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Obnova přivaděče surové vody z prameniště 
Hulín do ÚV Kroměříž 

Ing. Petr Vedra 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 
Název stavby: Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody 
                        z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vody Kroměříž  
   
Místo stavby: Hulín, Bílany, Skaštice, Kroměříž 
Provozovatel a investor: VaK Kroměříž, a.s. 
Předpokládaný termín realizace stavby : 09/2016 – 12/2017 
 

1. Stručný popis inženýrského objektu 

Projekt – Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče 
surové vody na úpravnu vody Kroměříž,  řeší jako jeden z hlavních objektů stavby obnovu stávajícího 
vodovodního přivaděče surové vody – IO 03 Přivaděč surové vody. 

 Stávající ocelové potrubí vodovodního přivaděče DN 300, které zajišťuje dopravu surové vody 
z prameniště Hulín na úpravnu vody Kroměříž, se potýká se zvyšující se poruchovostí a nedostatečnou 
kapacitou, která je dána technickým stavem tohoto přivaděče. V současné době je tímto přivaděčem přiváděno 
15 – 30 l/s surové vody k úpravě na úpravně vody v Kroměříži. Ověřená kapacita jímacího území Hulín je více 
než 100 l/s.  

Stávající vodovodní výtlačný řad je veden z prameniště Hulín do úpravny vody Kroměříž a je z oceli o 
vnějším 324mm. 

 
Navržené technické řešení: 
 

V rámci IO 03 Přivaděč surové vody, bude provedena výměna stávajícího výtlačného řadu z čerpací 
stanice Hulín na Úpravnu vody Kroměříž. 

Výměna stávajícího ocelového potrubí, profilu DN 300 (D324x7,5mm) bude provedena bezvýkopovou 
technologií – vtažením předdeformovaného potrubí z výroby PE100 RC, D309x18,2mm, SDR 17, do stávajícího 
potrubí. Stavba bude realizována ve stejné trase, stejné niveletě – jedná se o udržovací práce - obnovu, které 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.  

Výměna přivaděče – v potrubí PE 100 RC bude od čerpací stanice – vstupní čistící šachty ( v areálu ČS 
Hulín, před objektem ČS), kde se napojí na potrubí z tvárné litiny vedoucí z objektu čerpací stanice = 0,000km. 
Výměna přivaděče surové vody bude ukončena v budově úpravny vody, v suterénu přítokových potrubí, před 
průtokoměrem. 

Realizace zatažení bude vždy zahájena po odstavení, vypuštění a vyčistění přivaděče. Stávající potrubí 
je silně zainkrustované! Pro vyčištění, s ohledem na skutečnost, že se jedná o surovou podzemní vodu, bude pro 
odstranění inkrustů zapotřebí použít speciální mechanické čištění potrubí! 

Na přivaděči, v lomových místech, u šachet, na rovných úsecích po vzdálenosti cca 150m až 220m 
budou jámy – zatahovací, montážní, revizní - rozmístění je patrné z PD. 

Stavba bude realizována jako celek, po etapách. 
Na celé trase přivaděče od ČS Hulín do ÚV Kroměříž jsou dva úseky potrubí, které zůstávají zachovány 

v původním stavu. Jedná se o úsek mezi vzdušníkovou šachtou ve staničení 5,787 km až po odkalovací šachtu 
ve staničení 6,1595 km – tento úsek potrubí byl vyměněn, nově udělán při stavbě dálnice D1. Úsek, dle podkladů 
od provozovatele, je profilu DN 350, z oceli.  

Druhý úsek, který zůstává zachován, je v místě křížení přivaděče s tokem Morava ve staničení  6,663 – 
6,761 km – tento úsek byl sanován a zůstane zachován. 

 
Stávající vodovodní přivaděč DN 300 je veden v souběhu se stávajícím zásobovacím řadem DN 500, 

z oceli. Potrubí jsou od sebe vedeny v souběhu – osově cca 1,0m. Ve skutečnosti , na základě provedených 
kopaných sond a oprav poruch na obou řadech, je tato osová vzdálenost na řadě úseků nižší . Tento fakt měl 
zásadní vliv na výběr použité technologie obnovy přivaděče. 
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Před zahájením prací, objednáním materiálu pro obnovu výtlačného řadu bude nutné řad odstavit z provozu 
a následně, minimálně měsíc před objednáním materiálu PDP na bezvýkopovou technologii, provést přípravu 
prvního úseku, otevřením, vyčištěním potrubí s protažením kalibračního kusu. Teprve po té může dodavatel 
trubního materiálu provést změření vnitřního profilu a následně jeho objednání. Je předpoklad, že stávající 
potrubí je profilu D 324x7,5mm (při vyčištění potrubí bude vnitřní průměr potrubí 309mm). Pro výměnu je 
navrženo PDP PE 100 RC, DN 300 tloušťky stěny 18,2mm, SDR 17, PN 10. Je nutné, aby došlo k plné expanzi – 
to znamená mezi vnějším povrchem plně expandovaného potrubí PDP a vnitřním povrchem profilu stávajícího 
potrubí nesmí vzniknout mezera a musí dojít plné statické spolupráci obou potrubí.  
 
Bezvýkopová technologie bude prováděna po úsecích, které jsou popsány a vyznačeny v projektové 
dokumentaci. Pro provedení technologie budou na stávajícím řadu provedeny montážní jámy o rozměru 
4,0x2,0x0,5m pod niveletu potrubí u jam pro naviják, nebo 5,0x1,5x0,5m pod niveletu potrubí u vtažných jam. Z 
těchto jam bude z jedné strany provedeno, do vyčištěného potrubí, po monitoringu, protažení kalibračního kusu 
(při protahování kalibračního kusu navijáky z obou stran řešeného úseku), zatažení potrubí, které bude nahřátím 
uvedeno do původního tvaru. V místech montážních jam bude pro propojení potrubí konců potrubí PDP použito 
potrubí PE 100 RC, DN 300, D315x18,7mm v délce v jámě na rovném úseku cca 4,0m (3,0m - dle velikosti jámy). 
V místě lomů, kde jsou navrženy jámy, tak může být délka propojení potrubí delší. Dále jsou na trase navrženy 
revizní jámy o velikosti 2,0x2,0x0,5m pod niveletu potrubí - jedná se o montážní jámy pro vybudování odbočení 
od řadu ke vzdušníkové/odkalovací šachtě, případně jako sonda pro ověření shybky. 

V místě jam bude na stávajících ocelových potrubí provedeno vodivé propojení konců ocelového potrubí 
pomocí kabelu CYY 16. 

 
Rozsah stavby: 
 - Celková délka obnovy vodovodu bude 7520,0m 
 - z toho technologie, PDP potrubí: 7479,5 m 
 
Délka potrubí PDP PE 100 RC, DN 300 je včetně montážních úseků pro natlakování potrubí. Skutečná 

délka potrubí použitého pro tuto technologii bude v reálu nižší a bude záviset na skutečné velikosti montážních 
jam, montážních vstupů. 

 
Zbývající část se týká propojení potrubí v montážních jámách, položení vodovodního potrubí v místech 

křížení s toky a bude z potrubí PE 100 RC, DN 300, D315x18,7mm, SDR 17. 
 

Stávající objekty: 

    Vstupní/výstupní čistící šachty  4 ks 
    Šoupátkové šachty 8 ks  
    Vzdušníkové šachty 8 ks 
    Odkalovací šachty 9 ks 
    Stávající podchod pod železniční tratí 2 ks 
    Stávající podchod pod silnicemi 6 ks 
    Stávající podchod pod tokem (shybka)       3 ks  

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Trasa vodovodu  

Výměna je v celém rozsahu prováděna v původní trase a niveletě potrubí – není nutné stavební řízení, 
stavební povolení – jedná se o stavební úpravu - obnovu na stávajícím vodovodu. Jako mapový podklad pro 
zpracování návrhu byl využit zákres z JDTM Zlínského kraje, dále z GISu VaK Kroměříž, dále z prověření 
materiálu a profilu v šachtách, v areálu úpravny vody a z řady přímo v terénu. Trasa vodovodu byla dále 
ověřována vytyčením přímo v terénu např. kopanými sondami. 

 
Trasa výtlačného řadu je z větší části vedena po polních pozemcích. V prvním úseku přivaděče, do 

staničení cca 0,350km je vodovod umístěn pod zahradami, v oplocených areálech.  
Ve staničení cca 0,980km kříží Němčický tok - předpoklad shybky - před objednáním materiálu PDP 

provést sondu, kamerový průzkum ze šoupatkové šachty, pro ověření křížení s tokem. Ve staničení cca 1,645km 
potrubí kříží Svinský tok - předpoklad shybky - před objednáním materiálu PDP bude nutno provést sondu, 
kamerový průzkum, pro ověření křížení s tokem. Ve staničení cca 1,675km kříží výtlačný řad železniční trať 
Kroměříž - Hulín - nedojde k dotčení trati - potrubí bude zataženo z šachty BVT PDP. Dále je potrubí vedeno v 
souběhu se Svinským potokem - ve vzdálenosti cca 22,0m. Ve staničení cca 2,290km kříží stávající asfaltovou 
cyklostezku. Ve staničení 2,738km je lom a trasa je dále vedena šikmo po polích k místní komunikaci do Bílan - 
staničení cca 3,260km. Dále je trasa vedena po polích, ve staničení cca 3,710km kříží místní komunikaci do 
Bílan, kolem hřbitova. Ve staničení cca 4,070km kříží tok Stonáč - předpoklad shybky – bude nutno provést 
sondy, kamerový průzkum. Dále je řad veden v souběhu se silnicí I/47 (II/432 dle starého číslování)  ve 
vzdálenosti cca 20m od okraje komunikace. Ve staničení cca 5,030km kříží místní komunikaci a je dále veden v 
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souběhu se silnicí I/47 až do staničení 5,169km, u autocentra Paulus -bude nutno po dobu stavby demontovat a 
přemístit billboard. Z lomového bodu bude nutno opět provést kamerový průzkum křížení s komunikací - potrubí v 
místě křížení bude v chráničce. V tomto prostoru bude nutno věnovat zvýšenou pozornost na ostatní sítě - Cetin, 
ČD Telematika, plynovod atd.. Za křížením se silnicí I/47 trasa je opět vedena v polních pozemcích a kříží 
plynovod (v blízkosti montážních jam!!) až ke vzdušníkové šachtě ve staničení 5,787km, kde bude provedeno 
napojení na novou ocelovou přírubu DN 350 části přivaděče, který byl realizován v rámci přeložky při stavbě 
dálnice. 

 
ÚSEK POTRUBÍ OD STANIČENÍ 5,787km DO STANIČENÍ 6,1595km NEBUDE REALIZOVÁNO - 

POTRUBÍ BYLO VYBUDOVÁNO V RÁMCI PŘELOŽKY PŘI STAVBĚ DÁLNICE v letech 2005-2006. 
 
Od staničení 6,1595 km, kde bude provedeno napojení na novou ocelovou přírubu přivaděče DN 350 je 

řad veden po louce, ke staničení cca 6,255 km, kde kříží silnici I.třídy - opět bez zásahu do komunikace. Za 
křížením s komunikací je veden po louce a ve staničení cca 6,370km vstupuje do soukromých zahrad - v tomto 
místě bude zapotřebí pro příjezd po louce provést demontáž drátěného pletiva na max. 4 pole (cca 12m) . Po 
realizaci uvést do původního stavu. Dále ve staničení cca 6,600km řad kříží místní komunikaci a opět vstupuje do 
zahrady - pro příjezd do zahrady za křížení se silnicí bude opět potřeba provést demontáž stávajícího drátěného 
oplocení na délku cca 4 polí (cca 12m). Po realizaci opět uvést do původního stavu. V zahradách, intravilánu 
města Kroměříž, je řad veden až po šoupátkovou šachtu 6,663km, před přemostěním řeky Moravy.  

 
ÚSEK POTRUBÍ OD STANIČENÍ 6,663km DO STANIČENÍ 6,761km NEBUDE REALIZOVÁNO - 

POTRUBÍ BYLO NA MOSTĚ SANOVÁNO v roce 2011. 
 
Za křížením s řekou Moravou je řad veden po travnatém pozemku s náletovými dřevinami - nutno pro 

příjezd provést vysmýcení několika náletových dřevin - nad ochranným pásmem vodovodu. Ve staničení cca 
6,990km řad kříží stávající železniční trať - křížení s uložením potrubí v chráničce - ve staničení 6,979km je 
šoupátková šachta. Na opačné straně je šoupátková šachta pouze na zásobovacím řadu. Od křížení se železnicí 
do staničení cca 7,404km trasa řadu je uložena v zahradách, travnatých plochách. Od staničení cca 7,404km do 
staničení 7,784km je trasa řadu umístněna na polních pozemcích. Ve staničení cca 7,794km kříží řad silnici 
II.třídy a přechází do soukromých, oplocených zahrad, kde je veden do staničení 7,927km, kde vstupuje do 
oploceného areálu úpravny vody Kroměříž. V areálu úpravny vody, s ohledem na zasíťování vodovodními řady, 
plynovodem, bude proveden ruční výkop se snahou o minimalizace škod na pozemku, površích. Do stávajících 
asfaltových povrchů nebude proveden zásah. U oplocení v areálu ÚV se zahradami se nachází lom potrubí - 
obnova plotu na délku min. 6m. 

 

2.2 Trubní materiál  

Pro bezvýkopovou technologii (BVT) PDP bude použito:  
Potrubí PE 100 RC předdeformováno potrubí (PDP) z výroby, PE 100 RC,  DN 300, SDR 17, D 309x18,2mm – 
potrubí předdeformováno z výroby do tvaru písmene C, po instalaci těsně přilehne ke stávajícímu potrubí z vnitřní 
strany (close-fit). Potrubí bude certifikované dle PAS 1075 a vyhovovat normě ČSN EN 14409 – 3 a ISO 11298 – 
3. Použitý materiál modré barvy bude certifikovaný dle PAS 1075 a vyhovovat normě ČSN EN 12201 (přesný 
vnější profil nutno ještě upřesnit před objednáním materiálu vstupem do potrubí). Instalaci potrubí může provádět 
pouze proškolená firma s předepsaným vybavením, která svoji kvalifikaci prokáže například certifikátem o udělení 
licence k technologii. 
 

V místech propojení konců úseků BVT PDP bude použito potrubí PE 100 RC dle PAS 1075, SDR 17, 
D315x18,7mm. V místech lomů musí být použity oblouky , nebudou se používat kolena! 
 

2.3 Bezvýkopová výměna potrubí 

Bezvýkopová technologie předdeformovaného potrubí (BVT PDP). Stavba je rozdělena na 54 úseků. 
Jednotlivé úseky jsou navrženy s ohledem na maximální délku návinu (z důvodu dopravy), s ohledem na stávající 
rozmístění lomových bodů (větších jak 25°), s ohledem na rozmístění stávajících objektů na vodovodu a jiných 
skutečností. Pro každý řešený úsek výměny potrubí bude PDP potrubí dopraveno na samostatném bubnu, 
v návinu přímo z výroby. Délky jednotlivých úseků jsou měřeny, v situaci vyznačeny na osu montážních jam. 
Délky úseků jsou uvažovány včetně rezervy cca 2,0m na obou koncích úseků, pro montáž a následnou reverzi. 
Pro provedení technologie budou na stávajícím potrubí, ve vytipovaných místech, provedeny montážní jámy.   

Před zahájením zatahování potrubí bude potrubí mechanicky vyčištěno, propláchnuto, bude proveden 
monitoring a protažení kalibračního kusu. V případě, že nebude možné v některém místě protažení kalibračního 
kusu, bude nutné potrubí znovu zmonitorovat ( + odfrézovat silné inkrusty), případně v daném místě potrubí 
otevřeným výkopem otevřít.  

Při provádění stavby musí být splněny požadavky, postupy dle podkladů a montážních postupů od 
výrobce daného PDP potrubí. 
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3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Jedná se o výtlačný řad surové vody, který není napojený na rozvody pitné vody.  
Výtlačný řad je možné po nezbytně nutnou dobu výměny nechat odstavený od provozu. Nejsou nároky na 
provizorní zásobení pitnou vodou. Je však nutno zajistit dostatek surové vody z jiných jímacích území. Vzhledem 
k aktuální situaci – poklesy hladin podzemních vod na všech jímacích územích VaK Kroměříž je jasné , že má 
investor snahu minimalizovat dobu odstávek tohoto řadu.  
 
V blízkosti vodovodu jsou tyto inženýrské sítě: 

• podzemní, nadzemní vedení sdělovacích kabelů Cetin a.s. -  
• podzemní vedení sdělovacích kabelů - T-mobile, Iself, a další kabely ČD-Telematika, SŽDC  
• v celé délce je vodovod v souběhu se zásobovacím řadem DN 500, místy ve velmi těsném 

souběhuNadzemní vedení VVN – E.ON 
• Nadzemní, podzemní vedení VN – E.ON 
• Nadzemní a podzemní vedení NN – E.ON 
• v blízkosti se nachází trafostanice - E.ON 
• podzemní kabely katodové ochrany - VaK Kroměříž, a.s. 
• podzemní meliorace - křížení meliorační šachty 
• VTL, STL, NTL plynovody ve správě (RWE, a.s.)  
• stávající kanalizace – VaK Kroměříž, a.s. 
• podzemní a nadzemní vedení veřejného osvětlení – město Kroměříž  
• Němčický potok + přítok, Wolfův splávek, Křivský potok – Povodí Moravy 
• Železniční trať – dojde ke křížení, souběhu ve dvou úsecích  
• Silnice I.třídy/47 – ŘSD ČR  
• silnice II, III.třídy  

 

3.1 Uvádění do provozu 

Vodovodní přivaděč bude uveden do provozu po tlakových zkouškách, dezinfekci a proplachu potrubí. 
Napojování na stávající systém bude prováděno po dohodě s vlastníkem a provozovatelem těchto zařízení na 
základě předávacích protokolů a po splnění všech (VaK Kroměříž, a.s.). 
 

 

4. ZÁVĚR 

Úspěšná realizace stavby bude záviset na dobré spolupráci projektanta, stavebníka - investora , 
dodavatele stavby a také majitelů pozemků, jež tato stavba zasáhne.  

