výměně, znečištění pracovního 
prostředí, nutnost čerpání kalů z počvy šachty na povrch, čerpání kalů od vlastního 
štítu, výměny čerpadel, čištění pracovišť (viz obr. č. 8). 
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Obr. 8: Netěsnost ucpávek čerpadel vodního oběhu 

 
 

• Abrazivní částice způsobovaly prodření ocelového trubního vedení zejména 
v ohybech a kolenech, docházelo k prostojům při jejich opravách a výměnách. 
Docházelo k prodření bloků čerpadel. Z prodřených otvorů unikal černý mazlavý 
výplach a znečišťoval pracovní prostředí. 

• Uvedené skutečnosti ohrožovaly bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost 
provozu. 

 

ad c) Poslední fází odtěžení je třídění rubaniny na systému vibračních sít umístěných 
v separační stanici, výsyp dvou frakcí rubaniny do bikram van a odvoz na skládku. Do 
tohoto procesu opět negativně zasáhly již zmíněné vlastnosti letenských břidlic. Sestava 
sít na separační stanici je nastavena tak, aby výstupem byla dvě frakce rubaniny – hrubší 
a jemnější v přibližně stejném zastoupení. Při spuštění systému se ukázalo, že výstupy 
jsou jiné. Hrubší frakce bylo méně a namísto jemnější frakce byly výstupem tekuté až 
mazlavé kaly. Tyto kaly nebylo možno odvážet a vyklápět v bikram vanách. Dílčím 
opatřením bylo nasazení dalšího bagru do zařízení staveniště, který přimíchával hrubší 
frakci do kalů (viz obr. č. 9). 
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Obr. 9: Míchání rubaniny a kalů pod separační stanicí  

 
 

Tato směs pak byla odvážena na mezideponii k částečnému odvodnění. Po odtečení 
vody a za mrazu pak byla rubanina nakládána a odvážena na skládku. V případě, že hrubší 
frakce bylo málo a jemná frakce příliš tekutá, probíhalo naředění jemné frakce a jejímu 
odvozu sacími bagry na speciální skládku. V prostoru zařízení staveniště za separační 
stanicí opět docházelo k znečišťování pracovního prostředí a nutnosti neustálého čištění 
(ručního i strojního). Tyto komplikace opět nepříznivě ovlivnily dobu realizace a náklady 
stavby. 

7. Zhodnocení doby realizace ražby štítem 
V rámci výrobní přípravy byl ve spolupráci s dodavatelem zařízení sestaven 

harmonogram, který předpokládal provést dopravu a montáž zařízení za tři týdny, ražbu 200 
m mechanizovaným štítem za tři týdny v jedné 10 hodinové směně a demontáž a odvoz 
zařízení za jeden týden. Celkem tedy sedm týdnů. Podle tohoto plánu činil denní postup 
v jedné směně 9,5 m. Plánované termíny byly založeny na zkušenostech firmy Herrenknecht 
s obdobnými pracemi, které byly prováděny ve skalních horninách v různých částech světa. 

Nepředvídané skutečnosti zjištěné až při vlastní realizaci vedly ke změnám průběhu a 
doby výstavby. Doprava a montáž technologie proběhla za dva týdny. Ražba štítem 
probíhala 5,5 týdne ve 24 hodinovém cyklu, demontáž a odvoz zařízení 2 týdny. Vlastní 
ražení štítem se stalo organizačně, personálně a technicky velice náročnou záležitostí. Při 
ražbě štítem byl dosažen průměrný denní postup 5,2 m za 24 hodin kompletního 
vystrojeného díla. 

V případě realizace této části stoky konvenční cyklickou ražbou nedestruktivním 
způsobem na dvě protičelby je předpoklad postupu 4 m za 24 hodin a to pouze při provedení 
výrubu a primárního ostění za ideálních podmínek. Pokládka trub a vyplnění štoly 
představuje dalších 20 dní. Celkem by tedy výstavba probíhala 70 pracovních dní. Po 
zkušenostech z ražby mechanizovaným štítem je třeba uvést, že nepříznivé hydrogeologické 
poměry v Královské zahradě pražského hradu by zajisté konvenční cyklickou ražbu velice 
zkomplikovaly a prodloužily a přinesly by řadu rizik z hlediska nepříznivého vlivu ražby na 
historické objekty a hladinu podzemní vody v Královské zahradě. 

Porovnáním metody štítování a konvenční ražby vychází jednoznačně výhodněji metoda 
mikrotunelování po stránce časové, minimalizace vlivů na okolní prostředí a bezpečnosti. 
Nutno ovšem konstatovat, že tato metoda prováděná v takto krátkých úsecích je z hlediska 
vynaložených investičních prostředků velice nákladná. 
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8. Směrové a výškové vedení mechanizovaného štítu 
Součástí technologie bylo zajištění směrového a výškového vedení štítu pomocí 

elektronického laserového systému ELS, který se skládá z laseru umístěného v opěrném 
bloku, terče umístěného v těle štítu, příslušných kabelových rozvodů a příslušného 
softwarového vybavení. Předpokladem je přesné počáteční nastavení výšky a směru a jeho 
opakovaná kontrola. Operátor v řídícím kontejneru na povrchu sleduje na displeji zmíněný 
terč s body, které představují projektovaný směr a výšku ražby a skutečný směr štítu. 
Ovládáním hydraulických válců umístěných v těle štítu je pak ovládán směr ražby tak, aby 
tyto body pokud možno splynuly v jeden bod projektovaného směru. Vzhledem k délce 
úseku 200 m probíhala kontrola výšky a směru 1 x až 2 x týdně po celou dobu ražby. 
Připojení podzemní sítě bylo kontrolováno dvakrát klasickou metodou a jedenkrát 
gyrotheodolitem. Odchylka při prorážce byla směrově ± 0 a výškově (řízeně) + 3 cm (obr. č. 
10). 

Obr. 10: Výjezd štítu z portálu v Jelením příkopu Pražského hradu bez směrové 
odchylky 

 
 

9. Rozsah a využitelnost elektronických výstupů 
naměřených veličin při ražbě mechanizovaným štítem firmy 
Herrenknecht AG 

Nejdůležitější naměřené veličiny jsou generovány pomocí navigačního systému U.N.S. 
mikrotunelovacího stroje systému AVN1600 TB, který byl v použitý v rámci projektu "CO3 - 
kanalizace pod Královskou zahradou Pražského hradu“. 

U.N.S. (Universal Navigation System) je konzistentní systémová struktura, která splňuje 
všechny požadavky na navigaci při mikrotunelování. Díky modulární koncepci lze U.N.S. 
systém snadno rozšířit dalšími navigačními moduly rychle a ekonomicky. Pro tento  
mikrotunelovací projekt byl vybrán základní systém „ELS " (Electronic Laser System). 

Tento systém je určen pro velmi přesné protlačování trub u rovných a krátkých ražeb s 
maximální délkou 200 metrů. Laser, zaměřovací terč a cíl „určují“ trasu. Aktivní laserový cíl je 
nutný pro přesné zaměření polohy stroje, zahrnuje sklonoměr dvojí osy pro sledování 
stoupání či klesání stroje a měření horizontálního úhlu stroje (odchylky). Výsledky jsou 
převedeny do průmyslového PC a jsou zobrazeny na displeji ovládacího panelu (obr. č. 11). 
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Obr. 11: Display ovládacího panelu v řídícím kontejneru 

 
 

Zobrazeny a zaznamenány jsou následující údaje: 

- Datum a čas  
- Délka tunelu      m  
- Celková délka ražby (pomocí snímače délky)   m  
- Posun řídícího válce     mm  
- Vertikální odchylka      mm  
- Horizontální odchylka      mm  
- Klesání         stupně  
- Vertikální úhel řezné hlavy     mm/m 
- Horizontální úhel řezné hlavy     mm/m  
- Tlak tlačného zařízení     t 
- Točivý moment řezného kotouče (hydr. tlak)   bar  
- Rychlost řezného kotouče    otáčky/min  
- Tlak řezného kotouče (hydr. tlak)    bar  
- Zemní tlak (tlak na čelbě)     bar 
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Obr. 12: Diagram vývoje tlačné síly v závislosti na metráži ražby 

 
V uvedeném diagramu jsou uložená data ilustrující vývoj tlačné síly (obr. č. 12). 

Vzhledem k dobře připravenému staveništi, jámě (šachtě) a startovací komoře firmou 
Energie - stavební a báňská a.s. a profesionální obsluze stroje byly tlačné síly sníženy na 
minimum. Tlačná síla byla pouze <0,7 t/ m² na povrchu trouby v důsledku účinného 
automatického bentonitového mazacího systému a hladkého povrchu protlačované trouby 
HOBAS. Nebylo ani nezbytné používat nainstalovanou teleskopickou mezitlačnou stanici. 
Maximální tlačná síla byla menší než 400 tun při 200 metrů dlouhé ražbě, tedy mnohem 
méně, než se při přípravě projektu a použití protlačovaných trub HOBAS kalkulovalo. 

 

Obr. 13: Vizualizace všech provozních parametrů štítu v řídícím kontejneru  

 
 

Ovládací panel má ergonomické uspořádání ovládacích prvků s průmyslovým PC a 
barevným monitorem pro úplnou on-line vizualizaci všech provozních parametrů, PLC 
systém Siemens S7 (obr. č. 13). 
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Samočinný zapisovač dat zaznamenává všechny parametry pro výstup na tiskárnu buď v 
tabulkové nebo grafické podobě (záznamový interval je založený na čase nebo vzdálenosti).  

 

Následující údaje jsou zobrazeny a kontrolovány operátorem: 

 - Řezný kotouč  rychlost    otáčky/min 
 - Pozice razícího štítu   směr   mm od ideální osy 

- Pohon řezného kotouče   tlak   bar  
- Tlak kalů na řezný kotouč    bar  
- Řídící válec       tlak   bar  
- Posun       mm  
- Bypass ventily    pozice ventilů  
- Tlak        bar  
- Výtlačné vedení     průtok   m3/h  
- Kalová čerpadla     rychlost otáčky/min  
- Tlačné zařízení    tlak   bar  
- Postupová rychlost      mm/min  
- Mezitlačná stanice    tlak   bar  
- Zdvih (volitelně)     mm  
- Obecné ovládání    start & stop  
- Hydraulický olej    teplota  °C 
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Obr. 14: Grafický výstup proudění výplachu ve výtlačném potrubí, tlaku zeminy 
na čelbě, metráž ražby 

 
 

Různé parametry jako je například proudění ve výtlačném trubním vedení a tlak zeminy 
na čelbě tunelu mohou být prezentovány grafickým výstupem pro vedení na staveništi 
(stavbyvedoucí) nebo klienta (viz obr. č. 14). 

Tyto informace, výstupy a vícehodnotový logický systém jsou cenným nástrojem pro 
řízení  mikrotunelovacího stroje Herrenknecht se správnými parametry. 

