Využívání bezvýkopových technologií na
Táborsku
Milan Míka,
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vlastník veřejných vodovodů a kanalizací
ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí, je patronem letošní výroční
konference o bezvýkopových technologiích. Byť je spojení VST (jejímiž společníky jsou výše
uvedená města) a této konference víceméně náhodné, vztah táborské aglomerace
k bezvýkopovým technologiím rozhodně náhodným není.

Úvod
Bezvýkopové technologie jsou na Táborsku využívány zejména ve dvou případech. V
prvním případě je bezvýkopová technologie použita u nových staveb vodohospodářských
děl, které nejsou jiným způsobem realizovatelné. Jedná se zejména o ražené štoly ve
skalním podloží. Druhým případem je využití bezvýkopových technologií při rekonstrukci
vodohospodářské infrastruktury v intravilánu měst, kdy obvykle dochází k finanční úspoře a
menšímu ovlivnění fungování okolních nemovitostí a dopravy.
V následujících příkladech bych rád přiblížil některé zajímavé realizace bezvýkopových
technologií v aglomeraci VST. Jedná se o relativně pestrou škálu metod a technologií.

Ražené štoly
Zejména samotné město Tábor, je poměrně členité, s výškovým převýšením centra
města a oblastí podél řeky Lužnice více než 60m. První ČOV, vybudovaná pod příměstskou
částí Klokoty byla vybudována v 60 letech u řeky Lužnice, v severozápadní části města.
V roce 1990 byla dokončena Areálová čistírna odpadních vod (AČOV) s kapacitou nejen pro
většinu města Tábor, ale také měst Sezimova Ústí a Tábora. Vhodnou lokalitou pro umístění
nové ČOV se jevilo území mezi městy Tábor a Sezimovo Ústí s tím, že část odpadních vod
města Tábora bude převedena na AČOV. Schéma kanalizační sítě aglomerace je patrné
z Obr.1
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Obr. 1

Schéma kanalizační sítě aglomerace VST

K převedení odpadních vod byla realizována ražená štola z Údolní ulice do ulice Na
Bydžově, odtud pak byl veden nový kanalizační sběrač proti proudu řeky Lužnice na AČOV.
Podélný profil štoly a Příčné řezy jsou zobrazeny na Obr. 2 a Obr.3
Obr. 2

Podélný profil štola Údolní – Na Bydžově

2

Obr. 3

Příčné řezy štola Údolní – Na Bydžově

Po dvaceti letech dospěla potřeba ekonomického řešení čištění odpadních vod a ochrany
znečišťování řeky Lužnice při přívalových deštích k realizaci ještě rozsáhlejší štoly, více než
1 km ražené štoly od nádrže Jordán po stávající štolu v údolní ulici. Situace stavby je na Obr.
4, podélný profil na Obr. 5 a vybrané příčné řezy na Obr. 6. Fotografie z dokončené stavby
před uvedením do provozu jsou pak na obrázcích 7 a 8.
Štola je ražena pod zástavbou táborského Nového města ve sklonu 1 – 2%, v nejhlubším
místě je více než 24m pod povrchem, příčný profil štoly je mezi 4 m2 a 6 m2.
Obr. 4

Situace Štola Jordán – Údolní
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Obr. 5

Podélný profil Štola Jordán – Údolní

Obr. 6

Příčné řezy Štola Jordán – Údolní
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Obr. 7

Pohled Štola Jordán – Údolní – úsek s přepážkou

Obr. 8

Pohled Štola Jordán – Údolní – soutok větví
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Bezvýkopové rekonstrukce vodovodů a kanalizací
V roce 1999 byla realizována v Táboře Údolní ulici rekonstrukce vejčité kanalizační stoky
metodou KAWO (osazení polyesterepoxidové vystýlky). Osazením vystýlky KAWO do
poškozeného trubního vedení inverzním způsobem dochází k zatěsnění stěn potrubí,
přičemž stěny sanovaného trubního vedení tvoří hladká svrchní folie, která nalepšuje
hydraulické poměry v sanovaném potrubí. Vejčitá stoka, která byla takto sanována má profil
900/1200 mm.
V roce 2007 proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace na třídě ČSLA, kde byl jak u
kanalizace, tak u vodovodu zvolen bezvýkopový způsob sanace s ohledem na blízkost
stromů a frekventovaného hlavního silničního průtahu městem. Kanalizace o průměru DN
300 – 500 mm byla sanována metodou Starline 3000 tkaninovým rukávcem vytvrzovaným
UV technikou, vodovod byl měněn reliningem metodou Hydro Plus (Obr. 9).
Obr. 9

Metoda Hydros PLUS

Zdroj: http://www.vakstavby.cz/

V letech 2010 a 2012 byl rekonstruován jeden z páteřních vodovodních řadů,
zásobujících vodou průmyslovou zónu mezi městy Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.
Vzhledem k materiálu původního potrubí (azbestocenemt) bylo přikročeno k realizaci výměny
potrubí metodou berstlining, kdy dojde k destrukci původního potrubí a na jeho místo je
zataženo potrubí nové (Obr. 10). Fotografie z průběhu ralizace jsou na obrázcích 11 – 12.
Obr. 10

Metoda Berstlining

Zdroj: http://www.santec-gmbh.de
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Obr. 11

Metoda Berstlining – Trhací hlava

Obr. 12

Metoda Berstlining – Zatahování potrubí

Compact Pipe RC - první projekt na světě
V loňském roce se našemu městu dostalo dokonce cti být v rámci bezvýkopových
technologií první světovou instalací. Bylo potřeba sanovat 115m ocelového vodovodu. Trasa
vodovodu vedla v centru města pod vlakovým nádražím. Možnost otevření montážních jam

7

byla omezena (Obr. 13 a Obr.14). Jednalo se o první projekt, kde byla použita technologie
Compact Pipe s potrubím z materiálu PE 100 RC na světě.
Obr. 13

Compact Pipe RC – Umístění

Obr. 14

Compact Pipe RC – Situace stavby
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Obr. 14

Compact Pipe RC – Příprava

Zdroj: http://cz.wavin.com/
Specifikem této sanace je skutečnost, že spojením těsného close-fit usazení PE potrubí
uvnitř stávajícího potrubí a materiálu PE 100 RC, který díky procesu instalace teplem
získává několikanásobně lepší RC vlastnosti než běžně vyrobená PE 100 RC trubka.

Závěr
Bezvýkopové technologie umožňují v mnoha případech nejen ekonomičtější, ale i
k okolnímu prostředí šetrnější způsob realizace ať už rekonstrukcí, nebo nových
vodohospodářských staveb. V nemálo případech jsou bezvýkopové technologie jediným
reálným řešením k dosažení požadovaného stavu. Rovněž v rámci Vodárenské společnosti
Táborsko jsou tyto technologie využívány k dosažení cílů péče řádného hospodáře. Věřím,
že o tom, že jde o neustále progresivně se vyvíjející část našeho oboru, nás přesvědčí
všechny přednášky této konference, stejně jako výměna zkušeností všech účastníků při
neformálních diskusích.
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Jak účinněji a efektivně podpořit
bezvýkopové technologie v praxi
doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze ( srytr@fsv.cvut.cz )
Protože nemůžeme být spokojeni se stávajícím stavem málo přehledně rozhodovaného,
prakticky nahodilého a málo koncepčního uplatňování bezvýkopových technologií/BT v praxi,
proto je i nezbytné si klást otázku, proč se to nedaří? Odpověď pak je třeba hledat
dostatečně pečlivě. Je pak i zřejmé, že je více důvodů k objasnění příčin daného stavu a k
dostatečně podloženému vysvětlení dané situace. Nelze pravděpodobně hledat odpověď jen
v konstatování málo koncepčního (prakticky setrvačného, konzervativního) fungování
síťových odvětví, která se prakticky spokojují s improvizací v řešení svých vlastních i
navzájem souvisejících technických problémů obnovy a rozvoje svého investičního,
infrastrukturního majetku. To prakticky i vyplývá z neadekvátní kvality a úrovně jejich
databází a z úrovně metodiky i faktického stavu tvorby a realizace krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých plánů obnovy a rozvoje infrastrukturního majetku. Navíc
stále vázne vzájemná koordinace síťových odvětví a hlavně pak i koordinace všech aktivit ve
veřejném prostoru sídel (důkazem je též i dlouhodobě neutěšený stav revize ČSN 73 6005
[1] i revize ČSN 73 7505 [2]).

Úvod
Začátek potíží vyplývá též z historického vývoje a dědictví technické infrastruktury sídel,
spočívající v jistém neurčitém, značně heterogenním, málo čitelném a málo příznivém stavu,
neodpovídajícím výrazně změněným podmínkám a aktuálním požadavkům, tj. dnešním i
odhadovaným a odhadnutelným podmínkám a požadavkům vývoje sídel.
Na jaké problémy a rizika související s účinnější a efektivní podporou BT v praxi se lze
bezprostředně zaměřit?
-

Začátek potíží lze např. spatřovat již v aktuálním stavu urbanismu, v metodice
územního plánování, zejména v úseku koncepčního rozhodování ucelené technické
obsluhy sídel.

-

Zdrojem problémů a narůstajících rizik je málo odpovědné chování složek státní
správy i samosprávy ve vztahu k technické infrastruktuře/TI a především
k inženýrským sítím/ IS na všech úrovních, počínaje managementy měst a obcí.

-

Jako zdroj zásadních problémů a rizik lze identifikovat stav a metodiku unifikace
v úseku inženýrských sítí/IS a BT.

-

Zdrojem problémů a rizik je heterogenní stav IS, nedostatečná koordinace síťových
odvětví, jimi způsobený heterogenní a málo perspektivní stav veřejného prostoru
sídel především pod úrovní povrchu jeho terénu. To je známo již hodně dlouho, ale
není ochota tento problém systémově řešit.

-

Zdrojem problémů a rizik je heterogenní a dále se zhoršující stav legislativních
podkladů v úseku veřejné infrastruktury, v úseku správy měst a obcí, životního
prostředí atd.
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-

Zdrojem problémů a rizik je nesjednocené řízení a řešení problematiky technické
obsluhy urbanizovaného území, zejména území měst a obcí, zejména též z pozice
příliš početné struktury ministerstev a navazujících centrálních úřadů (kompetenční
zákon a praxe jeho uplatňování to přesvědčivě potvrzuje).

-

Další zdroje nemalých problémů a rizik (např. nedostatečné zastoupení problematiky
BT ve studijních programech technického školství, účelové a jiné vědomé deformace
vnášené do sektoru stavebního průmyslu různými subjekty včetně zkreslovaného a
zmatečného ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím masmédií apod.).

-

Objektivně řečeno, za jistý problém lze považovat též to, že s největší
pravděpodobností nemohou být spokojeni s výsledky činnosti své CzSTT ani naši
korporativní členové bezprostředně závislí na dobré pozici, tj. dobře jištěné pozici BT
v rámci stavebního průmyslu i v rámci síťových odvětví. Zatím však svoji
nespokojenost nedávají výrazně, tj. nahlas, příliš hlasitě najevo. Smiřují se zatím s
pozicí jakéhosi nezastupitelného, důležitého zhotovitele-subdodavatele, významného
mouřenína, na stavebním trhu. – Zcela jistě by bylo možné identifikovat i další
problémy a rizika, např. v závislosti na velikosti sídel a na jejich vždy originální
kombinaci podmínek jejich řešení, jejich vzniku, jejich vývoje a současně ve vazbě
na další existenci sídel, přímo závislé na adekvátní technické obsluze prostřednictvím
vedení, objektů a zařízení IS.

Detailněji k některým jednotlivým problémům
BT představují vlídný a pohotový nástroj, jak inženýrské sítě/IS, základní a důležitý druh
inženýrských staveb, udržet v dobré kondici či v případě potřeby je též v adekvátním rozsahu
nově instalovat a to velice pružně, ekonomicky a ekologicky, [3] až [5], [7], [8] až [11], ve
vazbě na neustále se vyvíjející podmínky pokračující urbanizace měst a obcí a jejich okolí.
Stupeň využívání BT a technologií průzkumů IS, vyvinuté a dále vyvíjené právě pro jištění
aplikací BT, může být pak vnímáno jako kritérium stupně vyspělosti lidské společnosti,
stupně vyspělosti měst a obcí. Současně též jako kritérium kontroly stavu IS včetně kontroly
stavu uspokojení požadavku jejich trvale udržitelného rozvoje [12].
Cílovým stavem řešení vedení IS není zcela prokazatelně ([4], [7], [9] [10], [13] aj.)
zachovat jejich, zatím sice převažující, ale technicky, ekonomicky i ekologicky nevýhodný a
již překonaný způsob jejich ukládání prostě do země v podobě tzv. společných tras,
prokazatelně vývojově produkující nebezpečný chaos v podzemí veřejného prostoru ve stále
větším rozsahu jako důsledek opakované improvizace řešení za stavu prostorové nouze, viz
obr.1. Naopak je třeba postupně zajistit smysluplné prosazení jejich ukládání do adekvátních
typů sdružených tras IS (kolektorů, technických chodeb, podchodníkových technických
kanálů, univerzálních multikanálů, technicko-komunikačních koridorů atd.) či kombinovaných
tras v případě potřeby zachovat systémy kanalizace jako systémy gravitační. Pro získání
adekvátního času k provedení ucelené transformace současného stavu IS do stavu
výhledového s garancí jejich udržitelnosti máme již dnes k dispozici nemalé množství na
míru šitých variant a podvariant BT včetně stavebnice mobilní sdružené trasy IS/SMST IS [8]
(příklady řešení, viz obr.2) s tím, že je třeba zdůraznit, že všechny typy sdružených tras IS
představují rovněž přímé či nepřímé varianty BT.
Jakkoliv se v začátcích vzniku a vývoje BT jednalo o dílčí snahy o konkrétní kroky jak
jisté důležité stavební záměry IS dělat lépe či jak vůbec zachraňovat situaci při udržování
provozuschopnosti zastaralých a fyzicky vyčerpaných prvků, částí a úseků vedení IS či jak
rychle a efektivně řešit jiné další vážné problémy jejich rozvoje (např. efektivní překonávání
náročných překážek vedeními IS), tak se záhy BT stávají a jsou nepostradatelnou součástí
zejména programového řešení ucelené technické obsluhy urbanizovaného území při
naplnění požadavku garance jeho udržitelného rozvoje. Stávající pozice BT jako nástroje a
technického oboru však neodpovídá jejich významu v tomto ohledu.
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Obr. 1 – Prostorově náročné společné trasy IS vyvolávají stav prostorové nouze a
nebezpečný chaos v podzemí veřejného prostoru (to přece neodpovídá ani aktuálním
požadavkům, potřebám, ani technologické i civilizační vyspělosti); to neodpovídá ani zájmům
aplikací BT!

(zdroj: Ing.arch. K. Beránek)
Obr. 2 – Stavebnice mobilní sdružené trasy IS/SMST IS [8], příklady řešení
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-

Urbanisté a ti, co je úkolují, managementy měst a obcí, zatím necítí potřebu více
chápat úlohu BT, vlastně též adekvátně soudobým podmínkám a potřebám chápat
důležitost permanentně spolehlivě a kvalitně fungující ucelené technické obsluhy
sídel. Jedná se evidentně o jistý útlum pozornosti a konzervatismus (jistou formu
zarputilosti), neboť garantované naplnění všech funkcí sídel na dostatečné úrovni je
podmínkou prostého přežití měst a obcí. Z toho pak vyplývá, že je třeba účinněji
kultivovat prostředí urbanistů i managementů měst a obcí v tomto ohledu! Je zřejmě
třeba ve vazbě na dostatečně kvalitní výsledek revizí ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505
usilovat např. mj. i o aktualizaci [12], především vymezením konkrétní osobní
zodpovědnosti a dále uložením povinnosti managementům měst a obcí zabezpečit
pořádek a kontrolu stavu veřejného prostoru, tj. též i pod úrovní terénu (nástrojem je
např. kompletní a dostatečně přesný soubor příčných řezů všemi ulicemi a veřejnými
prostranstvími daného sídla a v návaznosti též kompletní soubor jejich výhledového
řešení, výhledové koncepce jejich zkoordinovaného řešení s garancí udržitelnosti
včetně zpřehlednění postupu transformace současného neblahého stavu do stavu
požadovaného; svého času se o něco takového pro centrum Plzně pokusil jejich
odbor rozvoje [6]; s personálními změnami a výměnou však zřejmě došlo i v Plzni k
útlumu pozornosti; na aktuální dotazy, jak se vyvíjí tento podklad [6], dnešní
zaměstnanci plzeňského magistrátu jen kroutí hlavou). Je možné opětovně zopakovat
požadavek (ve vazbě na důsledné provedení revize ČSN 73 6005 i ČSN 73 7505) na
aktualizaci [12] a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, především též zakotvením
povinnosti managementů měst a obcí průběžně garantovat adekvátní pořádek a
kontrolu stavu veřejného prostoru (i pod úrovní jeho terénu). Výchozím nástrojem pro
to je např. mj. i kompletní soubor vzorových příčných řezů všemi ulicemi a veřejnými
prostranstvími dokumentujícími současný stav a návazně též i kompletní soubor
vzorových příčných řezů jejich výhledového řešení (zkoordinovaného koncepčního
řešení garantujícího udržitelný rozvoj včetně vymezení postupu, jak to reálně
zvládnout).

-

Současně je třeba analogicky kultivovat prostředí jednotlivých síťových odvětví,
vlastně kultivovat prostředí všech oprávněných nositelů zájmů ve veřejném prostoru
sídel, kteří zatím nezvládají akutní potřebu ve veřejném zájmu se vymanit z těsného
resortního krunýře, úzce resortního pojetí řešení svých problémů v nových
souvislostech a podmínkách, kdy se toto úzce resortní pojetí řešení ukazuje jako
kontraproduktivní, sebevražedné, krajně nezodpovědné (chybí pud sebezáchovy?).
To se pak promítá zcela logicky do nutnosti kultivovat prostředí státní správy a
samosprávy, kultivovat prostředí školství (především technického školství inovací
vzdělávacích programů). Z toho pak vyplývá nutnost kultivovat prostředí tvorby a
inovací legislativních, technických a dalších důležitých podkladů, vytvářejících soubor
pravidel a mantinelů pro řízení všech důležitých rozhodovacích procesů ovlivňujících
životaschopnost sídel z technického hlediska. Jde vlastně též o kultivaci našeho
vlastního prostředí oboru BT a sektoru stavebního průmyslu, jehož jsme součástí.

-

Ti, kdo dnes rozhodují a přímo ovlivňují unifikační procesy, tj. procesy technické
normalizace a typizace na úrovni CEN, CENELEC, ÚNMZ atd. si dnes počínají
kontraproduktivně a málo zodpovědně (jde vlastně o úředníky, kupodivu, mnohdy i
s titulem Ing. apod.). Popírají primárně unifikaci jako takovou, tj. jako nástroj
sjednocení a zjednodušení již tím, že evokují produkci norem v neobvykle velikém
rozsahu, tím i primárně a potenciálně s neúměrným množstvím balastních informací,
chyb a vnitřních i vzájemných rozporů. Praxe tvorby EN, ČSN EN, ČSN, ISO norem a
dalších tento nebezpečný trend jen potvrzuje. Navíc pak analogická tvorba
legislativních podkladů týkající se technické problematiky (např. jde konkrétně o
stavební zákon, o zákony síťových odvětví, o zákon o pozemních komunikacích,
aktuálně o zákon o nabytí nemovitých věcí atd.) stupňuje negativní dopady i do
procesů technické normalizace. Reakce na všechny tyto chyby, rozpory a záludnosti
formou tvorby dalších standardů na nižších úrovních se snahou o jejich nápravu se
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jeví jako „boj s větrnými mlýny“. V našem případě to pak znamená, ještě než se
pustíme do takovéto činnosti (máme to jako úkol v usnesení naší poslední valné
hromady), nutnost důkladné inventury ČSN ISO, ČSN EN, ČSN, TNV (odvětvová
technická norma vodního hospodářství v působnosti MZe či MŽP), TNO (odvětvová
technická norma odpadového hospodářství v působnosti MŽP), TPG (Technická
pravidla Gas), TDG (Technická doporučení Gas), TIN (Technické instrukce),
Standardy ICTU atd., a např. též SPPK (Standard péče o přírodu a krajinu) atp.,
které se přímo týkají či dotýkají BT. – Zvláštní pozornost si pak aktuálně zasluhuje
dlouhodobě neutěšený stav revize ČSN 73 6005 [1] i revize ČSN 73 7505 [2]). Proč
neutěšený, to lze stručně dokumentovat přílohami 1. a 2. Intervence, realizovaná mj. i
prostřednictvím naší CzSTT na příslušných ministerstev, nevedly zatím k žádoucí
nápravě, jakkoliv je to též ve veřejném zájmu. Jak kultivovat toto prostředí? Na to se
již odpovídá ne zcela snadno, ale zaslouží si to zcela jistě adekvátní pozornost. Zatím
nezbývá, než věřit, že pud sebezáchovy nás všechny dostatečně zaktivuje a zdravý
rozum nakonec zvítězí.
-

Kultivovat je zřejmě třeba i prostředí odborných společností zasahujících svou
činností do problematiky fungování měst a obcí, jejich životního prostředí, do
problematiky ochrany životního prostředí v místním, regionálním i globálním měřítku.
Jako příklad vnášení závažných rušivých vlivů (je jich však okolo nás mnoho dalších)
do procesů tvorby ucelených nápravných programů k ozdravění sídel a k ochraně
životního prostředí lze nabídnout alespoň jeden typický, aktuální příklad vznešeně se
tvářící průzkumné akce ECCE (European Council of Civil Engineers), jejího řídícího
výboru pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, viz úvodní část jejich dotazníku
v příloze 3. (je podporována též prostřednictvím naší ČKAIT). Průzkumná akce je
pojata příliš obecně, málo konkrétně a nedůsledně, když jejím předpokládaným
výsledkem či výstupem nemají být náměty na konkrétní inovace řešení vážných
problémů, ale v podstatě jen samochvála v podobě problematického, statisticky
podpořeného, vymezení přínosu stavebních inženýrů (stavební inženýři veřejně
prezentují a propagují svou roli v ochraně životního prostředí/OŽP?, stavební inženýři
jsou zmocněni podporovat opatření OŽP?, stavební inženýři se snaží ze všech sil
ochránit ŽP?, stavební inženýři při řešení projektů respektují ŽP?, vzdělání
stavebních inženýrů pomáhá při řešení otázek v oblasti ŽP?, stavební inženýři při
projektování navrhují recyklovatelné materiály?).