Vzhledem k aktuálně klesajícím hladinám podzemní vody na ostatních jímacích územích VaK 
Kroměříž,a.s. přistoupil vlastník a provozovatel VH infrakstruktury VaK Kroměříž, a.s. k radikálnímu řešení , jehož 
součástí je obnova stávajícího potrubí přivaděče vtažením nového potrubí, z PE 100 RC, kterým zajistí zvýšení 
množství (i kvalitu) dopravované surové vody na úpravnu vody Kroměříž a tím zabezpečí s dostatečnou rezervou 
zásobování obyvatel i průmyslu pitnou vodou v provozovaném území - bývalém okrese Kroměříž. 
 

 

Literatura : 

Projektová dokumentace stavby :  Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody 
z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vody Kroměříž   
Zpracovatel projektu              : VODING Hranice spol. s r.o.                                               
Hlavní inženýr projektu :  Ing. Pavel Adler, CSc. 
Zodpovědný projektant  :  Ing. Robert Roh (IO 03 – Přivaděč surové vody) 
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Město Kroměříž a voda 
 

Ing. Radomír Foukal, 
 

VEGI, s.r.o. 
 
 Jsem místní patriot, a proto jsem rád, že mi bylo umožněno na této konferenci 
říci Vám něco o našem městě Kroměříži. Protože se jedná o odbornou konferenci 
nebude tato přednáška jen o historii města. Vynasnažím se Vás informovat o historii 
inženýrských a vodohospodářských staveb ve městě a okolí. Jak napovídá název 
město Kroměříž a voda jsou úzce dlouhodobě spjati, někde je vody moc a jinde je ji 
zase málo. Město leží na obou březích řeky Moravy. Pravý břeh se zvedá 
k Litenčické pahorkatině a Chřibům. Levý břeh se rozprostírá do rozsáhlé roviny – 
Hané. 
 
Historie Kroměříže i trochu jinak 
 

Ve středověku v místě dnešního města byl brod přes řeku Moravu, na 
křižovatce Jantarové a Solné stezky s trhovou osadou. Morava zde měla 3 ramena, 
která byla zasypána až koncem 19. století. 
 Začátkem 13 století se poprvé dostala Kroměříž jako ves do majetku 
Olomouckých biskupů. V roce 1260 byl Kroměříži udělen statut města gotickým 
hradem. (Pozůstatek hradu je dnes součástí Arcibiskupských vinných sklepů).  

Na přelomu 15-tého a 16-tého století byla zahájena přestavba hradu na 
renesanční zámek a přeměna bažinatého terénu na Podzámeckou zahradu i když 
zatím jen jako hospodářsky využívanou. Do nynější podoby byla vybudována v roce 
1830. 

Pohled na Kroměříž od severovýchodu, dřevorytina 1593-1598 
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Biskup Jan Dubravius, který žil v Kroměříži, pokračoval v přestavbě zámku a 

budování Podzámecké zahrady. Tento vzdělaný biskup byl výjimečný i v jiných 
oborech než byla teologie. Byl autorem první české knihy o rybníkářství a dodnes se 
používají v chovu ryb Dubraviovy rybníky (Dubišáky). Protože bylo město a pozemky  
Podzámecké zahrady opakovaně zaplavovány, byl v roce 1606 vybudován na řece 
Moravě nad městem balvanitý stupeň zpevněný dřevěnými piloty. Tento stupeň 
umožňoval rozlití řeky Moravy při vyšších průtocích na podmáčené louky nad 
Kroměříží. Jednalo se o první protipovodňovou ochranu města. Tento stupeň také 
umožnil vybudování mlýnského náhonu  a napouštění obranného příkopu. 

V třicetileté válce bylo město pustošeno a roku 1643 obsazeno Švédy a 
vypáleno. V šedesátých letech po třicetileté válce byla zahájena přestavba města.  

 
Kroměříž 1691 

 
 
Mimo jiné byl v letech 1665 -1667 vybudován první zámecký vodovod 

v Kroměříži. Pro čerpání vody byl využíván mlýn, který byl po jeho vyhoření nahrazen 
parní vodárnou. V následujících letech byl vybudován přívod vody do městských 
kašen z jiného zdroje vody než zámeckého k vůli jejímu nedostatku.  

V letech 1665 – 1675 byl vybudován Libosad – Květná zahrada, která měla 
svůj vodní režim a potřebovala zdroj vody. Byla vybudována štola z pramene nad 
Kroměříží (existuje dodnes), která byla přivedena do rybníku přilehlému ke Květné 
zahradě (dnešní dopravní hřiště za kolonádou). Odtud se voda čerpala napřed 
s lidským pohonem a poté pomocí oslů do sudu na půdě správcova domu (cca 7m 
výšky) a odtud byl rozvod potrubím. Jedno bylo ze dřeva - nízkotlaké přivádělo vodu 
do jezírek. Druhé bylo ze dřeva s vloženou olověnou trubičkou – vysokotlaké 
přivádělo vodu do fontán a vodotrysků včetně vodních hrátek.   
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Květná zahrada 1691, tučně rozvody vody 

 
 
 

  Nejstarší stokou vybudovanou bezvýkopově v Kroměříži byl asi rynštok tzv. 
pivovarský kanál s cihelnou klenbou, který vedl z městského pivovaru (dnes Starý 
pivovar u radnice) přes Riegrovo náměstí (Nový,Zelný, Koňský trh) za hradby a ústil 
do hradebního příkopu (prostor dnešní pedagogické školy). Tento kanál vybudoval 
v letech 1674 – 1675 havíř Jiří Lammer, který za práci dostal 75 zlatých a naturálie 
včetně loje na svíčky. Na tento kanál jsme narazili na Riegrově náměstí v roce 2014 
a byl funkční. 
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Pivovarská stoka 

 
 Již ve 13.století se odpady ukládaly do jímek a tekutý odpad s dešťovou vodou 
odtékal rigoly na ulicích. Pro velký zápach bylo vrchností nařízeno vybudovat krytou 
kanalizaci pod zemí. Projektovou dokumentaci sítě městské kanalizace vypracoval 
v roce 1723 zednický mistr v biskupských službách Jiří Geisenhof a následně se 
realizovala v centru města včetně napojení pivovarského kanálu.   
 V roce 1838 byl realizován tzv. Maxmiliánův vodovod, který byl dán výnosem  
biskupa Maxmiliána „Z lásky svému ochrannému městu“ k užívání občanům města. 
Tento gravitační vodovod, zásobovaný z tří pramenišť pod Barbořinou, je po různých 
přeložkách a opravách funkční dodnes. Bohužel, péče o jeho stav včetně jímacích 
zářezů je nedostačující a je otázkou času, kdy přestane fungovat.  
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Vodovody Kroměříž 1857 

 
 
 Další význačným milníkem v historii města je roku 1848 ústavodárný Říšský 
sněm, který byl do Kroměříže přesunut z Vídně. Na tomto sněmu poprvé zaznělo 
„Veškerá moc pochází z lidu“, což by si i dnes měli politikové stále uvědomovat a 
nejenom krátce před volbami. Tento sněm byl později císařem Františkem Josefem I. 
rozehnán a byla zrušena robota.   
 Dalším význačným vodohospodářským zásahem v okolí Kroměříže byla 
regulace řeky Moravy koncem 19 století a začátkem 20. století (cca 5 let). Řeka 
Morava byla zásadním způsobem regulována v úseku cca 10 km nad Kroměříží po 
Napajedla. Bylo z převážné části vybudováno nové hlubší koryto řeky v nové trase, 
břehy byly ohrázovány, byly postaveny nové jezy (včetně jezu Na Strži 
s elektrárnou), postavily se nové mosty. Tok řeky se zkrátil o více jak polovinu (mezi 
Kroměříží a Kvasicemi bylo původně cca 16 km toku a po úpravě cca 7 km). Dílo 
provedli němečtí a italští odborníci a na hrubou práci využívali místní pracovníky, 
zvláště sedláky. Sedláci však museli obdělávat pole, a proto pracovali pouze 
v období říjen – březen. Kopali nové koryto a povozy odváželi zeminu a štěrk a 
zasypávali staré koryto. Dále vozili lomový kámen z lomu v Bystřici pod Hostýnem 
(cca 45 km). Dle mých propočtů při délce úpravy toku cca 30 km by v dnešní době 
náklady činily cca 25 -35 mld. Kč. Pochybuji, že bychom do zvládli se stávající 
technikou dříve jak za 10 let. Nemáme také osvíceného despotického panovníka, 
který by sehnal finance. Klobouk dolů před našimi předky. 
 V roce 1899 – 1900 byl městský vodovod posílen o zdroje vody 
z Podzámecké zahrady a byla vybudována vodárna v Opletě. V roce 1908 byly 
zdroje v Podzámecké zahradě rozšířeny  a v této podobě fungují dodnes. V roce 
1916 byl vybudován vodojem na Barbořině. 
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  Velký rozmach budování kanalizace v Kroměříži, tak jak se s ní potkáváme 
dodnes, nastal v období konce 19. století - do 30 let 20. století. Kanalizace je 
charakteristická vejčitým profilem ve všech rozměrech a protispádovým odlehčením 
jednotlivých větví. 
 Tímto bych ukončil historii města Kroměříže pojatou se zaměřením na 
vodohospodářské díla. Z uváděných skutečností bych chtěl poukázat na práci našich 
předků, co dokázali ve své době a za jakých podmínek vybudovali tyto stavby. 
Važme si těchto děl pokud ještě existují a jsou plnohodnotně funkční. Také jsem 
chtěl ukázat postupný vývoj vodohospodářských děl, kdy nová vznikala a stará 
zanikala, protože splnila svůj účel nebo již technicky nevyhovovala.   
 
Několik zajímavostí okolo kanalizace v Kroměříži 
 
 Kromě již zmíněné bezvýkopově provedené výstavby Pivovarské štoly mě 
zaujala výstavba asi nejhlubší kanalizace v Kroměříži v ulici Moravská. Tato výstavba 
cca 12-13 m hluboké stoky byla realizována ve válečném období 1938 – 1941 na 
tehdejší periferii města. Na tuto dobu a územní plánování byla vizionářsky budovaná. 
Tato stoka odvodňuje sídliště, které bylo vybudováno až v 60-tých letech 20. století. 
Stoka byla budována štolováním ve spraších s výdřevou a rozměr štoly byl  
cca 1x1 m s potrubím DN 550.   
 Zajímavý byl pro nás průzkum kanalizace v Žižkových kasárnách (byly 
vybudovány již za Rakouska – Uherska a sloužily až do konce 20. století). Při čištění 
kanalizace jsme očekávali, že můžeme narazit i na nějakou munici. A narazili jsme, 
ovšem na jinou než jsme očekávali. Stoka vejčitého tvaru byla ze 75 % zanesena 
lahvemi od tvrdého alkoholu v průřezu dvou století (nejstarší láhev, kterou jsme 
vytáhli jen částečně poškozenou měla letopočet 1896, ale byly tam i láhve od 
Stoličnaja, Tuzemský rum apod.). 
 Dalším překvapení pro nás byla realizace opravy vejčité kanalizace DN 
600/900 vybudované na přelomu 19. a 20 století. V kanalizaci jsme zjistili velmi 
pevné vápenaté inkrusty a krápníky do cca 1/3 profilu. Odkud vápník pochází jsme 
nezjistili, geologicky to neodpovídá, snad vápnění podloží komunikace, poruchy 
vodovodů? Dalším nečekaným překvapením bylo objevení munice při čištění. 
Naštěstí již silně zkorodované a proděravěné – nefunkční. Zjištěné byly letopočty 
1906, ale také nábojnice popsané azbukou. 
 Případem, který dokumentuje, že zkušenost, selský rozum, kvalitní materiál a 
trocha odvahy při provádění prací se nedá nahradit žádnými normami, doporučenými 
standartami a pracovními postupy, je provedení vyvložkování vejčité kanalizace DN 
400/600 na ulici Bartošova v Kroměříži na levém břehu řeky Moravy. V roce 2009 byl 
stav kanalizace následující: 

• Hloubka kanalizace cca 6-7 m pod terénem, tj. na úrovni hladiny řeky Moravy 
při nízkých průtocích 

• Úsek kanalizace délky 38 m z šachty do šachty, z toho 3 m potrubí bylo dříve 
opraveno potrubím PVC DN 500 zaústěným do koncové šachty 

• Potrubí kanalizace silně zkorodované, chybějící částí potrubí, kaverny ve 
stropě cca 2 m (nedosvítilo světlo kamery), narušení „mezní stav IV.“ 

• Na povrchu komunikace na několika místech propady ( v jednom případě cca 
2 m), zástavba ve vzdálenosti cca 4 m od kanalizace, podloží štěrky zvodnělé   
Provedli jsme vyvložkování inverzním rukávem, tl. 9 mm, aby bylo možné 

projít profilem DN 500. Silnější rukáv by nebyl tak tvarovatelný a asi by neprošel do 
profilu DN 500. Použili jsme poprvé lepší pryskyřici s ohybovým modulem 3600 MPa. 
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Po vytvrzení jsme prohlédli potrubí včetně přechodu do DN 500 a vše bylo 

v pořádku. Zahájili jsme prořezávání přípojek robotem. Současně s námi začala jiná 
firma odstraňovat propadlý asfaltobetonový kryt vozovky. Co čert nechtěl, překopli 
přípojku vody, která zaplavila propad a ten doslova hukl o další 2 metry dolů. Fréza 
byla v mžiku pod vodou (už jsme se s ní pomalu loučili), ale po chvíli voda postupně 
odtekla a fréza zase viděla. Zastavila se porušená přípojka vody, opravila se 
narušená kanalizační přípojka, vyčistilo se potrubí a zjistilo se, že stav vložky je 
stejný jako před propadem. Následující rok (2010) po realizaci proběhla na řece 
Moravě další povodeň. Nedošlo sice k vylití vody  mimo koryto jako v roce 1997, ale 
voda v řece „lízala“ hranu břehu a kanalizace byla do úrovně terénu zatopená. 
Posléze probíhalo v ulici postupné dosedání nadloží s propady komunikace. Od roku 
2014 je situace stabilizovaná. V roce 2015 Vak Kroměříž provedl prohlídku výše 
uvedené kanalizace kamerou. Bylo mi umožněno srovnat stav potrubí po 
vyvložkování a po 6-ti letech různých událostí v nadloží kanalizace. Stav potrubí byl 
totožný, jako po realizaci vložkování. Tímto chci upozornit, že pokud se vezme do 
hrsti zdravý rozum, trocha zkušenosti, kvalitní materiál a odvaha dodavatele i 
investora, lze realizovat i opravy, které jsou z pohledu předpisů a různých pokynů 
nerealizovatelné. 
 
Závěr 
 
 V předchozím textu jsem popsal věci historické i věci současné. Važme si toho 
co dokázali naši předkové, chraňme to co je v dnešní době funkční, ale ne za každou 
cenu. Život jde dál a požadavky na jeho kvalitu rostou ve všech směrech. 
Používejme hlavu  a tzv „ selský rozum“.  Vypusťme argumenty typu : „ Zachovejme 
to v původním stavu“. V jakém původním stavu? Vždyť vše se mění a vyvíjí. 
„Nesplňuje to normy, předpisy a.....“ Ale i normy a předpisy se mění a v poslední 
době poměrně často a ne vždy k lepšímu. Není to nabádání k anarchii, ale k přístupu 
případ od případu.   
 Závěrem Vám přeji pěkný pobyt v krásném městě Kroměříži. 
 Úplně na závěr chci tímto poděkovat Ing. Zdeňce Dokoupilové, bývalé 
kastelánce Kroměřížského zámku a zahrad, která mi umožnila čerpat spoustu 
poznatků z historie vodohospodářské činnosti v okolí Kroměříže. 
 
 
Literatura: 

• Velmi rozsáhlá, Zámecký a arcibiskupský archív, archív Muzea Kroměřížska, 
novinové články, vlastní zprávy a dokumentace.  
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Bezvýkopové technologie ve prospěch 
udržitelného rozvoje měst a obcí 

doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,  

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K122, srytr@fsv.cvut.cz  

Motto: Jestliže vůbec něco reálně existuje, co jednoznačně působí ve prospěch 
kontinuální, adekvátní kvalitní funkce a udržitelného rozvoje sídel, pak jsou to nesporně 
právě bezvýkopové technologie obnovy a nové instalace vedení inženýrských sítí!  

Úvod 
Takto tematicky orientovaný příspěvek umožňuje se pokusit o syntetický pohled na 

bezvýkopové technologie/BT, mj. i proto, že vlastně propojuje všechna vyhlášená témata 
naší konference: BT a legislativa, BT a životní prostředí měst, BT a snižování 
environmentálních rizik i BT a jejich standardizace a nejen tato témata a žádoucí sektory 
zkoumání jejich účinku, efektivity a vlivu. Problematika BT má jednoznačně multidisciplinární 
charakter, zahrnující přímo či nepřímo mnoho resortů, vědních disciplin technických a 
dalších. Není též jednoduché a rovněž i prakticky možné se v rámci jednoho příspěvku 
zhostit daného úkolu v kompletním záběru  analýzy a syntézy problémů a jejich možného 
řešení při zohlednění pestrého historického vývoje měst a obcí, historického vývoje 
urbanizovaného území, lidských civilizací, především pak jejich aktuálního, dnešního i 
původního výchozího stavu a vývoje podmínek jejich existence. – Byl proto zvolen postup 
cíleně zkoordinované analýzy a syntézy dle následující osnovy, umožňující reálně 
identifikovat a hodnotit faktický i možný přínos BT pro udržitelný stav a rozvoj 
urbanizovaného území a sídel: - Jak lze vůbec rozumět pojmu udržitelný stav a rozvoj 
urbanizovaného území a sídel z pohledu jejich ucelené technické obsluhy? ; - Jaké byly a 
jsou důvody vzniku a dalšího rozvoje BT v rámci ucelené a adekvátní technické obsluhy 
sídel? ; - Jaké jsou možnosti garance udržitelnosti stavu a rozvoje ucelené a adekvátní 
technické obsluhy sídel, jak to lze exaktně, konkrétně a přesvědčivě prokazovat a kdo nám 
to (uživatelům těchto služeb) nabízí? 