10. Monitoring v průběhu ražby 
Během ražby probíhal rozsáhlý monitoring vlivu realizace na povrch, povrchové objekty a 

hladinu podzemní vody. Zatímco nivelační měření neprokázala ovlivnění povrchu a 
povrchových objektů, tak změny hladiny spodní vody sledované v hydrovrtech v ose ražby 
byly značné. Při zahájení ražby došlo k poklesu hladiny spodní vody o cca 10 m. Po 
stabilizaci bentonitového systému, který vytvářel za sklolaminátovým potrubím a před řeznou 
hlavou přetlak 1,2 bar až 1,5 bar, došlo k nastoupání hladiny spodní vody zpět a tento stav 
byl udržován v celém průběhu ražby. K zásadní změně došlo při prorážce, kdy hladina 
podzemní vody opět řádově poklesla. Po utěsnění portálů ražby a následné vysokotlaké 
injektáži cementovou směsí Ekoment RT od firmy Minova Bohemia s.r.o. hladina vody 
vystoupala do projektem předpokládané výšky (viz obr. č. 15). V průběhu času dojde 
postupně ke stabilizaci hladiny podzemní vody na původní úrovni. Seismické vlivy ražby na 
okolní prostředí se neprokázaly [5]. 
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Obr. 15: Graf sledování kolísání hladiny podzemní vody ve vrtu HJ 401 
v Královské zahradě Pražského hradu  

 
 

11. Trouby HOBAS, tlačný nástroj a definitivní ostění stoky 
CO 3 

Potrubí k protlačování mechanizovaným štítem bylo vybráno z předpokládaných 
parametrů k realizaci protlaku: 

- Volba velikosti vnitřního profilu odpovídající ostatním úsekům budované stoky 
- Velikost potrubí umožňující ražbu s minimálním objemem vytěžené horniny 
- Potrubí umožňující realizovat ražbu s přimazáváním bentonitem na vnější straně 
- Potrubí umožňující nasadit tlačnou mezistanici 
- Potrubí schopné odolávat ve spojích vnějšímu tlaku vody k zachování 

hydrogeologických podmínek v místě pod zahradami Pražského hradu 
- Potrubí určené pro kanalizační provoz budované stoky 

Všechna tato kritéria, s cílem vybrat cenově nejpříznivější možnost nejen pro nákup 
samotného potrubí, ale i pro volbu mechanizovaného štítu a dalších provozních podmínek 
k velikosti zařízení staveniště v lokalitě u Pražského hradu, bezprostřední blízkosti 
tramvajové tratě, dopravě (dovoz a odvoz materiálů) v místě stavby na povrchu (startovací a 
cílová jáma), byla zvažována při přípravě projektu k realizaci. 

S ohledem na velikost vnitřního profilu budované stoky CO 3 v nominálním profilu DN 
1800 bylo k úseku protlakem vybráno potrubí s vnějším profilem 1940 mm. Trouby se 
sklolaminátu k protlačování mají vždy silnější stěnu, než potrubí ukládané do země, nebo 
potrubí vkládané do podzemí s následnou provedenou výplní na vnější straně smontovaného 
potrubí (relining). Metodou relining jsou vybudovány ostatní části stoky CO 3 a to 
vyvložkováním štoly troubami HOBAS DN 1800 v běžném provedení (s běžnými spojkami 
FWC). 

Orientační porovnání trub o vnitřním profilu DN 1800, používaných k protlačování 
s použitím pro kanalizace (vnější průměr, délka a hmotnost: 

- železobetonové s čedičovou vystélkou (Prefa Brno) – OD = 2240 mm, L = 2 m, m = 
6850 kg/ks) 

- polymerbetonové (Meyer Polycrete) – OD = 2160 mm, L = 3 m, m = 7740 kg/ks) 

- sklolaminátové (HOBAS) – OD = 1940 mm, L = 3 m, m = 2790 kg 
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Objem vytěžené horniny se touto volbou trub vyrobených v technologii HOBAS podařilo 
snížit o přibližně 20 %. Tento objem představuje nejen snížení objemu horniny při odvozu 
z místa staveniště, ale i snížení objemu horniny z raženého úseku od mechanizovaného 
štítu, zmenšení rozměru razícího štítu a celkového snížení všech hmotností mechanizace i 
samotného potrubí. 

Velký důraz byl kladen na specifikaci potřebných a očekávaných tlačných sil. Při úseku 
okolo 200 bm se propočítala celková tlačná síla na hodnotu 1220 tun. Velikost odpovídá 
doporučené hodnotě tření 1 t/m2 (podle [9]) a kontaktní ploše vnějšího povrchu trub 
s horninovým prostředím. Hodnota tření 1 t/m2, je doporučenou hodnotou pro jakoukoliv 
troubu, se kterou se má protlak realizovat. Aby nebylo nutné objednávat trouby pro tuto 
tlačnou sílu, doporučuje se protlaky delší než 150 bm dělit na kratší úseky s používáním 
tlačných mezistanic. Tímto způsobem bylo přistoupeno i na tomto protlaku a uvažovalo se 
s použitím 1 tlačné mezistanice umístěnou uprostřed celého úseku. Pro tlačnou sílu trub to 
znamenalo požadavek na poloviční tlačnou sílu, tj. s rezervou přibližně 650 tun. 

Trouby ze sklolaminátu, vyráběné v technologii HOBAS, nabízí pro zvolenou velikost trub 
varianty se sklolaminátovými spojkami a spojkami v nerezovém provedení. S ohledem na 
vysokou hladinu spodní vody v místě vedení trasy protlaku byla do realizace přijata varianta 
se sklolaminátovými spojkami (podle [8]) v provedení tuhosti SN 50000 s tloušťkou stěny 72 
mm oproti „katalogovému“ provedení SN 32000 s tloušťkou stěny 62 mm se spojkou 
v nerezovém provedení. Hlavním důvodem je dodržení těsnosti spojení pro zvolené místo 
s vysokou hladinou spodní vody. Jak je již z porovnání tloušťky stěny vidět, nehrála 
rozhodující roli pouhá cena trub, ale zejména bezpečnost, garance a reference této 
volby k výběru trub. K rychlejší manipulaci při nasazování jednotlivých trub do místa 
tlačného zařízení byla zvolena délka trub L = 3 m. Hmotnost tohoto kusu trouby je necelých 3 
tun. 

Sortimentem dodávek trub je doplňován zabudovanými prvky k „mazání“ na vnějším 
povrchu bentonitem. Doplnění se týkalo každé páté trouby s těmito 3 injektážními otvory, 
pravidelně rozmístěnými v po obvodě v pozicích po 120°. 

Trouby k tlačné mezistanici byly projednávány přímo s dodavatelem této strojní 
technologie společností Herrenknecht AG a výrobním závodem dodávky – HOBAS Rohre 
GmbH Německo. Veškerá komunikace byla vedena s vědomím zhotovitele stavby – Energií 
– stavební a báňská a.s. a v součinnosti s pracovištěm HOBAS CZ v Uherském Hradišti. 
Hlavní důraz byl kladen na koordinaci dodávek a rozměrů tak, aby si tyto dodávky na stavbě 
společně tzv. sedly. 

Technická příprava a spolupráce probíhaly na vysoké úrovni na všech stranách. Dodávky 
materiálu probíhaly dle dohodnutého harmonogramu bez závad. Trouby byly dodány 
s vestavěnými otvory pro mazání bentonitem v požadovaných parametrech. Při vlastní 
realizaci nedošlo k sebemenšímu zdržení výstavby z pohledu dodávky a použití trub 
HOBAS. Dodavatel stavebních prací vyrobil a namontoval do trub HOBAS speciální konzoly 
na uchycení trubního vedení na těžbu a všech kabelových a mazacích rozvodů. Konzoly byly 
rozepřeny do trub HOBAS objímkami s vypodloženou geotextilií pro ochranu vnitřní vrstvy 
trub a vyhověly všem požadavkům (obr. č. 16). 
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Obr. 16: Trouba HOBAS DN 1800 s vestavěným prstencem s konzolemi pro 
uložení trub vodního oběhu, kabeláže, rozvodů mazacího systému 

 
 

Manipulace s troubami a spouštění do šachty probíhaly bez závad. Trouby HOBAS 
úspěšně protlačily mechanizovaný štít 200 m dlouhým úsekem pod Královskou zahradou 
Pražského hradu a po vyjetí štítu v Jelením příkopu zůstaly jako definitivní ostění budoucí 
kanalizační stoky. 

Výsledkem stavby je trasa kanalizace (obr. 17), kterou je třeba doplnit revizními 
šachtami. Pro vybudování šachet nebylo využito možností při dodávkách HOBAS, to je 
propojit úseky dodatečně vkládanými šachtovými díly alespoň pro kinetu a celý profil stoky 
v místě šachty. Šachty byly vybudovány tradičním způsobem a to kombinací vyzdívání 
přesně řezanými kameny s obetonováním. 

Obr. 17: Dokončený úsek s HOBAS troubami 
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12. Závěr 
Pro ražbu úseku stoky CO 3 pod Královskou zahradou Pražského hradu byla zvolena 

technologie plně mechanizovaného ražení podzemních děl. Tato technologie nebyla dosud 
v podmínkách skalního masivu Letenských vrstev použita. Realizace tohoto projektu přinesla 
celou řadu významných a dosud neznámých poznatků a zkušeností pro realizaci těchto prací 
v obdobných geologických podmínkách. Spolupůsobení skalního masivu a zvolené 
technologie prověřilo technickou a organizační zdatnost všech pracovníků. Osádky dělníků i 
techniků si plně osvojili tuto technologii a jsou připraveny k realizaci dalších projektů. 
Výsledkem je podzemní dílo provedené ve vysoké kvalitě v krátkém čase s prakticky 
žádnými vlivy na okolní prostředí. Nejen hydrogeologickými poměry po výstavbě, ale také 
neomezením silniční a tramvajové dopravy v silně exponovaném místě turisticky hojně 
navštěvované lokality během doby výstavby. 
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Splašková kanalizace Dolní a Horní 
Ludgeřovice - využití bezvýkopových 

technologií ve stísněných podmínkách 
Ing. Sodomka Michal 

OHL ŽS, a.s. 

V letošním roce jsme realizovali velkou část bezvýkopových technologií na stavbě 
kanalizace v Ludgeřovicích. Stavba byla realizována jak v místních komunikacích, ale i přes 
soukromé zahrady kolem Ludgeřovického potoka. Už toto rozmístění jednotlivých stok 
napovídalo, že během výstavby dojde k několika překvapením (možná i částečně 
očekávaným), se kterými si budeme jako zhotovitel těchto prací nuceni poradit. 

Protlaky jsme prováděli pomocí technologie horizontálně řízeného vrtání a horizontálně 
řízeného protlačování. Celkem bylo naší firmou provedeno 1,076 km protlaků z různých 
materiálů (PEHD, sklolaminát, kamenina). Délka výstavby 1 rok byla zapříčiněna několika 
faktory: 

a) Nepředvídatelné překážky v trase protlaku 

b) Vypočítavost majitelů pozemků při projednávání vstupu na ně 

c) Nucené úpravy trasy kanalizace a záměna otevřeného výkopu za řízený protlak 

d) Projekční změny na kmenové stoce T 

Nepředvídatelné překážky v trase protlaku a vypočítavost 
majitele pozemku 

Jako první jsme měli zrealizovat protlak sklolaminátového potrubí HOBAS DN 300 na 
stoce TL 29c o celkové délce 48 m. Při kontrole geologie nic nenasvědčovalo tomu, že 
nastanou značné komplikace. Šachta byla celá vyhloubena v jílovitých zeminách. Avšak při 
realizaci pilotního vrtu ve vzdálenosti 17 m od šachty došlo ke ztrátě paprsku laseru. Jelikož 
ke ztrátě paprsku došlo velmi rychle, měli jsme obavy z poškození řídícího hlavy, proto jsme 
přistoupili ke stažení pilotních tyčí, avšak po stažení 2 m se paprsek znovu objevil. Z toho 
vyplynulo, že ke ztrátě došlo buď vjetím řídící hlavy do dutého prostoru a jejímu propadu, 
anebo vlivem neúnosného podloží. Při prověřování co může být příčinou tohoto problému, 
jsme od majitele zjistili, že přesně v trase protlaku se nachází pod trávníkem skrytá 
odvodňovací šachta (Obr. č. 1), do které je stažena čtveřice potrubí pro odvod dešťové vody. 
Tato skutečnost byla ověřena po skrytí trávníku a sejmutí betonového záklopu (Obr. č. 2). 
Tato šachta jak se později ukázalo, nemá pevné dno a dochází k podmáčení podloží, které 
se i pro pilotní hlavu stalo neúnosným. Osa pilotního vrtu byla cca 0,7 m pode dnem šachty.   
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Obr. 1: Odkrytí šachty 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

 

Obr. 2: Pohled do šachty 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

Po tomto zjištění bylo s majitelem pozemku jednáno o vstupu na jeho pozemek a 
provedení takových opatření, aby bylo možné dokončit pilotní vrt a následně celý protlak. 
Všechny detaily a postupy byly s majitelem projednány a byly i dohodnuty podmínky vstupu 
na pozemek. Druhý den, kdy mělo dojít i k písemnému potvrzení těchto dohod došlo 
k zásadnímu obratu u majitele pozemku (asi si nechal dobře poradit). Za vstup na pozemek 
požadoval značnou finanční náhradu, se kterou investor samozřejmě nesouhlasil a muselo 
se hledat nové technické řešení. Výsledkem tohoto řešení bylo provedení změny trasy 
kanalizace tak, že bylo možné provést pokládku trub do otevřeného výkopu a protlak 
nerealizovat. 