Závěr
Ze závěrů, které průběžně zaznívají prakticky ve všech částech příspěvku výše, lze
především zdůraznit to, že o lepší pozici BT na stavebním trhu, v rámci stavebního průmyslu,
v rámci síťových odvětví atd. se musíme umět postarat především sami vyvíjením
adekvátních aktivit a úsilí, tj. ve všech prostředích a situacích, které to umožňují s využitím
všech potenciálních spojenců, se kterými nás spojují stejné zájmy, když ten nejdůležitější je
nesporně zájem veřejný. Souhrnně to lze označit za kultivování prostředí, včetně toho
našeho vlastního.
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Šrytr P.: Technická infrastruktura sídel na rozcestí svého vývoje. Jak dále?
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Příloha 1. – Vyjádření autora příspěvku ze dne 5.5.2015, současně též
předsedy TNK č. 66 Inženýrské sítě, k revizi ČSN 73 6005 – 1. Návrhu CTN SWECO
z 24.4.2015 resp. 27.4.2015
Revize této ČSN 73 6005 probíhá s obtížemi prakticky již od r. 2011, když předfinální 20.
verze návrhu TNK č. 66 z 8.5.2013 se dostala do „prapodivných úřednických procesů“,
které vyústily v polovině r. 2014 v neobvyklé direktivní přisouzení jejího dokončení na
pracoviště CTN SWECO Hydroprojekt a.s., které v předchozí fázi selhalo jako administrátor
tohoto úkolu. Posuzování tohoto, nadneseně nazývaného 1. návrhu je proto třeba vázat na
předfinální 20. verzi návrhu z 8.5.2013.
-

-

-

Již v předmluvě, v rámci charakterizování změn proti předchozí normě, je zřejmě
záměrně vypuštěno to nejdůležitější a sice, že budou upraveny či doplněny články,
které se týkají činností spojených s udržením kontroly nad stavem veřejného prostoru
sídel, že budou důsledně upřesněny podmínky koordinace projektových a územně
plánovacích činností, bude zapracováno užití bezvýkopových technologií …..!
Jakkoliv je pak v úvodu připomínáno, že (citace): „….obecně uznávaný požadavek na
trvale udržitelný rozvoj vedení technického vybavení obsluhovaných území je vážně
porušován ….“ (konec citace); chybí zdůraznění, že se jedná o požadavek platného
stavebního zákona a dále použité slovo porušován mělo být doplněno slovy
nedodržován a prakticky nikým dostatečně ve veřejném zájmu neprokazován!; vlastní
prosazovaná koncepce revize ČSN 73 6005– 1. návrhu z 24.4.2015 resp. 27.4.2015
pak tento požadavek fakticky ignoruje; vážné výhrady lze pak mít i k dalším částem
úvodu.
V části 1 Předmět normy je oproti 20. verzi účelově vypuštěna důležitá věta: „Pro
obnovu, … s jednoznačným vymezením zodpovědnosti za takovéto řešení.“
V části 3 Termíny a definice došlo oproti 20. verzi k účelovému vyřazení důležitých
termínů a definic (celkem 16!), např. byl vypuštěn též důležitý termín 2.4.1 stav
nouze, vyvolaný stavem vedení technického vybavení a stavem veřejného prostoru;
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-

definice některých dalších termínů pak byly nevhodně upraveny, nebezpečně
znejasněny (např. v případě termínu vedení technického vybavení, způsob ukládání
vedení inženýrských sítí apod.).
V části 4 Obecná ustanovení je vnesena řada závažných pochybení a nepřesností.
Především je účelově zdeformována nově navrhovaná klasifikace vedení technického
vybavení (ve srovnání s 20. verzí) podle místních podmínek (ve 20. verzi se jedná o
původní čl. 4.1.4; je pro přímé srovnání nabízen níže, viz tento původní čl. 4.1.4).
Vlastně tak dochází k negování smyslu této klasifikace i smyslu revize ČSN 73 6005
rozdrobením této zásadní klasifikace vedení technického vybavení do čtyř dalších
dílčích klasifikací v čl. 4.1.4 až 4.1.7 a současně též vypuštěním důležitých částí
textu, které vymezují základním způsobem adekvátní reakci na příslušné modelové
situace. Nezodpovědně je pak oproti 20. verzi vypuštěna důležitá PŘÍLOHA D –
Komentář. I to lze kvalifikovat jako pokus o negování pravého smyslu revize ČSN 73
6005.
4.1.4
Podle místních podmínek i odhadnutelného jejich vývoje, dle dosažené
úrovně koordinace jejich prostorového uspořádání, dle stavu veřejného prostoru i dle
faktického stavu vedení technického vybavení je lze klasifikovat:
1► Prostorově neuspořádaná (živelně uložená) v mnoha případech nerespektující
ustanovení dřívějších i této verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který
zatím vykazuje prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení
technického vybavení nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně
reagovat na danou situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období
vývoje je žádoucí).
2► Prostorově neuspořádaná (živelně uložená) v mnoha případech nerespektující
ustanovení dřívějších i této verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který
již nemá prostorové rezervy a kde ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení
technického vybavení vykazují zde existující závažná rizika spontánní disfunkce
vedení technického vybavení a veřejného prostoru, na která je třeba bezodkladně
reagovat a danou situaci řešit.
3► Prostorově částečně uspořádaná a v mnoha případech nerespektující ustanovení
dřívějších i této verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který zatím
vykazuje prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení
technického vybavení nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně
reagovat na danou situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období
vývoje je žádoucí).
4► Prostorově částečně uspořádaná a v mnoha případech nerespektující ustanovení
dřívějších i této verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který již nemá
prostorové rezervy a kde ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické,
náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického vybavení
vykazují zde existující rizika spontánní disfunkce vedení technického vybavení a
veřejného prostoru, na která je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit.
5► Prostorově uspořádaná v souladu s ustanoveními dřívějších i nejdůležitějšími
ustanoveními této verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který zatím
vykazuje prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení
technického vybavení nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně
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reagovat na danou situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období
vývoje je žádoucí).
6► Prostorově uspořádaná v souladu s ustanoveními dřívějších i nejdůležitějšími
ustanoveními této verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který již
nevykazuje prostorové rezervy, kde ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) jsou relativně
příznivé a též i stav vedení technického vybavení není havarijní a není tedy nezbytné
bezodkladně reagovat na danou situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro
další období vývoje je žádoucí).
7► ….. další podobné případy lze doplnit)
8► S prostorovým uspořádáním zcela zmatečným/chaotickým, když současně zcela
chybí či jsou zastoupeny jen symbolicky přidružené prostory místní komunikace a
stav vedení technického vybavení je poznamenán opakovanou improvizací a má
zcela nedostatečnou technickou úroveň včetně použití nevhodných materiálových
technologických variant, na který je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit.
9► ….. další podobné případy lze doplnit)
10► ….. další podobné i jiné případy lze doplnit)
V případech ad 2►, 4►, 8►, ?► a v dalších odůvodněných případech s rizikem
ohrožení funkce vedení technického vybavení, ohrožení funkce urbanizovaného
území a jeho veřejného prostoru, je povinností subjektů zodpovědných za řádné
fungování technické obsluhy tohoto území zjednat včasnou nápravu a to, zejména
tehdy, když jde současně o riziko stavu nouze vyvolané stavem vedení technického
vybavení (viz čl. 2.41); případy typu 1►, 3►, 5►, 6►, ?► pak vyžadují včasnou
přípravu návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje; je též žádoucí i účelné
zabezpečit úplný přehled stavu veřejného prostoru každého sídla, z tohoto hlediska
tvorbou uceleného pasportu apod.; dále viz Přílohu D.
-

-

K dalším částem 1. návrhu z 24.4.2015 resp. 27.4.2015, které obsahují rovněž řadu
závažných pochybení, již vlastně ztrácí smysl se podrobněji vyjadřovat. Provedení
výše uváděných degradačních aktů v 1. návrhu z 24.4.2015 resp. 27.4.2015 lze
aktuálně i z dlouhodobého hlediska, z důvodu závažnosti dopadů/vlivů ČSN 73 6005
na provozuschopnost sídel, kvalifikovat jako vědomou činnost spolupodílení se na
přípravě konání a na konání trestných činů obecného ohrožení.
Za této situace a za situace, kdy je prakticky ignorována existence TNK č. 66, mám
vážné výhrady být již jen pouhým prostým účastníkem připomínkovacího řízení a tím
vlastně potenciálním spolupachatelem výše uváděných trestných činů.

Příloha 2. – Vyjádření autora příspěvku ze dne 12.6.2015, současně též
předsedy TNK č. 66 Inženýrské sítě, - hodnocení situace revize ČSN 73 7505, CTN
SWECO, 1. návrh, květen 2015 (ve vazbě na stav revize ČSN 73 6005; obě tyto normy
spolu těsně souvisí a nelze tedy revizi jedné oddělovat od revize druhé)
Revize ČSN 73 7505, která byla v květnu 2014 iniciována společností Kolektory Praha
a.s./KP se vzápětí dostává do svízelné situace, analogicky jako těsně související revize
ČSN 73 6005, tj. prostřednictvím podivných úřednických manipulací a bez souhlasu TNK č.
66 byla přisouzena pracovišti CTN SWECO, které v r. 2014 selhalo v případě revize ČSN 73
6005. TNK č. 66 byla z těchto procesů nelogicky prakticky vyloučena. To pak signalizovalo
vznik velikého rizika pro další průběh revize obou předmětných ČSN.
V případě revize ČSN 73 7505 byl sice ustaven jistý pracovní tým KP pro přípravu
podkladu revize této ČSN, který jako výchozí podklad i vznikl, ale byl a je deformován

17

nekompetentním a nekvalifikovaným pracovníkem CTN SWECO …………………..,
nezodpovědně podporovaným referentem ÚNMZ …………………. . Pracovní tým KP byl pak
a je vlastně zneužíván jen jako jakási maskovací clona pro páchání nepravostí v případě
revize obou předmětných ČSN.
Produkt, označovaný jako 1. návrh revize ČSN 73 7505 CTN SWECO z května 2015 lze
pak označit za produkt hrubě deformující zpracovaný ucelený podklad pracovního týmu KP
k revizi této ČSN, za produkt nekompetentního nekvalifikovaného a vlastně i nebezpečného
jedince ……………… . Jedná se, s požehnáním úřadu, o vědomou destrukční činnost,
kterou je možné označit za sabotáž.
Protože byla podivnými manipulacemi na ÚNMZ vlastně TNK č. 66 vyřazena z možnosti
a vlivu přímo, účinně a efektivně ovlivňovat revizi obou předmětných norem, ČSN 73 7505 i
ČSN 73 6005, tak nemám jako předseda TNK č. 66 jinou možnost, než se distancovat od
těchto manipulací a nekorektních praktik a dále též od jejich důsledků. Postrádá pak smysl
se vyjadřovat k jednotlivostem.
Příloha 3. – Úvodní část dotazníku průzkumné akce ECCE z poloviny r. 2015
https://docs.google.com/forms/d/10DpJcXsH4n7OgtOJ3ruSPEaGsywhIe6KdhGg5D
1FZjo/viewform

ECCE - Environment and Sustainability Steering
Committee
On a 6-point scale with 1 showing strong disagreement and 6 showing strong agreement please tick
the number that best indicates the degree of your agreement to the following statements. Please note that
there are no good or bad answers to the statements. Your opinion is valuable.
*Povinné pole

SECTION A: Global and Local (if applicable)
Environmental Issues
For "A" Globally and "B" Locally, the most critical environmental problem is:
1. The climate change. *
1
Strongly
disagree

2
Disagree

3
Somewhat
disagree

A. Globally
B. Locally
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4
Somewhat
agree

5 Agree

6
Strongly
agree

Úloha CzSTT při realizaci bezvýkopových
technologií
Petr Krejčí
Duktus litinové systémy s.r.o

Úvod
Účelem tohoto příspěvku není snaha kritizovat nebo dehonestovat odvedenou práci
minulého či současného vedení CzSTT. Naopak bychom byli rádi, kdyby tento příspěvek
pomohl posunout roli CzSTT v České republice do významnější pozice, kterou si díky své
vysoce odborné náplni práce zajisté zaslouží. K tomuto jsme připravili několik návrhů a
podnětů na rozvoj všech bezvýkopových technologií ve spolupráci s CzSTT a doufáme, že
pomohou zahájit širší diskuzi napříč celou členskou základnou. Výsledkem by měla být i
zvýšená zpětná vazba současných nečlenů a rozšíření členské základny. Doufáme, že ani
naše společnost tímto článkem nebude negativně vnímána a naopak vzbudí zájem a ukáže
cestu dalším členům či nečlenům, jak se připojit ke společné komunikaci a rozvoji kvality
bezvýkopových technologií v ČR.
Bezvýkopové technologie a variabilita jejich použití při pokládce a obnově většiny
inženýrských sítí je velmi výhodná alternativa, ale zároveň i doplněk, k pokládce sítí do
otevřených výkopů. Z hlediska rozsáhlosti vodovodní a kanalizační sítě jsou bezvýkopové
technologie pro jejich obnovu velmi využívanou možností nejen ve velkých městech, ale i
v malých obcích a vesnicích.
V následujícím textu se pokusíme nastínit různé návrhy, jak rozvinout a zlepšit
současnou práci CzSTT. Jsme si vědomi, že tyto návrhy nemusejí být vyslyšeny a mohou se
i setkat s negativními reakcemi. Určitě by však měly přispět k diskuzi na toto téma.

Informovanost odborné i neodborné veřejnosti
Je potřeba začít pochvalou, že společnost má příkladnou spolupráci se studenty
vysokých škol a snaha jich více přitáhnout a zaujmout tímto oborem je velice ceněna.
Taková investice do budoucna se pak dá dobře zužitkovat ve prospěch rozvoje BT. Skvělé
organizačně zvládnuté národní konference, které přinášejí mnoho dobrých postřehů a
připomínek z praxe, jsou výbornou vizitkou práce CzSTT. Tím, že se konference každý rok
konají v jiném městě, taktéž přispívají k rozvoji BT po naší zemi.
Dnes je již zakořeněným zvykem, že každá firma, instituce a další subjekty, by měly mít
kvalitně a přehledně zpracované internetové stránky, které budou výborně informovat o jejích
činnostech nebo o činnostech, které daná instituce zastřešuje či je jim nadřazená.
Domníváme se, že CzSTT by měla fungovat jako společnost, která zastřešuje všechny
dostupné a u nás využívané bezvýkopové metody a způsoby jejich provádění. Po oslovení
několika projektantů, kteří mají zájem se o BT něco dozvědět, či řeší problém, jakou metodu
BT v jejich projektu využít a jak se vybrané metody provádějí, se mi dostalo odpovědi: „kde
to mám najít“? A zde se právě nachází jeden z námětů, kterým je zdokonalení
informovanosti odborné veřejnosti na webových stránkách CzSTT a poskytnutí
odpovídajícího servisu či alespoň základních technických informací. Ba co víc, mnoho lidí
z oboru o existenci společnosti pro bezvýkopové technologie ani neví. Kladu si otázku, proč

19

by měl projektant obvolávat odborné firmy a zjišťovat od nich informace, když v ČR funguje
jejich nadřazená instituce, která by měla poskytnout dostatečné množství podkladů o
jednotlivých metodách a vhodných materiálech pro provádění? Všichni si dovedeme
představit, jak „lehce“ si stavbyvedoucí nebo jednatel firmy najde čas na zodpovězení dotazů
projektanta, starosty nebo některého investora – toto většinou nefunguje. Výsledek?
Nedostatečný projekt, špatné specifikace materiálů, špatně zvolené postupy a nereálná
rozpočtová cena. Nedostatečně informovaný starosta se pak raději rozhodne pro tradiční
metody pokládky. Pro příklad uvádím, že na konci července roku 2015 je na webu CzSTT
stále aktivní upoutávka na loňskou 19. konferenci v Litomyšli a o 20. Konferenci v Třeboni
není zmínka. Další kategorie na webu jsou stále v rekonstrukci……
V rámci propagace bezvýkopových technologií se nabízí možnost spolupráce např.
s ČKAIT a vytvořit systém seminářů po jednotlivých krajích České republiky. Jednou za rok
pořádat odborné semináře za účasti přednášejících z řad odborných firem, výrobců materiálů
popř. výrobců mechanizací pro bezvýkopové technologie. K posluchačům přinést všeobecný
přehled dostupných technologií, materiálů a způsobů realizace na vyšší úrovni než je
celostátní konference. Díky tomuto kroku může vzniknout možnost získání dalších členů do
svých řad a rozšířit tím členskou základnu. S tímto souvisí i možnost organizace odborných
exkurzí a návštěv na stavbách jak v ČR, tak i v okolních zemích. Jsme si však vědomi toho,
že pro potenciální posluchače může být velkou překážkou ochota pro samo-vzdělávání či
ochota zaměstnavatelů uvolnit své zaměstnance v pracovní době.
Na webových stránkách by také mohla být vytvořena sekce fotogalerie, která by
přinášela postřehy z realizace jednotlivých BT metod. Fotogalerie by mohla zobrazovat
přehledy referenčních staveb, ukázky jednotlivých metod provádění, použití materiálů a
strojů a také negativní zkušenosti, například se špatně zvolenou technologií či nedodržením
technologických postupů při provádění viz Obr. 1 a Obr. 2Obr. 1
Řezná souprava pro
Berstlining do ocelového potrubí. Příspěvky do této sekce může zasílat kdokoli s obdobnými
zkušenostmi a příslušný zaměstnanec CzSTT by je rozděloval do jednotlivých sekcí ve
fotogalerii. Takto můžeme docílit rozšíření představ o možnostech využití a způsobu
provádění bezvýkopových metod.
Obr. 1 Řezná souprava pro Berstlining
do ocelového potrubí, technologie
Compact Pipe RC

Zdroj: Fotogalerie Duktus litinové
systémy s.r.o., Wavin Ekoplastik
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Obr. 2 Soustava pro metodu HDD – Rozšiřovací
vrták, montážní hlava na potrubí z tvárné litiny, potrubí
z tvárné litiny s mechanickou ochranou cementovým
obalem OCM/ZMU.

Zdroj: Fotogalerie Duktus litinové systémy s.r.o.

Technické nomy, technické předpisy, spolupráce institucí
V souvislosti s technickými předpisy toho bylo řečeno již mnoho. Zatím se však nedaří
nebo není vyvinuto dostatečné úsilí toto předsevzetí naplnit, a srovnat tak krok se západními
zeměmi. V tomto odvětví se nabízí společná spolupráce se sdružením SOVAK či ÚNMZ, ale
také s dalšími, v oboru zasvěcenými společnostmi, jako je Sweco Hydroprojekt nebo ČVUT
Praha. Předpisy je potřeba sestavit tak, aby měly potřebnou odbornou úroveň a byly
všeobecně akceptovány, nejlépe pod hlavičkou CzSTT a MŽP. Nejlepším řešením by bylo,
kdyby získaly status podobný TNV (odvětvové technické normy) nebo TP (technický
podmínky) a jejich šíření bylo zdarma. Kdybych byl zástupcem prováděcí firmy, snažil bych
se docílit toho, aby v ČR existovaly
rovné podmínky pro všechny.
Vytvořením předpisů a jejich
poctivým dodržováním však také
stoupne důvěryhodnost některých
bezvýkopových metod u investorů.
Ti se pro BT mohou rozhodnout
nejenom na základě nižší ceny
provádění než u otevřených výkopů,
ale také na základě dodržení
technických podmínek provádění,
které budou mít oporu v technických
předpisech. Tím bude zároveň
docíleno i předpokládané délky
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životnosti celého systému, na nějž je vynaložena investice. Pomocí těchto aspektů, ale třeba
i vytvořením modelových kalkulací výhodnosti bezvýkopových technologií, se podaří vylepšit
celkovou image CzSTT v České republice a lépe se dostat do podvědomí potenciálních
investorů jako nejdůležitější organizace.

Závěr
Snahu o změnu či nápravu bych spíše očekával ze strany prováděcích firem nikoli od
dodavatele materiálu. Nicméně někdo začít musí a zároveň doufáme, že se k nám připojí
další a společně otevřeme plodnou diskuzi na odborné úrovni a dobereme se k užitečnému
výsledku.
Je nutné vytvořit základní přehled bezvýkopových metod, vysvětlit pojmy a názvosloví a
vše shrnout v obecnou technickou podporu tak, aby všichni, kdo hledají informace, našli to,
co potřebují. Je nutné do debaty více zapojit další odborné firmy tak, aby si členství v CzSTT
vážili. Je nutné zlepšit marketing a zvýšit reklamu společnosti. Ve společnosti zaměstnat
několik pracovníků na stálý úvazek, kteří by se věnovali pouze dané činnosti rozvoje BT.
Sjednat úzkou spolupráci s právní kanceláří, která by zajišťovala ochranu nebo legislativně
podporovala prověřené prováděcí firmy v případech, kdy se dostanou do soudních sporů.
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Testování rukávců – teorie a praxe
Ing. Štěpán Leitner,
TRASKO, a. s.
Testování vzorků rukávcových vložek vytvrzených na místě (dále jen CIPP) ze stavby, jako
kontrola parametrů dodaného materiálu i kvality provedených prací, je v České Republice poměrně
novým tématem. A jak už to u každé novinky bývá i tato vyvolává poměrně živou diskuzi. K diskuzi
přispívá i fakt, že pro technologie opravy trub vložkami vytvrzovanými na místě jsou v ČR
stanovena pouze velmi obecná pravidla, a to jak z hlediska materiálu, tak z hlediska prováděných
prací i jejich kontroly.