Jak lze vůbec rozumět pojmu udržitelný stav a rozvoj  
urbanizovaného území a sídel z pohledu jejich ucelené technické 
obsluhy?                   

Tento pojem není v legislativních a následně i technických a dalších podkladech buď 
vůbec definován či je definován jen příliš obecně, tj. zejména bez snahy o konkretizaci pro 
existenčně důležité subsystémy systému urbanizovaného území. Většinou pak je k alespoň 
základnímu zpřehlednění použito např. SWOT analýzy, v lepším případě pak je odkazováno 
na databáze FM (Facility Management), na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány 
obnovy infrastrukturního majetku jejich provozovatelů a majitelů. A v tom je právě problém, 
protože se jedná jen o dílčí nesjednocený svou strukturou a kvalitou pohled na stav 
jednotlivých sektorů technické obsluhy sídel, když informace tohoto druhu jsou příslušnými 
subjekty pečlivě střeženy jako informace důvěrné, tj. překvapivě se nejedná o informace 
dostatečně přístupné ani managementům sídel či projektantům technické infrastruktury/TI, 
zpracovatelům územně plánovací dokumentace či podkladů apod. Prostí občané, uživatelé 
služeb TI, slouží již jen jako bezmocní rukojmí. V případech výskytu havarijních stavů TI jsou 
pak jen masmediálně utěšováni či též masmediálně manipulováni. Příslušné subjekty 
majitelů a provozovatelů TI včetně managementů sídel (i další spoluodpovědní) zatím 
nepředvádějí, že to mají dostatečně pod kontrolou a to, ani aktuálně a zejména pak 
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s ohledem na požadavek garance udržitelného rozvoje. – Současně se pak nabízí celá řada 
otázek typu: jak dalece jsou kvalitní a dostatečné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 
plány obnovy infrastrukturního majetku TI, jak jsou realizovány a vyhodnocovány výsledky 
obnovy? Jak dalece jsou kvalitní, aktualizovány a jak jsou dodržovány provozní řády TI 
včetně vyhodnocování výpadků (poruch a havárií) TI  atp.? – V současné době je velmi 
rozvíjené a zřejmě i oblíbené, atraktivní téma Smart City jistými populizátory vědy a techniky. 
Překvapivě pak otázky, výše uváděné, tyto populizátory vůbec nezajímají a nebezpečně 
redukují problematiku již jen na ze všech důležitých souvislostí vytrženou problematiku IT, 
jednostranně, účelově a tím i nebezpečně.  

Pro účely systémové analýzy a hledání systémového řešení požadavku garance 
udržitelnosti stavu a rozvoje urbanizovaného území a sídel je pravděpodobně možné 
v prvním fázi analýzy použít základní strukturální a funkční schéma urbanizovaného území, 
např. viz obr.1.  V dalších fázích analýzy je pak nezbytné zaměřit pozornost již přímo na TI  
a analogicky použít základní strukturální a funkční schéma TI  urbanizovaného území 
umožňující analýzu a návrh řešení, s využitím např. SW-nástrojů pro simulaci chování 
složitých dynamických systémů, exaktní analýzu a prognózu stavu a vývoje TI (detailně pak i 
všech inženýrských sítí/IS). To se např. dařilo s využitím SW-nástroje CONFAR již v letech 
1989 a dalších [1] s tím, že bylo získáno mnoho cenných poznatků a potvrzena reálná 
použitelnost takovéhoto postupu. Dnes jsou k dispozici pro tyto účely dokonalejší SW-
nástroje (univerzální simulační programy), např. MDM (Modifikovaný dynamický model). Ten 
byl např. použit v rámci řešení úkolů disertační práce [2], stejně jako např. SW-nástroj 
SiteFlow ( www.aquion.cz ). Jinak viz též obr.2. 

Obr. 1 - Strukturální a funkční schéma urbanizovaného území, příklad 
 (zdroj: Statistisches Bundesamt, 1998)   
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1 – zemědělský půdní fond/ZPF; 2 – lesní půdní fond/LPF; 3 – zastavěná plocha 
nemovitostí; 4 – pozemní komunikace, veřejná prostranství; 5 – vodní plochy (vodní nádrže, 
vodní toky); 6 – plochy skládek, logistických center apod.; 7 – relaxační plochy (sportoviště, 
parky, hřbitovy); 8 -  ostatní plochy (skály, duny apod.); Komentář: 

- Nikdo (urbanisté, ekologové, politici, ) se zatím překvapivě nepokouší exaktně, 
odůvodněně, adekvátně a dostatečně konkrétně, tj. číselně vymezit limity ještě 
možných/přípustných změn v relacích zastoupení ploch 1 až 8 pro případ, že chceme 
a vlastně máme i povinnost garantovat udržitelnost stavu a rozvoje urbanizovaného 
území a sídel. To však předpokládá regulaci populace v závislosti na konkrétních 
podmínkách urbanizovaného území i sídel. To pak je především pro sociology i  
politiky téma-strašák. 

- Zejména ekologové se projevují neadekvátně, obvykle formou nic neřešících 
deklarací. To pak má dopady i do řešitelnosti technické obsluhy sídel prostřednictvím 
IS např. tím, že v našich podmínkách záborem ZPF či LPF pro rozvojové lokality 
s relativně rozvolněnou zástavbou dochází k nárůstu rozsahu distribučních IS, často 
svými novými částmi navazují na stávající části, které jsou nedostatečně kapacitní či 
již i na hraně své životnosti, aniž by byla včas provedena důsledná kontrola a činěna 
adekvátní opatření, např. též včasným užitím BT k jejich obnově či zkapacitnění. 

- Jiným závažným příkladem prohřešků oslabujících garanci udržitelného rozvoje 
urbanizovaného území a sídel je narůstající svým rozsahem výskyt dálkovodů uvnitř 
správního území sídel se všemi málo příznivými důsledky. Analogicky se to týká též 
výrobních, servisních a jiných areálů včetně tzv. brownfields, jejich vnitroareálových 
IS (vedení technicko technologického vybavení), která vyžadují konverzi ve spojitosti 
se změnami funkcí těchto areálů. V obou těchto případech, jak potvrzuje praxe, závisí 
jejich přežití mj. i na kvalitních aplikacích BT. 

- Závažným zjištěním z pohledu oboru BT pak je též to, že u většiny vedení IS byly a 
jsou uplatňovány klasické způsoby ukládání s užitím výkopových technologií. To však 
nebude možné takto praktikovat do nekonečna, jakkoliv lze, zatím, např. zachraňovat 
jejich provozuschopnost improvizovaným užitím příslušných variant BT, zejména to 
bude častěji komplikováno narůstajícím nepořádkem v podzemí veřejného prostoru 
sídel, v areálech i v extravilánu. - Již dnes pak dochází ke stupňování rizik 
kombinovaným účinkem dalších vlivů (např. vlivem narůstající zátěže dopravou 
z povrchu terénu, narůstajícím rozsahem kavernózních jevů atp.). 

- Závažné nedostatky ve spojitosti s požadavkem garance udržitelného stavu a rozvoje 
urbanizovaného území a sídel vykazuje dnes již nedostatečná úroveň územně 
plánovací dokumentace/ÚPD a podkladů/ÚPP včetně metodiky její aktualizace. 
Existuje např. povinnost zpracovávat jako samostatnou část ÚPD a ÚPP tzv. 
ÚSESy/Územní systémy ekologické stability, ale již nikoliv ÚSURy/Územní systémy 
udržitelného rozvoje sídel! To postrádá logiku. 

- IS realizované klasickými způsoby ukládání s užitím výkopových technologií již dnes 
prokazatelně [3], [10], [13] nesplňují požadavek garance udržitelného stavu a rozvoje. 
To je možné aktuálně vnímat jako vážné varování bez adekvátní odezvy prakticky 
v případě všech vyspělých států. Jenom prostým vyhlášením a uzákoněním 
požadavku garance udržitelného stavu a rozvoje (bez důsledné kontroly) vlastně nic 
neřešíme, pouze posouváme problémy na bedra příštím generacím. 

- V případě aplikací BT, jejich jednotlivých variant a podvariant (včetně těch firemních), 
je žádoucí věnovat adekvátní pozornost parametru prodloužené životnosti IS (kdo a 
jak to zkoumá a vyhodnocuje?) a současně též možnostem opakovaného použití 
příslušných variant BT v příslušných, stejných úsecích (kde již byly BT aplikovány)  
tras IS (kdo a jak to zkoumá a vyhodnocuje?). 
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- Závažným problémem je též to, že je TI, představovaná IS,  označována za kritickou 
infrastrukturu. - Způsobuje-li cokoliv stav nouze či stav veřejného ohrožení, pak je 
žádoucí zakročit bezprostředně, přímo, preventivně a systémově. Je třeba důsledně  
čelit příčinám potenciálních stavů ohrožení a nikoliv jen následkům.  Postrádá logiku 
tolerance k existenci zdrojů vyvolávajících stavy nouze či stavy veřejného ohrožení. 
Obor BT nabízí možná preventivní systémová řešení. 

   Obr. 2 - Strukturální a funkční schéma urbanizovaného území se zaměřením na 
dopravní stavby (zdroj [2] )          

 Komentář: 
- Výsledky [2] potvrdily a prokázaly realitu praxe, že dopravní stavby způsobují větší či 

menší odtokový chaos v urbanizovaném území se všemi důsledky z toho plynoucími. 
Navržené [2] metodické nástroje pak umožňují exaktně zkoumat tyto jevy a navrhovat 
optimální řešení, jak čelit negativním jejich projevům, jak zabránit překračování ještě 
snesitelného rozsahu a kvality zásahů dopravních staveb do odtokových režimů. 
Praktický postup [2] vychází z návrhu variantních řešení a jejich prověření formou 
simulace s pomocí SW-nástroje MDM (Modifikovaný dynamický model), který též 
nabízí získat prognózy vývoje standardů liniových dopravních staveb, jejich 
kanalizačních systémů, již bez vyvolání odtokového chaosu). I v těchto případech 
jsou to variantní řešení s užitím BT, které často vychází jako řešení optimální. 

- Dalším závažným výsledkem [2] je adekvátní reakce na prakticky přehlížený problém 
fungování sítě místních komunikací jako náhradní kanalizace včetně návrhu 
metodiky, jak jednotlivé případy prověřovat a nabízet konkrétní řešení nápravy. I 
v těchto případech jsou BT součástí variantních řešení k zamezení opakovaného 
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výskytu nemalých škod či též variantních řešení rychlejší a efektivnější transformace 
stávajících systémů jednotné kanalizace sídel na systémy důsledně oddílné. 

- Práce [2] přináší důležité důkazy, zjištění a poznatky o existenci hrubých prohřešků 
praxe zanedbáváním důsledného posuzování součinnosti všech odvodňovacích 
systémů fungujících v urbanizovaném území (v příslušných rozsáhlejších či méně 
rozsáhlých povodích) a jeho sídlech. Důsledky, opakovaný vznik nemalých škod či i 
ztrát na životech je pak nepřesně odůvodňován vyšší mocí či tzv. bleskovou povodní. 
I v těchto případech mohou BT (např. odlehčovací bypassy realizované technologií  
microtunnellingu) pomoci řešit situaci.                                   

Jaké byly a jsou důvody vzniku a dalšího rozvoje BT v rámci 
ucelené a adekvátní technické obsluhy sídel? 
Vznik a další vývoj BT byl a je iniciován právě obavou z reálných projevů hrozeb, 

rozsahem i kvalitou nebezpečných disfunkcí IS, tj. disfunkcí fakticky časově i prostorově 
nezvládnutelného charakteru, popírající civilizační hodnoty [4]. Absentuje však často snaha 
mnoha těch, co rozhodují, tj. těch odpovědných, vůbec si doplnit své znalosti a pochopit BT 
jako nástroj k systémovému řešení problémů IS včetně problémů souvisejících s garancí 
udržitelnosti stavu a rozvoje IS a tím i příslušných sídel. Následně pak absentuje jejich snaha 
podpořit adekvátním způsobem prosazování aplikací BT v praxi, tj. již v rámci procesů 
koncepčního rozhodování a v dalších navazujících rozhodovacích procesech. Základní 
zpřehlednění v tomto ohledu nabízí Příloha 1.  - S pokorou je pak též třeba si přiznat, že 
máme i my všichni nositelé aktivit BT (též jako prostí občané) své rezervy ve snaze o 
nápravu nedobrého stavu ve veřejném zájmu.  

Jaké jsou možnosti garance udržitelnosti stavu a rozvoje ucelené 
a adekvátní technické obsluhy sídel, jak to lze exaktně, konkrétně a 
přesvědčivě prokazovat a kdo nám to (uživatelům těchto služeb) 
nabízí? 

Jednoduchá odpověď zní: S ohledem na stav právního prostředí, na stav legislativních, 
technických a dalších podkladů a jejich aplikaci, a dále s ohledem na stav struktury a kvality 
řízení urbanizovaného území a sídel jsou, zatím, garance udržitelnosti a vývoje 
nedostatečné, malé, ale je třeba alespoň usilovat o nastartování obratu k lepšímu řešení a 
stavu. - Řešení není a nebude zřejmě snadné, mj. i za daného stavu resortu stavebnictví 
(všech jeho sektorů) a resortů bezprostředně souvisejících včetně vlivu nezkoordinovaného 
a heterogenního stavu síťových odvětví. K adekvátnímu uplatnění BT pak je třeba využít 
všech potenciálních spojenců (např. Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká hospodářská 
komora, Svaz měst a obcí, Asociace ochránců přírody a krajiny, Společnost pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, managementy měst a obcí, občanská sdružení, Ústav územního 
rozvoje/ÚÚR, Národní kontrolní úřad/NKÚ, Institut ochrany obyvatelstva při MV ČR, ). Za 
naše spojence, třebaže často svérázně a účelově se projevující,  lze též považovat všechna 
profesní sdružení a pracovníky síťových odvětví, podařilo-li by se je sjednotit a adekvátně 
zkoordinovat. Usilovat je třeba o sjednocení, kompletaci a celkové zkvalitnění jejich nástrojů 
FM, o sjednocení koncepčního rozhodování, o sjednocení úsilí a odvahy k prosazování 
ucelených systémových řešení IS a veřejného prostoru sídel.          

Závěry, náměty a doporučení 
Kromě těch, které zazněly již výše, uveďme některé další: 

►Požadavek garance udržitelnosti stavu a rozvoje představuje významnou podmínku pro 
technická řešení  prakticky ve všech sektorech stavebnictví, sektoru IS a BT nevyjímaje. 
Současně jde o výzvu pro nositele aktivit BT i pro všechny odpovědné za stav TI reagovat na 
úrovni, adekvátně a nikoliv jen jako,  jak to předvádějí mnozí v našem okolí. 
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►Zdeformované prostředí českého stavebnictví (legislativně, strukturou řízení, masivní 
nekompetencí a nezodpovědností úředníků ) představuje hrozbu též pro sektor BT, pro 
nositele aktivit BT. – Je žádoucí usilovat o nápravu. 

►BT mají prakticky větší ekologický potenciál [14], než jim je fakticky přisuzováno. S tímto 
stavem se nelze smiřovat. – Je rozhodně žádoucí usilovat o nápravu.  

►V situaci, kdy FM majitelů a provozovatelů TI je nepřehledný, nesjednocený, nekompletní 
a prakticky v režimu utajování informací, si lze jen obtížně představit možnost zabezpečení  
plné kontroly nad udržitelným stavem a rozvojem TI, jakkoliv je to ve veřejném zájmu. – Je 
však rozhodně žádoucí usilovat o nápravu.          
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Příloha 1. – „Je příliš mnoho odpovědných, ale jen velmi málo opravdu 
zodpovědných .“(počet těch nezodpovědných pak s pokračující ignorací 
veřejných zájmů v rámci komplikující se urbanizace sídel narůstá .) 

   Je do jisté míry krajně riskantní, že dochází ke všeobecnému podcenění významu 
technické obsluhy sídel podle hesla „to přece musí fungovat samo od sebe “. Do technické 
obsluhy sídel řadíme kvalitní dopravní obsluhu sídel, kvalitní zásobování sídel vodou,  
bezškodné převedení povrchových  vod přes sídla a likvidaci odpadních vod produkovaných 
v sídlech, zásobování sídel energiemi, telekomunikační obsluhu sídel atp. - Lze toto 
podceňování snad vnímat jen jako důsledek nedokonalého vzdělávacího systému či jde i 
jakousi deformaci moderní, příliš vyspělé společnosti jakoby samozřejmě využívající 
moderních technologií, která však ztratila schopnost chránit své civilizační hodnoty, na 
kterých je existenčně přímo závislá? Jsme překvapivě opakovaně zaskočeni, až když nám 
teče do bot, zejména v případech, kdy se objeví neobvyklá extrémní situace s následkem 
nemalých hmotných ztrát a škod včetně ztrát na lidských životech. Vznášíme pak se 
zpožděním dotaz na příčiny jejich vzniku v konkrétním místě výskytu. Není pak snadné na 
takové dotazy v dnešních,  celkově složitějších, nepřehledných a konfliktních podmínkách a 
poměrech v urbanizovaném území rychle a bez dostatečného rozboru odpovídat. – 
Principiálně i pracovně pak je zřejmě korektní (chceme znát příčiny a případně i míru 
zavinění, zodpovědnosti) a možné vycházet z hypotézy, že v pozadí těchto problémů v 
urbanizovaném území  jsou:   

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

- DDNN i CH+O RRP včetně jejich nekvality a činnosti SUBJEKTŮ, působících 
v konkrétním urbanizovaném území (v jejich městech a obcích), opakovaně ovlivňují 
kvalitu i následnou produkci těchto SUBJEKTŮ, užívajících stejných rozhodovacích 
mechanizmů v konkrétních podmínkách s konkrétními důsledky (některé podmínky 
jsou situační, tj. proměnné v čase i prostoru, což způsobuje jejich menší čitelnost i 
přehlednost). 

- Je obvykle možné identifikovat a tedy i nabídnout konkrétní příklady DDNN i CH+O 
RRP včetně jejich nekvality jako důsledek činnosti SUBJEKTŮ, působících 
v konkrétním urbanizovaném území (v jejich městech a obcích) a to, ve vazbě na 
konkrétní územní podmínky a následně též i v obecné rovině. 