Nucené úpravy trasy kanalizace a záměna otevřeného výkopu za 
řízený protlak 

S tímto problémem se investor setkal hlavně v bočních ulicích kdy při průměrné šíři 
komunikace 2,5 až 3,5 m a množství inženýrských sítí (vodovod, plynovod, el. kabely, 
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dešťová kanalizace) docházelo ke kolizím, kdy nebylo prostorově možné realizovat otevřený 
výkop a jako jediná možnost byla všechny tyto sítě podvrtat. Technologie horizontálně 
řízeného vrtání byla použita např. na ulicích Nádražní a Stará.   

Obr. 3: Pohled do šachty 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

 

Ač byl projekt přepracován a upraven na řízené vrtání, i během samotné realizace 
muselo být přistoupeno k dalším úpravám poloh jednotlivých kanalizačních šachet, které se 
nevešli mezi inženýrské sítě a jejich přípojky. Nakonec se podařilo všechny kolizní místa 
podvrtat a stoka z PE potrubí d 315 o celkové délce 257 m je dokončena.  

Projekční změny na kmenové stoce T  
Jako nejnáročnější část stavby byla bezesporu páteřní stoka T, kde v několika úsecích 

muselo dojít ke kompletnímu přeprojektování a změně technologie. Technologicky 
nejnáročnější částí bylo samotné napojení nově vybudované stoky na kanalizaci obce 
Petřkovice a odtud jsou splašky vedeny na centrální čistírnu v Ostravě – Přívoze.  

Jelikož jsme znali historii výstavby kanalizace v Petřkovicích a znali jsme i podmínky za 
jakých byla budována, dali se očekávat značné geologické problémy. Při přípravě stavby a 
prostudování podmínek dopravního podniku bylo nutné přistoupit k přeprojektování trasy 
kanalizace (viz. Obr. č. 4). Celé napojení bylo realizování technologií horizontálně řízeného 
protlačování strojem Perforátor. Pro tento stroj byla třeba připravit zapaženou startovací 
šachtu o půdorysném rozměru 3 x 4 m. Už při hloubení těchto šachet se naše předtucha 
potvrdila. Od hloubky 3 m (hloubka šachet byla 4 až 4,5 m) se začaly v šachtách objevovat 
rozbředlé jíly a zvodnělé písky (viz. Obr. č. 5) s přítokem podzemní vody.  
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Obr. 4: Situace stavby po změně projektu  

 
Zdroj: PD stavby, projektant KONEKO 

Vysvětlivky:  

- červeně – původní projekt 

- Modře – nové řešení 

- Okrová – zrušená trasa kanalizace 

 

Obr. 5: Pohled do startovací šachty Š2, hloubka cca 3,5 m 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

Vzhledem k tomuto podloží bylo přistoupeno k částečné sanaci překopáním šachty o 
dalších 20 cm pokládky geotextilie a zvětšení vrstvy štěrku. Na upravenou základovou spáru 
byl proveden podkladní beton tloušťky dalších 20 cm. Největší komplikace s osazením 
kanalizační šachty nastaly u Š1. V této šachtě je umístěn Parschalův žlab pro měření 
množství vypouštěných splaškových vod. Hmotnost této šachty včetně celé technologie byla 
7,5 tuny. Dle zjištěné geologie na dně šachty panovaly značné obavy, zda šachta o této 
hmotnosti bude vůbec stabilní a nebude docházet k poklesům. Proto bylo po posouzení 
situace projektantem přistoupeno k navrtání mikropilotového roštu. Na plochu 1,2 x 1,2 m 
bylo osazeno 16 kusů mikropilot délky 6 m (v této hloubce se již vyskytovalo pevné a únosné 
podloží) v rastru 40 cm. Piloty byly následně spřaženy převázkou a provedena betonáž dna.   
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Závěr 
Po celou dobu výstavby jsme museli neustále hledat nová řešení, přistupovat k různým 

opatřením a volit postupy tak, aby se celé dílo podařilo dokončit včas a odpovídající kvalitě. 
Ovšem ne vždy jsme k tomuto cíli použili tu nejmodernější techniku. Při realizaci jednoho 
protlaku (PEHD d 450 délky 33 m), kde cílová jáma byla mimo dosah vhodné techniky 
(vozidlo, bagr, jeřáb), jsme použili pro přesun potrubí starou osvědčenou techniku o výkonu 
cca dvou koňských sil (viz. Obr. č. 6). I k těmto postupům se musíme v současné době a 
cenové úrovni na našich stavbách vracet. 

 

Obr. 6: Přesouvání potrubí d 450 k cílové šachtě 

 
 Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 
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Stavební technik mezi proudy 
 

 Igor Fryč  

Porr a.s., Morava 

 

Každoroční psaní článků o všemožných stavbách, tunelech, mikrotunelech, úspěších a 
neúspěších poněkud vyčerpává a unavuje nejenom autora, ale v horším případě i čtenáře a 
posluchače – návštěvníky konferencí. Proto bych se chtěl v tomto krátkém příspěvku 
dotknout některých obecných témat, která jsou spojeny s naší prací. Dříve mě rozčilovaly 
téměř do bezvědomí, ale dnes již povětšinou budí pobavený úsměv. To proto, že se až příliš 
často opakují.  

1) Úvod – stálice a meteory 
Na poli stavebnictví se pisatel příspěvku pohybuje více jak 25 let a stal se proti své vůli 

pamětníkem. Bezvýkopovými technologiemi se soustavně a nepřetržitě zabývá celou svou 
profesní kariéru. Za tuto dobu měl možnost osobně poznat nepřeberné množství lidí z oboru, 
kteří jej výrazně ovlivnili v pozitivním, ale i negativním smyslu. Některé z nich střídavě 
potkává po celý profesní život. S řadou ho pojí osobní přátelství či dlouholeté kamarádství. 
Naopak s některými se pravidelně setkává během nelítostného konkurenčního boje. 
S dalšími pak věcně spolupracuje na nejrůznějších projektech a řeší spoustu společných 
problémů. Synonymem pro výše zmíněné kolegy je jejich vysoká odborná erudovanost, 
znalost problematiky či letitá zkušenost. To jsou stálice. Jsou to lidé, s kterými můžete 
soupeřit, zásadně nesouhlasit, ale v podstatě si jich vážíte a respektujete je. Protipólem 
stálic jsou meteory, jejichž výskyt je stále častější. Jedná se o panoptikum nejrůznějších 
manažerů, kteří se díky podivuhodným okolnostem ocitají ve funkcích obchodních zástupců 
a náměstků, kteří nevědí, co nabízejí nebo ředitelů a podředitelů, kteří neví, co řídí. Jedno 
mají společné. O stavbě, praxi a v našem případě o bezvýkopových technologiích jsou 
podstatně více neinformovaní než informovaní. Proto se jejich stopa v našem oboru zákonitě 
ztrácí. Málo pochopitelná je skutečnost, že v mnoha případech jsou meteory krátkodobě 
společensky více oceněny než stálice.   

 

2) Stavební technik versus ekonom 
 Již několikrát jsem měl možnost si proti své vůli přečíst reklamní slogan ekonomických 

škol: „Ekonomie vládne světu, buďte těmi, kteří vládnou“. Na to lze jen říct: „Bůh ochraňuj 
svět“. Je pravdou, že jenom podivín by mohl ignorovat důležitost hospodárného počínání na 
stavbě. A každý technik je nucen mít alespoň minimální ekonomické znalosti, aby byl 
schopen úspěšně a efektivně pracovat. Nikdo se však nepozastavuje nad tím, že tato 
samozřejmost nefunguje opačným směrem. Ekonoma, který během své praxe nabyl 
elementárních znalostí o stavebních technologiích, byste mohli jako pověstnou jehlu v kupce 
sena hledat. 

Kolegové z velkých nadnárodních firem dobře vědí, kolik chudáci stavbyvedoucí musí 
absolvovat školení na téma vyplňování tabulek výkaznictví dle IFRS (pro nezasvěcené – 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví), řízení rizik (vznešeně – risk management), 
vyplňování budgetů a tak dál a tak dál. Že by se stavební ekonom musel účastnit školení na 
téma, jak vypadá cihla, co je to tybinek nebo hajcman jsem ještě neslyšel. 
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Ve velkých stavebních firmách se to hemží stavebními ekonomy a controlery, o jejichž 
přínosu lze s úspěchem pochybovat. Mnohdy se z nich stávají takzvaní „non-productive 
people“, kteří dokážou plně zaměstnat nejenom sebe, ale hlavně svoje okolí. Spolupráce 
s oddělením controllingu je pak horší, jak boj s třídním nepřítelem. Samozřejmě primárním 
úkolem těchto oddělení je dohlédnout na hospodárný průběh výstavby. Lapidárně řečeno 
zamezit tomu, aby technici a zaměstnanci na stavbě kradli. Někdy si však člověk říká, jestli 
by nebylo pro firmu hospodárnější zrušit tato oddělení za cenu toho, že si stavbyvedoucí 
občas znárodní nějaký ten kubík dřeva nebo podepíše na výčetce jeřábníkovi o dvě hodiny 
více. Na druhou stranu pokud se vám na stavbě lidi flákají nebo tam máte nějakého 
zkorumpovaného primitiva tak to většinou bolestně zjistíte vy a ne nějaký controllingový 
démon.        

Pozoruhodná je jedna ze společných vlastností ekonomů. A to zásadní nechuť jít na 
stavbu s přiléhavým odůvodněním: „Co bych tam dělal“. Po chvíli údivu nad takovým 
prohlášením, zjistíte, že dotyčný má vlastně pravdu. Pak se nabízí druhá otázka: „Co vůbec 
dělá ve firmě?“. 

 

3) Stavební inženýr kontra právník 
Pamětníci mohou nostalgicky zavzpomínat na předtištěný formulář Hospodářské smlouvy 

o třech stránkách, do kterého se na psacím stroji vepisovala cena díla a termín výstavby. 
Čtvrtá strana byla vyhrazena atypickým ustanovením, které zohledňovaly specifika konkrétní 
stavby. Málokdy byla tato strana celá popsána. Možná to bylo způsobeno tím, že se event. 
překlepy nesnadno opravovaly a průklepový papír spolu s kopíráky se do psacího stroje 
špatně dostával. 

Ještě koncem devadesátých let si slušné firmy vystačily s tří nebo maximálně pěti 
stránkovými smlouvami. Tyto doby jsou nenávratně pryč. I na stavbu za pár milionů se 
tisknou smlouvy, jež mají spolu se všemi přílohami sto a více stran. Spotřeba papíru 
převyšuje i dřívější objem propagačního materiálu před prvomájovými průvody. Se zvýšeným 
objemem smluv lineárně roste nutnost zaměstnávat právníky a ti musí svoji činnost vykázat 
dalšími a dalšími odstavci a ustanoveními. Smlouvy se stávají pro jejich uživatele 
nepřehlednými a nesrozumitelnými. 