Proč vlastně vzorky ze stavby testovat?
Do nedávné doby byl po dokončení instalace CIPP technologie proveden pouze kamerový záznam
jako kontrola kvality provedeného díla, který byl zároveň součástí předávacího protokolu. Tato
vizuální kontrola odhalí pouze některé problémy, jako je např. vznik podélných či příčných vrapů a
správnost provedení opravy napojení přípojek, příp. jejich těsnost. Z kamerového záznamu
nedokážeme zkontrolovat parametry vložky, které určují její statickou únosnost, a které jsou
součástí zadávací dokumentace stavby: tloušťka stěny a modul pružnosti. Jediným možným
způsobem jak zkontrolovat dodaný materiál a kvalitu provedených prací je odebrat vzorek
vytvrzeného rukávce ze stavby a otestovat jej v akreditované zkušební instituci. Takto lze zjistit
reálné parametry instalovaného rukávce a následně je porovnat se zadanými hodnotami.

Teorie testování rukávců
Vzhledem k tomu, že v ČR jsou pro CIPP technologie zatím stanovena jen velmi obecná pravidla,
podíváme se, jak k tomuto problému přistupují na jiných, v tomto ohledu zkušenějších, trzích,
konkrétně do kolébky CIPP technologií - Německa, odkud také pochází většina výrobců CIPP
rukávců a kde testování vzorků ze stavby provádí již více než 10let. Na testování vzorků ze stavby
se zde shodli jak zákazníci, instalační firmy, výrobci rukávů i technické a zkušební instituce a
postupy a pravidla testování jsou uvedena v normě č. DWA-M 144-3: Rukávcové vložky
(vložkování trubkami vytvrzovanými na místě) pro kanalizační potrubí a kanály. Toto norma
stanovuje postupy testování od odběru vzorků až po vyhodnocení jejich výsledků. Z úsporných
důvodů, zde uvádíme pouze zjednodušený postup:

1. Odběr vzorků materiálu:
a. Odběr minimálně jednoho vzorku materiálu z každého úseku probíhá za přítomnosti
zástupce zadavatele a zhotovitele. Termín a místo odběru je nutno dohodnout se
zadavatelem.
b. Vzorek materiálu označte následovně:
• Označení stavby
• Datum odběru vzorku
• Číslo šachty
• Číslo úseku
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• Podpis zástupce zadavatele a zhotovitele
c. Průvodní list vzorku se vyplní na místě, zástupce zadavatele a zhotovitele jej podepíše a
předá se spolu se vzorkem zadavateli.
d. Nejmenší velikost vzorku je:
20x tloušťka stěny v obvodovém směru, 35cm v podélném směru

2. Materiálové zkoušky
Standardní zkoušky:
• Zkouška 3-bodovým ohybem
• Zkouška těsnosti laminátu
• Tloušťka stěny – celková tloušťka a tloušťka staticky relevantní vrstvy
Obr. 1: Zkouška 3-bodovým ohybem

Obr. 2: Měření tloušťky stěny

3. Vyhodnocení výsledků zkoušek
Charakteristické hodnoty materiálu, které byly naměřeny na vzorku, musí při zohlednění níže
uvedených tolerancí, v jejich výsledcích dosahovat charakteristických hodnot materiálu, uvedených
v osvědčení o způsobilosti.

Praxe testování rukávců
I v Německu prošlo testování rukávců dlouhým a bouřlivým vývojem, který v jednu dobu vyústil tím,
že řada zákazníků přestala CIPP technologie používat. Výrobci vložek a zástupci zákazníků
nakonec vytvořili pracovní skupinu, která definovala závazná kritéria kvality vložek včetně
sankčních mechanismů, které se použijí v případě jejich nedodržení.
Výsledky těchto dohod můžeme vidět ve zprávě IKT (Institut pro podzemní infrastrukturu) z roku
2013, která vyhodnocuje testování vzorků ze stavby za posledních 10 let. Níže uvádíme výtah
z této zprávy. Vývoj množství testovaných vzorků ze stavby (viz. obr. 1) odpovídá vývoji
německého CIPP trhu a odráží i růst důvěry zákazníků v CIPP technologie, která se se zavedením
testování, zvýšila.
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Obr.3: Počet otestovaných vzorků ze stavby v Německu 2003-2013
plstěné rukávce
skelné rukávce

Zdroj: IKT liner report 2013

IKT zpráva roku 2013 shrnuje výsledky testů z celkem 13.000 instalací, z nichž 10 000 skelných
rukávců a o něco méně než 3 000 plstěných vložek. V prvních dvou letech byl poměr mezi
skelnými a plstěnými vložkami prakticky stejný, ale od roku 2006 se stav jasně změnil ve prospěch
skelných vložek, což odráží větší tržní význam tohoto materiálu. IKT zpráva roku 2013 zahrnuje
výsledky od instalačních firem, které testovali ne méně než 25 vzorků z alespoň 5 staveb, kdy byl
použit jeden typ vložky. Tuto podmínku splnilo 20 instalačních firem, a z nich 5 používá více než
jeden typ vložky. 73% vzorků dodali zákazníci, 27% vzorků instalační firmy.
Celkový obraz za posledních deset let (viz. obr. 4) ukazuje výrazné zlepšení ve výsledcích
zkoušek u modulu pružnosti, pevnosti v ohybu, tloušťky stěny i vodotěsnosti. Od roku 2008, se
hodnoty pohybují mezi 90 a 95%, což znamená, že problémy s vadnou vložkou ihned po instalaci
jsou v průměru 10% všech případů. Výsledky pravidelně překračují hranici 95% a v současné době
je tendence dosáhnout 98%.
Můžeme tedy říci, že zavedením testování vzorků ze stavby se zvýšila kvalita dodaného
materiálu i práce.
Z obr. 5 a 6 je zřejmé, že skelné vložky dosahují výsledků nad 95% téměř nepřetržitě u modulu
pružnosti, pevnosti v tahu i vodotěsnosti. Výsledky u tloušťky stěny výrazně zaostávají, nicméně v
poslední době se i zde výsledky výrazně vylepšily.
Průměrné výsledky testů plstěných vložek jsou obecně výrazně nižší než skelných a také výrazně
kolísají. Hranici 95% začali překračovat teprve od roku 2011.
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Obr. 4: Celkové výsledky všech zkoušek – % průměr dosažených hodnot

Modul pružnosti
Pevnost v ohybu
Tloušťka stěny
Vodotěsnost

Zdroj: IKT liner report 2013

Obr. 5: Výsledky skelných rukávců – % průměr dosažených hodnot
Modul pružnosti
Pevnost v ohybu
Tloušťka stěny
Vodotěsnost

Zdroj: IKT liner report 2013
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Obr. 6: Výsledky plstěných rukávců – % průměr dosažených hodnot
Modul pružnosti
Pevnost v ohybu
Tloušťka stěny
Vodotěsnost

Zdroj: IKT liner report 2013

Praxe testování rukávců v ČR
V České republice je testování vzorků ze stavby v plenkách, ale postupně se stává součástí
zadávací dokumentace u stále více zákazníků z řad vodárenských společností i obcí. Vzhledem
k tomu, že nemáme ucelené informace o ostatních instalačních firmách, můžeme zde prezentovat
pouze výsledky testu vzorků ze staveb realizovaných naší společnosti - TRASKO, a. s.
Testy vzorků rukávu ze stavby provádíme od roku 2012 a testujeme přibližně ¼ všech instalací
(viz. Tab. 1). Používáme rukávce výhradně od jediného výrobce. Při odběru vzorků rukávu ze
stavby dodržujeme pravidla daná normou č. DWA-M 144-3 a vzorky posíláme pro testování do
nezávislého německého testovacího institutu.
Tab. 1: Množství testovaných vzorků ze stavby realizovaných firmou TRASKO 2012-2014
CELKEM počet instalací 2012-2014
Počet testovaných vzorků
Počet testovaných vzorků v %

202
46
23%

Výsledky testování vzorků ze stavby realizovaných naší společností za rok 2012- 2014 ukazují
poměrně vysokou kvalitu námi používaných vložek, ale i snahu naší společnosti o dodržování
doporučených postupů instalace. Z celkového počtu 46ks vzorků nedosahovaly požadovaných
parametrů 4 vzorky u síly stěny rukávce a 2 vzorky u krátkodobého napětí v ohybu. U
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krátkodobého modulu pružnosti jsme dosáhly požadovaných parametrů u všech testovaných
vzorků.
Tab. 2: Shrnutí výsledků testů vzorků ze stavby realizovaných firmou TRASKO 2012-2014

Síla staticky relevantní vrstvy
Celková síla stěny rukávce
Krátkodobý MODUL PRUŽNOSTI
Krátkodobé NAPĚTÍ V OHYBU

počet
46

dobré
42

špatné
4

procenta
91%

46
46

46
44

0
2

100%
96%

Testování vzorků ze stavby slouží na jedné straně k vyhodnocení kvality dodaného materiálu a
instalace, a tím se stává podkladem k předání a převzetí díla a následné fakturaci. V případě, že
vzorky požadovaných parametrů nedosáhly, přistupuje se k sankcím stanovených smlouvou o dílo,
jako je např. sleva z ceny díla, prodloužení záruky a další.
Na straně druhé slouží testování vzorků ze stavby nám, instalační firmě, jako impuls
k vyhodnocení problémových instalací a hledání chyb, které tyto nevyhovující hodnoty způsobily.

Závěr
Trh CIPP technologií se v České republice rozvíjí i díky větší potřebě minimálních výkopových
pracích a urychlení oprav kanalizačních sítí. S tím souvisí i větší tlak na spolehlivost těchto
technologií a tedy dodržování kvality materiálů a prací. Jedinou správnou možností jak kvalitu
materiálů i prací ověřit a potvrdit tak spolehlivost CIPP technologií je právě testování vzorků ze
stavby.
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Praktické využití ISO 13470:2012 „Bezvýkopové
technologie aplikace potrubních systémů
z tvárné litiny“ zajišťuje kvalitu, realizaci a
nejdelší životnost potrubních sítí realizovaných
bezvýkopovými technologiemi
Juraj Barborik
SAINT-GOBAIN PAM CZ, s.r.o. Králův Dvůr,
technická kancelář Hradec Králové
Kvalita potrubních sítí, které jsou prováděny prostřednictvím bezvýkopových technologií,
úzce souvisejí s technickými parametry trub a jejich spojů. Jedná se zejména o:
• dovolenou tažnou sílou
• odolnost stěny a spoje
• poloměr zakřivení.
Tyto parametry je třeba zvážit, aby bylo zabezpečeno, že se potrubí (spoje, stěna)
nepoškodí, popřípadě nepřetvoří axiální tažnou silou a prostorovým zakřivením již při
bezvýkopové instalaci. Vysoké hodnoty technických parametrů potrubí zajistí, že se nezkrátí
předpokládaná doba životnosti a nezvýší se poruchovost.
V průběhu posledních dvaceti let bylo zpracováno mnoho technických a technologických
směrnic a předpisů pro zajištění kvality pokládky a obnovy potrubních sítí bezvýkopovými
technologiemi. Kvalita a použití trubek z tvárné litiny pro bezvýkopové technologie se
standardizuje a je zaručena mezinárodní normou ISO 13470 vydání 2012 Bezvýkopové
technologie aplikace potrubních systémů z tvárné litiny – Konstrukční provedení a realizace.

ISO 13470 Bezvýkopové technologie aplikace potrubních
systémů z tvárné litiny – Konstrukční provedení a realizace
Závěrečné hlasování k nové ISO normě bylo provedeno v červnu 2012. Norma popisuje
jednotlivé metody bezvýkové pokládky, specifikuje požadavky na konstrukci a výkonnost
spojů, provedení povrchových ochran, postupy realizace pokládky a zkušební metody pro
aplikaci trubek z tvárné litiny pro bezvýkopové technologie obnovy stávajícího a pokládky
nového potrubí. Jedná se o vodovodní, kanalizační nebo jiné potrubní systémy tlakové nebo
bez tlaku.
Norma stanovuje přesné požadavky na materiál, rozměry, mechanické vlastnosti
a standardní povlaky trub a příslušenství. Poskytuje vykonnostní požadavky a parametry
všech komponentů potrubního systému včetně pružných násuvných nebo zámkových
hrdlových spojů.
Tato mezinárodní norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství jmenovitých světlostí
od DN 80 až do DN 2600 včetně, vyráběných podle ISO 2531 resp. EN 545 pro vodovody a
ISO 7186 resp. EN 598 pro kanalizace s venkovní povrchovou ochranou zinko-aluminiovým
nebo zinkovým povlakem a speciálními povrchovými ochranami z extrudovaného polyetylénu
podle EN 14628, polyuretanového povlaku podle EN 15189 a cementové malty podle EN
15545.
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Norma stanovuje dovolená úhlová odklonění, tažné a tlačné síly, vnější povlaky a
bezvýkopové technologie. Norma se zabývá nejrozšířenějšími aplikacemi bezvýkopových
tažných a tlačných metod:
- horizontální vrtání (horizontal directonal drilling = HDD)
- berstlining a vytlačování s drcením (pipe burstig = PB)
- relining, metoda s chráničkou (casig method = CM)
- razící protlačovací metody (pipe jacking = PJ)

Tab. 1: Doporučované jmenovité světlosti DN pro bezvýkopové technologie
Tažné metody
Horizontální vrtání (HDD)
Berstlining a vytlačování s drcením (PB)
Relining, metoda s chráničkou (CM)
Razící protlačovací metody (PJ)

Tlačné metody

ano
ne
DN 100 až DN 1200
ano
ano
DN 100 až DN 1200 DN 100 až DN 1200
ano
ano
DN 80 až DN 2600 DN 80 až DN 2600
ne
ano
DN 250 až DN 2600

Horizontální vrtání
Horizontální vrtání je řízená metoda instalace nových potrubí v předepsané trase pomocí
vrtné soupravy s minimálním dopadem na životní prostředí.

Obr. 1: Horizontální vrtání

Legenda:
1 – vrtací zařízení
2 – startovací šachta
3 – pilotní vrt
4 – cílová šachta
5 – ukotvené zatahované potrubí z tvárné litiny
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Tato metoda se používá v místech, kde klasická pokládka není vhodná nebo možná
popřípadě přináší úspory investičních prostředků. Je vhodná pro různé půdní prostředí.
Umožňuje technicko-ekonomické řešení mnoha projektů pokládky nového potrubí
v extravilánu i intravilánu, zejména křížení silnic, recipientů, průmyslových areálů,
chráněných oblastí, parků, soukromých pozemků apod.
Technologicky je horizontální vrtání rozděleno do tří po sobě jdoucích kroků:
-

první krok:
druhý krok:
třetí krok:

pilotní řízený vrt s bentonitovou suspenzí
rozšiřovací vrt zvětšující pilotní otvor
zatažení potrubí z tvárné litiny ukotveného pomocí tažné hlavice přes
otočný kloub za protahovacím zařízením

Berstlining a vytlačování s drcením
Berstlining a vytlačování s drcením jsou metody bezvýkopové obnovy stávajících
potrubních sítí, které instalují nové potrubí ve stávající trase. Za tímto účelem je staré potrubí
vytlačeno nebo zničeno prasknutím, rozřezáním v místě uložení, čímž jsou střepy starého
potrubí zatlačeny do okolní půdy. Nové potrubí je zataženo do takto vytvořeného prostředí.
Tímto způsoben může být obnovováno staré potrubí z křehkých/tvrdých materiálů nebo staré
potrubí z měkkých/pružných materiálů. Využívají se k tomu trhací nebo řezné hlavice. Trasa,
profil a skladba stávajícího potrubí musí být ověřena. Na stávajícím potrubí se odstraní
armatury, betonové bloky.
Nově vtažené potrubí může být stejné jmenovité světlosti jako staré potrubí. Využitím
rozšiřovacích hlavic se jmenovitá světlost může zvětšit. Vzhledem k tomu, že půdní
podmínky jsou obecně nejasné s možným výskytem ostrých fragmentů starého potrubí,
doporučuje se používat trubní materiál se stěnou vysokých mechanických parametrů,
odolnou vůči negativním vlivům poškrábáním a možným vrypům.
U bertsliningu je nutné rozlišovat mezi dynamickou a statickou metodou. Dynamická
metoda, u které se potřebná síla k roztržení stávajícího potrubí vytváří pomocí vhodného
pneumatického nástroje, se v současné době používá méně. Tato metoda je vhodná
zejména u vysoce kompaktní a kamenité půdy. U statické metody je v popředí trhací/řezací
nebo vytláčecí hlavice s následným rozšířením a zatažením nového potrubí. Proces je
nepřetržitý a bez vibrací.
Staré potrubí je rozdrceno na místě nebo vytlačeno a rozdrceno/odstraněno v šachtě.
Prostor pro nové potrubí je rozšířen přibližně o 10%.
Statická varianta je vhodná pro homogenní půdy, které lze snadno roztlačit. Pro staré
ocelové potrubí se používá řezací hlavice k podélnému rozřezání potrubí s následným
rozšířením a vtažením litinového potrubí do takto rozšířeného potrubí.

Obr. 2: Vytlačování s drcením
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Legenda:
1 – výchozí montážní šachta jednotlivých litinových trub
2 – mezišachty pro drcení nebo odstranění stávajícího potrubí
3 – koncová šachta se strojním zařízením
4 – vytláčecí a rozšiřující hlavice
5 – odpad, drcené/řezané staré potrubí
6 – drtící kužel
7 – tažné tyče
8 – nové potrubí z tvárné litiny
9 – staré potrubí

Relining, metoda s chráničkou,
U reliningu se mezi dvěma body na stávajícím potrubí realizují dvě šachty (montážní a
cílová). Potrubí z tvárné litiny je následně zataženo do stávajícího potrubí postupným
montování, jedné trubky po druhé, dokud není potrubí protaženo celým úsekem.
Tato metoda je vhodná pro rekonstrukci stávajícího vodovodního nebo kanalizačního
potrubí zatažením nebo zatlačením tam, kde je možné zmenšení vnitřního průměru. Stávající
potrubí je možné vyčistit a v montážní šachtě plynule montovat litinové potrubí s pružným
násuvným zámkovým spojem. U této metody se používají středící nebo kluzné objímky,
popřípadě se potrubí táhne po hrdlech. Při tažení po hrdlech se k ochraně hrdel používají
plechové ochranné límce.
Tažná síla na potrubí se přenáší tažnou hlavicí nebo lanem uchyceným smyčkou na
potrubí.

Obr. 3: Relining, metoda s chráničkou,

Legenda:
1 – chránička, stávající potrubí
2 – montážní zařízení
3 – kluzná objímka
4 – pružný násuvný zámkový spoj
a – směr tažení lanem

Razící protlačovací metoda
Metoda spočívá v zatlačování potrubí hydraulickým zařízením při současném ražení vrtu
v přední části trubního řetězce. Vhodný systém je volen podle půdních podmínek.
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Obr. 4: Razící protlačovací metoda

Legenda:
1 – technologické zařízení
2 – protlačovací trouby k montáži
3 – půdorys startovací montážní šachty
4 – startovací montážní šachta
5 – zabudovávané protlačovací trouby
6 – přechod do cílové šachty
7 – tlačný rám s hydraulickým tlačným zařízením
8 – razící zařízení

Technické požadavky na trubky z tvárné litiny, povrchové
ochrany, spoje, tažné hlavice, realizace
Trubky a tvarovky z tvárné litiny jsou v souladu s příslušnými mezinárodními normami
ISO 2531 resp. EN 545 pro vodovody a ISO 7186 resp. EN 598 pro kanalizace.
Trubky pro tažné metody
U tažných metod se tažná síla přenáší z trubky na trubku pomocí pružných zámkových
spojů s daným venkovním průměrem.

Obr. 5: Konstrukce hrdlových litinových trubek s dvoukomorovým (např.
UNIVERSAL) nebo jednokomorovým hrdlem pro tažné metody
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Legenda:
B – venkovní průměr hrdla
DE – venkovní průměr hladkého konce

Trubky pro tlačné metody
U razící protlačovací metody se doporučuje tlačnou sílu přenášet z trubky na trubku
tlakem na přírubu umístěnou na hladkém konci. Přímé tlačení hladkého konce do hrdla může
vést k poškození hrdla nebo hladkého konce.

Obr. 6: Konstrukce hrdlových litinových trubek pro razící protlačovací metodu

Legenda:
1 – obal trubky
2 – příruba
3 – trubka

U dalších tlačných metod se tlačná síla přenáší jako u razící protlačovací metody, nebo
může být přenášena návarkem na hladkém konci na hrdlo další trouby. Musí se dbát na to,
aby nedošlo k poškození konce nebo hrdla trubky. Doporučuje se dodržovat pokyny
příslušného výrobce.
Tažné a trhací hlavice, objímky
Tažné hlavice pro tažné metody jsou vyrobeny z tvárné litiny nebo oceli stejných
mechanických vlastností. Tažné hlavice jsou k dispozici u výrobců trub nebo je
výrobce/dodavatel trubek schvaluje.
Trhací, řezné a rozšiřovací hlavice jsou zařízením zhotovitele.
U zatažení do stávajícího potrubí nebo chráničky se doporučuje použít objímky
umožňující centrovat potrubí. Objímky nejsou součásti dodání trub.
Povrchové ochrany
Vnější provedení trubek by mělo být odolné vůči třecím silám, které mohou vznikat při
realizaci některých bezvýkopových metod.
Povrchová ochrana trubek z tvárné litiny je provedena pokovením zinkem o minimální
hmotnosti 200 g/m2 nebo slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez dalších kovů o
minimální hmotnosti 400 g/m2 s vrchní krycí vrstvou.
Při výskytu třecích sil jsou doporučeny následující opatření:
-

při tření hrdlových trubek po hrdle se doporučuje ochrana hrdel plechovým
ochranným límcem

-

při tření hrdlových trubek po celém těle trubky jsou k dispozici trubky s vnější
speciální ochranou z:
o
o
o

extrudovaného polyetylénu podle EN 14628
polyuretanového povlaku podle EN 15189
cementové malty podle EN 15545.
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Speciální povrchová ochrana může být kompletována ochranou hrdlových spojů
pryžovou nebo thermosmršťující manžetou. Manžeta je mechanicky chráněna ochranným
plechovým límcem.
U reliningu při použití kluzných nebo centrujících objímek není ochrana spojů nutná. Při
tažení po hrdlech se hrdla chrání plechovým límcem. Mezikruží se doporučuje vyplnit.
Druh povrchové ochrany se odvíjí od konkrétních podmínek místa uložení potrubí a
použité bezvýkopové technologie. Charakteristickými vlastnostmi jednotlivých ochran je
vysoká odolnost vůči jakémukoliv agresivnímu půdnímu prostředí, vůči bludným proudům a
mechanická odolnost.
Automatické pružné násuvné hrdlové spoje
Konstrukční provedení spojů je v souladu s ISO a EN normami.
Zámkové spoje pro tažné metody jsou flexibilní a pevné v tahu. Dvoukomorové zámkové
spoje odolávají i dynamickému vychýlení při instalaci s mechanickým jištěním přes návarek
na hladkém konci a prodloužené hrdlo pomocí zámkových segmentů nebo kroužků.
Jednokomorové zámkové spoje s ocelovými zakusovacími segmenty, bez návarku na
hladkém konci, jsou doporučeny pro přímé zatahování kratších úseků bez úhlového
odklonění během instalace.
Tažná síla zámkových spojů PFR v kN při zatahování se odvozuje od typové zkoušky
podle EN a ISO norem. Podle EN 545 a EN 598 je dovolený provozní tlak PFA v barech
vypočtený s koeficientem bezpečnosti (=3).