- Rozsah a kvalita kontrolních mechanizmů SUBJEKTŮ působících v konkrétním 
urbanizovaném území (v jejich městech a obcích) a jejich účinnost ve vazbě na 
veřejný zájem (autokontrola↔složité kontrolní systémy), bohužel, neodpovídá 
aktuálním potřebám i  aktuálním požadavkům ve veřejném zájmu. 

- Další příčiny, i velmi specifické (včetně odvolání se na vyšší moc ), bývají rovněž ve 
hře. 

Pozn.: Například v případě vodohospodářských poměrů a podmínek je situace jejich 
zkoumání ve vazbě na výše uváděnou hypotézu komplikována mj. i tím, že je často a právě 
až příliš snadné zavinění ztrát a škod přisoudit téměř výhradně působení přírodních živlů. 
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   Je též důležité základním způsobem zpřehlednit SUBJEKTY obvykle působící 
v konkrétním urbanizovaném území, v jejich městech a obcích (jejich pozice, i ve vztahu 
k řešené problematice, je dána legislativními a dalšími podklady): 

► Stát jako takový, zastupovaný MŽP, MZe, MMR, MPO, MZ , MV, MO, MD, MF,  
► KÚ, Magistrát hl.m. Prahy,  
► Managementy měst a obcí; magistráty, MěÚ, OÚ ORP, OÚ, , ZMS, Vodohospodářské   
     orgány, SVI, IŽP,  
► ČHMÚ, ÚÚR, KHES, SZÚ, SFŽP, Svaz měst a obcí,  
► Provozovatelské společnosti vodohospodářské infrastruktury - Správci vodních toků, 
správci VD, správci rybníků a malých vodních nádrží,  
► Branné či záchranné složky státu: Policie ČR, HZS, ZS, Městská či Obecní policie, 
armáda ČR, SDH  
► Provozovatelské společnosti systémů technické obsluhy urbanizovaného území  
     (provozovatelé DI, např. ŘSD, ČD, TSK, , provozovatelé TI, např. provozovatelé   
     veřejných vodovodů a kanalizací, provozovatelé systémů zásobování energiemi,   
     provozovatelé systémů telekomunikační obsluhy/telekomunikační operátoři, TS,  
► Odborné společnosti, které mají ve svém programu péči o ucelené kvalitní fungování sídel 
a jejich udržitelný rozvoj včetně např. ČKA, ČKAIT, ČSSI, . 
► Majitelé a provozovatelé velkých a větších výrobních a servisních areálů,  
► Malé, větší a velké subjekty – nositelé aktivit zemědělské výroby,  
► Malé, větší a velké subjekty – nositelé aktivit lesního hospodářství,              
► Občané – uživatelé daného urbanizovaného území včetně turistů, i cizinců,  
► Pojišťovny, , masmédia, .; ve všech těchto SUBJEKTECH působí příliš mnoho 
odpovědných, ale jen velmi málo z nich je opravdu zodpovědných .. 
Pozn.: Není vůbec jednoduché se dokázat orientovat v  tom, kdo za co zodpovídá, kdo, jak, 
kdy a co všechno rozhoduje či rozhodl a ovlivnil či způsobil/ovlivňuje či způsobuje (i ve 
vztahu k řešené problematice, problematice technické obsluhy sídel především), jaké jsou 
jeho možnosti a kompetence, jak je tato činnost koordinována a adekvátně též kontrolována?   

   Managementy sídel, zejména menších měst a obcí, bývají prakticky vždy v našich 
podmínkách v obtížné situaci, mají-li rozhodovat o rozsáhlých investičních záměrech (o jejich 
přípravě, realizaci a provozu hotových děl, nikoliv jednoduchých). Je to především dáno 
faktickým stavem veřejné infrastruktury/VI a současně též stavem databází VI, které jsou 
v tomto případě zcela nezbytné, ale málokdy v dostatečném rozsahu a kvalitě disponibilní a 
průběžně dostatečně aktualizovány, dále pak i stavem databází vymezujících výhledové 
řešení v rámci územních plánů obcí/ÚPO, programů rozvoje vodovodů a kanalizací území 
krajů/PRVK ÚK, státní energetické koncepce/SEK, stavem zásad územního rozvoje/ZÚR, 
územně analytických podkladů/ÚAP,  apod., tj. stavem souborů informací závislých též na 
problematických databázích majitelů a provozovatelů VI (dopravní infrastruktury/DI a 
technické infrastruktury/TI). Jinými slovy řečeno, úsek VI sídel nemáme zatím dostatečně 
pod kontrolou a neukazuje se ani možnost rychlé změny k lepšímu a tím i adekvátní možnost 
rozhodovat přesněji a plně zodpovědně. Tato okolnost pak vyvolává nezbytnost větší či 
menší, horší či lepší improvizace, jakkoliv je obecně improvizace nežádoucí, riziková, příliš 
nákladná. Navíc se jedná v případě VI (DI i TI) o úsek silně podceňovaný, projevující se dále 
prakticky jako jistý záludný nástroj, který umožňuje mít uživatele služeb VI (DI i TI) jako svá  
bezmocná rukojmí. Nicméně je nereálné ze dne na den docílit ideálního stavu a nezbývá 
nám, než v maximálně redukovaném rozsahu improvizovat (alespoň však dobře a tak, že 
nedojde k nevratným poškozením a škodám; zůstane alespoň prostor pro postupné celkové i 
operativní dílčí zlepšování situace). Tyto podmínky nás pak nezbavují konkrétní 
zodpovědnosti v případě požadavku stavebního a dalších zákonů na garanci udržitelného 
rozvoje svěřeného správního území příslušného sídla. Je třeba prokázat úsilí vymezit 
ucelenou koncepci systémového řešení, když současně musí být prokazována opravdová 
snaha identifikovat rizika improvizace a účinně je eliminovat. 
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Jaká jsou nejčastější rizika přípravy rozsáhlejších záměrů v sektoru veřejné a zejména 
technické infrastruktury v našich podmínkách?: 

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

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

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

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

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

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

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

●  Celkový nedobrý stav legislativních, technických a dalších podkladů v úseku VI (DI i 
TI) atp. 

Význam použitých či zavedených zkratek: ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav; 
ČKA – Česká komora architektů; ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků; ČSSI – Český svaz stavebních inženýrů; HZS, ZS - Hasičský záchranný sbor, 
Záchranný sbor; GŘ HZS ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky; IZS - Integrovaný záchranný systém; IŽP – Inspektorát životního prostředí; 
JSDHO - Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí; KHES – Krajské hygienicko-
epidemiologické stanice; MD – Ministerstvo dopravy; MěÚ – Městský úřad; MF - Ministerstvo 
financí; MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj; MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu; MO 
– Ministerstvo obrany; MV – Ministerstvo vnitra; MZ – Ministerstvo zdravotnictví; MZe – 
Ministerstvo zemědělství; MŽP – Ministerstvo životního prostředí; ORP - Obec s rozšířenou 
působností; OÚ – Obecní úřad;  PČR - Policie ČR; ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic;  SDH - 
Sbor dobrovolných hasičů; SFŽP – Státní fond životního prostředí; SVI – Státní 
vodohospodářská inspekce; SZÚ – Státní zdravotní ústav; TI – technická infrastruktura; TS – 
telekomunikační systémy; TSK – Technická správa komunikací; ÚAP – Územně analytické 
podklady; ÚPO – Územní plán obce; ZMS – Zemědělská meliorační správa;  ZS - Záchranná 
služba; ZÚR – Zásady územního rozvoje 
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Vložkování kanalizací a vodovodů skelnými 
rukávci se zaměřením na normy a certifikace 

pro nové rukávce  
 

 Ing. Vladimír Vokřál 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, Slezská 350,  

561 64 Jablonné nad Orlicí  

 

Sanace kanalizací 
Pro sanaci kanalizací pomocí rukávců vytvrzovaných na místě se používají v zásadě 2 

metody. Plstěné rukávce protlačované do kanálu inverzní metodou a vytvrzované teplem 
(horkou vodou nebo párou) a skelné rukávce vtahované do potrubí a vytvrzované UV 
zářením. S technickým vývojem pevnějších a tenčích skelných rukávců získává tato 
technologie zejména díky ekonomické výhodnosti a rychlosti postupu prací na stavbě na 
oblibě a je nyní používána ve srovnání s plstěnými rukávci častěji. Ve výhodě jsou 
samozřejmě firmy, které nabízejí obě metody a mohou podle podmínek stavby rozhodnout o 
technicky vhodném řešení.   

Lze konstatovat, že jsou na trhu s kanalizačními skelnými rukávci produkty několika 
výrobců (převážně německých), které jsou technicky, kvalitativně a cenově srovnatelné. 
Technický vývoj skelných rukávců je proto nasměrován do nových segmentů trhu. Tam, kde 
je možné přijít s něčím novým. Jedná se zejména o oblast sanací tlakových kanalizačních 
potrubí, sanací potrubí na pitnou vodu, sanací domovních přípojek a sanací plynových 
potrubí. 

Sanace tlakových potrubí a potrubí na pitnou vodu 
Na trhu jsou již plstěné rukávce protlačované do vodovodu inverzně, které jsou vhodné 

pro styk s pitnou vodou (s certifikátem). Firma SAERTEX představila na mezinárodní výstavě 
IFAT 2016 v Mnichově první skelný rukávec vytvrzovaný UV zářením, který je vhodný pro 
styk s pitnou vodou. Tím vstoupila do tohoto segmentu trhu se všemi výhodami, kterými se 
tato technologie prosadila v oblasti sanací kanalizací: 

• Vysoká pevnost (modul pružnosti) = tenčí stěna, menší hmotnost a rychlejší vytvrzování 

• Impregnace přímo ve výrobním závodě = záruka kvality, rychlost na stavbě, dlouhá 
skladovatelnost, a pro pitnou vodu také garance hygienických podmínek při výrobě 

• Ekonomická výhodnost zejména díky technologické jednoduchosti a rychlosti postupu na 
stavbě 

• Dlouhá skladovatelnost, která umožňuje flexibilitu při plánování sanačních prací 

Vývoj rukávce pro sanaci tlakového potrubí je dokončen a běžně se již používá. Zásadní 
rozdíl mezi rukávcem pro sanaci tlakového potrubí a rukávcem pro sanaci potrubí na pitnou 
vodu je v požadavcích na hygienu – a v příslušných certifikacích.  
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Certifikace skelného rukávce pro sanaci potrubí na pitnou vodu 
SAERTEX získal certifikace ve Spojených státech, Brazílii a v Německu. Aktuálně 

probíhá proces certifikace v některých dalších evropských zemích, m.j. také v České 
republice a na Slovensku. Zatím to vypadá, že by měly být certifikáty vydány bez větších 
problémů a rychle. 

Základem certifikace je posouzení, zda jsou veškeré látky obsažené v rukávci a v jeho 
součástech (pryskyřice, fólie atd.) v souladu s látkami schválenými pro styk s potravinami 
podle Nařízení evropské komise z ledna 2011. Důležité je ale také dodržení nejpřísnějších 
pravidel při výrobě, transportu a instalaci tak, aby v žádné fázi celého procesu nemohlo dojít 
k nepřípustné kontaminaci ohrožující kvalitu pitné vody. Výroba a instalace skelných rukávců 
má v tomto ohledu výhodu, protože celý výrobní proces je kontrolován ve výrobní hale a 
vnitřní povrch rukávce je až do fáze vytvrzování uzavřen. V návodu pro instalaci SAERTEX 
H2O se například požaduje, aby stavební firma použila speciální UV vytvrzovací zařízení pro 
pitnou vodu, aby nemohlo dojít při střídání zakázek na pitnou vodu a kanál ke kontaminaci 
pitné vody. 

Zpracování norem pro vložkování tlakových potrubí a potrubí na 
pitnou vodu 

Zajímavá je otázka zpracování příslušných evropských norem, které je za vývojem, 
výrobou i použitím vlastních produktů ve výrazném zpoždění. V Německu byla vydána 
norma DIN EN ISO 11296 pro beztlaká potrubí, díl 4 této normy popisuje vložkování 
beztlakého potrubí rukávci vytvrzovanými na místě. Tato norma je platná a používá se. 
Obdobně bude existovat norma DIN EN ISO 11297 pro tlaková potrubí, díl 4 této normy se 
bude věnovat vložkování tlakových potrubí rukávci vytvrzovanými na místě. Problém je, že 
tato norma ještě není hotová. A obdobně bude existovat i norma DIN EN ISO 11298 pro 
potrubí na pitnou vodu, díl 4 této normy se bude věnovat vložkování potrubí na pitnou vodu 
rukávci vytvrzovanými na místě. Zpracování a dokončení této normy může trvat ještě několik 
let. Obdobně chybí zpracování těchto norem v České republice. 

To samozřejmě komplikuje certifikaci nového sanačního rukávce na pitnou vodu, protože 
se při stanovení certifikačních podmínek pro výrobu a použití rukávce není o co opřít. 
Podkladem jsou pak požadavky z předchozích certifikací s ohledem na národní hygienické 
předpisy (v ČR vyhláška 409/2005), a dále podklady od výrobce. 
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Obnova vodovodních sítí potrubím z tvárné 
litiny metodou berstlining – zkušenosti 

z realizace 

Juraj Barborik, 

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

Kvalita obnovy potrubních sítí prostřednictvím bezvýkopových technologií úzce souvisí 
s technickými a mechanickými parametry trub a jejich spojů. Tyto parametry zabezpečují, že 
se potrubí (spoje, stěna) nepoškodí, nepřetvoří axiální tažnou silou, nezkrátí se plánována 
doba životnosti a nezvýší se poruchovost. Kvalita a použití trubek z tvárné litiny pro 
bezvýkopové technologie je zaručena výrobními evropskými normami a mezinárodní normou 
ISO 13470 Bezvýkopové technologie aplikace potrubních systémů z tvárné litiny – 
Konstrukční provedení a realizace.  

Úvod 
Na rozvoji bezvýkopových technologií má v posledních desetiletích výrazný podíl i trubní 

materiál z tvárné litiny. Vysokými mechanickými a užitnými vlastnostmi trubek je dosažena 
vysoká bezpečnost a dlouhá životnost obnoveného potrubí.  

K využití technických předností i ekonomických výhod jsou k dispozici bezpečné a 
spolehlivé hrdlové trubky z tvárné litiny. Vysoký stupeň bezpečnosti trubek je dosažen 
vynikajícími mechanickými vlastnostmi materiálu tvárné litiny při extrémním namáhání bez 
poškození. Zvýšené nároky na trubní materiál u metody berstlining a vytlačovací metody jsou 
plněny vysoce zatížitelnými trubkami s pružnými násuvnými dvoukomorovými zámkovými 
hrdlovými spoji např. UNIVERSAL Ve. 

Pro bezvýkopové technologie jsou k dispozici trubky se speciální povrchovou ochrannou 
vrstvou z cementové malty, polyetylenovou popřípadě polyuretanovou ochrannou vrstvou. 
Po posouzení konkrétních podmínek (půdní prostředí, typ „starého“ potrubí, bezvýkopová 
metoda) je možné použít i trubky se základní zesílenou povrchovou ochranou slitinou zinku a 
hliníku např. NATURAL. 

V mnoha městech a obcích dnes dosahuje obnova potrubních sítí metodou bertslining a 
metodou vytlačování s drcením novým potrubím z tvárné litiny významný podíl.

Aplikace technologie berstlining a vytlačovací metody   
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 
zničeno prasknutím, rozřezáno v místě uložení a zatlačeno do okolní půdy nebo vytlačeno 
z půdního profilu do šachty. Nové potrubí je zataženo do prostoru vytvořeného rozšiřovací 
hlavicí. Tímto způsoben se obnovuje staré potrubí z tvrdých/křehkých, měkkých/pružných a 
kovových materiálů. Využívají se k tomu trhací nebo řezné hlavice. Trasa, profil a skladba 
stávajícího potrubí musí být ověřena.   

Pro praktické aplikace poskytuje tvárná litina trubky jmenovitých světlostí DN 80 až DN 
1200. Nově vtažené potrubí může být stejné jmenovité světlosti jako staré potrubí, nebo s 
využitím rozšiřovacích hlavic se jmenovitá světlost může zvětšit o 1 až 2 DN podle 
konkrétních podmínek. 

Vzhledem k tomu, že půdní podmínky jsou obecně nejasné s možným výskytem i ostrých 
fragmentů starého potrubí, poskytují trubky z tvárné litiny stěnu vysokých mechanických 
parametrů, odolnou vůči negativním vlivům poškrábání, vrypům a veškeré půdní agresivitě. 
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U bertsliningu je nutné rozlišovat mezi dynamickou a statickou metodou. U dynamické 
metody se potřebná síla k roztržení stávajícího potrubí vytváří pomocí vhodného 
pneumatického beranícího zařízení. U statické metody berstliningu a vytlačovací metody je 
v popředí trhací/řezací nebo vytláčecí hlavice tažená soutyčím. U všech metod se následně 
rozšiřuje prostor pro zatažení nového potrubí. Proces je bez vibrací. Prostor pro nové potrubí 
je rozšířen přibližně o cca 10%. Vzhledem k typu stávajícího potrubí určeného k obnově 
používá se zejména statický berstlining a vytlačovací metoda.  

Potrubí z tvárné litiny poskytuje výhodu montáže po jednotlivých kusech ve 
startovací/montážní jámě. V cílové strojové jámě je umístěno tažné hydraulické zařízení. 
Soutyčí hydraulického zařízení je zavedeno do původního starého potrubí. Po osazení drtící 
nebo vytláčecí hlavy, rozšiřovací a tažné hlavy se při zpětném pohybu staré potrubí drtí nebo 
vytláčí, prostor pro potrubí se rozšiřuje a zároveň se protahuje nové potrubí.  

Tyto postupy nahrazení starého potrubí lze využít v rovných úsecích. Je nutné zajistit 
předběžný průzkum potrubí určeného k výměně, aby v trase potrubí a na potrubí nebyly 
překážky, které by bránily jeho rozdrcení nebo vytlačení. Případné odbočky od hlavního řadu 
je nutné odpojit a zajistit náhradní zdroj vody, aby nedošlo k přerušení dodávky. 