Za samozřejmost se pak považuje, že stavbyvedoucí je se smlouvou a všemi jejími 
přílohami zcela obeznámen a řídí se podle ní. To by ovšem musel mít hlavu jak medicinbal. 
Dokument o deseti stránkách je každý schopen nějakým způsobem prostudovat. Sto stránek 
již nikoliv. Přicházíme tak ke stejnému paradoxu jako v případě ekonomů. Po stavebním 
technikovi se automaticky vyžaduje znalost smlouvy a orientace v paragrafech, protože je to 
nakonec on, kdo musí smlouvu naplnit konkrétním obsahem. To právník neudělá, protože 
nemá představu, co že se to vlastně podle té smlouvy staví. A ani ho to většinou nezajímá. 

 Do značné míry je nepřehlednost ve smluvních vztazích způsobena nejednotností 
smluvních podmínek. Každý zadavatel používá svoje vzory smluv a příloh. Podmínky 
dodávek pro SŽDC jsou odlišné od podmínek ŘSD. O komunálních zakázkách nemluvě. 
Pořádek a jednotnost nepřinesla ani aplikace anglosaských smluvních podmínek FIDIC, 
které se běžně používají při čerpání prostředků z fondů soudržnosti EU. Tyto podmínky byly 
typicky „českou“ cestou obohaceny o Zvláštní podmínky pro každou zakázku. Ty pak 
Všeobecné obchodní podmínky FIDIC různě upravují a doplňují. Kapitolou pro sebe jsou 
Technické specifikace a nejrůznější preambule. Co stavba to jiné znění. Nelze než závidět 
Němcům jejich dlouho neměnné VOB (Verdingungsordnung fuer Bauleistungen) podle 
kterých probíhá 90% investiční výstavby v Německu. Jedná se sice o středně silnou knihu, 
ale pokud člověk pracuje pět a více let s jedním neměnným dokumentem, je schopen mu 
porozumět a naučit se ho. 
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Při krátké úvaze nad smluvními akty je nutné ještě zmínit jejich čím dál větší 
nevyváženost. Z pozice dodavatele resp. zhotovitele se mnohdy jedná spíš o podpis 
bezpodmínečné kapitulace, než o podpis smlouvy mezi dvěma rovnocennými obchodními 
partnery. Jistě, obsáhlost smluv je vedena upřímnou snahou co nejvíc ochránit firmy před 
nečestnými obchodními praktikami a před podvodníky. Na druhou stranu zkušenost říká, že 
pokud se s vámi někdo chce poctivě domluvit, stačí k tomu jenom krátká objednávka nebo 
stisk ruky. Pokud vás někdo bude chtít okrást nebo podvést, nepomůže vám ani sebelepší 
třísetstránková smlouva. Příkladem může být předem plánované a směřované insolvenční 
řízení firmy s návrhem její následné restrukturalizace a vypořádáním věřitelů ve výši 5 až 20 
%. Jinými slovy krádež za bílého dne a za asistence soudů. 

Koneckonců za část problému si můžeme sami. Kdybychom byli schopni se na stavbách 
častěji dohodnout, potřebovali bychom méně právníků a ušetřili bychom na odměny svých 
vlastních techniků nebo na nezbytně nutné investice.  

 

4) Stavební technik a manažer  
Názor, že ve vedení stavební firmy by měli být stavbaři, byl a možná i ještě je pokládán 

za konzervativní a nesprávný. Já však tento názor sdílím. Člověku, který ve vedení stavební 
firmy zažil bývalého ředitele továrny na výrobu PET láhví nebo manažera z válcoven plechů 
ani nic jiného nezbývá. Myslím, že je dobré když vedoucí pracovník ví, jak vypadá stavební 
dělník nebo chápe, že za celodenního deště při pětistupňové teplotě nelze venku dost dobře 
pracovat. Tyto poznatky nelze získat na Vysoké škole podnikatelské nebo na Obchodní 
akademii, ale jenom v praxi na stavbě. A pan Baťa jistě dobře věděl, proč většinu svých 
řídících pracovníků nechal firmou projít pěkně od zdola nahoru.    

Mnoho komických případů nastává, když je potřeba udělat manažerské rozhodnutí, ke 
kterému dotyčnému chybí znalosti. Potom nastává bizarní situace, kdy ten, který ví, 
vysvětluje něco tomu, kdo neví. Nevědoucí pak rozhoduje. Pěkným příkladem je debata nad 
cenovou nabídkou a stanovením konečné ceny. Každý kdo se někdy cenotvorbou detailně 
zabýval, ví, o jak mnohovrstevnatý problém jde a jak složité je postihnout všechny vlivy na 
cenu prací. Manažer teoretik má však jasno. Vy jste přece inženýr a musíte všechno vědět, 
váš rozpočtář zadá do počítače všechny položky a údaje, zmáčkne tlačítko a vypadne vám 
přesná nákladová cena. Já manažer pak upravím režijní procento a zisk. Problém je ten, že 
s procenty může pracovat kdekdo, ale co nejpřesnější stanovení ceny vyžaduje dlouholetou 
zkušenost a praxi s tím, že výsledek není stejně nikdy stoprocentně zaručený.  

Za jednu z úchylek manažerů lze považovat nutkavou touhu vydávat pokyny, příkazy a 
zejména směrnice. Čím víc, tím líp. Což o to nějaká ta směrnice neuškodí a firma musí být 
řízena podle nějakých základních pravidel, ale jakmile se začnou vydávat v počtu dvě až tři 
měsíčně včetně jejich nejrůznějších novelizací, je to počátek konce silně připomínající stav 
zákonodárství v České republice. Sám jsem prošel údobími, kdy jsem směrnice aktivně 
připomínkoval, potom se stále klesajícím zájmem pouze četl a posléze se nechal informovat 
mladšími a méně opotřebovanými kolegy. Nyní už ani o žádné informace nestojím. Je mi to 
jedno. Není to postoj hodný obdivu, ale pokud za svůj život přečtete desítky směrnic a stovky 
jich prolistujete, je to důvod k jisté duševní okoralosti a snad i pochopitelnému projevu 
nihilismu.  

U jedné nejmenované firmy se stala legendární směrnice „Průchod zakázky společností“. 
Dočkala se několika úprav a rozšíření. Stejně jako v případě Zákona o zadávání veřejných 
zakázek se každou novelizací stávala hloupější a nesrozumitelnější. V závěrečné fázi nebylo 
možné podle této směrnice postavit ani suchý záchod. Nebylo divu, když její tvůrci nikdy 
nepodali žádnou nabídku, nikdy žádnou stavbu nepřipravovali, nikdy žádnou stavbu 
nepostavili a nikdy žádnou stavbu nepředali.    
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4.1)  Manažer MBA  
Nemohu si odpustit vsunout tuto podkapitolu. Dopředu se omlouvám všem lidem 

honosícím se tímto titulem, kteří jsou ryzího charakteru a mají encyklopedické znalosti. 
Nicméně přítomnost MBA manažera je pro firmu devastující a většinou až sebezničující. 
Zvláště krizový manažer tohoto typu dokáže firmu položit třikrát rychleji, než by to dokázal 
sebevíc zlovolný inženýr. Má to zřejmě v popisu práce. Osobně jsem nezažil, neviděl a ani 
z doslechu neslyšel zprávu o člověku z této branže, který by nějakou firmu zachránil nebo ji 
aspoň nějakým odvážným nebo osvíceným činem pomohl. Opak byl skutečností. 
Předobrazem krizového „specialisty“ ve stavebnictví se pro mě stala osoba amerického 
manažera Johna Kellera, který přišel v roce 1998 nebo 1999 (nevím přesně) do tradiční, ale 
ekonomicky k zániku odsouzené firmy Vodní stavba Praha a.s. Jeho prvním počinem pro 
záchranu firmy bylo pořízení třímilionového Mercedesu pro svoji potřebu. V tomto duchu 
pokračoval až do úplného zániku firmy v podobě „divoké“ privatizace, kdy žádný z věřitelů už 
nedostal nikdy nic.  

Těžko pochopitelné je finanční ohodnocení lidí s tímto titulem. Možná je to tím, že tento 
titul si lze koupit a každá investice by se měla v co nejkratší době vrátit. Na internetu na vás 
často vyskočí reklama s nadpisem – titul MBA za 89.000,- Kč. To opravdu není mnoho. 
Pokud se zeptáme našich vysokoškolských kolegů na obnos nutný k získání titulu bakalář 
nebo inženýr, budou pochybovat o našem zdravém úsudku. Zajímavé je, že během mediálně 
oblíbených skandálů jsme slyšeli o „turbo“ právnících z Plzně či zázračných ekonomech 
z brněnské Rašínovi vysoké školy, ale nikdy jsme se nesetkali s rychlokvašeným jaderným 
fyzikem nebo s politikem, který by při výkonu své funkce vystudoval stavební fakultu VUT či 
ČVUT.            

 

5) Stavební inženýr a diletanti  
Zde se čtenář ke své lítosti nedočká konkrétních jmen a případů. Nicméně se možná 

s podobnými případy už někde někdy setkal. Pokud ne, je šťastným člověkem. 

 

5.1) Jste odborná firma, poraďte si  
Magická formulace. Každý stavbyvedoucí ji musel za svůj život slyšet nejméně desetkrát 

ročně. Tento obrat je s největší oblibou používám lidmi, kteří o stavbě a stavění ví málo nebo 
velmi málo. Jakýkoliv problém můžete odbýt touto krátkou větou, pokud jste na straně toho, 
kdo drží peníze a táhne za delší provaz smluvního vztahu. Nikdy neuslyšíte tuto plytkou 
výmluvu od vzdělaného člověka nebo dlouholetého praktika. Ten se bude vždy spolu s vámi 
snažit problém překonat nebo radou a pomocí přispět k jeho vyřešení.   

 

5.2) Měli jste předpokládat  
Obdobná věta jako ve výše uvedeném odstavci. Jste odborník, měl jste předpokládat. 

Mnoho předpokladů se po vás chce zvlášť při zpracování cenové nabídky. Během realizace 
pak často uslyšíte, co všechno jste měl vědět a co všechno jste si měl zohlednit v nabídkové 
ceně. Máte pak výčitky, že v okamžiku tvorby nabídky jste nevyslali do dané lokality vrtné 
stroje a georadary pro ověření geologických podmínek, neprovedli čerpací pokusy pro 
ověření vydatnosti přítoků podzemní vody a neověřili si předem polohu všech stávajících 
inženýrských sítí (nejlépe ručně kopanou sondou). To všechno jen proto, abyste mohli lépe 
předpokládat.  

Stejně tak uvnitř vlastní firmy se najde spoustu „specialistů“, kteří vás obviní, že jste měl 
předpokládat změnu kurzu koruny vůči euru nebo pohyb ceny ropy na světových trzích. 
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Zvlášť dobře to zní od kolegů z ekonomického úseku. Písemný dotaz se žádostí o písemnou 
odpověď na toto téma pak vzbudí u protistrany upřímné zděšení. Je to sice alibistické, ale lze 
to vřele doporučit mladším kolegům, aby se lépe chránili před hrozícím svévolným 
popotahováním.  

Stejně tak pobaví výtka z právního úseku, že jste si neověřil bonitu nebo rating firmy XY, 
se kterou chcete uzavřít smlouvu. Zde lze poradit stejný postup jako v předešlém případě. 
Spolehlivě se pak můžete dočkat doporučení raději smlouvu neuzavírat. Rady, kde jinde 
sehnat práci a jak zaměstnat vlastní lidi se určitě nedočkáte. A tak vám nezbyde nic jiného 
než uzavřít smlouvu s firmou XY a věřit, že vše dobře dopadne. 