Obr. 7: Výpočet dovoleného provozního tlaku PFA dle EN 545

Obr. 8: Výpočet dovolené tažné síly PFR dle ISO 13470

Minimální hodnota PFA spojů trubek pro tažné metody je stanovena na 16 barů. Vyšší
PFA a tím vyšší tažné síly stanovují jednotliví výrobci ve svých katalozích. Při tažení úseků
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potrubí do oblouků a úseků delších než 400 m může být tažná síla snížena za účelem
zvýšení koeficientu bezpečnosti, což výrobci uvádějí ve svých katalozích.
Trubky z tvárné litiny s dvoukomorovými zámkovými spoji vykazují nejvyšší dovolené
tažné síly ze všech používaných materiálů. Podle jmenovité světlosti se pohybují od stovek
do tisíců kN.
Minimální přípustná úhlová odchylka spojů nesmí být menší než:
-

3° pro DN 80 do DN 300
2° pro DN 350 do DN 600
1° pro DN 700 do DN 1200.

Zámkové spoje pro tlačné metody jsou také flexibilní. Minimální tlačné síly jsou
stanoveny normou s bezpečnostním faktorem (=2). Spoje pro tlačné metody jsou podle
normy zkoušené výrobcem. Maximální tlačné síly pro preferované tlakové třídy C40 - C20
jsou stanoveny normou.
Realizace
Před realizací doporučujeme zpracování realizační projektové dokumentace. RPD by
měla obsahovat popis použitého zařízení, specifikaci použitého trubního materiálu, spojů,
tažných zařízení a příslušenství podle konkrétních geologických podmínek.
Způsob montáže a instalace potrubí z tvárné litiny může být:
-

po jednotlivě montovaných trubkách ve vstupní montážní jámě do zatažení celé délky

-

s použitím sestav/sekcí několika smontovaných trub (např. 3 ks á 6 m = 18 m)

-

zatažením celého předem smontovaného potrubí přes vstupní montážní jámu v celé
délce přesahujíci i 1000 m.

Průměr vrtu je podle dané technologie a konkrétních podmínek projektu. Norma uvádí
některá doporučení:
-

horizontální vrtáni: průměr vrtu o 1,25 násobek větší než venkovní průměr trubky pro
přímé zatažení nebo o 1,5 násobek při zatažení do oblouků

-

bertlining a vytlačování s drcením: rozšíření závisí na charakteristice zeminy

-

relining, metoda s chráničkou: rozdíl min. 50 mm.

Tažná síla při realizaci by měla být menší než síla udávaná výrobcem. Doporučuje se
měření tažných sil a jejich kontrola. Zmenšení tažné síly může být dosaženo snížením
hmotnosti potrubí např. zaplavením potrubí v rýze, snížením tření bentonitem, zmírněním
úhlového odklonění apod.
Doporučuje se potrubí instalované bezvýkopovou technologií tlakově odzkoušet
samostatně. Při zatahování celých úseků provádět tlakovou zkoušku před instalací.
Vzhledem k velkým délkám potrubí pro jedno zatažení dosahujícího až několik stovek
metrů je možné realizovat, například křížení vodotečí, s výrazně větším poloměrem
zakřivení. Protože čím menší poloměr zakřivení shybky se realizuje, tím bude shybka
náchylnější k usazování. U větších poloměrů zakřivení prostým zvýšením rychlosti proudění
se případný sediment lehce odstraní.
Varianty realizace
Varianta 1: jako předem smontovaný celý potrubní řad resp. dílčí potrubní řad.
Varianta 2: jako jednotlivé trubky resp. sekce několika trub.
Pro první variantu, zatahování celého potrubního řadu, hovoří skutečnost, že potrubní
řad se nejprve složí z jednotlivých trubek, naplní se vodou a provede se tlaková zkouška
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dříve, než je řad zatažen do mezitím dokončeného vrtu. Předpokladem pro tento postup je
dostatek místa ke smontování potrubního řadu nebo vedle sebe položených dílčích částí
řadu. Celková hmotnost potrubního řadu a tření trub o podloží stanovuje potřebnou tažnou
sílu. Pokud je k dispozici potrubní rýha naplněná vodou, může v ní potrubí plavat a tření a
hmotnost lze takto snížit.
Během zatahování se tažení na krátkou dobu demontáže tažných tyčí strojního
zařízení přerušuje.
Toto využívá druhá varianta, zatahování jednotlivých trubek z tvárné litiny. Je třeba si
přitom uvědomit, že u trubek, které je nutné spojovat do řadu svařováním (např. PE),
prakticky nelze aplikovat zatahování jednotlivých trub, protože doba svařování, chlazení a
zkoušky sváru jsou příliš dlouhé. Mezitím by nevyhnutelně došlo např. u HDD ke ztuhnutí
vrtného výplachu.
Právě u montáže se projeví výhoda násuvných zámkových spojů. Délka montáže
zámkového spoje je krátká a využívá dobu, která je zapotřebí na demontáž tažných tyčí.
Trouby z tvárné litiny s násuvnými zámkovými spoji tak získávají náskok před potrubím z
jiných materiálů.
Montážní prostor v místě zatahování trub je jen nepatrně větší než délka trubky.
Většinou postačí stavební jáma o délce sedm až osm metrů, nebo se jednotlivé trubky nebo
sekce několika trubek spojují na montážní rampě.
Při montáži jednotlivých trub lze dokonce použít i menší strojní zařízení, což má
rovněž pozitivní dopad na náklady. Montáž jednotlivých trub na rampě má navíc tu výhodu,
že práce lze provádět v podstatě jako za podmínek v dílně.
Realizace zmíněných dvou metod, zatahování jednotlivých trub a zatahování předem
smontovaného potrubního řadu, se volí podle situace na staveništi.

Závěr
Smyslem a cílem všech požadavků kladených na trubní materiál je instalace potrubí bez
poškození spoje, stěny a vnější plochy s exaktně kruhovým průřezem a bez nepřípustného
mechanického pnutí ve stěně trubek a ve spojích. Pouze tak lze dosáhnout požadované
dlouhé životnosti potrubí.
U svařovaných trubních materiálů může při zatahování a vytváření oblouku dojít při
instalaci k zvýšenému namáháním v tahu a ohybu, které může vyústit k poškození stěny
nebo svařovaných spojů. U vytváření oblouků zákonitě dochází u svařovaných trubních
materiálů k protažení stěny trubky na vnější straně oblouku. Tahem a ohybem namáhaná
stěna se protahuje, zeslabuje a je náchylná k poškození trhlinami včetně možného
poškození svařovaných spojů.
U termoplastických umělohmotných materiálů je nutné zvažovat závislost mechanických
parametrů na teplotě, délce zatížení v tahu a ohybu potrubí při zatahování. Tažná síla je
převážně stanovena při teplotě stěny potrubí 20° C. Na stavbě je při pokládce běžná teplota
potrubí 40° C i více. Vzhledem k ne příliš vhodným vlastnostem umělohmotných
termoplastických materiálů pro bezvýkopové technologie (měkkost stěny, vysoká tažnost,
svařovaný spoj, teplotní roztažnost apod.) se teplota, doba zatahování a vytváření
prostorových oblouků negativně projevuje na instalovaném potrubí. Pokles mechanických
parametrů v čase přináší další mnohá provozní rizika do budoucnosti.
Trubky z tvárné litiny mají vysokou kvalitu a bezpečnost i proto, že teplota stěny trubky,
délka doby zatahování a vytváření oblouků nemá na stěnu a spoj trubky z tvárné litiny
negativní vliv.
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Při bezvýkopové instalaci a obnově potrubních sítí není možné kontrolovat uložení
potrubí a je tedy nutné použít nejodolnější a nejrobustnější potrubí z tvárné litiny, které je
nejlépe schopno odolat veškeré mechanické zátěži. Při srovnání s ostatními druhy materiálů
používanými pro pitnou vodu, dosahují trubky z tvárné litiny nejvyšších hodnot. Nabízejí
nejlepší předpoklady pro instalaci bez poškození i v nekontrolovatelných podmínkách
uzavřených bezvýkopových metod.
Použití násuvného pružného dvoukomorového zámkového spoje, s vysokými přípustnými
tažnými silami, umožňuje bezvýkopovou instalaci a obnovu potrubí aniž by hrozilo selhání
spoje při zatahování. Pružná násuvná hrdla se zámkovými spoji odolnými proti podélnému
posuvu, např. UNIVERSAL, v sobě spojují funkčnost, robustnost, rychlou a bezpečnou
montáž, kterou lze provést bez větší námahy během několika málo minut i za těch
nejnepříznivějších klimatických podmínek.
Trubky z tvárné litiny jsou opatřeny takovým systémem povrchové ochrany, který
odpovídá příslušným požadavkům. Tyto trouby odolávají prakticky všem externím zátěžím,
které se při bezvýkopvých technologiích vyskytují a při budoucím provozu mohou vyskytnout.
Použití speciálních ochran navíc prodlužuje životnost litinového potrubí.
Vysoké hodnoty tažných sil povolují realizovat dlouhé úseky, větší vzdálenosti stavebních
šachet a současně zvyšují provozní spolehlivost a životnost. To má vliv na snížení
investičních a provozních nákladů.
Průměrná délka montáže, kterou potřebuje pracovní tým jednoho až dvou montérů trubek
pro montáž zámkového spoje, je krátká. Tvárná litina umožňuje montáž potrubí po jedné
troubě a po tomto dílčím kroku je potrubí zataženo-posunuto o další délku trubky, nebo je
možné trubky smontovat do kompletní délky celého potrubí pro zatažení. Při optimální
organizaci na stavbě lze dosáhnout vysoké rychlosti montáže.
Trubky z tvárné litiny se zámkovým spojem je možné ihned po montáži spoje zatížit v
plném rozsahu maximální dovolenou tažnou silou.
U svařovaných spojů, např. u PE-potrubí, takové rychlosti montáže nelze dosáhnout,
protože je nutné provést přípravu, opracování a čekat na zchladnutí sváru. Svařovaný spoj
vytváří vně i uvnitř nálitek, který vede zejména na vnitřní straně ke snížení hydraulického
profilu a zvýšení drsnosti potrubí.
Trubky z tvárné litiny vykazují nejdelší technickou životnost ze všech trubních materiálů,
jsou správnou volbou pro investici s dlouhodobou bezporuchovou životností. To dokazuje
řada projektů a staveb, které byly v posledních desetiletích realizovány pomocí jednotlivých
bezvýkopových metod.

Obr. 9: Horizontálního vrtání: příklad pružnosti hrdlových spojů, snížení hmotnosti a
tření smontovaného potrubí velkých jmenovitých světlostí zatopením rýhy
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Obr.10: Berstlining: obnova stávajících potrubí malých jmenovitých světlosti
z tvárné litiny

potrubí

Obr.11: Berstlining, obnova stávajícího ocelového potrubí větší jmenovité světlosti
DN 500 a DN 600 potrubím z tvárné litiny stejné jmenovité světlosti

Obr.12: Relining: zatažení potrubí z tvárné litiny do stávajícího betonového potrubí
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Special applications fields
of microtunnelling equipment
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Sales Manager Business Unit Utility Tunnelling,
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Abstract
Services laid underground are indispensable for supplying the growing world population
with water, oil, gas and electricity, for removing wastewater and to provide functioning
telephone and communications networks. No-Dig technology is in a constant process of
gaining importance due to rising ecological and economical awareness and restricted
conditions on the surface. It can be used in all geological and hydrological ground conditions
and is being more and more established on an international scale.
During the recent years, the limits of trenchless applications have been permanently shifted.
This lead to higher and stronger project requirements which partially had to be answered by
new technologies; either as further development of existing methods, or by development of
new methods taking some elements of proven technologies into consideration.
This paper points out the recent milestones set in special application fields of Microtunnelling
Equipment, e.g. Sea outfall structures, Pipe Arch applications, Blindhole bores and longdistance Pipe Jacking achievements.

Introduction
Herrenknecht was founded in the year 1977, and the first full face microtunnelling
machines have been produced and applied in the year 1983, starting with non-accessible
diameters. From then on, the development in regards to technology and machine types as
well as for applicable dimensions continuously went on.
Today, Herrenknecht covers the complete range of tunnelling machines, i.e. partial face
machines with excavators or roadheaders, full face machines for each type of geology (AVN
/ AVND / Mixshield machines for non-sticky geology, EPB-machines for sticky material,
TBM-machines for Hard rock application) and all types of advance systems (Pipe Jacking,
Segmental Lining, Rib & Lagging and Gripper technology). Furthermore, all these
technologies are available from small diameters to large diameters.
This paper intends to reflect the development in the trenchless technologies; focusing on
the extend of former “standards” up to special applications and even combinations of
different technologies. Of course, the context discussed below is being seen from the point
of view of a machine supplier. But for our understanding it matches also the view of the
market and the clients.
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Special application fields of pipe jacking
Due to the need for more and more underground structures in areas with growing
population the requirements and limits of trenchless technologies and applications have
been permanently shifted. Tunnelling projects are becoming more and more sophisticated
and demand the suitable machine technology. This is not only the case for large diameter
segmentally lined tunnels, but also for Pipe Jacking, as to be seen in Figure 1.
Furthermore, the global development of energy supply networks increases the need for
special underground structures; especially focusing on environmentally difficult or
challenging areas. Well known technologies like long distance drives and pipelines under
groundwater must be named as well as Sea Outfalls and Blindhole applications.

Figure 1. Trends in Pipe Jacking.

1. Long-distance pipe jacking
Powerful hydraulic jacks are used to push the jacking pipes through the ground. At the
same time, excavation at the tunnel face is taking place within a steerable shield. The
remote-controlled microtunnelling machines are operated from a control panel in a container
which is located on surface next to the launch shaft. This is an advantage regarding safety
regulations, because no staff has to work in the tunnel during construction. The position of
the remote-controlled machine is supervised by a guidance system. A typical Pipe Jacking
jobsite overview can be seen in Figure 2.

Figure 2. General Pipe Jacking Jobsite layout with AVN machine.
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The typical maximum drive lengths ten years ago with larger microtunnelling machines (>
DN1500) was in a range of 600 to 800m. Today, the developed tunnelling technique enables
the realization of long distance advances, also in difficult ground conditions. It is meanwhile
usual to discuss pipe jacking projects of max. drives of 1.200 to 1.400m and even longer. Of
course, the availability of appropriate lubrication technology is a key factor for a successful
execution of long drives and is absolutely essential in this context. Furthermore, to include
the right interjacking equipment into the plannings is mandatory to minimize potential risks.
The following tunnelling equipment and features reduce friction and jacking forces.

Automatic bentonite lubrication
During the pipe jacking process the whole pipeline is pushed through the ground. Rising
friction forces between the surrounding ground and the pipe string lead to increasing jacking
forces. However the maximum jacking force is strictly limited by the maximum permissible
pipe load. To reduce friction, the pipeline should be lubricated continuously. Bentonite
suspensions act as lubricants during the pipe jacking process. They are mixed in bentonite
plants at the job site and are pumped into the tunnel via hoses or pipes. Through injection
nozzles within the jacking pipes, the lubricant is squeezed into the annular gap between the
pipeline and the surrounding ground. Thus, the jacking forces can be reduced considerably.
Reduced jacking forces optimize the performance of the pipe jacking process in terms of
lower pipe loads and thus longer jacking distances.
A new generation of Herrenknecht’s bentonite lubrication system enables the optimal
adjusted automatic distribution of bentonite suspensions along the alignment by controlling
the injected bentonite volumes along each pipe at the same time. It allows to select and to
adjust the desired bentonite volume of each meter along the tunnel route, also considering
changes in geology (see Figure 3). Monitoring, control and recording of relevant data, such
as bentonite volumes, pressures and friction forces, is done in the control container where
the machine operator supervises the pipe jacking process (see Figure 4).

Figure 3. Volume-controlled bentonite lubrication for
different geological sections along the tunnel route.

Figure 4. Monitoring display in control
container.

2. Pipe jacking under high groundwater pressure
More and more tunnelling projects are executed in deep depths with rising groundwater
pressures. This requires adaptations to the tunnelling machine to be used. The slurry circuit,
all gaskets and the structure of the tunneling machine have to be designed in a way to face
the expected high level of groundwater pressure.
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These machine components have to be adapted:
-

Seal system for main bearing
Seal system for articulated joint
Configuration of hydraulic steering cylinders
Adaption of slurry circuit (feed and discharge pipes)
Adaption of slurry pumps

In special cases some pre-excavating grouting is necessary.

Access to cutting wheel via airlock
The use of an airlock is necessary, when access to the excavation chamber has to occur
and the excavation chamber is under a pressure higher than the atmospheric. The airlock is
integrated in the machine can, which is part of the machine (see Figure 7). The use of an
airlock enables inspection and maintenance of the cutting head and changing the cutting
tools in each location during drive and independent from possible groundwater in front of the
tunneling machine. Thus, substantially longer drives can be realized. Furthermore, the
access to the excavation chamber enables the removal of possible obstacles, what prevents
the creation of additional reception shafts.
To avoid penetration of water or ground material into the excavation chamber, a
hydrostatic counter pressure has to exist there. This can be realized with air, water,
bentonite suspension or mud. Thus, when the bulkhead hatch is closed, a difference in
pressure is existing between excavation chamber in the shield and the tunnel. Because of
inspection or maintenance reasons, access to the excavation chamber is necessary. While
maintaining the pressure in the excavation chamber, this only can occur via an airlock. Still
(beside the technical aspects) the operational conditions for working under compressed air
need to be maintained according to the laws and local regulations.

Figure 5. View into an airlock integrated in the machine can

3. Sea outfalls and intakes
In the construction of utility infrastructures in coastal areas or in river regions, tunneled
Outfalls, Intakes and Landfalls are en effective and sustainable method. With the help of sea
outfalls (including river outfalls in the following) wastewater can be transported away from
the coastline or river bank and discharged at locations where diffusion, dispersion and
decomposition are enhanced. The municipal wastewater may be fully treated, pre-treated or
untreated.
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Water intakes can be constructed, for example, to supply water to desalination plants or
cooling water for any other type of power plants in coastal areas. If no beach or sandy floor
exists near the plant location, or if the site conditions are inadequate for infiltration, a
tunneled offshore intake system is the ideal choice. A general layout of a Sea Outfall Pipe
Jacking jobsite is shown in Figure 10. Furthermore, the worldwide growing demand for oil
and gas makes the construction of pipelines on and offshore necessary.

Figure 6. View on the jobsite installation of a pipe jacked outfall tunnel

Recovery module
Tunnelling machines used for Sea Outfalls are mostly equipped with an additional
machine can, the recovery module. It consists of a steel can with bulkhead to close the
machine and hydraulic cylinders to separate tunnel and machine. The supply of hydraulic oil
for these cylinders is done by divers who connect hydraulic hosed at the outside skin of the
recovery module. After complete installation of the tunnel, the seaside end of the pipeline is
mostly closed with a bulkhead equipped with a valve. The machine in its recovery position
and the cylinders of the recovery module in the rear part of the machine can be seen in
Figures 11 and 12.

Figure 7. Tunnelling machine arriving in the
reception pit, preparation for recovery

Figure 8. Recovery module with bulkhead and
hydraulic cylinders

4. Pipe Arch Construction
The pipe arch method, which is used to produce short large diameter underpasses, e.g.
of roads and railways, for pedestrian walkways or roads, has considerably expanded the
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possible applications of microtunnelling machines. The classic pipe jacking method serves
as protection here, under which the actual tunnel can be excavated using mining techniques.
When tunnels with large diameters are realized across short distances, the pipe arch method
is the safest and most efficient technique. First of all, a number of microtunnelling drills are
carried out, during which mostly steel pipes are introduced. In this way, a kind of "protective
frame" for the later tunnel is created. If necessary, the machine can be retractable and
drawn back into the launch shaft after these short drills and can get to grips with the next
tunnel from the same side.

Figure 9. Design of the Kai-San Pipe Roof
Project, 25 steel pipe jacked tunnels of
80m length each

Figure 10.
AVN 600 in operation, jacking
6m steel pipes (OD 813)

Depending on the geology, where required, additional icing equipment is installed into
the steel pipelines; these freeze the underground, thereby creating a stable "water-soil skin".
These protective measures create the best prerequisites for excavating and securing the
actual tunnel using mining techniques. Depending on the project requirements, the jacking
frame can be fixed to either a horizontally or vertically movable platform in order to facilitate
the large number of drills. The advantage of this construction method consists mainly in the
fact that the later tunnel can be excavated without settlement in the geology. Figure 17
shows a possible pipe arch design. An AVN600 in operation to jack 6m steel pipes for a pipe
arch is shown in Figure 18.

Reference project: Pipe Arch in Berlin
Keywords: Pipe Arch, retractable machine
Use of tunnels
Protective pipe arch
No. of drillings
30 x 90m
Machine type
AVN 1200 TC (OD 1610)
Method of installation
Pipe Jacking
Geology
Soft ground, sand, marl, groundwater

The metro system of Berlin had to be expanded. The U55 line connects as an extension
of the Line U5 the "Pariser Platz" at the "Brandenburg Tor" and the Parliament Buildings at
the Main Station, formerly "Lehrter Bahnhof". The underground construction of the new
metro station "Brandenburger Tor" required a protective shield under which a safe
excavation would be possible.
The sandy ground had to be frozen forming a protective pipe arch with the length and the
cross section of the future metro station. Two AVN1200TC by Herrenknecht drove a total of
30 bore holes with a length of 90 meters each that formed the pipe arch with the steel pipes.
At the end of each drive, the machines had to be retracted through the steel pipe to the
launch shaft. This procedure was only possible due to a special folding mechanism of the
machine cutterhead, that reduced its diameter. Figures 21 and 22 give some jobsite
impressions on surface and in the launch shaft of the machine.
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Then freezing systems were installed in the steel pipes, and protected by the frozen
mixture of sand and water, the metro station could be excavated. On August 8, 2009 the
new U55 and the station "Brandenburger Tor" was put into operation.