Potrubí z tvárné litiny se používá pro obnovu stávajícího starého potrubí z šedé litiny, 
azbestu a v posledním období i provozně dožívajících ocelových řadů. 

Berstlining, s instalací nového potrubí z tvárné litiny, lze použít pro celý rozsah 
jmenovitých světlostí DN 80 až DN 1200 a vytlačovací metodu pro profily do cca DN 300 až 
DN 400. Praktické zkušenosti z České a Slovenské republiky jsou s obnovou stávajícího 
potrubí DN 600 novým potrubím z tvárné litiny DN 600 se spojem UNIVERSAL Ve a vnější 
speciální ochranou cementovou maltou. 

Konstrukce litinových trubek pro bezvýkopové technologie  
Trubky z tvárné litiny tlakové třídy C30 až C100 pro bezvýkopové instalace jsou vyráběny 

podle příslušných mezinárodních norem ISO 2531 resp. EN 545 pro vodovody a ISO 7186 
resp. EN 598 pro kanalizace a v souladu s ISO 13470 pro bezvýkopové technologie. 

U bezvýkopových tažných metod se tažná síla přenáší z trubky na trubku pomocí 
pružných násuvných dvoukomorových nebo jednokomorových zámkových (axiálně pevných) 
spojů. 

Obr. 1: Hrdlová trubka s dvoukomorovým zámkovým spojem UNIVERSAL Ve 

 
 

Legenda: 

B – venkovní průměr hrdla 
DE – venkovní průměr hladkého konce 

Pro realizaci jsou k dispozici tažné hlavice, které jsou vyrobeny z tvárné litiny nebo oceli 
stejných mechanických vlastností. Tažné hlavice je možno zapůjčit nebo koupit u výrobce 
trubek. Trhací, řezné, vytláčecí a rozšiřovací hlavice jsou součástí zařízení zhotovitele. 
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Obr. 2: Tažné, trhací, řezné a rozšiřovací hlavice 

 

 

Povrchové ochrany - použití 
Vnější stěna trubek je mechanicky odolná vůči třecím silám, které mohou vznikat při 

realizaci. Při výskytu třecích sil u bezvýkopových metod jsou podle ISO 13470 doporučeny 
následující opatření: 
• při tření hrdlových trubek po hrdle se doporučuje použití trubek s ochranou hrdel 

plechovým ochranným límcem trubek a vnější základní zesílenou ochranou: 

o slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez dalších kovů o minimální 
hmotnosti 400 g/m2 s vrchní krycí vrstvou např. NATURAL 

• při tření hrdlových trubek po hrdle a celém těle trubky se doporučuje použití trubek 
s ochranou hrdel plechovým ochranným límcem a vnější speciální ochranou: 

o extrudovaným polyetylénem podle EN 14628, např. TT-PE tl. 2,00 - 2,50 mm 
o polyuretanovým povlakem podle EN 15189, např. TT-PUX tl. 1800 μm 
o cementovou maltou podle EN 15545, např. ZMU tl. 5 mm. 

 
Speciální povrchové ochrany můhou být v místě hrdlového spoje kompletována pryžovou 

nebo thermosmršťující manžetou. Manžeta kompletuje speciální ochranu a prodlužuje 
životnost litinového potrubí přes 140 let. 

 

Obr. 3: Plechový ochranný límec a manžety pro kompletací ochran 

 
 
Druh povrchové ochrany a její kompletace se odvíjí od konkrétních podmínek místa 

instalace potrubí, druhu stávajícího potrubí, použité bezvýkopové technologie a atributů 
jednotlivých speciálních ochran. Extrudovaný polyetylén a polyuretan je vhodné použít 
při výskytu velmi vysokých hodnot bludných proudů. 
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Obr. 4: Hrdlové trouby z tvárné litiny s pružným násuvným zámkovým 
spojem UNIVERSAL Ve se speciální povrchovou ochranou PE, PUX, ZMU 

 
 

     
Automatické pružné násuvné hrdlové spoje 
Zámkové spoje pro tažné metody jsou flexibilní a pevné v tahu. Dvoukomorové zámkové 

spoje přenášejí axiální síly i při dynamickému vychýlení v průběhu instalace mechanickým 
vzepření zámkových segmentů přes návarek na hladkém konci a prodloužené hrdlo. 
Jednokomorové zámkové spoje s ocelovými zakusovacími segmenty je možno použít pouze 
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 a je vypočtena s koeficientem bezpečnosti (=3).  

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 (DN 100 = PFR 87 kN, DN 1000 = PFR 1725 kN). 

Použití násuvného pružného dvoukomorového zámkového spoje, s vysokými přípustnými 
tažnými silami, umožňuje bezvýkopovou obnovu potrubí bez nebezpečí selhání spoje při 
zatahování. Pružná násuvná hrdla se zámkovými spoji např. UNIVERSAL, v sobě spojují 
těsnost (DN 80 = 100 bar, DN 1000 = 25 bar), robustnost, rychlou a bezpečnou montáž, 
kterou lze provést bez větší námahy během několika málo minut i za těch nejnepříznivějších 
klimatických podmínek.  

Výhodou odlitého prodlouženého hrdla je jeho malý venkovní průměr B ve vztahu 
k vnitřnímu průměru DI=DN (DN/DI 200 = 290 mm, DN/DI 400 = 510 mm).  

Obr. 5: Montáž dvoukomorového zámkového spoje UNIVERSAL Ve®, jednoduché 
spojování trub montážním zařízením nebo řetězovým zvedákem 

   
Mechanická pevnost materiálu stěny trouby 
Minimální pevnost v tahu materiálu trub z tvárné litiny je 420 MPa a tažnost 10 %. 

Nedochází k deformacím, protažení a zeslabení stěny potrubí, které mohou časem vést 
k poruchám. Pevnost v tahu je jeden z nejdůležitějších parametrů stěny potrubí pro 
bezvýkopové aplikace. 

Stěna a spoje litinových trubek nejsou zatěžovány značnými silami vlivem teplotní 
roztažnosti. Například: U montáže 100 m úseku umělohmotného potrubí a venkovní teplotě 
potrubí 25oC, je po zatažení do půdního profilu (teplotní rozdíl cca 15oC) teplotní dilatace 
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v rozsahu 300 mm.  Stejný případ u tvárné litiny představuje teplotní dilataci 15 mm tj. 0,9 
mm na 6 m troubě. Tato hodnota dilatace je eliminována axiální tolerancí danou konstrukcí 
hrdlového spoje. 

Varianty realizace 
Varianta 1: předem smontovaný celý potrubní řad resp. sekce několika trub. 
Varianta 2: jednotlivé trubky.  

Pro první variantu, zatahování celého potrubního řadu, je nutným předpokladem dostatek 
místa ke smontování celého potrubního řadu nebo vedle sebe položených dílčích částí řadu. 
U litinového potrubí se prakticky nepoužívá. 

Druhá varianta, zatahování jednotlivých trubek, potrubí z tvárné litiny využívá výhod 
montáže násuvných zámkových hrdlových spojů. Montáž zámkového spoje je jednoduchá a 
rychlá.  

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 stavební 
délka trubky. Většinou postačí stavební jáma o délce sedm metrů. 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. 

Rozsah a praktické zkušenosti z realizace obnovy 
Realizace obnovy vodovodní sítě bezvýkopovou technologií vyžaduje zhotovitele stavby 

s příslušným technickým a personálním vybavením. Mnohé společnosti již realizují 
rekonstrukce vodovodů bezvýkopovými metodami více než 25 let. Bertslining a vytlačovací 
metoda vyžaduje pro instalaci nového potrubí pouze výkop montážní a strojní jámy a daný 
počet mezijam pro opětovné připojení odboček a přípojek. 

Obnova delších úseků potrubí probíhá postupně v etapách. Délka realizační etapy je cca 
200 m. Obsahuje jednu strojní jámu uprostřed a dvě montážní jámy pro zatažení nového 
potrubí. Jedna montážní jáma je na začátku a druhá na konci úseku realizace. Po kompletní 
realizaci jedné etapy jsou zahájeny práce na navazující etapě s využitím předchozí montážní 
jámy. Vzdálenost strojové a montážní šachty není limitována potrubím z tvárné litiny ale 
strojním zařízením. 

Použití vytlačovací metody umožňuje recyklaci starého potrubí např. ze šedé litiny, oceli. 
Technologie je šetrná k nově zatahovanému potrubí. Nevytváří ostré střepy v prostoru 
zatahování nového potrubí.  

Současná praxe potvrzuje obnovu převážně vodovodního potrubí. Materiálem starého 
potrubí je většinou šedá litina, azbest a ocel. Z hlediska trubního materiálu jsou bezvýkopové 
technologie schopné provést obnovu jakéhokoliv starého vodovodního i kanalizačního 
potrubí.  

Jmenovitý průměr obnovovaného potrubí se standardně pohybuje od DN 65 do DN 300. 
U obnovovaného potrubí DN 65, 80, 100 a 125 je často zvětšován jmenovitý průměr o jednu 
popřípadě o dvě dimenze. Potrubí DN 150, 200, 250 a 300 je obnovováno převážně ve 
stejné dimenzi. Průměr rozšiřovacích hlav je cca o 3-4 cm větší než průměr hrdla litinové 
trubky. Největší realizovaný průměr metodou bertslining je v ČR a SR obnova stávajícího 
ocelového potrubí DN 500 a DN 600 novým litinovým potrubím stejným jmenovitým 
průměrem v celkové délce obnovy potrubí cca 2 km. Jednotlivé zatahované úseky DN 600 
dosahovaly délky až 100 m. 

Postup výměny vodovodního potrubí se skládá ze třech etap: 
• první etapa jsou přípravné práce sestávající ze zřízení staveniště, vyhloubení a zapažení 

jam, zajištění náhradního zásobování vodou, instalace hydraulického tažného zařízení do 
strojní jámy 
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• druhá etapa je vlastní výměna potrubí rozdrcením/rozřezáním nebo vytažením starého 
potrubí a současného zatažení nového litinového potrubí (etapa je ukončena tlakovou 
zkouškou a desinfekcí nového potrubí) 

• třetí etapa je uvedení nového potrubí do provozu propojením na stávající potrubní síť, 
obnovení dodávky vody přepojením přípojek a dokončení zemních prací úpravou terénu 
a komunikace. 

Praktické příklady  

Tab. 1: Obnova potrubí ze šedé litiny DN125, 200 potrubím z tvárné litiny DN150, 200 

Akce: Výměna vodovodu DN125 š. litina→za DN150 tv. litina, DN200 š. litina→ za DN200 tv. litina 

  Klasická pokládka Bezvýkopová pokládka* Úspora bezv. tlg. 

Délka potrubí 

963 m:         
DN 200-393m, 
DN 150-570 m 100% 963 m 100%   

Rozsah zemních prací, 
výkop rýhy 

šířka  1,1 m 
hloubka  2 m   

montážní jáma  6 ks 
- 7,0 x 1,0 x 2,2m 
strojní jáma 5 ks - 
4,0 x 2,0 x 2,7m 

mezijáma 58 ks - 1,5 
x 1,5 x 2,3m     

        

         

Objem výkopu/zásypu  2120 m3   100% 501  m2 24% 76% 

Zpevněný povrch: 
komunikace  1060 m2 100% 213 m3 20% 80% 

Provozní životnost   100%   
100% -
140%** 0-40% 

Přírodní zdroje, energie   100%   22% 79% 

Hluk, životní prostředí, 
omezení   100%   21% 

nehmotný morální 
zisk*** 

* vytlačovací metoda **u trub se speciální ochranou prodloužená životnost na více než 140 let 

*** v současné době se zatím nevyčísluje, v budoucnu v ceně stavby 

 
V letech 1993-1999 byly realizovány pouze jednotlivé stavby bezvýkopové obnovy 

potrubních sítí potrubím z tvárné litiny. V období 2000-2008 již bylo započato systematické 
používání potrubí z tvárné litiny pro obnovu vodovodních sítí. V období 2009-2015 potrubí 
z tvárné litiny získalo díky své robustnosti, odolnosti, technickým a hydraulickým parametrům 
zcela důvěru investorů a provozovatelů. Byly realizovány projekty obnovy potrubních sítí 
jednotlivých ulic, částí měst i celých obcí. Roční průměry obnovy potrubím z tvárné litiny se 
pohybovaly v desítkách kilometrů za rok. 

V některých městech roční objem obnovy bezvýkopovou metodou litinovým potrubím 
dosahoval 40% z celkové roční obnovy vodovodní sítě. V posledních letech se připravují i 
projekty bezvýkopové obnovy vodovodních přivaděčů v extravilánu. 

Realizace bezvýkopové obnovy vodovodní sítě potrubím z tvárné litiny potvrdily  
přednosti bezvýkopových technologií:  
• v redukci narušení komunikací a objemu zemních prací až o 80% 

• v minimalizaci objemu přemístění výkopové zeminy a zásypového materiálu až o 77 % 
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• v malém prostoru pro staveniště a minimalizaci stavby v centru měst a obcí 

• v etapizaci zřizování na sebe navazujících malých stavenišť  

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

• v omezení dopravy, zásobování a podnikání na minimum, zachování průjezdnosti  

• v realizaci bez poškození a ohrožení stromů, potrubních a kabelových sítí 

a zvýraznili přednosti bezvýkopových technologií o: 

• instalaci potrubí nejvyšších mechanických parametrů a těsnosti 

• instalaci potrubí s nejnižší poruchovostí 

• instalaci potrubí s nejdelší provozní životností 

• instalaci potrubí bez rizika poškození v nekontrolovatelném procesu. 

Ekonomické a ekologické posouzení obnovy  
Při ekonomickém posouzení obnovy vodovodní sítě je nutné posuzovat nejenom 

investiční náklady, ale také zohlednit náklady na provoz, údržbu a obnovu po uplynutí 
provozní životnosti. Ekonomické hledisko obnovy úzce souvisí s technickým posouzením. 
Z tohoto hlediska vychází bezvýkopová technologie ve srovnání s klasickou metodou 
otevřeného výkopu mnohem výhodnější. Navíc dnes ještě nejsou ekonomicky vyčíslovány 
veškeré negativní dopady klasické obnovy ve městech a obcích.  

Bezvýkopová technologie obnovy ani v těch nejsložitějších podmínkách při srovnání 
stavebních nákladů nepřekročí výši stavebních nákladů realizace obnovy klasickým 
otevřeným způsobem. 

Významný vliv na kvalitu má výběr trubního materiálu. Potrubní systém z tvárné litiny se 
zámkovými spoji plní svými mechanickými parametry v maximální míře požadavky investora-
vlastníka na provozní spolehlivost a životnost. 

Bezvýkopové technologie jsou efektivnější i z časového hlediska až o 50% oproti 
otevřenému výkopu. Provádění výkopu v plném rozsahu u otevřeného výkopu snižuje 
životnost zpevněného povrchu. Určení a kvantifikace ekonomických a ekologických výhod 
vede k volbě bezvýkopových technologií pro obnovu vodovodní sítě.  

Tyto výhody a přínosy pro životní prostředí a obyvatele jsou potvrzeny konkrétními 
stavbami.  

Závěr 
Při bezvýkopové pokládce a obnově potrubních sítí není možné kontrolovat uložení 

potrubí a je tedy nutné použít nejodolnější a nejrobustnější potrubí, které je nejlépe schopno 
odolat veškeré mechanické zátěži. Při srovnání s ostatními druhy materiálů dosahují trubky z 
tvárné litiny nejvyšších hodnot. Nabízejí nejlepší předpoklady pro pokládku bez poškození i v 
nekontrolovatelných podmínkách uzavřeného bezvýkopového způsobu instalace.  

Technická podpora od fáze přípravy investičního záměru, projektování až po asistenci a 
pomoc kvalifikovaných technických pracovníků přímo na staveništi je bezplatným servisem 
výrobců trub z tvárné litiny.  

Smyslem a cílem všech požadavků kladených na trubní materiál je instalace potrubí bez 
poškození spoje, stěny, vnější plochy, s exaktně kruhovým a největším hydraulickým 
průřezem, bez nepřípustného mechanického pnutí ve stěně trubek a ve spojích. Pouze tak 
lze dosáhnout požadované dlouhé životnosti potrubí.  

Praktické zkušenosti potvrzují, že bezvýkopové technologie obnovy stávajícího potrubí 
novým potrubím z tvárné litiny jsou ekonomické, ekologické a vyznačují se vysokou kvalitou 
instalovaného potrubí. 
 

 

29



Literatura: 

[1] ISO 13470: Bezvýkopové technologie aplikace potrubních systémů z tvárné litiny – 
Konstrukční provedení a realizace 

[2] EN 545: Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní 
potrubí – Požadavky a zkušební metody 

[3] EN 598: Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační 
potrubí – Požadavky a zkušební metody 

[4] Katalog Saint-Gobain PAM: Bezvýkopová pokládka potrubních systémů z tvárné litiny 
 

Obr. 6: Obnova stávajících potrubí všech druhů potrubím z tvárné litiny 

            
 

Obr. 7: Obnova stávajícího ocelového potrubí DN 500 a DN 600 potrubím z tvárné 
litiny 

             
 

Obr. 8: Obnova litinovým potrubím ZMU a TT-PE
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Mechanické parametry vložek vytvrzovaných 
na místě – E-Modul 

Ing. Štěpán Leitner 

TRASKO, a.s. 

 

Úvod 

Modul pružnosti (E-modul) rukávcových vložek je jednou z jejich základních charakteristik. 
Výrazně ovlivňuje deformační vlastnosti rukávcových vložek. Všeobecně platí při stejné 
tloušťce stěny: čím větší je E-modul, tím větší bude výsledná tuhost. 

V dnešní době se stále ještě objevují zadání projektu rekonstrukce kanalizace pomocí 
rukávcových vložek bez statického výpočtu a určení mechanických parametrů rukávcových 
vložek (E-modul, napětí v ohybu a tloušťka). Setkali jsme se ale s případy, kdy jsou 
zaměněny krátkodobé a dlouhodobé hodnoty (E-modulu, napětí v ohybu) a nesprávné 
hodnoty jsou zadány i do statického výpočtu (dle EN 1228), případně jsou použity nesprávné 
hodnoty při zadání zkoušky vzorku ze stavby (ISO 178), což způsobuje poměrně zásadní 
problémy především v případě návrhu parametrů vložky pomocí statického výpočtu. 