 

5.3) Vy jste s těmi riziky nepočítal 
Velmi alibistickým způsobem jak se zbavit veškeré odpovědnost je takzvaný risk 

management. Vrcholový manažer nechá svoje podřízené zpracovat sofistikovanou tabulku 
rizik. Každý víme, že riziko spočívá už jen v tom, že ráno otevřeme dveře a vyjdeme do 
práce. Při objektivním vyplnění tabulky zjistíte, že nejbezpečnější je žádné nabídky 
nepodávat a živit se něčím úplně jiným. Protože nás však stavebnictví živí, musíme vyplnit 
tabulku rizik tak, aby vyšla. Tím pádem zodpovědnost přechází směrem na stavebního 
technika – rozpočtáře nebo přípraváře. 

Analogický problém nastává při cenotvorbě. Jak již bylo dříve předesláno, trpí lidé na 
vysokých řídících postech utkvělou představou, že stanovení přímých nákladů stavby je 
nějakou prostou jednoduchou záležitostí, která tak nějak sama od sebe vypadne z počítače. 
Nejraději se pak zabývají vedlejšími nebo ostatními náklady. Například náklady na bankovní 
garance, výši režijních nákladů, marží na subdodávkách a podobně. Tohle lze při základních 
znalostech algebry a trojčlenky poměrně snadno zkontrolovat. Poté však přijde na lámání 
chleba a na základě „manažerského rozhodnutí“ se cena posune mimo realitu (nejlépe tak 
na 46 % ceny obvyklé). Aby bylo uvnitř firmy vše v pořádku, kalkulace se upravuje změnou 
čísla přímých nákladů s odůvodněním, že tomu stejně nikdo nerozumí. Následky takového 
rozhodnutí dříve nebo později přijdou a drtivou pěstí udeří na zúčastněné. Nejohroženějším 
druhem se pak neoprávněně, ale logicky stává tvůrce přímých nákladů stavby, který byl 
přinucen tyto záměrně deformovat.  

6) Závěr 
Původním cílem tohoto článku bylo rozvinout ještě mnohem víc témat, které naše 

stavebnictví srážejí do kolen. Zejména pátá kapitola měla být mnohem údernější a mít více 
podbodů. Byla by však možná ještě nudnější. Šestá kapitola s nosným tématem – stavař, 
lobbista a korupce byla po delší nebo spíše kratší úvaze celá autocenzurována. 

 Závěrem bych všem firmám, které jsou členy CzSTT popřál rovnováhu a jistou setrvalost 
stavu. Stejně tak i našemu oboru a celému stavebnictví, které má snad genocidu, jež na něm 
byla páchána uplynulých šest let, za sebou. Nepřeji si nějaký nekonečný strmý růst, ale 
pouhou stabilitu, která by umožnila stavebním firmám plánovat svůj rozvoj, stagnaci nebo 
úpadek s alespoň jednoročním předstihem. Nic víc, nic míň.   

Literatura: 
Život a praxe 
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"Poslední zkušenosti s plně mechanizovaným 
plnoprofilovým tunelováním v České republice" 

Štefan Ivor, Petr Hybský  

Metrostav a.s. 

Historický vývoj tunelovacích metod v současné době vyústil v podstatě ve dva základní 
postupy. Tím prvním je tzv. konveční tunelování, které se vyznačuje cyklickým způsobem 
ražení a které je reprezentováno především Novou rakouskou tunelovací metodou případně 
v pevných horninách metodou Drill and blast. Druhou skupinu metod tvoří tzv. 
mechanizované tunelování. Jeho princip spočívá především v tom, že jak rozpojování 
horniny na čelbě, těžba rubaniny, tak i zajištění výrubu je prováděno jediným strojním 
komplexem. 

 

Dosavadní zkušenosti s mechanizovaným tunelováním v ČR 
Technologií mechanizovaného tunelování se v Československu poměrně slibně rozvíjela 

v období 60. – 90. let, jak je vidět v následujícím přehledu (prof. Ing. Barták Jiří DrSc. – 
Silnice a železnice 4. 7. 2010). Vůbec první nasazení plnoprofilového mechanizovaného štítu 
se datuje do roku 1973, kdy bylo možné díky stroji TŠčB-3 provést traťové tunely pod 
Vltavou v úseku Klárov – Staroměstská v rámci trasy A pražského metra. Na rozdíl od 
současných strojů, které zhotovují ostění z prefabrikovaných segmentů, vytvářel tehdy stroj 
ostění z tvz. presbetonu.  

Tab. 1: Přehled strojů mechanizovaného tunelování použitých v ČR 

Druh stroje Realizační firma Typ stroje Oblast a období nasazení 
Razicí stroje Výstavba dolů 

uranového průmyslu 
DEMAG  2,67 
m 

VD Přísečnice (1974), VD Dřínov, VD 
Josefův důl, VD Slezská harta 

  RS  2,6 až 
3,8 m 

kabelové tunely a stoky v Praze, VD 
Josefův důl, VD Slezská harta, Brněnský 
oblastní vodovod 

Štíty plnoprofilové Inženýrské a 
průmyslové stavby  

PRISTLEY  
2,4 a 3,6 m 

Kabelový tunel Žižkov, kolektor Žižkov, 
tepelný napáječ Malešice 

  Westfalia 
Lünen 1,6 m 

Kabelový tunel Žižkov, kolektor Žižkov, 
tepelný napáječ Malešice 

Mechanizované štíty 
plnoprofilové 

Metrostav TŠčB-3  5,8 
m 

trasa „A“ pražského metra (1973), trasa 
„B“ pražského metra 

Štít s výložníkovou 
frézou 

Metrostav RŠF-1 trasa „B“ pražského metra (1986) 

Zdroj: Ing. Barták Jiří DrSc. – Silnice a železnice 4. 7. 2010 

 

Období let devadesátých století minulého a prvního desetiletí nového milénia se 
v českém podzemním stavitelství vyznačuje pouze a výhradně Novou rakouskou tunelovací 
metodou. Ve zmíněném období totiž byly realizovány silniční a železniční tunely poměrně 
krátkých délek. Pro takovéto typy staveb je konvenční tunelování vhodné a ekonomické.  
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A tak, zatímco NRTM zažívala poměrně bouřlivý vývoj, metoda mechanizovaného 
tunelování ve vlastech českých téměř upadla v zapomnění.  

Výstavba metra V.A 
V roce 2010 dochází k znovu nasazení mechanizovaného štítu pro ražbu traťových 

tunelů trasy A pražského metra. Podmínky projektu na úseku prodloužení linky ze stanice 
Dejvická do stanice Nemocnice Motol byly takřka šité na míru technologii tzv. zeminových 
štítů.  

 Bylo totiž nutné splnit následující zadávací podmínky: 

• bezpečně provést ražbu v městské zástavbě s tím, že bylo nutno podejít např. výškové 
budovy sídliště Červený vrch, rušnou dopravní tepnu – Evropskou ulici, nebo oblast 
historických důlních děl, 

• omezit sedání povrchu nad raženými díly na maximální hodnotu 10 mm, jak si žádala 
projektová dokumentace 

• provést ražbu dvou jednokolejných tunelových trub (každá v délce 4,1 km) za 19,5 
měsíce. 

Stroje pro ražbu jednokolejných tunelů 
Tunelovací komplexy byly vyrobeny v německém Schwanau, v továrně firmy 

Herrenknecht, jednoho z předních výrobců tohoto typu strojů. Návrh štítu vychází 
z konkrétních podmínek projektu a z požadavků zákazníka. V nich se promítají např. 
následující parametry: profil tunelu, minimální poloměr směrového oblouku, očekávané 
geologické podmínky ražby, způsob odtěžení rubaniny, způsoby možného podepření čelby 
apod.  

Ve čtvrtek 16.12.2010 byl dokončen a připraven k přejímce první z dvojice strojů 
s typovým označením S-609. Jeho základní charakteristika je uvedena níže. Zhruba o tři 
měsíce déle byl dokončen sesterský stroj S-610. Oba štíty byly později v anketě provedené 
mezi dětskými pacienty onkologického střediska nemocnice Motol přejmenovány na Tondu a 
Adélu. 

 

Typ stroje    Zeminový štít 

Průměr řezné hlavy  6,05m 

Instalovaný výkon   1850 kVA 

Délka TBM + závěs   cca. 102 m 

Hmotnost TBM + závěs  cca. 800 t 

Opravný poloměr zatáčky  (min.) 400 m 

Provozní tlak    3,0 bar 

 
Periferní technologie 

Metoda mechanizovaného tunelování není omezena jen na strojní komplex v podzemí. 
Neméně důležité jsou i tzv. periferní technologie, které zajišťují propojení, komunikaci a 
zásobování stroje z povrchu. Klíčové z tohoto pohledu je zásobování stroje segmenty pro 
stavbu ostění a způsob odtěžení rubaniny.  

V rámci projektu metra V.A byla zvolena pásová doprava pro transport rubaniny a kolové 
platformy MSV pro dopravu segmentů. Obě technologie byly navrženy tak, aby jejich denní 
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kapacita výkonu byla vyšší než kapacita výkonu štítu. Jinými slovy, aby logistika nebyla 
slabým článkem celého procesu.  

 
Konstrukce tunelových trub 

Samotná konstrukce tunelu je tvořena železobetonovým segmentovým ostěním, které je 
do horninového masívu fixováno pomocí tzv. dvoukomponentní injektáže. Průřez 
jednokolejného tunelu je kruhový se světlým průměrem 5,3m, vnější průměr je 5,8m. 

Prstenec ostění délky 1,5m je tvořen skladbou 5+1 segmentů, které byly navrženy jako 
železobetonové pevnostní třídy C50/60, pro druhou fázi projektu byl návrh změněn na beton 
C45/55 doplněný o polypropylénová vlákna. Segmenty byly vyráběny v prefa závodě ve 
slovenském Senci, při celkové produkci více než 33 000ks. Segmenty byly k sobě během 
fáze stavění fixovány pomocí šroubových spojů, vodotěsnost pracovních spár byla zajištěna 
lepeným gumovým těsněním.  

Dvoumomponentní výplňová malta je poměrně moderním způsobem výplně mezikruží 
mezi výrubem a vnějším lícem tunelového ostění. Její princip spočívá v existenci dvou 
tekutých složek (cemento-bentonitové malty a urychlovače), které začnou reagovat až 
v okamžiku společného smíchání. V tu chvíli nastává řízená gelace a následné tuhnutí 
směsi. Výroba malty probíhala v míchacím centru umístěným přímo v prostoru zařízení 
staveniště. Každá záměs pak byla čerpána do zásobníku na stroji pomocí potrubí. Urychlující 
přísada byla dovážena v IBC kontejnerech umístěných na platformách MSV. 

 

Hodnocení ražeb jednokolejných tunelů metra V.A 
 
Rychlost ražeb 

Harmonogram výstavby pátého provozního úseku trasy A pražského metra byl nastaven 
tak, že ražba stanic i traťových úseku bude probíhat v souběhu. Stanice proto musely být 
vždy připraveny do té míry, aby jimi mohl být celý komplex tunelovacího stroje protažen. 
Postup strojů se tudíž celkově skládal z ražby samotné a z průtahů. Celková doba, po kterou 
byly stroje nasazeny, je zhodnocena v následující tabulce. 

 

Tab. 2: Celková doba nasazení obou strojů 

 Celkový čas ražeb Čas na průtahy Čistý čas ražeb Průměrný denní výkon
LTT 590 dnů 197 dnů 393 snů 10,4 dne 
PTT 499 dnů 196 dnů 303 dnů 16,4 dne 

 

Předem odhadnutá doba ražeb byla dosažena. Podařilo se navíc dosáhnout rekordních 
výkonů (36 m/den a 650 m/měsíc), které jsou maximální i z hlediska historie výstavby 
pražského metra.  

 

Ražba Ejpovického železničního tunelu 
Nedlouho po skončení ražeb tunelů trasy metra V.A, dojde k dalšímu nasazení 

technologie mechanizovaného tunelování v ČR. Tentokrát půjde o projekt výstavby 
Ejpovických tunelů v rámci modernizace železniční trati Rokycany - Plzeň.  