Figure 11.
Retractable AVN 1200 in
operation in Berlin

Figure 12.
Pipe Arch as protective “casing” for
later metro station construction

5. New technologies for the pipeline industry
In order to cover pipeline business in such geology too risky for HDD-technology, a
complete new concept has been derived from existing microtunnelling technologies in order
to combine their advantages: the Direct Pipe® Method which combines the proven and
universal full face excavation process of an AVN-machine with the pipeline handling of the
HDD technology.
The idea was to achieve a one-pass work phase of operation for soil excavation and
pipeline installation. This was realized by developing / modifying the proven AVN
microtunnelling technology for the needs of Direct Pipe® application and by applying the
Herrenknecht Pipe Thruster as push unit for the pipeline welded to the machine. Figure 23
shows a typical Direct Pipe jobsite installation.
This new technology, which has extremely small space requirements in the target area,
has been implemented meanwhile for pipelines from 28” up to 60”.
Within the last years more than 20 km pipeline between 30” and 56” diameter have been
installed by Direct Pipe® Method in more than 40 pipeline crossings. Worldwide this
technology created a lot of interest which still continues. Advance rates of up to 500mm/min
are being achieved depending on the geological conditions.

6. Special developments for new applications
Auger Boring with Front Steer Technology
In non-displaceable soils or rock, steered pilot drills are not possible. For these special
requirements, Bohrtec and Herrenknecht have worked together to develop the patented
Front Steer technology. A steerable drilling head excavates directly the soil or rock. The
material is removed to the launch shaft using hollow stem augers with a continuous path for
the optical surveying system. This enables millimeter-precise boreholes also in hard
geologies and soft rock. For steel pipe jacking without hollow stem augers, an electronic
water leveling system with an inclinometer is used as a surveying system. This means this
technology can be used for every boring machine and with conventional augers. Solutions
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tailored specifically to customer and project needs complement this offer and extend the
potential applications of this technology.

Figure 13.
With the innovative Front Steer Technology, pipes can also be installed in nondisplaceable soil and hard rock.

Examples are the groundwater auger for drills of up to 3 meters below the groundwater
level, the down-the-hole hammer for guided steel pipe jacking in hard rock, the retractable
double-wall pilot rods for dead end drillings when installing drainage pipelines and the Hole
Opener for pulling in plastic pipes.

Conclusion
During the last 10 to 15 years the demands in trenchless technologies have been
permanently increased. Accordingly, the Microtunnelling Technology has been continuously
improved. At the same time, the range of applications has been increased where this
technology is being applied nowadays.
Rather simple increase of dimensions such as drive lengths and diameters have been
allowed by optimized sub-systems such as Lubrication Systems, interjacking stations etc.
Futhermore, it is very common meanwhile to apply tunnelling machines under groundwater
conditions by the use of air lock systems etc.
Also special kinds of use of Microtunnelling Technology have been implemented. So
more and more projects in coastal areas are executed, e.g. Sea Outfalls, driving tunnels
from a start shaft onshore to the seabed offshore.
Pipe arch systems and retractable machines build another section of special applications
in microtunnelling.
Finally, even new technologies like Direct Pipe® and Pipe Express® have been derived
from the Microtunnelling Technology in order to provide new, economical and ecological
solutions in trenchless applications.
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Normativy k hodnocení jakosti GRP-výrobků
pro BT
Ing. Jaroslav Kunc
1.

Úvod

Příspěvek je reakcí na přednášky, prezentace a diskuze v záležitostech volby vhodných
a správných materiálů – potrubí a rukávců, které na několika posledních konferencích
CzSTT zazněly.
Tento příspěvek se zužuje pouze na technologie oprav, sanací, vložkování, relining,
sliplinnig či jinými podobnými názvy, které se týkají prakticky jednoho a téhož: Vyspravení
existující kanalizace bez nutnosti provádět obnovu existujícího vedení výkopem a
náhradou novým potrubím za účelem prodloužení funkčnosti a provozuschopnosti při
minimalizaci nákladů a omezení provozu nad trasou této kanalizace. Pro zjednodušení
bude dále používán výraz oprava.
Dalším omezením tohoto příspěvku je porovnávání pouze a výhradně opravy
s materiálem, který lze shrnout do kategorie sklolaminátových výrobků.

2.

Jaký je současný stav při výběru a volbě správné metody

Kritickým hlediskem pro výběr, volbu a posuzování materiálů, služeb a hodnocení či
zkoušení je cena. Kritériem nejnižší ceny se musejí řídit všichni zadavatelé, hodnotitelé a
posuzovatelé veřejných soutěží, protože to tak nařizuje legislativa ČR a nikdo se nechce
dostat do konfliktu s takovým zákonem. S případným vyšetřováním policie v případě
nejrůznějších podnětů a pochybností o „jakosti“ zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele
čehokoliv a podáním podezření na trestný čin „neznámého pachatele“, pokud má
oznamovatel v rukou volbu „nejlevnějšího“.
Při výběru podle nejnižší ceny se však toho rozhodování dostává do konfliktu
s posuzováním jakosti výsledku takové služby, materiálu či celé stavby, kterou uchazeč
nejen ve své nabídce podá, ale nakonec i realizuje. Protože se při posuzování objevují
nejrůznější argumenty, dochází k „dokumentování jakosti“ podle „norem“, „certifikátů“,
„protokolů“ a jiných „papírů“, pokusím se ze svých znalostí, zkušeností a profesního života
ozřejmit současný stav norem, jako dokumentů, které se jakostí sklolaminátů, jako takových,
zabývají.
Jak lze jakost výrobku, vybraného, použitého a zabudovaného do stavby posuzovat?
Kritérium nejnižší ceny to nejspíše nebude! Jakost lze chápat jako schopnost používat
výrobek na dobu, kterou s používáním očekáváme. Nebo vyhodnocovat náklady související
s údržbou, ale i náklady související se zabudováním tohoto výrobku do stavby. Zde se
setkávají dva naprosto rozdílní „spotřebitelé“. Prvním, kdo se s jakostí výrobku setkává je
zhotovitel, nakupující výrobek k zabudování. Po opravě a následujícímu předání celé stavby
investorovi a uživateli poskytuje záruky, vyplývající z nabídky a uzavřené smlouvy. Druhým
je ten, který zabudovaný výrobek spolu s nezbytnou stavební činností nakoupí zaplacením
za provedenou opravu. Toto nejsou vždy stejní „nakupující“. Dalším, kdo hry vstupuje, je
budoucí provozovatel, který obvykle nic nenakupuje, měl by však mít znalosti, jak
zabudovaný výrobek používat a provozovat.
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Forma výběrových řízení je dvojí. Při jedné je za volbu a výběr materiálu zodpovědný
zhotovitel, při druhé je požadovaný materiál vybírán investorem, který si pro přípravu
realizace stavby najímá projektanta. Ten připraví projekt tak, aby měl investor, ale i soutěžící
zhotovitelé jasno, s jakou kvalitou výrobků a technologií se má soutěžit a stavba nakonec
realizovat. Co je pro veřejný zájem staveb veřejného charakteru vhodnější nechávám na
posuzování jiných. Role a úloha projektanta se někdy dostává do pozadí a i pro ně je
„soutěžení“ projekčních prací za nejnižší cenu kritickým místem celého procesu přípravy a
realizace těchto oprav všeobecně. Stejně tak služby spojené s posuzováním jakosti
nabízených a realizovaných výrobků a technologií. Kdo má zaplatit to, co dokáže jakost
skutečně dokázat? „Papír“ od dodavatele, od výrobce, od Autorizované osoby a nebo
zkoušení za osobní účasti investora nebo pověřeného specialisty? Stále v podmínkách
nejlevnější ceny, jako ceny „výhodné“ a legislativně správné!

3.

Volba sklolaminátového výrobku a technologie provedení

Nejprve je třeba zhodnotit, s jakými požadavky se má oprava vypořádat. Provedení
opravy je dvojí:
1) Vkládání již hotových a vytvrzených sklolaminátových trub z místa výroby, doprava na
místo opravy a provedení opravy
2) Vkládání předem připravených rukávců, které po vtažení do opravovaného úseku po
vytvarování potom na místě opravy vytvrzují
O výhodách či nevýhodách těchto metod se zmiňovat nebudu, je to vždy záležitost
konkrétního případu a soutěžící zhotovitelé by měli soutěžit s takovou technologií, kterou
projektant s investorem a případně provozovatelem zvolili.

4.

„Staré“ národní normy a „nové“ evropské normy

Se snahami a cíli sjednotit evropské státy a její obyvatele do jednoho společenství se i při
tvorbě myšlenky o sjednocení normativů = norem, použitelných a platných v těchto zemích,
vybudoval princip jedné normy pro tento ekonomický, společenský a technicky srozumitelný
prostor. Vznik „nových“ evropských norem EN je podmíněn připomínkováním, komentováním
a argumentováním obsahu tak, aby byl obsah pro všechny státy a organizace přijatelný. A
nakonec přijat a určen k používání. Při tvorbě obsahu těchto normativů EN dochází ke
kompromisům tak, aby vůbec k takovému vzniku normy došlo a její užívání bylo příslušnou
komisí Evropského parlamentu vyhlášeno k používání. Výsledkem jsou normativy,
usnadňující prodej a definující jakostní a zejména technické požadavky na kvalitu v době
prodeje. V řadě požadavků a specifikací na dlouhodobou jakost vágně a s odkazem na
smluvní upřesnění konkrétních smluvních vztahů a jakostních požadavků. Při principu
výhodnosti a zákonném požadavku na nejlevnější cenu se nakupující zákazníci konečné
opravy dostávají do bludného kruhu. Zejména tím, že se „staré“ národní normy, které jsou
svým názvem a obsahem podobné novým normám EN, musejí postupně vyřazovat a jejich
používání v jakostních specifikacích tím pádem mizí. Obsah „starých“ národních norem má
být tedy zapomenut k prospěchu „volného pohybu zboží“, který lze však jakostně
specifikovat pouze a výhradně ve fázi distribuce, nebo-li prodeji, mezi jednotlivými subjekty
volného trhu EU.
Pro opravy beztlakých kanalizací je finalizován obsah normy EN ISO 11296-1 (Plastics
piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage
networks, – Part 1: General), který již existuje i v českém překladu jako FprEN ISO 11296-1.
Obsah čerpá ze základního normativu EN ISO 11295, který specifikuje základní požadavky
na opravy nejrůznějších druhů a typů potrubí od vodovodů, přes kanalizace (tlakové a
netlakové) až po plynovody. Normativ je původem z dílny komise ISO TC 138 a do systému
EN zařazen od roku 2010. Tímto přijetím do systému EN ISO nahradil normu EN 13689
z roku 2002.

49

Použitelnost předem vyrobených trub, vkládaných do místa opravovaného úseku se
zabývá obsah EN ISO 11296-5 (Část 5: Vyvložkování jednotlivými trubkami). Definitivní
obsah této normy není hotov a na obsahu se „intenzívně“ pracuje. Do této části lze přiřadit i
předem vyrobené trouby ze sklolaminátu používané metodou opravy BT technologií. K
použití sklolaminátového potrubí pro kanalizace (beztlaké i tlakové) existuje normativ EN
14364 pro potrubí kruhového tvaru. Pro továrně vyrobené potrubí nekruhového tvaru je
v současnosti v projednávání obsah a příprava normy ISO/CD 16611. Existuje však řada
norem národních, které z důvodů nepřijetí či neschválení obsahu normy řady EN a ISO
nejsou zrušeny k používání a proto lze zvolit jakostní normativ podle libovůle. Či spíše
znalosti, co takový normativ k jakosti specifikuje.
Použitelnost „potrubí“ vytvrzovanému na místě se věnuje obsah EN ISO 11296-4 (Část 4:
Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě). Ani zde však není obsah této normy hotový
a i zde na obsahu „intenzívně“ pracuje. I v tomto případě platí, že nezrušením národních
norem či norem výrobce může být k hodnocení jakosti použito „cokoliv“, co nakupující přijme
a je ochoten zaplatit.
Pro posuzování cenové výhodnosti z hlediska pořizovací a provozní hodnoty má
nejvýznamnější roli statická stabilita na dobu ekonomické použitelnosti. Proto je nezbytné
posuzovat zvolený výrobek, technologii a metodu provedení opravy z hlediska dlouhodobého
modulu pružnosti sklolaminátového výrobku, jeho změnu v provozních podmínkách a i
s hodnocením trvanlivosti konstrukčních vrstev stěny zvoleného sklolaminátu.
4.1 Jakostní požadavky podle ČSN EN 14364, ISO 10467 (včetně ISO/CD 16611)
Jedná se o specifikace potrubí továrně vyrobeného mimo místo zabudování kruhového
(respektive nekruhového) profilu. Obsah ČSN EN 14364 a ISO 10467 je víceméně totožný
až na drobné odchylky a specifikuje základní rozměry a výrobní tolerance pro dva typy
potrubí z hlediska určujícího rozměru, který je dán výrobní technologií. Obsah nespecifikuje
žádné požadavky na skladbu stěny anebo volbu použitých surovin. Z hlediska bezpečnosti
volby správného druhu je rozhodujícím faktorem statické chování tohoto sklolaminátového
potrubí, kterým je určení tuhosti. V rámci prodeje a distribuce je normativem specifikována
tuhost nominální (značkou SN), která nesmí být menší, než zkušební určenou metodou
zjištěná tuhost krátkodobá. Normativem zkoušení je ISO 7685 (P.S. dříve uvedený zkušební
postup byl podle EN 1228. Norma v systému EN existuje stále, jde o prakticky totéž
zkoušení, jako je uvedeno v ISO 7685). Takto zjištěná a vypočítaná tuhost vyjadřuje vztah
mezi modulem pružnosti (krátkodobý = „prodejní“) po obvodě, tloušťkou stěny (výrobku
vyrobeného ve výrobě a prodávaného k použití) a rozměrem profilu. Tato zkouška je vždy
krátkodobá a vždy prováděná za sucha.
Pro nekruhové tvary sklolaminátových výrobků je nemožné zkušební postup na
kruhových vzorcích provádět. Z tohoto důvodu je v ISO/CD 16611 uveden postup zjištění
krátkodobého modulu pružnosti zkouškou popsanou v ISO 178. Minimální hodnota
krátkodobého modulu pružnosti (po obvodě) je v ISO/CD 16611 specifikována. V ČSN EN
14364 nebo 1796 jsou uvedeny různé nominální tuhosti SN, aniž by se nějak minimální
krátkodobý modul pružnosti po obvodě hodnotil.
Pro provozní spolehlivost a bezpečnost návrhu není nijak specifikována tuhost
dlouhodobá. Norma ČSN EN 14364, spolu s ISO 10467 (respektive ISO/CD 16611) pouze
uvádí, jakými metodami lze dlouhodobé parametry pro statický výpočet provozního stavu, tj. i
po záruce se zabudováním od zhotovitele, lze tyto hodnoty získat. Postup pro zhodnocení
vlivu vlhkého či vodního prostředí, kterým je kanalizace prakticky vždy vystavena (snad
s výjimkou „suchovodů“ = proplachovací kanalizace, dešťová kanalizace v oblastech beze
srážek) je metoda testování za vlhka jedinou přípustnou. Z výsledků normou předepsaného
zkoušení (ISO 10468) vypočítává tzv. creep-faktor za vlhka. Analýzou podle postupů v ISO
10928 lze specifikovat tvar regresní křivky pevnostních parametrů v čase. S jeho hodnotou
se potom vypočítává dlouhodobá tuhost nebo dlouhodobý modul pružnosti pro účely
statických výpočtů na stanovenou dobu použitelnosti (nejčastěji se uvádí na dobu 50 let).
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Tuhost dlouhodobá, se kterou je nutné při návrhu a volbě správného potrubí nominální
tuhosti od každého z výrobců počítat, však není universálním číslem, které lze jednoduše
opsat jenom proto, že výrobek splňuje požadavky ČSN EN 14364 nebo ISO 10467. Na rozdíl
od ČSN EN 14364 nebo ISO 10467 návrh normy pro nekruhové profily ISO/CD 16611
s dlouhodobým modulem pružnosti, zjištěným stejnými postupy, jako v předcházejícím
případě, počítá a v obsahu je specifikován konkrétní minimální hodnotou pro dobu 50 let.
Tyto dlouhodobé parametry vyplývají z řady faktorů při výrobě a volbě surovin.
K trvanlivosti a dlouhodobé vlastnosti (tuhosti nebo modulu pružnosti) je nutné kalkulovat
s chemickou odolností prostředí, pro které je sklolaminátové potrubí použito. Chemickou
odolnost k trvanlivosti dokumentuje zkušební metoda podle EN 1120 nebo ISO 10952.
Rozhodně neplatí argument, že dlouhodobé parametry pro výrobky od jednoho
z výrobců lze převzít pro výrobky výrobce jiného, i když se bude jednat o stejný
výrobní postup – technologii výroby. Praxe ukazuje, že se toto stalo v ČR běžnou
záležitostí. Stačí, když se hodnoty a výsledky objeví na „papíře s podpisem“. Legislativa ČR
toto takto „řeší“ a ani upozornění na skutečnost, že jde o kopírování, nijak nezohledňuje
autorský zákon či legislativa o duševním vlastnictví. Ani výkresy a technická řešení
projektantů nejsou autorským právem a ochrannou duševního vlastnictví nijak legislativně
ochráněna.
4.2 Jakostní požadavky podle Fpr EN ISO 11296-4
Norma přebírá celý obsah ISO 11296-4 bez jakýchkoliv korekcí. Obsah ISO 11296-4
poměrně jasně specifikuje v tabulce 5, jaké testování je pro výrobky tohoto typu potrubí
vytvrzovaného na místě nezbytné. Kromě zkoušení krátkodobého modulu pružnosti na
výřezu vzorku, odebraného na místě provedení (zkušební postup podle ISO 7685, tzv.
„tříbodovou“ metodou), je uveden i postup ISO 178, citovaný v předchozí kapitole. Pro
zjištění hodnoty creep-faktoru je však uveden postup podle ISO 7684, který je zkušební
metodou za sucha. Alternativou zjištění dlouhodobé vlastnosti je zkušební postup popsaný
v ISO 178, modifikovaný v příloze D. I takto lze dokumentovat dlouhodobou vlastnost modulu
pružnosti, smysl použití této metodiky pro kanalizace mi však uniká.
Dlouhodobý modul pružnosti, vztažený na 50 let je v této tabulce 5 specifikován
postupem, který je uveden jako modifikaci zkušební metody podle ISO 178, ale v prostředí
za vlhka, lépe řečeno za mokra. Popis je uveden v příloze C normy ISO 11296-4. Test se
pouze odlišuje výběrem vzorku, protože odebírat celý kruh při vytvrzování na stavbě je
prakticky nemožné. Test je proto prováděn na výřezu. K mému překvapení se však pro tento
postup uvádí v příloze D i zkoušení za sucha. Pokud tedy dodavatel uvede a bude
dokumentovat, že výsledné zkoušení podle požadavku EN ISO 11296-4 dosahuje zjištěných
výsledků a nebude zřejmé, která z metod (zda za sucha podle přílohy D či za mokra podle
přílohy C) byla použita, je veškeré dokumentování jakosti k ničemu. O certifikaci takového
výrobku ani nemluvě.
4.3 trvanlivost stěny sklolaminátového potrubí, neporušení konstrukčních vrstev
Národní norma DIN 19 565-1 specifikovala skladbu stěny s hlediska trvanlivosti. Pro
skladbu stěny byly jasně definovány tloušťky vrstev ochranných a konstrukčních vrstev.
Obsahem této bývalé národní normy byla také metodika zkoušení k důkazu, že po testování
normou specifikovaným postupem nedojde k porušení konstrukčních, staticky účinných
vrstev použitého potrubí. Prokazování této trvanlivosti a jakosti stěny jakéhokoliv
sklolaminátového potrubí není v ČSN EN 14364 ani ISO 10467 ani ISO/CD 16611 ani ISO
11296-4 ani ISO 11296-5 nijak specifikováno a proto není ani nijak „certifikována“ trvanlivost.
Normy ČSN EN 14364, ISO 10467, ISO/CD 16611 a ISO 11296-4 sice existenci vnitřní a
vnější vrstvy předpokládají, avšak nijak je nedefinují a ani nijak nedefinují, co mají splňovat
z hlediska trvanlivosti. Jako důsledek „zmizení“ zkušebního postupu v bývalé národní normě
DIN 19 565-1, tzv. Darmstadtská metoda, z obsahu norem pro výrobky ze sklolaminátů se
objevila a vznikla norma, popisující testování trvanlivosti na obrus vnitřního povrchu.
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Zkušební postup je specifikován v obsahu ČSN EN 15729, avšak tato norma nijak
nespecifikuje, jak se má vyhodnocení výsledku zkoušení interpretovat. Z obav o
„diskriminaci“ výrobců sklolaminátového potrubí, kteří nemohou trvanlivost odolnosti
konstrukčních vrstev i v provozních podmínkách zkušebně prokázat, tak požadavek na
trvanlivost proti obrusu investoři vylučují ze zadání jakosti pro výběr materiálu. Nechávají na
zhotoviteli, se kterým sklolaminátovým materiálem je schopen opravu zrealizovat. Bude to
materiál opravdu trvanlivý a ku prospěchu „veřejnosti“? Bude to potrubí trvanlivé, bez ohledu
na to, bude-li vyrobeno mimo místo opravy nebo až na místě opravy?
Podobně, jako jsou specifikovány ochranné vrstvy pro trvanlivost u jiného klasického
kompozitního materiálu, jakým je železobeton. Bez krycích vrstev si žádný konstruktér
železobetonových konstrukcí netroufne cokoliv navrhovat a tloušťce ochranných vrstev se
věnuje poměrně podrobně v závislosti na způsobu využití této konstrukce, na požadované
trvanlivosti s ohledem na prostředí, ve kterém má tato konstrukce jejímu uživateli sloužit. Pro
normativ jakosti sklolaminátového potrubí se na tento jakostní požadavek nějak zapomnělo.