 

Způsob stanovení E-modulu rukávcových vložek  

Určení mechanických parametrů rukávcových vložek probíhá na základě testu vzorků 
z vytvrzených rukávů. Testy jsou prováděny na různých dimenzích z několika tvrzení. 
Odebrané vzorky jsou poslány do testovací kanceláře. Výsledky testů jsou testovací 
autoritou poslány certifikační autoritě (např. u vložek vyráběných v Německu je to DiBt), 
která na základě testů vystaví certifikát, kde jsou mechanické parametry uvedeny 
(krátkodobé i dlouhodobé). 

 

Krátkodobý modul pružnosti a krátkodobá pevnost v ohybu 

Zkouška ohybem při tříbodovém zatížení dle DIN EN ISO 178 

Hodnoty krátkodobé pevnosti v ohybu při prvním porušení σfb a modulu pružnosti E0 se 
běžně počítají při zkoušce ohybem při tříbodovém zatížení dle DIN EN ISO 178 s 
modifikacemi DIN EN ISO 11296-4, takže se mohou vztáhnout na výřezy rukávu. Zkušební 
vzorek se rozřeže na jednotlivá zkušební tělesa (5 ks) o šířce 50 mm, kterým se nejprve 
změří tloušťka stěn. Poté se položí zkušební tělesa na dvě opěry a ve středu jsou 
zatěžována konstantní rychlostí, dokud se neporuší.  
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Obr. 1: Zkouška ohybem při tříbodovém zatížení dle DIN EN ISO 178 a DIN EN ISO 
11296-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 ukazuje křivku napětí a deformace, která byla zaznamenána při zkoušce 
ohybem při tříbodovém zatížení. Pro malá zatížení se předpokládá, že kvocient napětí 

a deformace je konstantní. 
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Obr. 3: Výsledky zkoušky ohybem při tříbodovém zatížení: 
Vlevo: Rukáv se syntetickou plstí jako nosným materiálem 

Vpravo: Srovnání sklolaminátového rukávce a plstěného rukávce 
 

 

 

Modul pružnosti ukazuje vztah mezi napětím a deformací při zkoušce ohybem. Udává se v 
megapascalech (MPa) (1N/mm²=1MPa). Obecně materiály s větším modulem pružnosti mají 
menší deformace. 

Pod pojmem pevnost v ohybu se rozumí napětí v ohybu při prvním porušení zkušebního 
vzorku. Také tato hodnota se udává v MPa. 

 

Zkouška pevnosti tlakem ve vrchlíku dle DIN EN 1228 

Pro výpočet mechanických krátkodobých vlastností na úplném rukávu lze provést zkoušku 
pevnosti tlakem ve vrchlíku dle DIN EN 1228. Protože zde je o něco obtížnější získat 
zkušební vzorky než při zkoušce ohybem při tříbodovém zatížení, používají se zkoušky 
pevnosti tlakem ve vrchlíku převážně při zkouškách způsobilosti nových rukávových 
systémů.  

Zkoušky pevnosti tlakem ve vrchlíku poskytují zpravidla přesnější hodnoty, protože zde není 
jako při zkoušce ohybem při tříbodovém zatížení zatěžován pouze výřez, ale celý stavební 
výrobek. Proto se pro statické výpočty používají hodnoty zjištěné zkoušky pevnosti tlakem ve 
vrchlíku.  
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Obr. 4: Zkouška pevnosti tlakem ve vrchlíku dle DIN EN 1228 

 

  

 

Postup při zkoušce pevnosti tlakem ve vrchlíku:  

Trubka se po dobu jedné minuty zatěžuje až do deformace 3 % průměru. Následně se 
deformace drží na konstantní hodnotě po dobu dvou minut. Trubka relaxuje a ze zkušebního 
stroje se odečte síla. Ze síly po celkem třech minutách trvání pokusu, deformace 3 % a 
geometrie stavebního výrobku se podle zákonů statiky vypočítá specifická počáteční kruhová 
tuhost S0 stavebního výrobku (rukávu). Souvislost mezi geometrií stavebního výrobku 
(tloušťka stěny s, průměr dm), modulu pružnosti (E) a kruhové tuhosti S0 podle DIN EN 1228 
je následující: 

 

3
m

0
d
IxES =  = 

3
m

3

dx12
sxE [N/mm²] 

 

Tuhost kruhu je míra pro odolnost trubky proti kruhové deformaci vnějším zatížením. Přitom 
je třeba zohlednit, že pro statické výpočty dle DWA A143-2 se kruhová tuhost rukávu Liners 
SL (tam je označována jako tuhost trubky) vztahuje na poloměr a ne na průměr: 

 [N/mm²]
r12
sES 3
m

3

L ×
×

=  

 

Dlouhodobý modul pružnosti a kríp v ohybu 
Ve statických výpočtech se dnes vychází z doby zatížení sanačních rukávů 50 let. Proto se 
statické výpočty provádějí s dlouhodobými hodnotami pro modul pružnosti a pevnost 
v ohybu. Dlouhodobé hodnoty se stanoví z krátkodobých hodnot dělením tzv. redukčním 
součinitelem pro trvalé zatížení A50let příp. násobením faktorem kríp a 50,dry dle DIN EN ISO 
11296-4.  
 
Základem je, že sanační rukáv je zatěžován během celé své životnosti kontinuálně (např. 
tlakem podzemní vody). Po celou delší dobu životnosti reaguje materiál na stálé zatížení 
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přibývajícími deformacemi (kríp) nebo relaxací napětí. Běžně se toto viskoelastické chování 
přibližně zohledňuje ve statických výpočtech tím, že se krátkodobý modul pružnosti redukuje 
přes redukční součinitel (tzv. krípový faktor) na dlouhodobý modul pružnosti.  
 
 

Obr. 5: Dlouhodobé zkoušky v IKT trvající 10.000 hodin  
Vlevo: Zkouška pevnosti tlakem ve vrchlíku dle EN 761 (ISO 7584), za sucha 

Vpravo: Zkouška ohybem při tříbodovém zatížení DIN EN ISO 11296-4, při vlhku 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:  Určení redukčního součinitele A50 let z dlouhodobé zkoušky pevnosti tlakem ve vrchlíku  

(vyobrazeno: deformace [mm] v čase)  
Poznámka:  a 50,dry = 1/ A50 a = 0,71 

 
 
Redukční součinitel/krípový faktor se běžně počítá pomocí zkoušek způsobilosti na 
zkušebních vzorcích, které se zatěžovaly v dlouhodobé zkoušce pevnosti tlaku ve vrchlíku 
po dobu 10.000 hodin. Dlouhodobé zkoušky ve zkoušce ohybem při tříbodovém zatížení, 
příp. za vlhka (uložení ve vodě) jsou také možné. Naměřená deformace na konci zkoušky po 
10.000 hodinách se přitom extrapoluje na 50 let. Z toho se vypočítá dlouhodobý modul 
pružnosti pro dobu zatížení 50 let.  
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Pro rukávy ze syntetické plsti jsou například běžné krípy v ohybu mezi 10 % a 15 %. U 
rukávů ze skelných vláken jako nosný materiál jsou možné hodnoty mezi 5 % a 10 %. 
 
 

Obr. 2:  Měřící body deformace pro 24h kríp v ohybu  
(vyobrazeno: deformace [mm] v čase) 

 
 

 
 
 

 

Rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými hodnotami E-modulu 

Z výše uvedeného je patrné, že krátkodobé mechanické parametry sanačních vložek se 
určují na základě zkoušek. Dlouhodobé hodnoty jsou přepočteny pomocí redukčního 
součinitele pro životnost 50let dle DIN EN ISO 11296-4. 

Mechanické parametry vložek používané při: 
• statických výpočtech - pro statický 

výpočet sanačních rukávů je tře ba 
provést jejich posouzení při provozu. 
Přitom je třeba stanovit nejvyšší 
očekávané zatížení během plánované 
doby životnosti (běžně 50 let) a je třeba 
počítat s dlouhodobými hodnotami 
materiálových charakteristik. Pro účely 
statického výpočtu se používají 
dlouhodobé hodnoty E-modulu a napětí 
v ohybu stanovených dle normy EN 
1228. 
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• testech vzorků ze stavby - testy materiálu 
se provádí za účelem ověření hodnot 
vytvrzeného rukávu stanoveného statický 
výpočtem (zadáním). Testy materiálu jsou 
přípustné pouze na reprezentativním 
vzorku. Zkouškou se ověřují krátkodobé 
hodnoty E-modulu a napětí v ohybu dle ISO 
178. Pro ověření E-modulu a napětí 
v ohybu se používá zkouška 3 – bodovým 
ohybem, případně zkouška tlakem ve 
vrchlíku (kruhová tuhost). 
 
 

Tabulka č. 1: Příklad krátkodobých a dlouhodobých mechanických parametrů dle ISO 
178 a EN 1228 u dvou typů skelných vložek. 

 
 
 
 
 
 

 

Zařazení rukávcových vložek do skupin dle E-modulu a ohybového 
napětí 

Pro různé rukávcové vložky byly definovány charakteristické materiálové skupiny (viz. 
tabulka). 

Podle dlouhodobého obvodového E modulu a dlouhodobého napětí v ohybu se nabízený 
produkt zařadí do materiálové skupiny, u níž je minimálně dosaženo obou jmenovaných 
charakteristických hodnot 

Tabulka č.2: Charakteristické materiálové skupiny 

Mechanické vlastnosti Alphaliner 500G Alphaliner 1800 
ISO 178 EN 1228 ISO 178 EN 1228 

Krátkodobý modul pružnosti (Mpa) 8 500 9 776 13 858 16 304 
Dlouhodobý modul pružnosti (Mpa) 5 312 6 110 10 578 12 445 
Krátkodobé napětí v ohybu (Mpa) 180 280 
Dlouhodobé napětí v ohybu (Mpa) 112 213 

Skupina  Dlouhodobé hodnoty v  N/mm2 
E-modul podle DIN 
EN 1228  

Ohybové 
napětí  

Rukávcová vložka ze syntetických vláken (plsti) 
1 1 000 23 
2 1 500 31 
3 1 400 14 
4 1 400 16 
5 1 400 18 
6 1 500 17 

37



 
 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikace použitých rukávcových vložek 

Zhotovitel musí doložit způsobilost stavebních materiálů, které chce použít k provedení. 

Smí se používat pouze produkty a příslušné výrobní metody, u kterých bylo předloženo 
osvědčení o způsobilosti, podle DIN EN ISO 11296-4. Za osvědčení o způsobilosti se 
považuje také obecná stavební schválení platná v Evropské unii.  

V tomto osvědčení o způsobilosti musí být kromě jiného uvedeny i relevantní charakteristické 
hodnoty výrobku (E-modul, napětí v ohybu), a to jak dlouhodobé, tak krátkodobé dle ISO 178 
i dle EN 1228. 

 

Závěr 

Závěrem bych chtěl zdůraznit nutnost doložit způsobilost stavebních materiálů (sanačních 
vložek) osvědčením uděleným oprávněnou certifikační autoritou v EU a dále nutnost uvedení 
srovnatelných mechanických vlastností rukávcových vložek jak pro účely statického výpočtu, 
tak pro zkoušky materiálových vlastností po instalaci a vytvrzení. 

7 1 500 18 
Rukávcová vložka ze skelných vláken 

8 3 500 75 
9 4 000 80 

10 4 500 85 
11 5 000 90 
12 5 500 95 
13 6 000 100 
14 6 500 105 
15 7 000 110 
16 7 500 115 
17 8 000 120 
18 8 500 125 
19 9 000 130 
20 9 500 135 

POZNÁMKY 
1) Dlouhodobý e-modul z pokusu s vrcholovým tlakem 

extrapolován na 50 let a dlouhodobé napětí v ohybu 
podle věstníku ATV-M 127-2 

2) Poissonova konstanta je u všech materiálů μ=0,35 
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Ul. Pekařská 15.2.1976 aneb proč likvidovat IS 
po ukončení jejich životnosti 

 

Ing. Marek Helcelet 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

Abstract  

Příspěvek se zabývá tragickou událostí, spojenou s propadnutím povrchu nástupního 
ostrůvku tramvaje v Brně v r. 1976 a pokouší se nalézt souvislost se zmizením těla oběti 
s nezmapovaným průběhem nezlikvidovaných inženýrských sítí po ukončení jejich funkce.  

Úvod 

Ukládání inženýrských sítí (IS) se sice řídí prostorovým uspořádáním dle ČSN 73 6005, ale v 
omezeném prostoru městských komunikací, zejména v historických částech měst a obcí 
dochází k situacím, kdy IS byly (a naneštěstí někde stále jsou) budovány bez jakéhokoliv 
ohledu na ostatní sítě. Současně dochází k tomu, že již nefunkční, „opuštěné“ IS nejsou 
zlikvidovány jejich odstraněním ze země, ale jsou ponechány v jejich trasách, čímž dochází k 
„síťovému znečištění“. V případech, kdy se jedná např. o elektrické či sdělovací kabely je to 
nepříjemné při zřizování dalších sítí (nutnost prověřování jejich funkčnosti a s tím spojeným 
zdržením nové stavby apod.), ale většinou to nemá nějak výrazný dopad na povrch 
komunikace, pokud dojde k jejich destrukci. Jestliže se však jedná o sítě větších průměrů 
(plynovody, vodovody a kanalizace), může to mít katastrofální následky, tak, jako tomu bylo 
jedno únorové nedělní poledne r. 1976 na ul. Pekařské v Brně. 

Událost 

15. února 1976 těsně po poledni přijížděla na zastávku Pekařská směrem k Mendlovu 
náměstí tramvaj, z níž vystoupil p. Miroslav Šudák a při sestoupení na nástupní ostrůvek 
(obr. 1) došlo k propadnutí povrchu a pádu p. Šudáka do kaverny, zčásti zaplněné vodou. 
Pan Šudák se zachytil kabelů, které přes propadlinu vedly a ve snaze pomoci mu, do 
kaverny spadla ještě paní Marie Bartošová, která šla s přítelkyní do nemocnice u sv. Anny. 
Dle svědectví dalších cestujících se i ona kabelů jednou rukou zachytila, ale neudržela se, 
spadla do vody a zmizela. Pana Šudáka se podařilo zachránit, ale paní Bartošovou, ani její 
tělo se při záchranných pracích, trvajících několik dní, nepodařilo nalézt. Při výkopových 
pracích, spojených s hledáním byl použit bagr s prodlouženým ramenem, schopným dostat 
se do hloubky kolem deseti metrů, přičemž bylo nalezeno několik uměle vytvořených 
podzemních prostor, ale ani přivolaný vyhlášený proutkař p. Hradil nedokázal v těchto 
sklepích a chodbách tělo oběti neštěstí nalézt.  
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      Obr. 1 – Místo propadliny 

 

Příčiny události  

Již několik hodin před propadnutím povrchu byl na centrálním vodárenském dispečinku 
(CVD) tehdejší Vodohospodářské správy města Brna (dnešní BVK, a.s.) zaznamenám 
prudký pokles tlaku na výtlačném řadu z úpravny vody v Pisárkách do vodojemu a v něm 
výrazný úbytek vody. Čerpání bylo okamžitě zastaveno a neprodleně byla vyslána 
pohotovostní četa s úkolem nalézt pravděpodobnou havárii na hlavních vodovodních řadech. 
I když se tato četa při svém pátraní blížila k místu poruchy, nástupní ostrůvek se propadl 
dříve, než k němu pracovníci vodáren mohli dorazit. Při odčerpání vody z kaverny bylo 
zjištěno, že se v místě nachází vodovodní potrubí s výrazným poškozením stěny (odtržená 
část). Vodovodní potrubí bylo z r. 1871. Bylo součástí prvního, základního rozvodu hlavních 
vodovodních řadů a bylo přívodem vody pro město z tehdy stavěné první pisárecké úpravny 
vody, uvedené do provozu v r. 1872. Potrubí bylo ze šedé litiny, pravděpodobně anglické 
výroby, profilu 16" (palců), tedy přibližně dnešních 400 mm, na tehdejší dobu výstavby 
opravdu profil dosti veliký. Přes své značné stáří - v době havárie 106 let, nevykazovalo 
nadměrně vysokou poruchovost, i když již jeho výměna byla při uložení ve frekventované 
komunikaci s kolejovou dopravou potřebná. V té době však prostředků na obnovu stávající 
sítě bylo málo a hlavně - chyběly na ni stavební kapacity, upřednostňována byla nová 
výstavba vodovodů pro rychle rostoucí panelová sídliště (v té době politická priorita) na úkor 
obnovy dosluhující stávající vodovodní sítě. I dnes více než stoleté potrubí ze šedé litiny, 
které je ještě v provozu, není až tak výjimečné. I 1. Březovský přivaděč je v provozu již 103 
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let a jeho potrubí ze šedé litiny je doposud ve výborném stavu s prognózou dalšího 
spolehlivého provozu nejméně 50 let. Prvotní příčinou tragické havárie ale nemuselo být 
prasklé vodovodní potrubí. Při odkrytí starých, zřejmě středověkých podzemních prostor, 
nalezených v místě havárie se tyto mohly pomalu pod vodovodem propadat a způsobit tím 
náhlou destrukci poměrně křehkého litinového potrubí. Masivní únik vody pod poměrně 
vysokým tlakem potom potrubí roztrhl, takže se do země dostávala nejen stále ještě čerpaná 
voda, ale i voda z výše položeného vodojemu, což v kombinaci s možností úniku vody do 
dutých prostor způsobilo velice rychlý vznik kaverny. Co bylo prvotní, zda postupný vznik 
kaverny v důsledku menšího úniku vody z netěsného spoje, nebo náhlý po prolomení nějaké 
části nezmapovaných historických podzemních prostor pod vodovodem či v důsledku „únavy 
materiálu“ potrubí z r. 1871 již dnes nelze zjistit. Starý vodovod byl nahrazen v r. 1981 
vodovodem DN 300 a porušená část potrubí po havárii zřejmě nebyla podrobena žádným 
zkouškám pro zjištění příčiny porušení. 