Hlavním smyslem tohoto projektu je výrazné zkrácení železniční tratě mimo údolí 
Berounky, ve kterém je vedena stávající železniční trať a především umožnění zvýšení 
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traťové rychlosti do 160 km/h a výhledově napojení na vysokorychlostní železniční trať, se 
kterou se uvažuje od vjezdových portálů tunelu Homolka směrem na Ejpovice. 

Konstrukci budou tvořit dvě paralelně vedené jednokolejné tunelové trouby. Každý 
z tunelů bude délky cca 4,1 km. Vystrojen bude drátkobetonovými segmenty tloušťky 40cm. 
Příčný řez tunelu bude světlého průměru 8,7 m. 

Projekt bude zajímavý hned z několika hledisek. Půjde vůbec o první tunelovací stroj, 
kterým bude zhotoven tunel v rámci české železniční sítě. Nasazený stroj bude vůbec tím 
největším dosud nasazeným v ČR. Zajímavostí je i to, že tunel bude podcházet dva kopce, 
které mají diametrálně odlišně geologické složení, a proto bude použit tzv. konvertibilní štít. 
Ten je možno přestrojit do režimu zeminového štítu, resp. tzv. „hardrock“ módu pro ražbu 
v pevných horninách.   

Výrobcem je opětovně firma Herrenknecht a typové označení štítu je S-799. Jeho 
základní charakteristiky jsou uvedeny níže.  

 

Typ stroje    Konvertibilní štít - zeminový/hardrock 

Průměr štítu   9720 mm 

Instalovaný výkon   6600 kVA 

Délka TBM + závěs   cca. 115 m 

Hmotnost TBM + závěs  cca. 2100 t 

Opravný poloměr zatáčky  (min.) 1785 m 

Po zkušenostech z ražeb metra V.A bude využita stejná kombinace logistických cest, tedy ta, 
že transport rubaniny zajistí pásový dopravník a dopravu segmentů kolové platformy MSV. 
Ejpovický tunel se po svém dokončení bude honosit titulem nejdelšího železničního tunelu 
v ČR. 

Závěr 
V úvodním přehledu bylo připomenuto, že dvacetiletí mezi roky 1990-2010 bylo 

charakterizováno výhradně Novou rakouskou tunelovací metodou. Doufejme, že se 
současným nástupem mechanizovaného tunelování nebude pro změnu NRTM zcela 
zavrhnuta. Kouzlo obou typů metod je totiž v tom, že každá má své výhody, ale i nedostatky. 
Je proto potřeba snažit se pro každý projekt nalézat silné stránky daného způsobu 
tunelování.   

Literatura: 
[1] Ing. Jiří Barták DrSc. (2010): Silnice a železnice 
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Mikrotuneling v Plzni 
 

Jan Vítek 

Subterra a.s. 

 

 Úvod 

 Obsahem stavby bylo zhotovení části Úslavského kanalizačního sběrače, v rámci 
projektu Čistá Berounka v intravilánu města Plzně, v městských částí Lobzy a 
Božkov, mezi ulicí Rokycanská a K jezu. Stavba byla rozdělena na přibližně dvě 
poloviny, řízený mikrotuneling a hloubenou část. Subterra a.s. razila řízeným 
mikrotunelováním složité úseky např. pod ulicí Rokycanská, pod řekou Úslavou, 
golfovým hřištěm a především v ulici K jezu podél zástavby. Hloubenou část 
zajišťoval jiný dodavatel. Výstavba probíhala od 17. 5. 2012 do 15. 11. 2013. Celá 
stavba byla prováděna v záplavové oblasti řeky Úslavy a ve složitých geotechnických 
a hydrogeologických podmínkách v úrovni pod hladinou podzemní vody.  
     Stavba začala hloubením startovacích a cílových šachet spadající pod činnosti 
prováděné hornickým způsobem.  
Z těchto šachet probíhalo řízené protlačování keramickými rourami typu CreaDig DN 
800 v celkové délce 785 metrů a DN 1000 v celkové délce 973 metrů pomocí 
mikrotunelovacího stroje ISEKI. Tento rozsah prací byl největší od rozšíření 
kanalizace v Karviné v roce 2009. 
     V ulici K jezu a Libušínská byly protlačovány keramické roury DN 800 mezi 
šachtami Š53-Š59 v těsné blízkosti domů a pod komunikacemi a inženýrskými sítěmi 
v délce 308 metrů. Nejdelší úsek ražby keramickými rourami DN 1000 byl protlačen 
mezi šachtami Š44-Š41 pod vodotečí řeky Úslavy v délce 180 metrů. 
 Po dokončení ražeb bylo zhotoveno 7 monolitických revizních šachet, z toho dvě 
spadiště a 25 prefabrikovaných revizních šachet. 
     V ulici K jezu byl položen do výkopu nový kanalizační řad DN 250 v délce 188 
metrů a bylo přepojeno 12 domovních přípojek, zhotoveno 5 nových uličních vpustí a 
4 prefabrikované revizní šachty. 
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 Šachty a geologie 
 
       Startovací šachty byly hloubeny o vnitřních rozměrech 6x5 metrů a cílové šachty 
o vnitřních rozměrech 4x4 metry. Vzhledem k tomu, že celá trasa vedla podél řeky 
Úslavy a hloubka šachet byla od 5 do 7 metrů, tak byl velký přítok spodní vody do 
hloubených šachet.  Hned od začátku, kdy byly pro šachty použity beraněné štětové 
stěny, se ukázalo, že geologie bude různorodá. V šachtách byl zastižen písek, 
balvanitý štěrk, břidlice s různým stupněm zvětrání, prokřemenělé krystalické břidlice 
a spility. Několikrát byla tato zastižená geologie  odlišná od geologie popsané 
v zadávací dokumentaci. 
 
 
     Během ražeb byl upřesněňovám geologický průzkum ze zadávací dokumentace. 
Například v úseku Š55-Š57 v Božkově v ulici K jezu jsme zastihli jiné geologické 
podmínky než ty, které vyplývaly z  geologického průzkumu v zadávací dokumentaci. 
Při hloubení šachty Š55 a v jejím okolí byly zastiženy horniny s vyšší pevností. 
Z důvodu změny geologických podmínek byl proveden geologický doprůzkum 
daného úseku, z něhož vyplývá výskyt dílčích úseků mnohem tvrdších skalních 
hornin, než předpokládal původní geologický průzkum. Výskyt těchto úseků je nutno 
přičíst anomáliím vzniklým zejména lokálním vyplněním trhlin vyvřelými horninami 
typu spilitů anebo intenzivnější metamorfózou břidlic doprovázenou kontaktním 
prokřemeněním, která měla v řadě případů také spíše lokální charakter.  
     Při zhotovení a následném zásypu revizních kanalizačních šachet, včetně 
napojení na vrtané úseky, bylo důsledně dbáno na izolování proti průniku 
podzemních a povrchových vod. 
 
 
 
 
 Mikrotunelovací stroj  

Mikrotunelovací stroj se skládá s: 
 

‐ vrtací hlavy 
‐ řídícího kontejneru 
‐ tlačné stolice s hydraulickým kontejnerem 
‐ napájecího kontejneru 
‐ nádrže na výplachovou vodu, čerpadel a separace 
‐ lubrikačního systému 
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Vrtací hlavy 
     Na stavbě byla použita zapůjčená vrtací hlava Unclemole TCC 980 a vlastní vrtací 
hlava Unclemole TCC 1295.  
Směr a sklon vrtací hlavy lze řídit pomocí dvou pístnic a kloubu. K rozpojování 
horniny dochází pomocí vrtací korunky, hornina je následně vytěžena pomoci 
výplachové vody – slurry systém. 
 
Parametry vrtací hlavy Unclemole TCC 1295:       
Rozměry stroje: vnější průměr kompletního stroje - 1295 mm 
                             délka - 2995 mm 
                             hmotnost - 12 000 kg 
Parametry drtiče mezi vrtací korunkou a tělem vrtací hlavy:  
                                             maximální přípustný průměr kamene - 400 mm 
                                             maximální pevnost kamenů v tlaku - 100 MPa 
                                             maximální velikost rozdrcených částic - 40 mm 
Ostatní: digitální kamera, terč kam dopadá paprsek laseru, audio komunikační 
jednotka, sada měřidel. 
 
Řídící kontejner 
     V řídícím kontejneru je „mozek“ celé technologie. Je tam ovládací pult, kterým se 
ovládá vrtací hlava, čerpadla výplachu a tlačná stolice, na obrazovkách se sledují 
parametry vrtání a celého systému a pořizuje se elektronický záznam o průběhu 
vrtání. 
 
Tlačná stolice a hydraulický kontejner 
Pomocí tlačné stolice se postupně zatlačuje vrtací hlava a keramické roury do vrtu. 
Za tlačnou stolicí je umístěn laser, který je nastaven do směru a sklonu ražby. 
 
Napájecí kontejner 
     V napájecím kontejneru je veškeré ovládací elektrické zařízení, které zajišťuje 
napájení pro různé části mikrotunelovacího stroje. Zařízení je ovládáno z ovládacího 
pultu umístěného v řídicí kabině. Má vstup pro napájení ze sítě nebo z generátoru. 
Příkon sestavy 240 kW. 
 
Nádrž na výplachovou vodu, čerpadla a separace 
     Rozdrcená hornina se vytěžuje z vrtací hlavy pomocí výplachové vody, která je 
dopravovaná do systému pomocí kalových čerpadel a je čištěna nad nádrží přes 
dvou stupňovou separaci a následně je znovu vyčištěná voda použita. 
 
Lubrikační systém 
     Lubrikační systém slouží na přimíchávání přídavných látek do výplachové vody a 
ke snížení třecích sil mezi keramickou rourou a horninou. 
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 Průběh vrtání  

     Po dodání nově zakoupené technologie Iseki na stavbu bylo provedeno základní 
školení a následné propojení všech systémů. Protože Subterra a.s. měla již několik 
zkušeností s mikrotunelováním, tak se v krátké době celý tým velmi rychle sehrál. 
Tento fakt se nejvíce projevil při stěhování celé technologie Iseki mezi startovacími 
šachtami. Čas mezi začátkem stěhování a zavrtání vrtací hlavy byl tři dny při 
dvanáctihodinových směnách. Pracovní doba pro vrtání byla stanovena na dvě 
směny a 24 hodinový provoz. Mikrotunelovací stroj ze začátku řídili pouze operátoři 
od Iseki. Postupně zaškolovali české operátory, kteří vzhledem k tomu, že už měli 
zkušenosti s řízením jiných mikrotunelovacích strojů, byli po měsíci schopni 
samostatně řídit mikrotunelovací stroj. 
     Zapůjčenou vrtací hlavou TCC 980 od Iseki z Anglie byl proveden zkušební vrt 
z důvodu zastižení jiné geologie při hloubení startovací šachty než bylo popsáno 
v projektu. Po vyvrtání 2m byla vrtací hlava vytažena a zkontrolována vrtací korunka. 
Zuby na rozpojení horniny byly minimálně opotřebené. Bylo rozhodnuto o 
pokračování ražby. Operátor upozorňoval na stále menší postup při ražbě než je 
obvyklé, až po 13 metrech byla ražba zastavena z důvodu velkých tlaků na 
rozpojování horniny. TCC 980 byla vytažena z vrtu a byla zkontrolována vrtací 
korunka. Zuby na vrtací hlavě byly mírně opotřebené. Firma Iseki navrhla přivařit ke 
stávajícím ramenům vrtací korunky přídavná ramena s tang. noži. Tato úprava se 
ukázala jako úspěšná a následně docházelo během dalších ražeb pouze k výměně 
tang. nožů (opotřebení) a navařování obroušených ploch vrtací korunky.  
     Vrtací hlava TCC 980 po úpravě jela mírně pod hranicí svých max. možností 
(16m/24hod), což bylo zástupci Iseki komentováno jako velký úspěch vzhledem 
k zastižené geologii! Z hlediska ekonomického byla úprava TCC 980 určitě levnější 
než pronájem skalní vrtací hlavy. Denní postupy se skalní hlavou by nebyly dle 
operátorů Iseki rychlejší. 
     Po dokončení 6. úseku pod golfovým hřištěm byl stroj vrácen do Anglie z důvodu 
nepřipravenosti přeložky inženýrských sítí v místě startovacích a cílových šachet v 
Božkově. 
     Po skončení ražeb s TCC 980 byla provedena stejná úprava na vrtací hlavě TCC 
1295 pomocí přídavných ramen a tangenciálních nožů dle návrhu Iseki. 
     Vrtací hlava TCC 1295 razila úsek č.7 až č.10 bez větších problémů s průměrem 
16m/24hod. 
 