5.

Co na závěr?

Obsah nových norem odpovídá spíše zájmům volného pohybu zboží, než požadavkům
na zájem veřejnosti o trvanlivé, kvalitní a jakostně prověřené výrobky, technologie, služby.
„Nové“ EN, ale i ISO normativy se celé řady jakostních specifikací, dříve požadovaných a
uváděných v národních normách, vůbec nezabývají a konečné vlastnosti či jakostní
ukazatele ponechávají na smluvním projednání při nákupu. Při dodávce potom stačí
„Prohlášení výrobce či distributora“, že výrobek vlastnosti specifikované v tomto
„nedostatečném“ dokumentu, zejména však dlouhodobou trvanlivost, splňuje. Se snahami a
cíli sjednotit evropské státy a její obyvatele do jednoho společenství se i při tvorbě myšlenky
o sjednocení normativů = norem, použitelných a platných v těchto zemích, vybudoval princip
jedné normy pro tento ekonomický, společenský a technicky srozumitelný prostor. Vznik
„nových“ evropských norem EN je podmíněn připomínkováním, komentováním a
argumentováním obsahu tak, aby byl obsah pro všechny státy a organizace přijatelný a
určen k používání. Při tvorbě obsahu tím však dochází ke kompromisům tak, aby vůbec
k takovému vzniku normy došlo a její užívání bylo příslušnou komisí Evropského parlamentu
vyhlášeno k používání. Výsledkem jsou normativy, usnadňující prodej a definující jakostní a
zejména technické požadavky na kvalitu v řadě ukazatelů vágně a s odkazem na smluvní
upřesnění konkrétních smluvních vztahů. Při principu výhodnosti a zákonném požadavku na
nejlevnější cenu se jako zákazníci dostáváme do bludného kruhu. Zejména tím, že se „staré“
národní normy, které jsou svým názvem podobné novým normám EN, musí postupně
vyřazovat a jejich používání v jakostních specifikacích tím pádem mizí.
Takto je zákon, který nutí „ve veřejném zájmu“ realizovat stavby v celém procesu
přípravy, výběru materiálů a technologií s posuzováním za nejnižší cenu, nesprávný, protože
za nejnižší cenu je veřejnosti organizována a předávána stavba s největšími riziky budoucího
užití. Při nedostatečných jakostních požadavcích v zájmu volného pohybu zboží a
konkurenceschopnosti se dostáváme na technickou úroveň, která snižuje dosažitelnou jakost
a kvalitu. Výsledky o chabé jakosti, trvanlivosti a provozuschopnosti veřejných staveb
realizovaných v souladu se zákonem je dost a dost. O kopírování, prokazování jakosti „my
jsme jako oni a lepší, protože levnější“ je příkladů také dost.
Politici volají: „Podpořme opatření k zvýšení úrovně technické vyspělosti nové generace!“
Já, technik, volám: „Změňte nesmyslné a nelogické zákony, ve kterých je nejlepší to, co
je nejlevnější. Podpořte legislativou skutečnou jakost, skutečný technický rozvoj a skutečné
inovace. Ne však inovace jako produkt reklamy, ta jakost výrobků a jejich užitné vlastnosti
nezlepší a trvanlivost neprodlouží.“

Literatura:
[1] Normativy citované v obsahu
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Zkušenosti s využitím keramických trub
pro bezvýkopové technologie
Theodor Fiala
Steinzeug Keramo, s.r.o. České Budějovice
Úvod
Je až s podivem, že první protlačovací keramické trouby byly použity poprvé v České
republice již v roce 1993, tedy před 22 lety, kdy v Praze Stodůlkách firma
Čermák a Hrachovec protlačila v úzkých uličkách na svou dobu neuvěřitelných cca 800m
keramických trub DN 300mm. Tato první mikrotuneláž německým strojem Soltau byla
prováděna za stálé asistence kamery, neboť zejména ze strany provozovatele, tedy PVK
Praha, byla tehdy velká nedůvěra k této zatím neznámé metodě.

1993 - 2003
Po úspěšném protlačení prvních keramických trub v roce 1993 v Praze se objevuje
s obdobnou technologií tedy mikrotuneláží s mechanickým šnekovým odtěžováním zeminy
více firem jako je např. MT Prostějov, Tlak Smolík, Stavoreal Brno, kteří realizují touto
metodou drobné zakázky v keramice zejména na Moravě s převažujícím profilem DN
300mm. Firma MT Prostějov však také úspěšně protlačuje 76m DN 800 v Krnově pod
soukromým pozemkem, kde nebylo možné realizovat otevřený výkop a dále i složitý 50m
protlak z keramických trub DN 500 pod potokem Rokytná v Jaroměřicích nad Rokytnou.

2003 - 2013
V roce 2003 začíná rozsáhlá stavba „Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy“
a na český trh poprvé vstupuje firma Subterra a.s. s novou technologií a tím je řízená
mikrotuneláž prováděná pomocí razícího štítu Iseki, tedy vynášení odvrtané zeminy pomocí
vodního výplachu. Japonský stroje Iseki obsluhuje většinou zkušený anglický operátor.
V rámci této kanalizační stavby byl zejména proveden v úzkém a zařízlém údolí Staré
Bělé s křižující hlavní a jedinou spojující silnicí, vodotečí a i s roztroušenými okolními domy
kmenový sběrač D z kameninových trub DN 800 o celkové délce 608m, kdy některé
startovací šachty připomínaly svojí hloubkou (až 11m) kvalitně provedené důlní díla.
Jelikož technologie využívaná japonskými stroji Iseki se na Ostravsku osvědčila, přichází
brzo na trh další stavební firma s tímto vybavením a tou je ostravská firma Tchas, závod
Ingstav Ostrava, která pomocí vlastního stroje Iseki protlačuje kameninové trouby DN 400
na několika stavbách na Ostravsku.
Třetí stavební firma, která začíná používat také vlastní stroj Iseki je firma
Michlovský – protlaky, a.s. ze Zlína. Tato firma dokonce protlačuje v roce 2010 cca 80m
kameninových trub DN 1200 pod komunikací v Prostějově.
V roce 2007 získává město Karviná evropské peníze na rozšíření kanalizace a v rámci
této stavby pokračuje firma Subterra v protlačování kameninových trub. V rámci celého
koncernu Steinzeug Keramo je vytvořen rekord v délce protlačení trub DN 1000mm – 165m
a též poprvé se zkušebně protlačují i největší vyráběné trouby DN 1400mm.
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V roce 2012 začíná největší stavba z keramických protlačovacích trub a to Úslavský
sběrač I v Plzni. Firma Subterra zde během dvou let protlačuje cca 1km kameninových trub
DN 1000 a zhruba stejné množství kameninových trub DN 800. Stavba se zde musí
vyrovnávat nejen s poměrně malým průměrným spádem 0,15%, ale zejména nepříznivé
geologické poměry stavbu komplikují a na závěr stavby přichází i červnové povodně v roce
2013. Přesto zde tato firma úspěšně protlačí pode dnem řeky i pod cca 16m vysokým
skalním břehem a golfovým hřištěm zhruba 190m kameninových trub DN 1000 na jeden „
zátah „.
Japonské stroje Iseki se při relativně vhodné geologii plně osvědčily na velkých
zakázkách, mnohdy i spolufinancovanými evropskými penězi z Bruselu, ale potřeba
jednodušších a levnějších staveb, provedených bezvýkopově v co nejkratších termínech
vede stále více k osvědčeným jednoduším strojům, které splňují mobilní vrtací technologie
strojů Perforátor.
V roce 2008 začíná stroj Perforátor používat i brněnská firma OHL ŽS, a.s. při
protlačování kameninových trub DN 300 v Olomouci a do dnešních dnů protlačila touto
technologií přes 2km kameninových trub.
Perforátorem je vybavena i firma Michlovský ze Zlína, která v roce 2010 protlačuje
kameninu DN 400 na komplikované stavbě na Prašném mostě v rámci souvisejících
přeložek inženýrských sítí s tunelem Blanka.

2014 – 2015
V roce 2014 se rozbíhá stavba Úslavského sběrače II, který bezprostředně navazuje na
stavbu I. Firma POHL zde se potýká s nepříznivou geologií, která je asi i jednou z hlavních
příčin, proč je stavba v roce 2015 ve fázi rozestavěnosti zastavena a hledá se další řešení a
postup, jak tento sběrač dokončit.

Závěr
Z uvedené více jak 20ti leté historie používání kameninových trub při bezvýkopové
technologii je zřejmé, že se tento materiál bude i nadále uplatňovat na kanalizačních
stavbách.
Pokud bude nezbytně nutné a nebo i ekonomicky výhodné rekonstruovat či nově stavět
kanalizace tam, kde otevřený výkop by byl nemožný či jinak omezený, tam se s obdobnými
stavbami, jako byly i v předchozích letech, určitě setkáme.
Významným faktorem budou ale zejména finanční možnosti investorů, neb jak se ukazuje,
otevřený výkop ve srovnatelných podmínkách vychází v přímých stavebních nákladech jako
finančně výhodnější. Na druhé straně se otevřeným výkopem jen těžko a nebo vůbec ne
dostaneme např.na druhý břeh řeky, pod budovami, významnějšími komunikacemi,
železnicemi či soukromými pozemky apod.
V takových případech budou mít bezvýkopové technologie stále zelenou.
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Mikrotunelování v extrémních podmínkách
Ing. Karel Franczyk, Ph.D
1.

Úvod

Rozdíl mezi prováděním mikrotunelingu ve stejnorodých a neměnných půdních podmínkách
oproti podmínkám proměnlivým či extrémním je tak zásadní, až by se dalo říci, že se jedná o
úplně jinou geotechnickou disciplínu. Je o to překvapivější, že této problematice bývá na
odborných seminářích a konferencích věnováno jen minimum pozornosti.
Možné vysvětlení spočívá v tom, že řada zemí a míst, kde se mikrotuneling používá relativně
hojně ( Německo, Polsko, Holandsko, střední Východ, atp.) mívá geologické podmínky
relativně jednoduché. Tam, kde jsou podmínky známé a stejnorodé, postačí správně zvolit
razící hlavu a konfigurovat systém, se kterým pak není problém dosahovat úctyhodných
postupů. Z odborného hlediska jsou však možná mnohem zajímavější projekty s geologií méně
prozkoumanou, proměnlivou či extrémní, které představují pro prováděcí týmy opravdovou
výzvu.

2.

Princip mikrotunelování

Mikrotunelování je definováno jako plně mechanizovaná, řiditelná a dálkově ovládána
bezvýkopová metoda zatlačování potrubí, kdy nejdříve je zatlačován samotný stroj ( někdy se
používá název plně mechanizovaný štít) vybavený razící řeznou hlavou.
Přestože na světě existuje několik výrobců mikrotunelovacích systémů a jejich technické
řešení i celková konfigurace se vždy v něčem shodují a v něčem liší, dá se v zásadě říci, že
většina těchto systémů používá tři druhy razících hlav podle využitelnosti v geologickém
prostředí:
‐
Razící hlavy do zemin včetně zemin jílovitých ( mívají relativně otevřené čelo)
‐
Razící hlavy do kamenitých nesoudržných zemin a měkkých hornin ( čelo bývá
částečně uzavřené a je víc vybavené řeznými nástroji)
‐
Razící hlavy do pevných skalních hornin ( uzavřené čelo vybavené valivými dláty)
Z podstaty principu mikrotunelování je navíc jasné, že možnost částečné změny konfigurace
řezné hlavy v průběhu ražby ( mezi startovací a dojezdovou jámou – obvykle 100 – 200 m) je
buďto velmi obtížně proveditelná, většinou však není možná vůbec.

3.

Geologický průzkum pro mikrotuneling

V rámci standardně prováděného geologického průzkumu dostává budoucí zhotovitel
mikrotuneláže řadu více méně zbytečných informací týkajících se na příklad stáří vrstev, jejich
začlenění do regionu, údaje o měrné hmotnosti, těžitelnosti, modulech pružnosti,
mineralogickém a petrografickém složení, avšak řada důležitějších údajů chybí. Z hlediska
mikrotunelingu prováděcí firmu zajímá základní geologický popis vrstev, křivka zrnitosti,
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maximální velikost balvanů a valounů, u hornin zejména pevnost v tlaku a hlavně to, jestli se
tyto podmínky během trasy budou měnit či ne ( a taky výskyt případných překážek).
Takové informace však nezjistíme, pokud provádíme geologický průzkum pomocí velmi řídce
rozmístěných vrtů či sond anebo pokud jsme odkázáni jen na archivní materiály a záznamy.
Přitom v podmínkách některých míst v ČR není vůbec výjimkou, že k nenadálým změnám
prostředí dochází klidně i na deseti metrech ražby. Je tedy zřejmé, že s pouhým vrtným
průzkumem zde nevystačíme.
Možné řešení může částečně zajistit:
o

o
o

Umístění vrtů či sond do jiných míst než kde budou umístěny stavební jámy (
tyto jámy poskytnou během hloubení cenné geologické informace i tak a ušetří
tak náklady na vrtání, které se pak může situovat jinam. Přitom hloubení jam
není tak fatální v otázce volby prováděcí technologie a jejího pozdějšího
přehodnocení.)
Využití geofyzikálních metod jako doplňku k tradičním formám geoprůzkumu
Využití dalších doplňkových metod, na příklad penetrační jehly či horizontálního
vrtání

Výše zmíněná opatření sice mohou navýšit náklady geologického průzkumu, ale zcela jistě se
vyplatí zejména v místech, kde je proměnlivost geologie opravdovým problémem. Některé
případy budou zmíněny dále, v zásadě jde na příklad o oblasti podhorské, města v dosahu
Českého středohoří, Prahu, Plzeň, Ústí nad Labem, Znojmo a další. Naopak relativně riskovat
si můžeme dovolit v Brně, Olomouci, Prostějově, v polabské nížině a dalších místech, která
mají geologické podmínky vcelku stejnorodé.

4.

Příklady situací

4.1

Čistě zeminové prostředí

4.1.1. Kombinace jílů a nesoudržných zemin ( písky, štěrky)
Poměrně běžně se mohou vyskytovat situace, kdy se v trase mikrotunelingu budou střídat
vrstvy jílovitých ( soudržných) zemin a vrstvy zemin nesoudržných, jako jsou písky a štěrky.
Tady může vzniknout velký problém pro stroje, které vyžadují pro tyto dva typy zemin rozdílnou
konfiguraci hlavy. Řešením je naopak využití systémů do universálních zemin, které na trhu
dostupné jsou, eventuálně se dá pracovat i se stroji určenými do jílů, které však nebudou
pracovat v nesoudržných vrstvách příliš efektivně. Naopak nasazení hlavy do nesoudržných
zemin by mohlo vést v jílech k úplnému zastavení postupu a z toho vyplývajícím problémům.

4.1.2 Místní výskyt tekutých písků nebo artézské podzemní vody
Tyto situace mohou představovat velký problém při hloubení přístupových jam a také při
startování či dojíždění stroje. Při samotném mikrotunelování půjde o určitě menší rizika než
v případě konvenčního tunelování. Avšak i tady mohou nastat potíže na příklad s udržením
směru či nivelety ražby. Proto je dobré o těchto výskytech vědět předem a postupovat
obezřetně – se zpomalením postupu a samozřejmě i s velmi zkušenou osádkou.
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4.1.3 Místní výskyt větších valounů či balvanů
Všechny zeminové razící hlavy mají určité omezení dané maximálně přípustnou velikostí
vyskytujících se balvanů. Většinou se bude jednat o maximální rozměr balvanu větší než jedna
třetina průřezu stroje. Proto je velmi důležité vědět, jestli se takto velké balvany mohou v trase
vykytovat, což může být na příklad v případných depresích nad skalním podložím zejména u
deluviálních, fluviálních, limnických a marinních sedimentů. Pokud právě do těchto míst
orientujeme vrtné sondy, je to výhodné, ale i tak se doporučuje uvažovat s bezpečnostním
koeficientem alespoň cca 1,5 u zjištěných rozměrů. Pokud se jedná o mírné překročení a jen
v ojedinělých případech, je vcelku pravděpodobné, že si s tím mikrotunelovací stroj poradí.
Naopak, pokud se kritickému rozměru blíží většina valounů a jde navíc o převládající frakci
v křivce zrnitosti, je to určitě signál, že zeminový stroj nebude vhodný a bude lépe nasadit stroj
skalní.

4.1.4 Proměnlivost jílů
I zeminy jednoho druhu se mohou relativně výrazně lišit v některých podstatných vlastnostech.
Týká se to zejména jílů, které mohou být na příklad suché či nasycené, pevné či rozbřídavé
až bobtnavé. Také se může velmi lišit lepivost jílů na řezné orgány a to až tak, že může vést
k úplnému zastavení postupu a nutnosti vykopání. Jíly mohou být dále obtížné k odseparování,
což pak následně ražbu jednak zpomaluje a jednak zdražuje (časté výměny výplachů,
nákladné uložení na meziskládce). Je to problém o to komplikovanější, že podobně jako jíly
se mohou chovat i jílovité nebo vápencové horniny, pokud inklinují k rychlému rozpadu na
jemnozrnnou složku.

4.2 Prostředí zeminové v kombinaci s prostředím skalním
4.2.1 Zvlněné skalní podloží
Velmi nepříjemná může být situace, kdy se pod relativně dobře prostupnými zeminami
vyskytuje tvrdé skalní rozhraní, tím spíše jestli půjde o vlnící se horninové podloží.
Mikrotunelovací stroj bude mít totiž vždy tendenci uhýbat směrem do zemin, tedy se zvedat.
Zejména se to týká případů, kdy se horninové podloží mírně zvedá, až začne postupně
zasahovat do profilu ražby. Tady je prakticky nemožné dosáhnout toho, aby se stroj do skály
zakousl a udržel niveletu a to bez ohledu na to, jakou razící hlavu použijeme. Těmto situacím
je třeba se vyhnout – buďto umístěním dodatečné stavební jámy právě do takového místa
nebo třeba otočením směru ražby, je-li to možné. Hlavně je ale třeba o těchto situacích vědět,
což může umožnit na příklad geofyzikální průzkum. Pokud tento průzkum signalizuje riziko
takového případu, není moudré se do takové ražby pouštět bez dalších opatření (na příklad
masivní zpevňující injektáž nad zvlněným skalním podložím, která dosáhne vyrovnání nebo
přiblížení mechanických parametrů na rozhraní zemina/skála.

4.2.2 Ostrý přechod ze zemin do skály a naopak
Pokud není možné takové situaci předejít na příklad zkrácením ražených úseků, pak je nutno
zvolit pro ražbu skalní hlavu, která ale bude pracovat v zeminovém prostředí málo efektivně či
až na hraně svých možností. Jinou možností je využití zeminové hlavy s jistými úpravami
(vyztužení, přidání hrotů či dlát atp.), ale to je možné jen v případě hornin s pevností v tlaku
max 30 – 60 MPa. V každém případě půjde o náročnou operaci s nemožností úplně eliminovat

57

rizika. Také se musí počítat s nižším výkonem (nižší postupy) a vyššími náklady na údržbu.
Je-li to možné, ražba by měla být spíše orientována z hornin do zemin než opačně.

4.3

Čistě skalní prostředí

4.3.1 Střídavě tvrdé a měkké horniny
Samotné změny v pevnostních charakteristikách hornin nemusí mít pro ražbu
mikrotunelováním zásadní dopad. Moderní skalní stroje mívají slušný rozptyl podmínek, ve
kterých mohou působit a s většinou to nemá dopad ani na přesnost vedení ražby ani na
rychlost postupu. Problémem však mohou být situace, kdy se některé průvodní horniny
rozpadají během ražby na velmi jemnozrnné částečky, které mají charakter mazlavé jílovité
hmoty (viz bod 4.1.4)

4.3.2 Místní výskyt extrémně tvrdých hornin
Tento problém se týká zejména skalních strojů menších profilů (do cca 1000 – 1200 mm),
které jednak neumožňují přístup do hlavy k provedení údržby či výměny řezných nástrojů,
jednak nejsou schopny vyvodit dostatečný přítlak na čelbu a navíc se budou jejich dláta v hlavě
rychleji opotřebovávat ( delší kontakt dláta s horninou, menší počet dlát v hlavě). Proto nás
bude u těchto profilů hodně zajímat, nakolik mohou být v trase ražby horniny o pevnostech
nad 150 MPa a více (znělce, křemence, čediče i mnohé vyvřeliny mohou mít až 200 – 300
MPa v tlaku.)

5.