Hypotézy důvodů nenalezení těla 

Hypotéz, proč se při pokusu o nalezení těla paní Bartošové nic nenašlo, je více. Některé jsou 
více, jiné méně reálné, některé hraničící až s konspiračními teoriemi. Nejvíce reálnou 
variantou je ta, že se oběť po pádu do kaverny utopila či udusila rozmělněnou zeminou a 
poté se propadla do dosud neprozkoumaných neznámých sklepení či chodeb, odkud ji 
proudící voda strhla dále po proudu do míst, kde již nikdo nepátral. Další varianta je, že sice 
pád mohla přežít, ale k její smrti došlo zasypáním zeminou a opět bylo její tělo odneseno 
proudem vody. V době neštěstí byla velmi populární (a dodnes naneštěstí je) varianta, že se 
tělo oběti (ať živé či mrtvé) dostalo do kanalizačního systému města Brna a po šestnácti 
letech byla část kosterních pozůstatků nalezena v řece pod vyústěním jedné z odlehčovacích 
komor. Tato varianta je z technického hlediska nereálná. Nejvíce za vlasy přitaženou 
hypotézou je, že paní Bartošová do kaverny vůbec nespadla a využila příležitosti k tehdy 
nelegálnímu opuštění republiky a to buď z vlastní vůle, nebo za přispění jedné ze složek 
Veřejné bezpečnosti, nechvalně proslulé StB. 

Reálnost hypotéz 

Hypotéza o pádu do neprozkoumaných prostor nejvíce odpovídá reálným skutečnostem a 
možnostem. Ulicí Pekařská je jednou z nejstarších historicky dochovaných přístupových cest 
do královského města a postupem staletí došlo vlivem navážek, terénních úprav apod. ke 
zvýšení její nivelety na dnešní úroveň. Podél cesty v podhradí docházelo k postupnému 
osídlování a budování nejrůznějších sklepů, propojených chodbami, které dodnes nejsou 
prozkoumány a zmapovány. Přitom jsou tyto sklepy v několika výškových úrovních, některé 
jsou zasypány, jiné nikoliv, takže možných prostor, kde tělo paní Bartošové mohlo skončit je 
hodně. 

Hypotéza o možnosti, že by se tělo mohlo dostat po pádu do kanalizace, není možná, 
protože v blízkosti propadliny sice vede stoka DN 800/1200, ale bezprostředně po nahlášení 
tragické události pracovník kanalizačního provozu v doprovodu příslušníka VB prolezl trasu 
kanalizace po celé délce Pekařské ulice a následně až k řece Svratce, a to i proti směru 
průtoku. Stoka nebyla porušena, v blízkosti kaverny byla zaústěna přípojka DN 200 a poblíž 
ní sice byla část stěny prasklá, takže se do stoky mohla dostat část vody z prasklého 
vodovodního řadu, ale v žádném případě ne tělo korpulentní ženy, navíc s ohledem na roční 
období oblečené do kožichu. Výusť z odlehčovací komory, kde měly být po šestnácti letech 

41



pozůstatky nalezeny, je vzdálena od místa havárie několik kilometrů a navíc v době, kdy 
k neštěstí došlo, fyzicky tato OK neexistovala a byla vybudována až šest let po tragické 
události. 

Možnost poslední, tedy, že se paní Bartošová do kaverny vůbec nedostala, je opravdu spíše 
z oblasti thrileru a filmů, než z oblasti reality. I když nelze ověřit časovou souslednost dějů, 
které proběhly v okamžiku propadnutí povrchu, z výpovědí svědků vyplývá, že v jednom 
okamžiku na kabelu viseli jak p. Šudák, tak pí. Bartošová společně. Představa, že se, zcela 
jistě v šoku nacházející žena veletočem dostane opět na povrch a jako David Copperfield 
divákům zmizí z očí, je přinejmenším úsměvná. I když šly fámy, že tato žena byla trestně 
stíhána a prchla před nástupem trestu, musela by prokázat neuvěřitelnou duchapřítomnost a 
pohotovost, aby se jí něco takového podařilo. Podvariantou této hypotézy pak bylo, že paní 
Bartošová na místě vůbec nebyla a p. Šudákovi se snažila pomoci její přítelkyně paní 
Rusňáková, která ovšem do kaverny nespadla a následně vydala křivé svědectví, a to buď o 
své vlastní vůli, nebo v důsledku řízení agenty StB, jejichž řízenou osobou byla paní 
Bartošová. I když byla Stb opravdu všeho schopná, otázka koordinace příjezdu tramvaje na 
místo havárie právě v okamžiku, kdy se propadne povrch a do díry někdo spadne, by asi 
skutečně byla nad její síly. 

Otázkou tedy zůstává, čí byly kosterní pozůstatky, které se měly najít o několik let později jak 
v řece Svratce, tak i v řece Svitavě, tedy na místech, od sebe vzdušnou čarou vzdálených 
zhruba 1,0 – 1,3 km. 

Obr. 2 – Přibližná místa nálezů kosterních pozůstatků 
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Jak vysvětlit nevysvětlitelné? 

Podle neověřených zpráv byly v r. 1986 při čištění řeky Svratky od nánosů nalezeny kosterní 
pozůstatky a o šest let později, pod v r. 1976 neexistující OK pod ul. Kšírovou v Brně – 
Komárově, část kalhot s několika kostmi dolních končetin, v nichž pozůstalí po paní 
Bartošové poznali, že se jedná o krimplenové kalhoty s všitým klínem, který si tam paní 
Bartošová sama všila, neboť byla silnější postavy. Ještě o půl roku později pak měla být na 
levém břehu Svitavy v Brně – Černovicích nalezena část lebky, později (po zavedení 
forenzní metody zkoumání dle DNA) Kriminalistickým ústavem určené, že patří zmizelé. 

Jestliže nebudeme předpokládat, že všechny výše uvedené neověřené informace jsou fikcí, 
aby byl ze strany Policie ČR uzavřen podivný případ zmizení, čemuž by mohla nasvědčovat 
skutečnost, že vyšetřovací spis záhadně také zmizel a tvrzení syna paní Bartošové, že nikdy 
nebyl ze strany policie kontaktován ohledně identifikace, potom je nutné hledat možné cesty, 
kterými by se po několika letech ostatky mohly dostat na místa, kde byly nalezeny. 

Pokud tedy vezmeme jako skutečnost, že opravdu byly nalezeny kosterní pozůstatky, 
odpovídající svou DNA paní Bartošové, kanalizací se do dvou od sebe poměrně vzdálených 
toků dostat nemohly, je nutné hledat nějaké jiné vysvětlení. Jednou z možností by mohla být 
cesta podzemím. Z historických map lze vyčíst, že jak se měnila tvář města, docházelo i 
k úpravám na drobných vodních tocích, které městem Brnem protékaly. Tyto potoky, strouhy 
či svodnice byly zasypávány, překládány, zatrubňovány a časem se na ně „zapomnělo“. 
Jedním z takových vodních toků byl mlýnský náhon, vedoucí mj. i ve spodní části ul. 
Pekařské, a který byl zaústěn do říčky Ponávky při ul. Dornych. Koryto Ponávky prochází 
městskou částí Komárov a je zaústěno do řeky Svratky asi půl kilometru nad odlehčovací 
komorou Kšírova, kde byly nalezeny kosti s kalhotami a nedaleko od Ponávky současně teče 
i Svitava, na jejímž břehu měla být nalezena část lebky. První část otázky, jak se mohly 
kosterní pozůstatky dostat na rozdílná místa by tak mohla být zodpovězena. Zbývá otázka, 
jak by se do zaklenutého bývalého mlýnského náhonu mohly pozůstatky dostat a proč až 
s několikaletým zpožděním?  

Jak již bylo uvedeno, podoba ul. Pekařské se v důsledky zástavby v průběhu let měnila. Na 
jižním svahu hradu Špilberku postupně vyrůstaly činžovní domy a to i v místech, kde vedlo 
původní odvodnění od jižního bastionu hradu, které vedlo do ul. Pekařské a dále do toku 
mlýnského náhonu. Koncem dvacátých let minulého století došlo k výstavbě domů na ul. 
Pellicově a stoka od hradu byla přepojena do nové kanalizace v této ulici, část stoky pod 
novými domy byla zrušena, a zbývající část stoky přestala být funkční, ale nedošlo k jejímu 
zrušení. Stoka byla ve skalním masivu vylámána, a protože je místy průchodná, místy 
průlezná, v minulosti mohla být také využívána jako úniková cesta při obléhání hradu. Tato 
stoka je však podrobně zmapována jen v úseku od hradu po ul. Pellicovu, ale její orientační 
průběh je také patrný na starých mapách, přičemž její hloubka v ul. Pekařské není známá, 
v každém případě je ale historická stoka podstatně hlubší, než všechny inženýrské sítě 
v okolí. Orientační trasa stoky vede poměrně blízko místu propadu povrchu, takže se mohlo 
stát, že oběť neštěstí mohla spadnout do této jinak suché, opuštěné stoky. Po uzavření 
vodovodního výtlačného řadu a vyprázdnění potrubí mezi místem havárie a vodojemem, 
došlo k ukončení proudění vody a tělo mohlo být zachyceno ve stoce, kde nebylo nalezeno. 
Po uvolnění měkkých tkání a zetlení oděvu se pak mohly kosterní fragmenty dostat do 
zaklenutého koryta náhonu a následně pak do Komárova.  
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Jestli tomu tak skutečně bylo, či nikoliv, nelze s určitostí tvrdit, ale bylo by to snad jediné 
možné logické vysvětlení. 

Závěr 

I když se v tomto případu z dnešního pohledu nejednalo o typickou inženýrskou síť, je 
zřejmé, že ponechávat v zemi stará vedení bez jejich prokazatelné likvidace může 
v budoucnu přinášet dalším generacím nejen problémy s umísťováním vedení nových, ale 
může vést i k tak tragickým následkům, jaké vedly k příčině propadnutí povrchu nástupního 
ostrůvku a k úmrtí nic netušící ženy.   
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Standardizace pro Berstlining a použití v praxi 
Ing. Petr Krejčí 

Duktus litinové systémy s.r.o. 

Úvod 
Problematika standardizace pro jednotlivé a u nás používané bezvýkopové metody, která 

by byla platná a využívaná na celém území České republiky se probírá již několik let. Na 
konferenci v Plzni r. 2013 padlo usnesení, v rámci kterého budou v horizontu několika let pod 
záštitou CzSTT probíhat přípravné práce na obecných standardech či předpisech pro 
provádění jednotlivých využívaných metod. V následujícím článku přiblížím obsah předpisů 
pro bezvýkopovou metodu berstlining. 

Standardy pro Berstlining 
Podstatou tohoto předpisu má být kromě představení příslušné metody provádění, také 

přesné stanovení vhodných trubních materiálů, které je nutné pro úspěšné a kvalitní 
zhotovení dané metody použít. A to je nesmírně důležité, protože pokud chceme 
bezvýkopové technologie udržet na vysoké úrovni kvality, musí tomu odpovídat i způsob 
provádění s ohledem na životnost daného díla. Jedině touto cestou dojde k zachování přízně 
stávajících investorů, ba co víc je zde předpoklad, že si bezvýkopové metody oblíbí i 
investoři, kteří je doposud nevyužívali. 

Dokument slouží ke snadné orientaci v bezvýkopové pokládce potrubí (z tvárné litiny, 
plastové, ocelové) pomocí metody berstlining. Tuto bezvýkopovou metodu lze využít 
v různých odvětvích výstavby a je možné ji vhodně doplňovat a kombinovat s různými 
způsoby a postupy stavebních prací. Technologie je nejčastěji používá pro pokládku potrubí 
různých sítí technické infrastruktury (vodovody, tlakové kanalizace, plynovody atd.).  Týká se 
i podobného použití při vtahování potrubí do chrániček. 

Kromě popisu metody, dotčených norem a různých definicí jsou v textu tohoto 
dokumentu obsaženy informace o požadavcích před realizací, popis realizace samotné a 
požadavky na trubní materiály a spoje.  

Požadavky před zahájením stavby 
Před započetím samotných prováděcích prací, je třeba pečlivě provést přípravné práce, 

aby bylo možné zjistit, která další opatření je třeba učinit k provedení kvalitního pracovního 
výkonu. Pro každou fázi stavby musí být pečlivě sestaven plán postupu prací se zřetelem k 
technickému provedení procesu. Už v PD je nutné zajistit vhodné zvolení způsobu realizace 
stavby. Je nutné brát v úvahu vhodné rozmístění startovacích a koncových jam s ohledem 
na směr zatahování.  

PD by taktéž neměla opomenout: 

• Způsob přepojení nového potrubí do sítě – nový úsek musí být zprovozněn až po 
provedení příslušných tlakových zkoušek a hygienických atestů (potrubí pro pitnou vodu). 
Tyto podmínky jsou všeobecně známé a musí respektovat dané normy nebo požadavky 
příslušného provozovatele. 

• Způsob řešení odboček, přípojek a lomů na síti - odbočky a přípojky je třeba napojit 
v otevřeném výkopu stavby, lomy na potrubí se řeší individuálně dle jejich velikosti. 
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Při plánování (PD) a realizaci stavby je třeba zohlednit bezprostřední stav starého potrubí 
a možné vlivy na okolí, např. stlačitelnost okolní půdy, hloubku uložení stávajícího potrubí, 
jeho DN a druh materiálu. Na základě existujících podkladů (např. od provozovatele), 
plánování, staré dokumentace nebo místního průzkumu např. prostřednictvím částečného 
odkrytí trub, by mělo proběhnout pečlivé vyjmutí zkušební části úseku potrubí, které má být 
obnoveno.  

Dále je třeba zdokumentovat: 

• Vnější průměr stávajícího potrubí a jeho materiálové složení 

• Vnější průměr přes hrdla (pokud je hrdlové potrubí) 

• Tloušťku stěn potrubí 

• Monitorovat: počet armatur na trase 

počet opravných třmenů 

počet domovních přípojek 

počet vzdušníků a kalníků 

počet odboček 

• Evidovat:  hloubku uložení stávajícího potrubí po trase 

počet a výskyt vertikálních a horizontálních lomů na trase 

případné umístění betonových bloků a tvarovek 

• Souběžné nebo křížící trubní vedení nebo jiné vedení dalších IS s ohledem na jejich 
bezporuchovost 

• Stavby městského inženýrství např. lampy veřejného osvětlení, autobusové zastávky atd. 
(v případě vedení trubních sítí v jejich blízkosti). 

Požadavky na dodavatele 
Společnosti, které se specializují na provádění bezvýkopových technologií, musí 

disponovat kvalitním zázemím a stavebními stroji, určené pro dané výkony. Součástí 
úspěšné realizace je správné dodržení technologických postupů a navazujících prací. Pro 
výkon je potřeba použít správné trhací nebo řezné hlavice, adekvátní rozšiřovací hlavice tak, 
aby bylo vytvořeno odpovídající rozšíření pro nové potrubí. Při výběru vhodného průměru 
rozšíření je nutné v závislosti na typu půdy zvážit, k jakým důsledkům s ohledem na otřesy a 
sesuvy půdy, by mohlo dojít. Nedílnou součástí správného postupu je použití tažné hlavy, 
která slouží pro spojení nového potrubí se soustavou rozšiřovací a trhací hlavice, která 
následně navazuje na tažné tyče. Použití tažné hlavy je možné konzultovat s dodavatelem 
trubních materiálů. 

Obsluha pracovních strojů smí být prováděna pouze vyškoleným personálem 
seznámeným s návodem k obsluze pracovních strojů a s odpovídajícími pracovními návody. 
Společnosti pověřené provedením bezvýkopových prací musejí disponovat požadovanou 
kvalifikací a kvalifikovanými pracovníky. Pracovníci by měli být zvlášť proškoleni na montáž a 
spojování nově zatahovaného potrubí. Požadovanými potvrzením se vítězná dodavatelská 
firma musí před zahájením stavby prokázat. 

Trubní materiály a spoje 
Pro potrubí určené pro bezvýkopové technologie berstliningem, platí všeobecné pravidlo 
týkající se použití vhodných materiálů s dostatečně odolnou vnější mechanickou ochranou. 
Tento požadavek je dán zejména kvůli ochraně proti zemnímu tlaku a proti poškození 
potrubí. Vnější mechanická ochrana musí splňovat podmínky rázové odolnosti, podmínky pro 
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přilnavost vnější ochranné vrstvy a podmínky odolnosti proti vrypům. Jakékoli navíjené 
pásky, pásy, taktéž zesílené nebo továrně vyráběné vrstvy PE, PUR a dalších měkkých 
materiálů, by neměly být pro tento způsob bezvýkopových technologií z výše uvedených 
důvodů schváleny. 

Tažné síly vyvozené od tažné soupravy se přenášejí v každém jednotlivém spoji. Proto je 
nutné nepodcenit výběr vhodných spojů pro každý materiál. Např. pro tvárnou litinu se musí 
použít jištěný bezešroubový dvoukomorový spoj s návarkem na volném konci trouby. Tento 
spoj je zajištěn litinovými segmenty nebo litinovými zámky a je opatřen těsnícím kroužkem 
umístěným v těsnící komoře. Každý spoj je nutné z důvodu zamezení znečištění atd. opatřit 
vhodnou ochranou např. krycí termosmrštitelnou nebo překryvnou manžetou a ocelovým 
límcem. 

Výrobci potrubí z tvárné litiny, termoplastického potrubí a ocelových potrubí, nabízejí ve 
svém sortimentu kvalitní mechanické ochrany proti výše zmíněným rizikům. Taktéž mají ve 
svém sortimentu jištěné spoje na tah, přímo určené pro bezvýkopové technologie. Standardy 
pro metodu berstlining systémy těchto spojů a typy vnějších mechanických ochran zohledňují 
a přímo doporučují. 