     Úsek č.11 byl od začátku nejrizikovější úsek celé stavby. Bylo potřeba podvrtat 
řeku Úslavu a skalní masiv za řekou v délce 180 metrů. Že v místě vrtání je výskyt 
horninového prostředí na hraně možností technologie bylo jasné od počátku 
vyhloubení startovací šachty Š44 a proto došlo k velké opravě vrtací korunky po 
úseku č.10. Byly vyměněny periférní zuby a tangenciální nože na přídavných 
ramenech. Vše bylo realizováno operátory od Iseki a podle instrukcí výrobce 
mikrotunelovacího stroje.  
 
     Těsně po zahájení ražby bohužel došlo po cca 20 metrech, nejspíše kvůli 
geologii, těsně před řekou k ulomení ramene vrtací korunky. Po vyproštění byl stroj 
TCC 1295 poslán na opravu do dílen Iseki v Anglii.  
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     Po necelém měsíci byla zahájena ražba na úsecích č.12 až č.15. Na trasách č.12 
a č.13  z důvodu zastižení měnící se geologie docházelo k  prostojům kvůli míchání 
přídavných látek do výplachového systému. Přídavné látky se přimíchávají do 
výplachové vody z důvodu lepšího vynášení materiálu s čelby do nádrže a slouží 
také ke stabilizaci čelby při vrtání. Míchání přídavných látek bylo následně doplněno 
Venturiho tryskou vlastní výroby, což výrazně zkrátilo potřebnou dobu k míchání. 
Vzhledem k značné proměně geologie během ražeb není možné přesně odhadnout 
kdy a kolik bude potřeba použít přídavných látek. Velmi záleží na zkušenostech 
operátora s daným horninovým prostředím.  Na čtrnáctém úseku byla zmapována 
geologie pomocí georadaru, který výborně zmapoval geologii v trase ražby a během 
vrtání tím pádem nedocházelo k žádným neočekávaným situacím. Po dokončení 
ražeb byla vrtací hlava TCC 1295 poslána na přestavbu vrtací korunky do skalního 
prostředí, aby bylo možné dovrtat úsek č.11.  
     Vrtací hlava TCC 1295 jela v úseku č.12 až č.15 v průměru 14m/24hod. 
 
     Po přeložce inženýrských sítí v místě startovacích a cílových šachet v Božkově 
byla provedena vrtací hlavou TCC 980 ražba v těsné blízkosti domů, pod 
komunikacemi a inženýrskými sítěmi v úseku č.16 až č.18 bez větších problémů. 
Vzhledem k husté zástavbě byla stanovena jedna pracovní směna v délce 11 hodin. 
     Vrtací hlava TCC 980 jela v průměru 8 m/11hod. 
 
     Jako poslední byl doražen úsek č.11 dlouhý 180 metrů pod řekou Úslavou. Vrtací 
hlava TCC 1295 s nově vyrobenou vrtací korunkou do skalního prostředí začala vrtat 
ze šachty, kde byla vyproštěna po ulomení ramene. Během ražby došlo k zatopení 
vnitřku vrtací hlavy průvalem vod přes již dříve vyražené potrubí z pracoviště jiné 
firmy. Po vyčerpání vody byl zjištěn rozsah škod. Následně na řece Úslavě byla 
povodeň, která zatopila startovací šachtu a zařízení staveniště. Včasným zatěsněním 
kameninového potrubí ve startovací šachtě se předešlo dalším škodám na vrtací 
hlavě. Po jednáních mezi objednatelem, zhotovitelem, firmou Iseki a báňským 
úřadem, bylo rozhodnuto, že stroj bude opraven vnitřkem, protože vrtací hlava se 
nacházela uprostřed řeky. Tým ze Subterry vymyslel způsob demontáže 
poškozených dílů z vrtací hlavy pomocí unikátních přípravků a zařízení vlastní 
výroby.  
Pracovníci museli při demontáži a zpětné montáži pracovat v hodně stísněných 
podmínkách uvnitř vrtacího stroje. Často pracovali vleže nebo museli  klečet. 
Nejtěžší díl, který byl demontován, vytažen a zpětně namontován vážil přes 700 kilo. 
Po opravě proběhly funkční zkoušky firmou Iseki s kladným účinkem a následně byla 
zahájena ražba. Vrtání probíhalo už bez jakýchkoliv problémů. 
     Vrtací hlava TCC 1295 jela v úseku č.11 v  průměru 10m/24hod. 
 
     Vzhledem k zatopení vrtací hlavy bylo dobře rozhodnuto o pojištění stroje před 
začátkem ražby úseku č.11. 
 
 Závěr  
 
     Mikrotuneláž v Plzni potvrdila i přes několik nestandardních událostí výhodu 
minimalizace výkopů ve velkých hloubkách v zhoršených geotechnických a 
hydrogeologických podmínkách bezprostředně vedle řeky Úslavy a v zástavbě. 
     V současné době je Úslavský kanalizační sběrač v zkušebním provozu a během 
příštího roku bude uveden do plného provozu. 
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Použití různých bezvýkopových metod pro 
výstavbu kanalizačních sběračů v ČR 

Ing. Tomáš Zítko 

POHL cz, a.s. 

Úvod 
Stavební společnost POHL cz, a.s. v současnosti provádí výstavbu hned tří 

kanalizačních sběračů a sice: 

• Kanalizační sběrač ve městě Benešov; 

• Kanalizační sběrač H v Dolních Počernicích – 1. etapa; 

• Úslavský kanalizační sběrač v Plzni – 2. etapa, 1. fáze. 

 

Ve všech třech případech se jedná o bezvýkopové osazení kanalizačních trub DN800 ve 
složitých geologických podmínkách (kombinace skály a silně zvodnělých zemin), avšak 
každá z výše uvedených staveb je realizována jinou metodou výstavby. 

 

Kanalizační sběrač ve městě Benešov 
Město Benešov má zpracováno „Generel odvodnění“, který posloužil jako základ pro 

návrh vodohospodářských investic města. Na základě řešení Generelu odvodnění a návrhu 
úpravy technologické linky ČOV byl zpracován projekt „Zlepšení vodohospodářské 
infrastruktury města Benešova“, jejímž dodavatelem se stala stavební společnost 
POHL cz, a.s. 

Součástí tohoto velkého projektu je i realizace splaškové kanalizace ze sklolaminátových 
trub DN800 v celkové délce 215 m (ve sklonu 8,8 ‰) a šesti revizních šachet. Trasa 
kanalizace se nachází pod jednou z nejvytíženějších ulic města Benešova – ulice Tyršova a 
navíc podchází železniční trať  (České Budějovice – Praha v ž. km 134,71). Geologické 
prostředí v trase kanalizace je tvořeno převážně jílovitými písky a granodiority v různých 
stádiích zvětrání. 

Ve fázi návrhu tohoto projektu byly brány v úvahu různé metody výstavby, mimo jiné i 
metoda s využitím mikrotunelovacího razícího stroje (MTBM) ISEKI. Od této elegantní a 
rychlé metody se projektant nakonec rozhodl upustit z důvodů predikovaného výskytu 
bludných balvanů v podloží, které by při mechanizované ražbě mohly způsobovat značné 
komplikace. 

Po zvážení všech aspektů dané stavby bylo nakonec rozhodnuto provést pod Tyršovou 
ulicí (úsek mezi šachtami Š1 až Š5 v délce 145 m) klasickou ražbu hornickým způsobem 
do Pražských rámů a v úseku pod železniční tratí realizovat protlak ocelové trouby ø1,2 
s tloušťkou stěny 10-12 mm (úsek mezi šachtami Š5 a Š6 v délce 70 m). Protože šachta Š5 
se nachází ve stísněných podmínkách mezi železniční tratí a křižovatkou ulic Tyršova a 
Nádražní, musel být protlak realizován ze šachty Š6 – úpadně s nutností čerpání podzemní 
vody z čelby. Přes náročné podmínky byl protlak úspěšně realizován pod dohledem 
geotechnického monitoringu během 11 týdnů. 
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Kanalizační sběrač H v Dolních Počernicích – 1. etapa 
Účelem kanalizačního sběrače H bude gravitační odvedení splaškových vod z Dolních 

Počernic, Běchovic a Újezda nad Lesy do ČOV Újezd nad Lesy. Právě realizovaná první 
etapa sběrače H navazuje na provedený úsek sběrače v ulici Národních hrdinů v Dolních 
Počernicích před křížením s Rokytkou a vede pod ulicí Národních hrdinů a Nad Rybníkem. 

Celkem bude osazeno 857 m sklolaminátového potrubí DN800 (ve sklonu 3,9 ‰) a 
vyhloubeno 14 revizních šachet hlubokých 5-14 m. Prvních 35 m kanalizace bude uloženo 
do rýhy, vyhloubené v holocenních náplavách, křížící řeku Rokytku (řeka by měla být 
dočasně převedena nad prováděným výkopem v ocelových troubách), zbývajících 822 m 
kanalizace bude prováděno bezvýkopově – kanalizační potrubí bude osazeno do štol 
vyražených hornickým způsobem, pažených pomocí lichoběžníkové poddajné výztuže LB a 
pažnic UNION. 

Niveleta je navržena v poměrně vysokých hloubkách (až 14 m) s osovými vzdálenostmi 
mezi šachtami až 100 m. Stavba navíc prochází zastavěným územím nad frekventovanou 
silnicí s požadavkem na zachování dopravy min. v jednom pruhu, prostorové uspořádání 
šachet a zařízení staveniště je tudíž limitováno zvýšenými nároky na minimální zábory. 

Momentálně ražba probíhá v blízkosti řeky Rokytky, kde je největším úskalím extrémně 
špatné geologické prostředí (holocenní náplavy, svahové a terasové sedimenty) v kombinaci 
s vysokými přítoky podzemní vody. Zatímco geologické prostředí by se s postupem ražby 
mělo zlepšovat (nástup bohdaleckých a královodvorských břidlic), přítoky vody nás nejspíše 
budou provázet po celou dobu výstavby (ražba bude probíhat podél Počernického rybníka). 
Potvrzení předpokladů IG průzkumu průběžně sleduje a vyhodnocuje IG monitoring. 

 

Úslavský kanalizační sběrač v Plzni – 2. etapa, 1. fáze 
Právě realizovaná etapa Úslavského kanalizačního sběrače navazuje na 1. etapu a bude 

sloužit k odvádění splaškových vod z části Božkova a Koterova. V rámci této etapy, první 
fáze by mělo být provedeno: 

• 2,3 km kanalizace z kameninových trub DN 800 pomocí mikrotunelovacího stroje ISEKI; 

• 41 revizních šachet hloubky 3,5 – 7,7 m; 

• 30 m kanalizace z tvárné litiny DN 800 (podchod pod ředkou); 

• 78 m kanalizace z kameninového potrubí DN 400; 

• 10 m proplachovacího potrubí z tvárné litiny DN 250; 

• odlehčovací komora; 

• obslužná komunikace. 