Příklady projektů

5.1
Ústí nad Labem – stoka Z
Projekt se realizoval v roce 1998 a v úseku délky cca 100 m byl předpokládán výskyt
čedičového masivu, který asi v půlce ražby přecházel do balvanitých štěrků se značným
obsahem deluviálních balvanů - znělců. Trasu nebylo možné rozdělit z důvodu velmi rušné
křižovatky na povrchu. Proto byl pro realizaci zvolen skalní stroj s hlavou vybavenou na velmi
pevné abrazivní horniny ( Iseki TCS 780 mm) a orientace ražby vedla ze skály do balvanitých
štěrků. Realizace proběhla nakonec dobře ikdyž vhodnější by bylo využít většího průřezu
stroje – na to ale neměl investor prostředky.
5.2
Karviná
V Karviné, zejména v rozsahu dvoukilometrové stoky CA2 (realizované v letech 2008- 09) se
velmi výrazně měnil charakter jílů a to jak ve smyslu jeho obsahu v píscích a štěrkopíscích,
ale i ve smyslu jeho separovatelnosti. Docházelo tak k četným vícenákladům při ukládání na
skládku a také ke zpomalování postupů. Přestože celkově bývá tato zakázka hodnocena velmi
pozitivně, je dnes prakticky jasné, že využitím třístupňové separace (v Karviné byla použita jen
dvoustupňová, tedy bez centrifugy) by se sice zvýšily provozní náklady, ty by se však
nepochybně na tak rozsáhlém projektu nakonec vyplatily.
5.3
Banká Bystrica
V roce 2009 byl realizován 200 m dlouhý protlak pod křižovatkou a v blízkosti řeky Hronu.
Skalní stroj Iseki TCS 1450 mm se musel vypořádat jednak s opakovaným přechodem – skála/
balvanité štěrky a jednak s rozpadavými podložními vápenci, které se po kontaktu s řeznou
hlavou měnily na lepivé vápenné bláto. K úspěchu akce výrazně přispělo, že geologický
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(dodatečný) průzkum takové poměry předpokládal a zhotovitel ( OHL ŽS) využil trojstupňovou
separaci s centrifugou. ( K úspěchu přispělo samozřejmě hlavně to, že investor – město
Banská Bystrica - tyto vícenáklady uznal a zaplatil).
5.4
Pardubice – tř. kpt Bartoše
Na úseku dlouhém cca 150 m ( opět pod hlavní křižovatkou bez možnosti vložit mezišachtici)
došlo v roce 2011 ke změně geologie z jemnozrnných písků na hrubozrnné balvanité štěrky.
Na vlastní provedení ani kvalitu ražby to při použití zeminového stroje Iseki TCC 1280 mm
nemělo podstatný vliv, avšak obrovský byl rozdíl v postupech ražby – cca 18 m / sm
v jemnozrnných píscích oproti 4-5 metrům/sm při nutnosti neustálého drcení velkých balvanů.
5.5
Plzeň – Úslavský sběrač I
Na více než dvou kilometrech mikrotunelování se v letech 2012 – 13 vyskytla řada případů
neočekávaných změn geologie. Tou nejzásadnější byl proměnlivý charakter jílovitých břidlic,
které procházely v historickém vývoji v blízkosti tektonické poruchy, na které docházelo ke
kontaktní metamorfóze. Břidlice tak na malém prostoru působily buďto jako rozpadavé na jíl
se všemi důsledky z toho pro ražbu vyplývajícími, anebo zůstávaly velmi pevné ve formě fylitů
a často i výrazně prokřemenělé s pevnostmi okolo 150 MPa. Dalším problémem byl ojedinělý
výskyt velmi pevných vyvřelých hornin – spilitů, které místně vyplňovaly dutiny v tektonických
poruchách a dosahovaly v tlaku pevností přes 200 MPa. Proto byly na projektu využity celkem
tři typy razících hlav a pro jejich nasazování velmi pomohl dodatečný geofyzikální průzkum,
který definoval problémová místa. I tak docházelo k případům, kdy podmínky ražby
přesahovaly možnosti stroje a zde bylo velmi důležité pracovat s těmi nejzkušenějšími techniky
a dělníky a zejména s nejlepšími a nejzkušenějšími operátory.
5.6
Praha – Jelení příkop – stoka CO3
200 m dlouhý úsek byl dokončen v posledních hodinách roku 2013. Letenské prachovcovité
vrstvy se zde střídaly s velmi pevnými křemenci o pevnostech až 200 MPa. Ty ale
nepředstavovaly pro skalní hlavu stroje HKN AVS 1860 mm zásadní problém. Tím bylo spíše
rozpadání prachovců na velmi jemné částečky, které byly na hraně možností systému zejména
z pohledu separace, což se neprojevilo na kvalitě díla, ale na postupech ano a také na
vícenákladech.
5.7
Plzeň – Úslavský sběrač II
Jednalo se o pokračování projektu zmíněného v bodě 5.5 z let 2012 – 13. Realizace druhé
etapy začala v roce 2014 a k dnešnímu datu jsou razící práce ukončeny i když celý projekt
ještě stále dokončený není. Razící práce II. etapy představovaly asi 1 km mikrotunelování
v profilu 800 mm DN. Hlavním problémem této etapy bylo zvlněné skalní podloží fylitických
břidlic a křemenců, které zasahovalo na této části stavby přesně do spodní části profilu díla.
Docházelo tak v řadě případů k nadzvedávání stroje s nutností řady dodatečných eliminačních
opatření. ( Využití speciálních polymerů, proinjektování čela cementovými suspenzemi, ale i
záchranné jámy a vytvoření záseku).

6.

Závěr

V podmínkách mikrotunelování v České republice se problému proměnlivé geologie nikdy
úplně nevyhneme. Z dosavadních zkušeností lze definovat alespoň následující doporučení pro
co nejbezpečnější a efektivní realizaci:
o

Nikdy nepodceňovat geologický průzkum, naopak jej více orientovat na
parametry kritické pro mikrotunelování a tradiční vrtné sondy doplňovat
geofyzikálními metodami
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o
o
o

o
o

Provádět v předvýrobní přípravě rizikovou analýzu a na jejím základě teprve
volit přesnou technologii provádění
Uplatňovat u kritických parametrů bezpečností faktor minimálně 1,5, protože
sebelepší průzkum nikdy nebude dokonalý
Pro zeminy aplikovat co nejuniverzálnější razící hlavy, které nebudou mít
problém ani s lepivými jíly, které se v podmínkách ČR mohou objevovat
prakticky kdykoliv
Nepouštět se do zbytečného rizika zejména v prostorách rozhraní skála /
zemina. Rozdělení ražby na více úseků se téměř určitě vyplatí víc ( je-li možné).
Zvažovat třístupňovou separaci ( případně vhodnou chemii do výplachu) vždy
existuje-li riziko rozpadu na mikročástečky, zejména jde-li o delší trasy.

Samozřejmostí by mělo být, že tyto projekty by měly být realizovány firmami se zkušenostmi
s podzemním stavitelstvím, nejlépe přímo s mikrotunelingem. Pro tyto stavby představují
geotechnická rizika větší ohrožení než na příklad chyby pramenící z neznalosti následných
vodohospodářských souvislostí.
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Valašské pastorále – projekt Čistá Bečva
Igor Fryč
Porr a.s.
Příspěvek se zabývá problematikou bezvýkopových realizací v rámci rozsáhlého
vodohospodářského projektu. Kromě popisu rozsahu a škály použitých technologií se snaží
upozornit na bohužel se opakující chyby při výstavbě a vyvodit z nich jednoduchá poučení
nebo spíše nezávazná doporučení.

1)

Projekt Čistá Bečva obecně

V průběhu letošního roku byly dokončeny významné vodohospodářské projekty v regionu
Vsetínska. Jednalo se o druhou etapu rozsáhlé výstavby kanalizace, která v sobě zahrnovala
tři nezávislé projekty, jejichž obsahem byla realizace 176,83 km kanalizace v 21 obcích a
městech Valašska. Svým rozsahem tyto projekty patřily k nejvýznamnější akcím obdobného
charakteru v České republice. Bylo tak završeno mnohaleté úsilí investora (Svazek obcí
mikroregionu Vsetínsko) o komplexní a úplné odkanalizování této ochrany hodné lokality.
Článek se bude zabývat pouze částí B tohoto projektu, jejíž realizaci měl autor článku na
svědomí. Část B obsahovala výstavbu a dostavbu kanalizace v obcích Huslenky, Hovězí,
Velké Karlovice, Francova Lhota, Střelná, Valašská Senice a Lačnov. Součástí projektu byla
i intenzifikace čistíren odpadních vod ve Velkých Karlovicích a v Lidečku. V řeči čísel se
jednalo o novostavbu 65.945 bm splaškové kanalizace včetně realizace 1.191 ks
kanalizačních přípojek o celkové délce 8.837 bm. Lhůta výstavby činila 22 měsíců (11/13 –
08/15). S ohledem na fyzický rozsah prací činil finanční objem projektu pouhých 420 mil. Kč.
Zasvěcený čtenář musí vytušit, že proklatě nízká cena spolu s tak krátkým termínem
výstavby učinila z realizace trnitou cestu.
Kanalizační řady byly z více jak 90 % tvořeny plastovým PVC potrubím (výrobci Funke,
Reahau a Pipe-life) v profilech DN 250 – 400 mm. Pro výstavbu kanalizačních sběračů a
hlavních stok bylo použito obetonované kameninové potrubí (výrobce Steinzeug-Keramo).
Dodavatelem projektu Čistá řeka Bečva – část B bylo sdružení firem Porr a.s., Berger
Bohemia a.s. a Vodohospodářské stavby Teplice spol. s r.o.

2)

Navržené bezvýkopové technologie v rámci projektu

Z výše uvedeného popisu projektu je patrné, že se zde vzhledem k malým profilům
kanalizace a vesnickým lokalitám nevyskytovala nějaká komplikovaná křížení vyžadující
nasazení razících strojů, štítů nebo použití ražených štol hornickým způsobem. Díky velké
délce budovaných kanalizačních řadů však projekt logicky obsahoval nespočet křížení se
stávajícími komunikacemi, železnicemi a vodotečemi. Tyto byly vesměs řešeny různými
krátkými maloprofilovými protlaky. Rovněž majetkoprávní poměry vedly k návrhu
bezvýkopových technologií pod pozemky, kdy jejich vlastníci odmítli jakýkoliv výkop nebo
jenom pouhý vjezd těžké mechanizace.
Projektem navržená bezvýkopová křížení spočívala zejména v protlačování ocelových
chrániček v profilech DN 200 – 500 mm, protlacích žb. trub a kameninových trub DN 250 -
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500 mm a horizontálním řízeným vrtáním v profilech DN 160 – 315 mm. Pouze ve dvou
případech delších protlaků pod tratí ČD a pod řekou Bečvou byl navržen ocelový protlak
průlezného profilu DN 800 mm.
Určitou nevýhodou byla skutečnost, že na zpracování projektové dokumentace se
podílely tři různé projekční firmy. Výsledkem byly jednak různě pojaté návrhy BT, což
v konečném důsledku nebylo na škodu. Naopak. Problémem se však ukázala nejednotnost
v názvosloví a při popisu BT. To se pak přirozeně promítalo v rozdílném popisu položek ve
výkazu výměr a z toho plynoucího ocenění těchto položek.

3)

Geologické podmínky

Člověk nemusí být akademicky vzdělán v oboru geologie, aby si s lokalitou Valašska
automaticky nespojil synonymum obtížných hydrogeologických podmínek. „Kotáry“ jako
nedílná součást karpatského flyše tvořeného břidlicemi a pískovci různé odolnosti a
rozpojitelnosti. Údolní niva řeky Bečvy spojená s hojným výskytem hrubozrnných zvodnělých
štěrků s „koňskými hlavami“ tj. bludnými balvany o hmotnosti 30 kg a více. Není potřeba
zdůrazňovat, že výše zmíněné střídavé podmínky nebyly nijak přívětivé vůči efektivnímu
nasazení BT (Obr. 1). Nicméně i pro klasické pokládání kanalizace v otevřeném výkopu
představovaly mnohdy katastrofu. Ani ne tak technickou (zkušení předáci si většinou věděli
rady), jako spíš ekonomickou. Zpomalené postupy se neúprosně projevovaly v ekonomice
výstavby. Dlužno říci, že geologické prostředí nebylo ve všech lokalitách nepříznivé.
Vyskytovaly se i úseky, které umožňovaly pokládku až 24 m kanalizace za den. Avšak
celkový dlouhodobý průměr se pohyboval na 10,5 bm položené kanalizace za den a to bylo
zoufale málo.

Obr. 1 - Typický valašský valounek
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4)

Fáze realizace

4.1) Ocelové protlaky malých průměrů
Pro realizaci krátkých maloprůměrových protlaků se většinou používaly neřízené ocelové
protlaky, kdy ocelová chránička byla ze startovací šachty zaberaněna a následně byl
proveden výplach zeminy z vnitřku chráničky. Metoda je to jednoduchá, ale efektivní zvláště
ve štěrkopískových nesoudržných vrstvách. Tyto protlaky se velmi osvědčily při krátkých
kříženích kanalizace s místními potoky. Ty nebylo možné jednoduše překopat, protože velká
část stavby se nacházela v chráněné krajinné oblasti. Protlačování bylo nezbytností.
Startovací šachta byla s úspěchem nahrazena pouhým pažícím boxem a vhodně
provedenou záporovou stěnou (Obr. 2). Případná nepřesnost protlaku byla kompenzována
vystředěním médiového potrubí do požadovaného spádu uvnitř chráničky. Takto byla
provedena řada protlaků, jejichž úspěšným realizátorem byla firma ARET- Stav s.r.o.

Obr. 2 - Dobře provedená startovací šachta z pažících boxů

4.2) Ocelové protlaky průlezných průměrů
Oproti zadávací dokumentaci musely být použity protlaky ocelových chrániček DN 800 a
1000 mm na místo dříve uvažovaných protlaků žb. chrániček DN 500 mm (DA 750 mm).
Jednak žb. potrubí tohoto profilu se momentálně v ČR nevyrábí a jednak by si použití tohoto
potrubí vyžadovalo nasazení mikrotunelovacího zařízení, což by znamenalo finanční
sebevraždu, když vezmeme v úvahu, že délky protlaků se pohybovaly v rozmezí 16 až 22
bm. Jednalo se o 6 ks křížení kanalizace s místní tratí ČD (proto návrh žb potrubí). Naštěstí
se díky osvícenosti zúčastněných stran podařilo záměnu technologie projednat.
Protlaky profilu DN 800 mm byly realizovány obdobným způsobem jako maloprofilové
protlaky tj. zaberaněním chráničky a vytěžením zeminy výplachem. U protlaků průměru DN
1000 mm bylo rozpojování ruční. Použilo se všude tam, kde se narazilo na bludné balvany
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velkých průměrů nebo na skalní podloží. To bylo nejčastěji reprezentováno obtížně
rozpojitelnými prachovci a také břidlicemi s deskovitou odlučností (Obr. 3 a 4)

Obr. 3 - Pohled do čela protlaku DN 1000 mm

Obr. 4 - Žánrový obrázek vystihující podmínky výstavby

Ruční rozpojování horniny v čelbě protlaku bylo nevděčnou, ale nezbytnou podmínkou
zdárného dokončení protlaků. Jak už to v praxi bývá, i zde spolehlivě zafungovaly Murphyho
zákony. Poslední protlak pod železnicí, který byl zahájen cca 6 týdnů před termínem
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dokončení prací, narazil na ty nejodolnější břidlice, které se kdy na stavbě vyskytly (Obr. 5).
Najednou se stavba ocitla v infarktové situaci, začínal být ohrožen konečný termín výstavby
tak velkého projektu. Nepropojení dlouhé kanalizační stoky s hlavním sběračem by bylo
možné jen těžko nazvat drobnou vadou nebránící provozu. Použití trhacích prací malého
rozsahu bylo vyloučeno, protože již nezbýval žádný čas pro jejich řádné legislativní
projednání.

Obr. 5 - Bez komentáře

Ze vzniklé situace byla pachuť katastrofy odstraněna dvěma způsoby. První léty
vyzkoušený a ověřený způsob spočíval ve výrazné hmotné stimulaci pracovníků se sbíjecími
kladivy na čelbě protlaku. Druhým dříve neověřeným způsobem bylo vyzkoušení technologie
tlakového rozpojování materiálů (GBT – Green Break Technology). Postup je na první
pohled stejný jako při použití průmyslových trhavin. Do otvorů vyvrtaných příklepovými
kladivy se instalují tzv. nábojky a vrty se utěsní ucpávkou. Nábojky jsou pyrotechnické
výrobky dodávané v podobě plastových válečků a aktivují se běžným zážehovým okruhem.
Principem funkce nábojek GBT při rozpojování je výlučně tlakové působení plynů na stěny
vrtu. Při tomto způsobu rozpojování nevzniká žádná tlaková vlna. Seismické působení
rozpojování na okolí je 100x menší jak u běžných trhavin. Tlakové projevy v místě nábojek
jsou až 1000x menší, a proto nemůže dojít k nadměrnému rozletu rozpojovaného materiálu.
Z uvedených důvodů se na iniciační nábojky GBT nevztahují obdobné podmínky jako na
klasické trhaviny a jejich použití není klasifikováno jako trhací práce malého rozsahu.
Akustický projev odpalů pyrotechnických nábojek byl efektnější než u běžných trhavin, ale
výsledek na čelbě byl naopak méně znatelný. Nicméně došlo k znatelnému porušení rostlé
horniny a následné ruční rozpojování bylo již snadnější.
Na závěr si nelze neodpustit poznámku, že celé spektakulární drama ohledně posledního
protlaku se konat vůbec nemuselo. Stačilo inkriminované práce zahájit o půl roku nebo o rok
dřív. Některé příběhy se však na stavbách opakují. I přes veškerou osvětu a vysvětlování se
je nedaří vymýtit.
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4.3) Horizontální řízené vrtání (HDD)
Tato osvědčená technologie našla na stavbě významné uplatnění a to v rozsahu
podstatně větším, než jak se původně předpokládalo. Časté změny trasy kanalizace a ještě
častější nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků dotčených výstavbou si přímo vyžadovaly
nasazení bezvýkopových technologií a HDD pak v mnoha případech představovalo poslední
možné přijatelné řešení. Uvedené konstatování je potřeba zasadit hlavně do ekonomického
rámce. V reálných podmínkách výstavbových projektů totiž nemůžete navrhnout alternativní
řešení, které je troj a vícenásobně dražší než stávající. Avšak i přes deformaci reálných cen
způsobenou neviditelnou rukou trhu, se technologie HDD stala přiměřenou alternativou vůči
klasickým výkopovým pracím.
Sám autor článku často zpochybňoval možnosti horizontálního řízeného vrtání při
výstavbě gravitační kanalizace s ohledem na dodržení požadovaného spádu. Kvalita strojů
a zkušenost posádek se však nadále zlepšuje a to se projevuje i na dosažených výsledcích.
Dodržení spádu resp. sklonu vrtání v rozmezí 0,5 – 1,0 % se stává běžnou normou.
Nasazení technologie HDD na projektu Čistá Bečva toho bylo dokladem. Horizontální vrtání
bylo úspěšné i v místech výskytu skalních hornin a použití valivých dlát (Obr. 6) se plně
osvědčilo. Subdodavatelským firmám Flow-Jet s.r.o. a TALPA-RPF a.s. za to patří uznání.

Obr. 6 - Detail úspěšného valivého dláta

Zejména posledně jmenovaná společnost se svým „hrdinským“ vrtem v obci Lačnov na
poslední chvíli zasloužila o dodržení konečného termínu výstavby. „Čirou náhodou“ došlo
k tomu, že poslední úsek kanalizace, který se měl v této obci provést (cca 200 bm kanalizace
z celkových 12 km), se shodou okolností nacházel v obtížné, takřka nepřístupné oblasti. I
přes dlouhotrvající sucha byla tato lokalita natolik podmáčená, že vylučovala příjezd těžké
techniky. Bagry zde zapadaly jak německé tanky při bobrujsko-vitebské operaci
v promáčených lesích Běloruska. K dovršení všeho se na poslední chvíli projevili občané
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(skoro jako partyzáni) a z ničeho nic rezolutně odmítali téměř jakékoliv zásahy do jejich
pozemků. I když objektivně posouzeno, hodnota těchto parcel byla nevalná.
Jediným zbývajícím řešením byla bezvýkopová technologie. Provedením zpevněných
přístupových cest byly vytvořeny podmínky pro nájezd vrtné mechanizace. Stále zde však
byly oprávněné pochybnosti, že se vrt v délce téměř 200 m podaří uskutečnit v požadované
délce a zejména přesnosti spádu. Silně podmáčené až bahnité zeminové prostředí tyto
obavy ještě zvyšovalo. Nakonec vše dopadlo nad očekávání dobře. Snad proto, že se řešení
vylouplo až na poslední chvíli. Jak říkají Italové: „Olivy vydávají to nejlepší, když jsou pod
největším tlakem“. Na druhou stranu vše mohlo proběhnout pokojnou cestou, kdyby se
nejobtížnější úseky výstavby nenechávaly na poslední okamžik. Jak praví klasik: „Stále
stejné příběhy“.

Obr. 7 - Vrtná souprava v akci

5)

Doporučení pro poučení

Závěrem příspěvku by si autor dovolil uvést několik obecných rad nebo spíše doporučení
pro jednotlivé účastníky procesu výstavby. Nejedná se o žádné objevné či převratné
myšlenky, ale co nejjednodušší zásady, které mohou usnadnit průběh bezvýkopových
realizací. A to nejenom dodavatelům.

5.1) Projekční fáze
a) U rozsáhlejších projektů, které obsahují více protlaků, resp. bezvýkopových křížení, je
dobré navrhnout více technologií pro jejich provádění i v případech, kdy se zdá, že podmínky
pro jejich provedení jsou stejné. Na stavbě se pak zvětšuje manévrovací prostor a ve
změnovém řízení se lépe projednávají technologie, které jsou již projektem jednou navrženy.
V důsledku je tento stav výhodný i pro investora, protože se pracuje již s jednoznačně
definovanými cenami.
b) Kreslit do projektu startovací šachty. Alespoň obdélníček v situaci a čárkovaný náznak
v podélném profilu jsou velmi prospěšné. Klidně doplnit popisem, že rozměry budou
přizpůsobeny technologickým potřebám zhotovitele, ale hlavně výrazně vyznačit. Potom je
pravděpodobnější, že i méně bystrý přípravář si tohoto detailu povšimne. Ještě osvícenější
je, když projektant navrhne více typů pažení těchto šachet v souvislosti s předpokládanými
geologickými podmínkami. Například lehké příložné nebo zátažné pažení s možným využitím
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pažících boxů a ve druhé variantě těžké hnané pažení s roubením z vodorovných rámů. Na
stavbě se pak může volit technologie pažení podle aktuálních geologických podmínek. Pro
investora je to velmi snadno kontrolovatelné a všichni jsou ušetřeni nepříjemného
handrkování o cenu. Tento postup v sobě vlastně obsahuje prvky nové rakouské tunelovací
metody, kdy se síla ostění štoly (v našem případě startovací šachty) přizpůsobuje skutečným
geologickým podmínkám. V konečném důsledku může toto opatření vést k finančním
úsporám, protože ne vždy musí být geologické podmínky horší, než se předpokládalo.
c) Ověřit si při návrhu potrubí k protlačování nebo vrtání, zda-li se v tuzemsku vůbec
vyrábí nebo zda je běžná jeho dodávka ze zahraničí.
d) Mít alespoň orientační přehled o finančních nákladech bezvýkopových technologií. To
je sice obtížné, protože dodavatelské firmy si střeží svoje obchodní know-how, ale řádově je
potřeba tyto náklady znát. Názorným příkladem může být nedomyšlený návrh protlaku
kameninového nebo sklolaminátového potrubí průměru DN 500 mm pod komunikací III. třídy
v délce 12 bm. Na první pohled proti tomu nelze nic namítat. Potrubí se vyrábí, patřičné
mikrotunelovací stroje existují a fungují spolehlivě (někdy). Ovšem je nezbytné vědět, že
pokud se má takové „divadlo“ (razící stroj, tlačná stolice, separátory, elektrostanice, buňky
operátora atd.) vůbec někam nastěhovat, jedná se o náklady ve stovkách tisíců a jednotková
cena za takto navržený krátký protlak se stává rázem astronomickou.

5.2) Fáze zpracování výkazu výměr
a) Nepodléhat pocitu zjednodušení tím způsobem, že se standardní rozčlenění zemin a
hornin dle tříd těžitelnosti rozdělí pouze na dvě skupiny tř. těž. 1-4 a tř. těž. 5-7. Kdo někdy
chvíli stál u bagru a pozoroval se zájmem jeho činnost, dobře ví, jaký je markantní rozdíl
v jeho výkonu, když těží například navětralé pískovce odpovídající tř. těž. 5 nebo se má
zakousnout do rostlé žuly tř. těž. 7. Od pískovců se občas zajiskří, ale těžení pomalu a
úspěšně pokračuje. V dioritech tentýž bagr natěží možná tři kubíky horniny, ale vyláme si při
tom skoro všechny zuby na lžíci. Jak však tento nevýznamný rozdíl objektivně vyčíslit
v jedné položce? V případě našich bezvýkopových technologií se pak jedná ještě o větší
komplikace, než v uvedeném, ideově plytkém, ale názorném podobenství o bagru.
b) Tak jako na projektanty v předchozím bodě b) bych chtěl apelovat na zpracovatele
výkazu výměr, aby se v případě bezvýkopových technologií neomezovali pouze na
agregované položky. Ale aby proces protlačování, štítování, vrtání nebo vložkování rozepsali
do vícera položek. Nešťastné startovací a koncové šachty jsou toho zářným příkladem. Čím
více položek, tím je pravděpodobnější, že se někdo nad nimi zamyslí a dokonce je i skoro
správně ocení.

5.3) Fáze zpracování nabídky
a) Před konečným návrhem cenové nabídky není od věci si prohlédnout předpokládané
místo stavby.
b) I při těch nejsložitějších kalkulacích si zachovat obyčejný selský rozum. Pokud zjistíte,
že náklady na materiál, mzdy dělníků a naftu jsou při odhadovaném reálném výkonu vyšší
jak vámi spočítaná jednotková cena za bm (štoly, protlaku, vrtu, vložky apod.), bude zřejmě
něco špatně. Další rada je nebát se tuto skutečnost důrazně sdělit nadřízeným.

5.4) Fáze přípravy
a) Tendrováním ještě nikdo nic nepostavil. Dvou, tří, čtyř a vícekolovým rovněž ne.
Středobodem úsilí při výběru subdodavatele by měla být upřímná snaha stavbu včas a
kvalitně postavit. Nikoliv najít co největšího pitomce, který dá nejnižší nereálnou cenu. To je
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potřeba mít vždy na paměti. Rovněž nelze nekonečnými výběry promrhat čas nutný k vlastní
realizaci nebo k včasnému objednání rozhodujících materiálů.
b) Během přípravy stavby uspořádat výrobní výbor nebo tzv. rozpravu nad projektem za
účasti zpracovatelů nabídky a výrobních techniků včetně předpokládaných subdodavatelů.
c) Nesoustředit se na druhořadé záležitosti. Není důležité, jestli je kupříkladu ocelová
chránička o 100,- Kč/bm dražší nebo levnější. Důležité je, aby byla v daný čas na stavbě
(čas jsou peníze) a místo tloušťky 12 mm neměla tloušťku 8,5 mm (za chyby se platí).

5.5) Fáze realizace
Pro výrobu je určena v tomto příspěvku pouze jedna rada, ale o to důležitější. Před
zahájením stavby, ale i v rané fázi realizace, se důkladně zamyslet nad harmonogramem
výstavby. Ve škole nás často nudilo a obtěžovalo vypracovávat síťové grafy s vyznačením
kritických cest. Po praktických zkušenostech je třeba konstatovat, že opravdu mnoho
absolventů škol při probírání této nezáživné látky spalo nebo chybělo. Na liniových stavbách
jsou kritickými body harmonogramu právě různá křížení s komunikací, stávajícími sítěmi a
vodotečemi. Tedy místa, kde lze vždy očekávat potíže a komplikace. Proto je v pudu
sebezáchovy nezbytně nutné tyto úseky stavebně řešit v co největším předstihu! Jenom tak
je možné vytvořit si časovou rezervu pro zlomyslná překvapení matky přírody nebo jiných
vlivů, které nemůžeme ovlivnit.

Literatura:
Bez literatury
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25 LET ZKUŠENOSTÍ SPOLEČNOSTI
WOMBAT, s.r.o.
V OBLASTI BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Ing. Jiří Mikolášek, WOMBAT, s.r.o.
Společnost WOMBAT, s.r.o. byla založena v r. 1990 a v letošním roce tedy oslavila 25 let
působení na tuzemském i evropském trhu v oblasti bezvýkopových technologií. Již v počátku
působení na trhu se stala lídrem v dané oblasti a toto prioritu si zachovala dodnes. Její dílo
ocenili zástupci veřejných i soukromých společností nejen v České republice, ale i
v Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku, Rusku, Finsku a Slovensku. V posledních letech
vyhledala útočiště především ve východoevropských zemích, především v hlavním městě
Ruské federace, Moskvě.
Město Moskva je umístěno z hlediska odkanalizování ve zcela nevhodných spádových
poměrech. Je to dáno tím, že město až na výjimky, je rozloženo v rovinaté oblasti po obou
březích řeky Moskvy, která městem meandruje korytem širokým téměř dvě stě metrů. Aby
byla uskutečněna správná funkčnost kanalizačního systému, byl kanalizační systém
vybudován v tlakovém režimu s páteřními ocelovými sběrači o profilu DN 1400 s nátokem do
mohutných 14 podzemních čerpacích stanic, které odvádějí splaškové a dešťové vody na
čistírny odpadních vod. Ocelové sběrače několikrát křižují řeku Moskvu kanalizačními
shybkami, které byly osazeny do dna řeky a ochráněny kamenným záhozem.
A právě tyto trubní rozvody, budované v polovině 20. století již dosluhují a jsou zdrojem
častým poruch na trubních rozvodech, projevujících se ve vysoké korozi ocelového pláště a
tedy nežádoucí infiltrací říční vodou. Na druhé straně dochází k obrovskému zatížení říčních
vod splašky.
Počátek nového tisíciletí je spojován s velkým rozvojem v Ruské federace, tedy především
v Moskvě a dalších velkých městech. A právě počátek nového tisíciletí je doba, kdy po
mnoha desetiletích nezájmu o životní prostředí vyvstaly vyšší požadavky na ekologii,
především na ochranu podzemních i povrchových vod.
Již v roce 2008 jsme tedy obdrželi objednávku na sanaci tří kanalizačních shybek, uložené
na dně řeky. Složitost díla byla komplikována požadavkem na tloušťku stěny vystýlky – 30
mm. Při délce vystýlky téměř 200 bm bylo nutné zpracovat téměř 130 kg pryskyřic na každý
běžný metr vystýlky, celkem tedy 26 tun. Sycení vystýlky a její transport byl díky hustotě
moskevského provozu možný pouze v noci. Dalším zásadním technickým problém byla
vztlaková síla, působící na potrubí, která znemožňovala vyčerpání objemu vody ze shybky.
Práce tedy musely probíhat při zcela zatopeném potrubí, ale zase tak, aby nedošlo
k vyplavování pryskyřic. Šlo přece o ekologickou stavbu. Vyčištění jednoho úseku potrubí, ze
kterého bylo vytěženo více než 100 m3 sedimentů se zdálo v celkovém kontextu jako
marginální problém. Pro spuštění vystýlky bylo nutno vybudovat mimořádně vysoké pódium
tak, aby bylo kromě tření překonáno nestandardní převýšení kanalizačních shybek.
Posledním krokem bylo vytvrzení vystýlky, což při její tloušťce a daném objemu vody a navíc
neustálému ochlazování proudící říční vodou bylo rovněž velmi náročné. Řešení bylo
odsouhlasno s experty z Vysokého učení technického, katedry tepelné techniky, kteří
upozornili a vymysleli správné dodání tepla do prostoru vystýlky a požadovaném časovém
rozlišení.
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Po realizaci tohoto díla se zdálo, že dveře na moskevském trhu má firma WOMBAT otevřené
dokořán. Ale psal se rok 2008 a nejen do Evropy se přesouvala ekonomická krize.
Dramatický pád ceny ropy na světových trzích až na 20 USD za barel způsobil, že do ruské
ekonomiky přestal proudit očekávaný přítok financí. Realizované stavby do rozpracovanosti
60% byly zakonzervovány a úplně zastaveny a na připravovaných projektech nebylo
spuštěno financování vůbec.
Přestože jsme s našimi moskevskými přáteli kontakt nepřerušili, další působení společnosti
WOMBAT na ruském trhu se prostě z finančních důvodů až do konce roku 2012 nekonalo.
Další spolupráce byla obnovena až v roce 2013 projektem sanace tlakových kanalizačních
sběračů DN 700 a 800 v moskevské části Marino v celkové délce více než pět kilometrů,
který pokračuje dosud.
Ještě koncem roku 2013 se společnost MOSVODOKANAL se rozhodla pro další realizaci
sanace stávající tlakové ocelové kanalizační shybky DN 1400 pod řekou Moskvou.
Kanalizační shybka, určená k sanaci vystýlkou pod řekou Moskvou byla dlouhá téměř 250
metrů. Problém byl v tom, že shybka nebyla přímá, ale lámala se pod velkým úhlem až na
úroveň dna. Ukázalo se navíc, že na shybce se nachází další, celkem čtyři směrové a
výškové lomy.
Při přípravě díla odborníci z MOSVODOKANALU konzultovali tyto problémy ve Francii, Belgii
a v Německu. Hledali řešení jak postupovat v řešení tohoto složitého úkolu. Evropští
specialisté jedním hlasem tvrdili, že provést osazení vystýlky do takto komplikovaného tvaru
je prakticky nemožné. Na několika místech hrozilo, že se vystýlka se v místě ohybu zapíchne
do stěny a neprojde do další části shybky. Jejich jediným možným řešení prý bylo položení
nové shybky na dno koryta.
S touto odpovědí se moskevští specialisté nesmířili. Ani nemohli. Na řece je provozována
pravidelná lodní doprava jak výletních, tak i nákladních, zásobující moskevské podniky
potřebným materiálem a zbožím.
Do hry bylo možno vstoupit ještě s dalším řešením. Provést štolu pod řekou a do ní osadit
nové potrubí. Ale i toto řešení by bylo neúměrně finanční a časově nákladné.
V této
chvíli
moskevští
odborníci
vyzvali
prostřednictvím
parnerské
firmy
SPECTONNELSTROY naši společnost k řešení tohoto složitého úkolu, který západoevropští
specialisté označili jako neřešitelný.
Při pominutí všech náročných uzlů v celkovém díle – komlikované čištění shybky, sycení
vystýlky, kdy každý metr vážil cca 150kg, složitém transportu, přípravě instalačního pódia
v pažených šachtách, do kterých neustále infiltrovala voda z řeky a musely být neustále
přetěsňovány injektáží, bylo důležité najít správné řešení instalace vystýlky. Obdobně jako u
minulých případů sanace kanalizačních shybek bylo přijato řešení osazení prelineru a teprve
do něho spouštěna vlastní vystýlka.
Specialisté z firmy WOMBAT provedli osazení prelineru s určitým předpětím, které částečně
eliminovalo složitost zakřivení stávajícího trubního vedení. Do prelineru byla spouštěna
vlastní vystýlka velmi pomalu přes instalační trať. To umožnilo plynulejší osazovaní vystýlky
přes lomy a oblouky po kratší dráze s následným dotažením vystýlky do celého obvodu.
Takto plynule projela vystýlka celým požadovaným úsekem pod řekou.
Následná polymerace vystýlky, přestože bylo nutné dodat obrovské množství tepla do celého
profilu a délky vystýlky, už v podstatě jen standardní záležitostí.
Realizací díla firma WOMBAT získala značnou prestiž mezi odborníky v oblasti sanací
podzemních trubních vedení bezvýkopovými technologiemi.
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Speciální aplikace rukávců v horských
oblastech Alp a Pyrenejí
Ing. Otakar Cigler
Relineeurope AG, Rohrbach, Německo
Vložkování potrubí sklolaminátovými sanačními rukávci vytvrzovanými UV zářením, je
dnes patrně nejoblíbenější a nejpoužívanější bezvýkopová metoda pro sanace kanalizací.
V létech minulých bylo na tuto metodu nahlíženo s nedůvěrou, ostatně jako na každou
novinku. Byla porovnávána se stávajícími metodami, především inverzními. Dnes je tato
metoda všeobecně uznávaná a používána především v komunálním sektoru.Má za sebou
zdařilé aplikace ve velkých profilech nejrůznějších tvarů včetně obdélníkových, nejrůznější
průmyslové aplikace, aplikace v propustcích železničních cest, silnicích a dálnicích a pod
letištními plochami. Úplnou novinkou jsou však instalace v horských oblastech, kde se tato
metoda stává opravdu unikátní.

Úvod
V minulém roce byly zrealizovány 2 speciální sanančí projekty v horských oblastech za
použití UV vytvrzovaného sklolaminátového rukávce Alphaliner a vybavení REE2000 a
intenzivní podpory našich aplikačních techniků. Společným faktorem těchto projektů byly
specifické okrajové podmínky. Práce ve vysoké nadmořské výšce až 2300 m.n.m a s tím
spojené rozmary počasí. Velký gradient sanovaného potrubí (až 40°). Omezená přístupnost,
obtížná logistika a nutnost transportu veškerého vybavení a pracovníků helikoptérou. Toto
vše vyžadovalo jak naprosto přesné plánování a spolehlivost na straně dodavatele a
zhotovitele, tak co do funkčnosti vybavení. Současně však velmi vysokou flexibilitu v případě
poruchy či změny počasí. Tyto dvě stavby klíčové propojení perfektní spolupráce s vhodnou
volbou metody dokonale prověřilo.

Projekt Barrage d´Izout v Pyrenejích
V létě loňského roku realizovala firma Telerep sanačním rukávce Alphaliner HP od
Relineeurope sanaci sběrných potrubí roztroušených na svazích Pyrenejí. Toto potrubí
přivádí dešťovou vodu a vodu z tajícího sněhu do horské nádrže vodní elektrárny
elektrárenské společnosti EDF. Vlastní elektrárna a celý systém sběrných potrubí byl
vybudován ve 40-tých létech minulého století. Vzhledem ke skutečnosti, že množství
přiváděné vody bylo již z důvodů velkých exfiltrací nedostatečné rozhodl se investor pro
opravu netěsných úseků systému. Prvotní záměr o výměnu potrubí klasickým výkopem byl
nakonec naštěstí zamítnut a bylo rozhodnuto sanaci sklolaminátovým rukávcem
vytvrzovaným UV zářením. Rozhodovacím kritériem byla jednak vysoká kvalita a odolnost
Alphalineru, ale především byly zvažovány rizika instalace a náročnost procesu. Po pečlivém
zvážení byla zvolena tato technologie, a to především pro velkou flexibilitu skladování
rukávce s ohledem na rozmanitosti počasí a také minimální technologické nároky při vlastní
instalaci.
V rámci první etapy bylo sanováno 626 m betonového potrubí DN 300 ve 12 úsecích,
přičemž nejdelší úsek měl 96 m. Pro vlastní sanaci byl použit Alphaliner HP o tloušťce 3,0
mm. Před vlastní sanací bylo nutné odfrézovat vrůstající kořeny, což bylo provedeno

74

mobilním pneumatickým robotem universal Cutter od Relinerobotics. Po frézování se mohlo
přistoupit k vlastní sanaci, která měla pramálo společného se standardními sanacemi ve
městech. Úzké kamenné horské stezky namísto asfaltových cest. Jámy místo šachet atd.
Logistika byla také oříškem. Veškeré vybavení včetně osádky bylo namísto transportováno
vrtulníkem do výšky 1600 m.n.m. Z důvodu úspory letových hodin bylo nutné pečlivé
plánování. Proto bylo použito mobilní vybavení REE2000 s přídavným kablem, s celkovým
dosahem 250m. Vybavení bylo osazeno uprostřed úseku. Po tomto řešení byl celkový
dosah 500m což umožnilo realizovat celý úsek jen s jedním přesunem vytvrzovací jednotky.
Klíčovou instalací byla sanace 2 sekcí se 70% gradientem. Vůbec celý projekt se vyznačoval
směrovými i výškovými lomy, což kladlo velký důraz na pečlivé plánovaní sanačních prací.
Veškeré práce byly dokončeny během 14 dní. Zázemí pro osádku poskytovala nedaleké
horské chata, přičemž příchod a odchod ze staveniště představoval malou vysokohorskou
túru.

Obr. 1 – transport materiálu za použití vrtulníku

Obr. 2 – transport vytvrzovacího vybavení do svahů Pyrenejí. Jedno usazení stálo 2500 EUR
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V rámci druhé etapy bylo sanováno asbestové potrubí DN 250 o celkové délce 350m
v nadmořské výšce 2300 m.n.m. Opět byl použit Alphaliner HP o tl. 3 mm, který splňoval
rovněž požadavek investora na možné zamrznutí potrubí v zimním období. Sanace proběhla
v 5-ti úsecích. Přičemž jednotlivé úseky byly napojovány vložením 2m kusu předem
vytvrzeným rukávcem s kombinací s injektovatelnou spojkou Aprol. Vzhledem k nadmořské
výšce, drsnému klimatu a vzdálenosti chat byly s materiálem transportovány vrtulníkem
kontejnery s kuchyní, ubikacemi, zázemím a sociálním zařízením, které poskytovaly zázemí
pro posádku během realizace projektu.

Obr. 3 –Instalace UV světelného zdroje v 2300 m.n.m.

Obr. 4 – video monitoring po sanaci

Realizací tohoto projektu byl investor jednoznačně přesvědčen o vhodnosti této technologie.
Veškeré práce proběhly mnohem rychleji a ekonomicky výhodněji než v případě otevřeného
výkopu, který by v těchto podmínkách trval mnohem déle a byl by finančně mnohem
nákladnější a znamenal by nemalý zásah do malebné krajiny Pyrenejí. Investor, firma EDF
byl s postupem velice spokojen a ihned po ukončení projektu začal připravovat další etapu,
která se nyní dokončuje.
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Projekt Campocolongo
Firma ISS Kanal Services prováděla v minulém roce ve švýcarském kantonu
Graubünden na vodní elektrárně Campocologno nacházející se na hranici s Itálií ve výšce
1060 m.n.m. sanaci 2 odlehčovacích dřevěných potrubí DN 1200 o délce 40 m. Stávající
dřevěné roury byly netěsné a vykazovaly statické poruchy, současně byl investorem
stanovený maximální pracovní tlak v potrubí 1 bar a maximální možný tlak v potrubí 2,5 bar.
Vzhledem k těmto podmínkám byl zvolen rukávec Alphaliner HP, vyznačující se sendvičovou
konstrukcí, a tím i vynikající odolností a těsností. Navržená tl. rukávce byla 10 mm.
Specifikem projektu byl 40° gradient sanovaných trub a rovněž obtížná přístupnost a
logistika. Montážní jámy (komory) nebyly přístupné z cesty a nacházely se v nedostupném
terénu. Montážní komory byly tedy předem upraveny včetně navrtávek montážních otvorů o
světlosti 600 mm skrz betonovou desku tl. 850 mm, zbudování podest pro umístění
samotného rukávce a dopravníkového pásu. Jak rukávec, tak dopravníkový pás byly na
místo dopraveny autojeřábem. Profesionální UV vytvrzovací jednotka REE2000 byla
umístěna v sanačním voze a díky 300 m vytvrzovacímu kabelu mohla být bez větších
problémů umístěna na přístupové komunikaci.

Obr. 5. – transport rukávce
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Obr. 6 – instalace rukávce do dřevěného potrubí DN 1200

Obr. 7 – instalační team ISS Kanal Services po instalaci
Při vlastní realizaci bylo stěžejní operací fixace rukávce, tak aby při instalaci packeru a
světelného zdroje nesklouzával do sanovaného úseku. Po instalaci světelného zdroje a
vlastní kalibraci rukávce byl rukávec vytvrzen UV lampami o výkonu 6 x 2000 W rychlostí 0,6
m/min. I v této specifické a nelehké situaci, kdy byl instalován rukávec velké dimenze za
nestandardních podmínek se použití sklolaminátového UV rukávce perfektně osvědčilo.
K bezvadnému průběhu stavby rovněž přispěla úzká spolupráce mezi dodavatelem,
zhotovitelem a investorem, která je k zvládnutí takových to projektů potřebná
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Závěr
Oba projekty byly v tomto segmentu velmi významné a představují výrazný posun ve
vložkování potrubí sklolaminátovými UV rukávci. Klíčové byly v obou případech jak
z hlediska logistiky, tak z hlediska technologického vybavení. Každé zaváhání, chyba,
porucha technologie či pozdní dodávka materiálu by znamenala extrémní více náklady
způsobené dalším letem vrtulníku. Stěžejní tedy byla úzká spolupráce mezi dodavatelem a
zhotovitelem. Jelikož jsou zhotovitelské firmy obou projektů dlouholetými partnery firmy
Relineeurope fungovala tato spolupráce bezvadně. Zvlášť se tady osvědčilo použití
technologie a rukávce od jednoho výrobce. Neboť 100% funkční systém je zárukou úspěšně
zrealizovaných projektů.
Tyto projekty dokazují, že rozvoj technologie sklolaminátových rukávců vytvrzovaných
UV světlem se nezastavil a nadále intenzivně probíhá. S každým dalším speciálním
projektem jsou posunovány hranice této metody. Zdokonalují se vytvrzovací zařízení a
montážní technika. To co bylo nedávno nemožné, je dnes standardem. A jak ukazují
nejčerstvější poznatky jsou již tyto standardy opět překonány…
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