 

V případě Úslavského kanalizačního sběrače se projektant rozhodl pro využití 
mikrotunelovacího razícího stroje (MTBM), pravděpodobně z důvodů jejich efektivity (velké 
postupy v příznivých geologických podmínkách a možnost ražby i v silně zvodnělém 
prostředí). 

Náročnost ražby v Plzni spočívá především v proměnlivém geologickém prostředí, kdy se 
střídají štěrkopískové vrstvy s prokřemenělou břidlicí, což pro každý razící stroj představuje 
značnou zátěž. Společnost POHL cz, a.s. proto nasadila MTBM ISEKI Unclemole, který je, 
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díky kombinaci různých typů řezných dlát osazených na čtyřech speciálně vyztužených 
ramenech a integrovanému drtiči, schopen razit i v proměnlivých geologických podmínkách. 

Kromě toho, že ražba probíhá v propustném prostředí pod hladinou podzemní vody, 
prakticky celá stavba se navíc nachází v pasivním zátopovém území, o čemž jsme se mohli 
přesvědčit hned v prvních dnech po zahájení prací, kdy po vydatném dešti prakticky celé 
území stavby zatopila voda. Z důvodů této skutečnosti provádíme u ohlubní stavebních jam 
povodňové valy do výšky cca. 0,5 m, které by nám v případě bleskových povodní měly 
minimálně poskytnout drahocenný čas k nafouknutí těsnících vaků v kameninových troubách 
před tlačnou stanicí. 

 

Závěr 
Z výše popsaných projektů můžeme vidět, že různé projekční týmy řeší podobné situace 

různými způsoby. Protože neexistuje žádná „univerzální, nejlepší metoda“, je pro nás, co-by 
pro realizační firmu nutné všechny tyto postupy výstavby ovládat, využívat jejich předností, 
sledovat jejich slabá místa a v případě nutnosti pružně reagovat (situaci průběžně 
vyhodnocujeme a v případě výskytu jakýchkoli problémů jsme připraveni navrhovat opatření 
a ty pak zavádět v praxi). 

O tom, jak se jednotlivé projektované postupy osvědčí, vás samozřejmě budeme 
informovat na odborných fórech po dokončení výše popsaných staveb. 
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HDD vrtné soupravy s duálními tyčemi a jejich 
využití pro vrty ve skále 

 Ing. Ivan Demjan  

TALPA - RPF, s.r.o. 

Technologie řízeného horizontálního vrtání (HDD) patří mezi ty, které se vyvíjí i dnes a 
přinášejí nové myšlenky, které jejich využití posunuje do dalších oblastí. 

Úvod 
Na počátku devadesátých let, kdy se stroje pro HDD začaly objevovat i v Evropě, byly 

jejich možnosti velmi omezené kvůli primitivnímu konstrukčnímu řešení a malému výkonu.  
Jakmile se v průběhu vrtání dostaly do obtížnějších podmínek, vrt obvykle skončil 
neúspěchem. Proto konstruktéři cizelovali především technické řešení strojů, zvyšovali jejich 
výkon a spolehlivost. Po tomto údobí zdokonalování a s vrtnými výplachy nového tisíciletí si 
už stroje poradily s téměř kompletní sestavou půdních podmínek. Zbýval však jeden velmi 
tvrdý oříšek – skalní masív. 

Vrtáni ve skalním masivu 
Ne že by se občas někomu nepodařilo provrtat i tu skálu, mělo to ovšem jednu chybu – 

vrt nebyl řiditelný a řítil se někam do hlubin. Po krátké době docházelo k poškození vrtného 
nářadí a ke ztrátě schopnosti vrtat. Proto se vývoj nejprve zaměřil na zdokonalení vrtného 
nářadí, konstruktéři se snažili aplikovat znalosti z oblasti naftových vrtů.  

Mudmotor jako řešení pro velké vrtné soupravy 
 Prvním solidním řešením dodnes hojně užívaným byl tzv. mudmotor, jehož systém byl 

převzat ze svislého vrtání. Podstatou je vrtná hlavice s třemi valivými dláty na čele. Krouticí 
moment vzniká těsně za touto hlavicí, kde je uložen motor poháněný výplachem proudícím 
do vrtné hlavice. Těleso mudmotoru, které je až šest metrů dlouhé, je mírně zakřivené, proto 
umožňuje směrování vrtu. Pokud vrtné tyče včetně mudmotoru rotují, pak je vrtán otvor 
v přímém směru. Pokud zastavíme rotací soutyčí, pak rotují pouze valivá dláta a díky 
zakřivení těla mudmotoru je vrt směřován do křivky.  

Změna směru však probíhá velmi pomalu a tím se značně prodlužují minimální délky 
vrtů. Pro zajištění dostatečného krouticího momentu je potřebný velký objem protékajícího 
výplachu, což omezuje použití mudmotoru pouze u velkých vrtných souprav s výplachovými 
čerpadly s minimálním průtokem 300 l/min, raději však 500 l/min. Vzhledem k těmto dvěma 
podmínkám a k ceně tohoto vybavení jsou náklady na provedení vrtů ve skále velmi vysoké. 
Proto se využití omezuje na vrty v délkách sta a více metrů, zde mudmotor přináší 
spolehlivou realizaci vrtů i ve velmi tvrdých horninách. 
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Obr. 1 Valivá dláta 
 

 
Zdroj: DitchWitch 

 

Duální vrtné tyče 
Tímto byl vyspecifikován nový úkol pro konstruktéry – najít řešení pro levnější zdolání 

krátkých vrtů ve skále, řešení, které by vtáhlo do děje malé a střední vrtné soupravy, tedy 
řešení, které by zlevnilo provedení vrtů. Prvním krokem bylo využití pneumatických kladiv na 
čele vrtného soutyčí. Systém však není vhodný pro vrtání v zeminách a nedá se použít pro 
dlouhé vrty.  

Nové řešení se objevilo s nápadem na využití duálních vrtných tyčí, tedy systému tyče 
v tyči. Stejně jako u mudmotoru je rozpojování horniny prováděno valivými dláty, krouticí 
moment je však vytvářen hydromotorem na vrtné soupravě a k valivým dlátům je přiváděn 
vnitřním soutyčím. Vymístěním zdroje krouticího momentu na vrtnou soupravu bylo 
dosaženo i zkrácení těla vrtného nástroje na 130 cm, což ve srovnání s dlouhým 
mudmotorem při použití stejného triku se zakřivením nástroje zvyšuje řiditelnost vrtného 
nástroje. Systém už není náchylný na měnící se půdní podmínky od zemin až po skalní 
horniny a nedělají mu problémy i vrty kolem sta metrů, tak jak tomu bylo u pneumatických 
kladiv. 

Stroje DitchWitch pro provádění vrtů ve skalním prostředí 
Prvním výrobcem nabízejícím toto řešení byl americký DitchWitch, v současné době se 

už objevil v drobných modifikacích u všech výrobců vrtných souprav pro HDD. V roce 2013 
jsme se rozhodli doplnit řadu našich strojů a rozšířit naši nabídku o provádění vrtů ve 
skalním prostředí. Po zvážení potřeb českého trhu jsme vybrali a zakoupili soupravu 
DitchWitch JT30 AllTerrain, tedy relativně malou vrtnou soupravu, která díky systému 
duálních tyčí v sobě pojí schopnost pracovat v chybějícím segmentu krátkých vrtů s relativně 
nízkými provozními nákladovostí. Vzhledem k nižší směrové ovladatelnosti ve srovnání 
s klasickým vrtáním v půdách je nutné při přípravě stavby zapracovat i minimální povolený 
ohyb tyčí (bend radius). U vrtné soupravy DitchWitch JT 30 AllTerrain výrobcem deklarován 
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na hranici 44 m, ověření v praxi říká spíše 50 m.  Tato hodnota je zhruba třetinová ve 
srovnání s parametry mudmotorů pracujících na strojích HDD. 

 

Obr. 2 Vrtná souprava DitchWitch JT30 AllTerrain  
 

 
Zdroj: DitchWitch 

 

Projekty firmy TALPA-RPF se strojem DitchWitch JT30 AllTerrain 
Za krátkou dobu, po kterou u nás stroj pracuje, již stačil potvrdit své schopnosti provádět 

vrty ve skále.  

První lokalitou se skalním podložím bylo známé lyžařské středisko Karlov v Jeseníkách, 
kde se vyskytovaly břidlice a droby ve formě balvanů o velikosti metr i více. Bylo zde 
položeno 410 m vodovodního potrubí D110 mm a 69 m potrubí D160 mm za 7 dní, což je 
průměrný denní výkon 68 m. Dále ve Starém Městě u Bruntálu, kde podloží bylo tvořeno 
kompaktní horninou téhož druhu. Zde bylo položeno polyetylénové potrubí D 110 mm v délce 
cca 226 m a D 90 mm v délce 293 m, denní výkon pokládky v tomto případě dosáhl 35 m. U 
Vysokého Mýta v oblasti výpadovky na Litomyšl je podloží již v mělkých hloubkách tvořeno 
jílovci a slínovci. V těchto podmínkách bylo položeno cca 564 m polyetylénového potrubí D 
110 mm. Ve skalním podloží z toho bylo položeno cca 230 m s denním výkonem 45 m.  

Ze zkušeností, které jsme získali při realizaci těchto staveb, vyplývá, že systém duální 
tyče umožňuje poměrně efektivně provést bezvýkopovou pokládku potrubí.  

Náklady na vrtání ve skalním masivu 
Na náklady na provedení pokládky potrubí ve skalním podloží má největší vliv tvrdost 

hornin a její pevnost. Tyto parametry ovlivňují dobu vrtání, ve velmi tvrdých horninách může 
rychlost vrtání poklesnout až na 1 m za 20 minut. Dalším parametrem ovlivňujícím 
ekonomiku pokládky jsou abrazivní vlastnosti dané horniny, tedy její schopnost opotřebit 
vrtné nářadí a vrtné tyče. Při výčtu činitelů ovlivňujících náklady nelze opomenout ani vliv 
strojníka, který musí vést vrt s citem a precizností, jakékoliv snahy o urychlení postupu vrtné 
korunky vedou k jejímu zrychlenému opotřebení a devastaci.  
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Celkové náklady na vrtání ve skále ve srovnání s pokládkou v zeminách jsou 
pochopitelně vyšší, pohybují se cca na dvojnásobku až trojnásobku těchto cen. Navýšení 
ceny položky řízeného protlaku pro skalní podloží je v době přípravy stavby a tvorby 
rozpočtu velmi důležitým krokem. Pokud projektant nemá informace o složení půdního 
podloží a položku ocení standardním způsobem, pak projednání navýšení ceny během 
realizace je pro dodavatele obtížným, mnohdy nereálným úkolem.  

Závěr 
Úspěšné vrtání ve skále neznamená pouze záměnu vrtných tyčí za duální a nasazení 

valivých dlát. Velký důraz musí být kladen na přípravu stavby, na posouzení struktury 
horniny, její tvrdosti a abrazivity, vedoucí k výběru vhodné vrtné soupravy a typu valivých 
dlát. Rovněž důležité je odlišné plánování jednotlivých úseků pokládky tak, aby byly splněny 
podmínky technologie vrtání. Během vlastního vrtání je to také o trpělivosti a citu. 

Vrtná souprava JT30 s duálními tyčemi se schopností změnit směr vrtání již blíží 
parametrům vrtných souprav s běžnými tyčemi. Je ovšem výkonově omezena, pro řádově 
stametrové vrty pod vodními toky bude jistě efektivnější použití mudmotoru. Naše zařízení 
úspěšně potvrdilo své schopnosti efektivně pracovat ve skalních podložích při pokládkách 
malých profilů potrubí do 225 mm v místech, kde je nedostatek místa a vrty nemohou být 
dostatečně dlouhé, tedy v intravilánech měst. 

Literatura: 
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