Použití v praxi 
Bezvýkopová technologie metodou berstliningu je v České republice rok od roku více 

využívána. Ke stálým investorům, každým rokem přibývají i ti noví. Dlouholeté zkušenosti jim 
umožňují na svém zájmovém území provádět více staveb s využitím této metody. Kvalitní 
provedení je však možné pouze s kvalitním potrubním materiálem s kvalitní mechanickou 
ochranou a vhodnými spoji. Existují lokality, kde si obnovu vodohospodářské infrastruktury 
bez této metody již nedovedou představit. Tito investoři jsou po těch letech již zkušení a 
zběhlí, využívají odborných prováděcích firem a platí zde přísné dodržování a kontrola 
použitých materiálů. Přijmutí standardů pro bezvýkopové technologie a jejich začlenění do 
zadávacích podmínek, pro ně bude formalitou. Ostatní, méně zkušení, musí trvat na 
dodržování postupů a používání vhodných materiálů, dokud se toto nestane běžnou součástí 
bezvýkopové výstavby. Jedině tak bude zajištěna kvalita, kterou investor požaduje a zároveň 
mu bude deklarována dlouhodobá životnost, což by měla být jedna ze zásadních podmínek. 

Fotodokumentace předpisově prováděných staveb. 

 

          Obr. 1: Detail osazení zatahovací hlavy na potrubí 
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                Obr. 2: Detail spoje potrubí s ocelovým ochranným límcem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Obr. 3: Střepy z roztrhaného stávajícího potrubí 
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Využití bezvýkopových technologií na stavbě 
"Přerov  - výstavba levobřežního a 

pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a 
Kozlovic“ 

Ing. Sodomka Michal 

OHL ŽS, a.s. 

V loňském roce v rámci celé republiky probíhalo dokončování více či méně zajímavých 
vodohospodářských staveb z důvodu ukončení dotačního programu EU. Některé stavby byly 
velmi zajímavé a také náročné. Toto lze říci o stavbě v Přerově, kterou realizovala naše 
organizace. Na této stavbě byla podstatná část řešena bezvýkopovými technologiemi.  

Popis projektu a jednotlivých částí 
Účelem projektu bylo provést rekonstrukci části kanalizační sítě města Přerov. Celkem 

bylo provedeno 9 619 m nové kanalizace a kanalizačních výtlaků. Dále byla součástí 
projektu výstavba dvou retenčních nádrží s celkovým objemem 4 750 m3.   

Celý projekt byl rozdělen do šesti samostatných stavebních částí (viz. Obr. č. 1): 

- UČ1 – Kmenová stoka N, nábř. Dr.E. Beneše 

- UČ2 – Retenční nádrž RN-OK1Na 

- UČ3 – Hlavní stoka A-1, ulice Tovačovská 

- UČ4 – Retenční nádrž RN-OK1A-1-1 

- UČ5 – Kanalizace Dluhonice 

- UČ6 – Kanalizace Kozlovice 

Obr. 1: Celková situace stavby 

 
Zdroj: zadávací dokumentace stavby 
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O složitosti a rozmanitosti celého projektu vypovídá samotné umístění jednotlivých částí 
stavby, kdy se podcházeli stávající komunikace, železniční trať a část stavby byla v souběhu 
s řekou Bečvou, kterou jsme také křížili jednoramennou shybkou. Při realizaci stavby bylo 
použito několika typů bezvýkopových technologií, kterýma naše firma disponuje. Části stavby 
UČ2, UČ4 a UČ6 byly realizovány klasickým způsobem, na ostatních částech UČ1, UČ3 a 
UČ5 byl pro výstavbu kanalizace použit vždy alespoň jeden typ bezvýkopová technologie. 

Použité technologie na jednotlivých částech stavby: 

- UČ1 – protlaky sklolaminátových trub DN 1200 (dl. 35 m) a DN 1400 (dl. 72 m), byly 
realizovány jako ručně kopané protlaky 

Obr. 2: Situace jednotlivých protlaků na UČ1 

 
Zdroj: zadávací dokumentace stavby 

 

- UČ3 – protlaky sklolaminátových trub DN 1400 v celkové délce 167 m a také protlak 
sklolaminátových trub DN 2400 v délce 19 m, které byly realizovány jako ručně 
kopané protlaky. Na této části stavby byla jako specifikum realizována ražba štítem 
DN 3600. Trasa byla složena ze dvou protisměrných oblouků bez možnosti korekce 
v šachtách. Tyto byly realizovány až za razícím štítem jako šachty nasazené. Celková 
délka úseku byla 447 m. Vystrojení štoly bylo provedeno sklolaminátovým potrubím 
DN 2400.   
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Obr. 3: Situace jednotlivých protlaků na UČ3 

 
Zdroj: zadávací dokumentace stavby 

 

Obr. 4: Situace úseku realizovaného štítem DN 3600 

 
Zdroj: zadávací dokumentace stavby 

 

- UČ5 – PE chráničky d 315 (pod železnicí a pod řekou Bečvou) pro kanalizační výtlak 
d 160, celková délka chrániček byla 182,17 m a byly realizovany pomocí technologie 
horizontálně řízeného vrtání 
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Obr. 5: Situace výtlaku na UČ 5 

 
Zdroj: zadávací dokumentace stavby 

 

Popis a realizace jednotlivých částí 
UČ1 Kmenová stoka N, nábř. Dr.E. Beneše – na této části se jednalo o rekonstrukci 

stávajícího sběrače na pravém břehu řeky Bečvy. Na trase byly provedeny dva kopané 
protlaky ze sklolaminátových trub. Pod železniční vlečkou do firmy PRECHEZA mezi 
šachtami ŠN-05 a ŠN-06 je proveden ručně kopaný protlak DN 1200. Při provádění tohoto 
protlaku došlo k částečnému zachycení betonového křídla mostní opěry. Tato byla po 
dohodě s projektantem a majitelem odbourána z čelby protlaku, který byl dokončen dle 
schváleného projektu. Druhý protlak sklolaminátových trub DN 1400 byl navržen pod 
pětikolejnou železniční tratí (kolejové zhlaví Olomouc – Přerov, Přerov – Ostrava). Jak se 
později ukázalo, jednalo se o nejsložitější protlak na celé stavbě. Dle zadávacích podmínek 
byla trasa protlaku navržena v trase stávající kanalizace. Toto technické řešení se později 
ukázalo jako neproveditelné. Kontrolní sondou bylo zjištěno, že stávající kanalizace je 
masivně obetonována, kdy průměr tohoto obetonování je větší než vnitřní průměr nově 
budované kanalizace (viz. Obr. č. 7). Dále bylo zjištěno, že potrubí stávající kanalizace je 
železobetonové, silně armované (viz. Obr. č. 6), takže původní technické řešení projektanta 
předpokládalo realizaci nového sběrače bezvýkopovou technologií (např. Iseky, 
Herrenknecht) by nebylo možno z důvodů masivní armatury realizovat (viz např. havárije 
Iseky při realizaci podchodu železniční trati Brno – Modřice). Po zjištění všech dalších 
podmínek (poloha všech IS, ověření polohy křídel nového mostu, základy původního mostu) 
byla projektantem navržena nová trasa těsně v souběhu se stávající kanalizací.  

Při hloubení startovací šachty bylo nutné vybourat část stávající kanalizace a provést 
obtok z důvodu osazení protláčení soupravy do požadované polohy. 

Další přípravné práce už probíhali v souladu s projektovou dokumentací a byla zahájena 
ražba protlaku. Jak se však ukázalo, ne všechny problémy byly vyřešeny změnou polohy 
protlaku a ve staničení 40,5 m se v celém profilu čelby objevila kamenná zeď (viz. Obr. č. 8). 
Kontrolou dalších dokumentů bylo zjištěno, že se jedná o mostní křídlo z poloviny 19. století, 
kdy byla budována severní dráha v „Rakousko – Uherské monarchii“. Tato zeď měla být 
původně o 4 m mimo novou trasu protlaku, než bylo uvedeno, a proto došlo ke kolizi. 
Dočasně bylo zjištěno, že se jedná o zeď mocnosti 1,5 m a ve staničení bude zastiženo 
druhé opěrné křídlo starého mostu. Práce bylo nutné zastavit do doby, než byl projektantem 
stanoven další postup prací, který odsouhlasil i zástupce provozovatele dráhy. Jelikož ze 
získaných podkladů nebylo patrné, jaké nadloží nad kamennou zdí při ražbě zůstane, byla 
projektantem navržena injektáž nadloží z čelby protlaku. Injektáž byla navržena tak, aby se 
co nejvíce eliminovalo riziko případného vykomínování nadloží do protlaku pod 
provozovanou kolejí. Jako další opatření byla po dobu překonávání této zdi nařízena pomalá 
jízda. Po překonání druhého křídla tohoto starého mostku již ražba byla dokončena bez 
komplikací. V místě prostupů kamenné zdi byla ještě provedena výplňová injektáž pro 
zamezení případných poklesů nadloží. 
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Obr. 6: Bourání stávající kanalizace 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

 

Obr. 7: Pohled na vybouranou kanalizaci 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

   

Obr. 8: Pohled na čelbu protlaku s injektáží nadloží 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 
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UČ3 - Hlavní stoka A-1, ulice Tovačovská – jednalo se o část na které se nacházelo 
nevíce úseků realizovaných bezvýkopovou technologií. Trasa kanalizace je vedena 
z převážné části ulicí Tovačovská a dále pokračuje mezi lagunami k retenční nádrži. Jednalo 
se zde o čtyři kusy ručně kopaných protlaků DN 1400 a jeden DN 2400 (viz. Tabulka č. 1). 
Úsek mezi ulicí Tovačovskou a retenční nádrží je proveden pomocí mechanizovaného štítu 
DN 3600. 

 
Tabulka č. 1: profily a délky jednotlivých protlaků 

  

Vlivem výskytu velkého množství inženýrských sítí (u některých sítí nebyl znám ani 
majitel) nebylo možné použít technologii beranění ocelových Larseny. Proto na zapažení 
startovacích šachet byly použity ocelové pažnice UNION rozepřené pomocí I-profilů (viz. 
Obr. č. 9). Hloubky jednotlivých šachet se pohybovaly až do 6 m. 

Obr. 9: Pažení šachty ŠA-1-25 na ulici Tovačovská 

 
 Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

Z geologického hlediska ražba protlaků na této části probíhala bez větších komplikací. 
Na čelbě protlaků se objevovaly štěrkopísky, hladina podzemní vody byla kontinuálně 
snižována čerpáním z hydrovrtů. Při provádění protlaku mezi ŠA-1-33 a ŠA-1-34 nám práce 
zpestřila příroda, kdy při intenzivních deštích došlo k havárii stávající betonové kanalizace, 
která vedla nad protlakem. Vlivem této havárie začala dešťová voda protékat skrz štěrkové 
vrstvy až k protlačovanému potrubí a kolem něho drénovala do šachty. Hladina vody 
nakonec vystoupala až do protlaku (viz. Obr. č. 10). Samotný déšť trval ani ne hodinu, ale 
následky jsme likvidovali dva dny. Nejprve jsme museli ověřit, odkud k přítoku vody došlo a 
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co je jeho přesnou příčinou. Po lokalizaci poruchy dešťové kanalizace jsme provedli opravu a 
protlak dokončili. 

 

Obr. 10: Zatopení šachty při přívalových deštích ŠA-1-33 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

 

Na ÚČ 3 v úseku mezi ŠA-1-04 a ŠA1-10 byla kanalizace realizována pomocí 
mechanizovaného štítu DN 3600. Celková délka tohoto úseku je 447 m při průměrném 
spádu 0,7 ‰. Plocha výrubu byla 10,41 m2. Nadvýrub za vnější stěnou betonových 
segmentů byl vyplněn pomocí tříděného kameniva frakce 3/6 mm s následných 
zainjektováním cementovou směsí. Trasa nově budovaného sběrače je provedena dvěma 
protisměrnými oblouky s vložení přímého úseku. Při vlastní realizaci nebylo možné přesně 
dodržet poloměr prvního oblouku z důvodu překážek v trase (kmeny a pařezy starých stromů 
- viz. Obr. č. 11). Drapák štítu nebyl schopen tyto kmeny odtěžit, a tak bylo přistoupeno 
k ručnímu obnažení a postupnému vyřezávání. Samotná ražba byla prováděna mezi 
lagunami přerovské teplárny. Hladina podzemní vody byla při ražbě snižována soustavou 24 
hydrovrtů.  

 

Obr. 11: Situace stavby po změně projektu  

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 
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  UČ 5 - Kanalizace Dluhonice – v místí části Dluhonice byla již dříve vybudována 
kanalizace. Ovšem nebyla napojena na stoku, která by odváděla splaškové vody na čistírnu 
odpadních vod. Tato nevyhovující situace byla projektantem vyřešena pomocí čerpací 
stanice a kanalizačního výtlaku, který je napojen na sběrač A. Samotný výtlak je veden pod 
koridorovou tratí, kde křižuje 5 kolejí a pokračuje volným terénem až k řece Bečvě. Samotný 
výtlak je proveden z PE potrubí d 160. Křížení železniční tratě a koryta řeky Bečvy bylo 
provedeno bezvýkopově. Průměr chráničky byl 300 mm. Pod železniční tratí měla chránička 
délku 57,5 m a pod korytem řeky 124,67 m. Obě tyto chráničky byly provedeny pomocí vrtné 
soupravy Grundodrill 25 N.  

Obr. 12: Vrtná souprava Grundodrill 25 N při realizaci chráničky pod železnicí 

 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

 

Závěr 
Za poslední roky se jednalo o jednu z velmi složitých, ale zajímavých staveb, jak 

technologicky tak i složitostí výrobních procesů. Stavba byla náročná pro všechny 
zúčastněné strany, jak pro nás jako dodavatele prací, tak i pro projektanty a dozory stavby. 
Všechny nesnáze a změny projektu se nakonec podařilo dokončit v požadovaném termínu a 
snad i ke spokojenosti investora a provozovatele.  
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ŠTOLOVÁNÍ VERSUS MIKROTUNELOVÁNÍ 
JAKO EKVIVALENT TUNELÁŘSKÉHO 

DILEMATU „NATM“ NEBO „TBM“ 
 

Igor Fryč 
 
Příspěvek je snahou o parafrázi dřívější úvahy profesora Zdeňka Eisensteina na téma 

výhodnosti nasazení plně mechanizovaných razících štítů (TBM) v porovnání s klasickou 
technologii nové rakouské tunelovací metody (NATM). Profesor Eisenstein byl velkým 
vizionářem, který předvídal a propagoval využití podzemních prostor jako „čtvrté dimenze“ 
pro rozvoj velkých městských aglomerací. Zároveň byl zastáncem masového využití 
mechanizovaných štítů a to ještě v době, kdy tento obor nebyl zdaleka tak rozvinutý a 
různorodý. Zároveň však dokázal i teoreticky definovat hranice, kdy je nasazení TBM 
efektivní, a kdy již nikoliv. 

Kromě technického odůvodnění, proč se rozhodnout použit v praxi mikrotunelování 
nebo klasické štolování, se příspěvek tak zabývá i exaktním stanovením výhodnosti 
jednotlivých technologií. Kritériem pro posouzení je ekonomika výstavby při shodných 
předem stanovených hydrogeologických podmínkách.
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ZPEVŇOVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ PODZEMNÍCH 
LINIOVÝCH STAVEB CHEMICKÝMI 

INJEKTÁŽEMI 
Ing. Zdeněk  Cigler 

Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 1199/10, 
716 00, Ostrava – Radvanice, tel. 00420 602 727 630, e-mail: 

zdenek.cigler@minovaglobal.com 

Anotace: 
Autor ve svém příspěvku seznamuje odbornou veřejnost s prováděním těsnících a 
zpevňovacích injektáží různými typy polyuretanových, organicko-minerálních a 
metakrylátových pryskyřic. Tyto chemické injektáže v kombinaci se speciálními způsoby 
kotvení lze úspěšně využívat pro zpevňování a utěsňování ostění podzemních objektů vč. 
liniových staveb jako jsou štolové přivaděče vod, kanalizační sběrače a stoky, technologické 
štoly, kolektory apod. Aplikace těchto technologií významně přispívají k dlouhodobému 
zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. 

Summary

The conference paper acquaints professional public with the performance of sealing and 
reinforcing grouting by using differents types of polyurethane, organic mineral and 
methacrylate resins.  The chemical grouting combined with special anchoring techniques 
can be successfully used for reinforcement and sealing of underground construction linings 
including linear buildings such as gallery water, collectors and sewers, technical galleries, 
collectors and the like. Application of these technologies significantly contributes to the long-
term securing of underground construction sites. 

Úvod 
V každé zemi existuje vedle velkých železničních a silničních tunelů celá řada různých 
liniových podzemních objektů. Jedná se o vodohospodářské štolové přivaděče vody, o různé 
kanalizační sběrače a stoky, o technologické štoly, kolektory apod. Tato díla jsou zpravidla 
provozována a spravována vodohospodářskými a energetickými společnostmi, velkými 
výrobními podniky a obcemi. 

Do roku 2008 tato díla nespadala pod dozor Státní báňské správy. Tuto situaci však změnila 
vyhláška Českého báňského úřadu č. 49/2008 Sb. , kterou  doplnila ještě  vyhláška č. 
13/2013 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. Na základě 
těchto předpisů je vlastník podzemního objektu v předepsaných lhůtách povinen zajistit 
prohlídky k ověření bezpečného stavu objektu. Tyto prohlídky jsou prováděny 
prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců organizace, která má zřízenou báňskou 
záchrannou stanici. Vlastník podzemního díla je též povinen zajistit prohlídkou navržené 
požadavky na opravu podzemního objektu. 
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V příspěvku chci představit injekční směsi pro provádění těsnících a zpevňovacích injektáží 
a některé technologie, které jsou využívány pro opravy ostění podzemních objektů a 
přispívají k zajištění jejich bezpečného a provozuschopného stavu. 

1. Nejčastější poruchy ostění liniových podzemních objektů 
 
U většiny starších liniových podzemních objektů je jejich ostění porušeno celou 
řadou defektů vzniklých z rozličných příčin. Jedná se o defekty, které nemusí být 
závažné, ale také o defekty, které mohou být pro stav objektu nebezpečné: 
 
lokální defekty malého rozsahu – např. malé bodové otvory vzniklé korozí výztuže, 
nedostatečným zhutněním betonové směsi apod. 
 
lokální defekty většího rozsahu – výraznější otvory o ploše několika centimetrů a 
decimetrů čtverečních, které zpravidla vznikly v čase kumulací drobných lokálních 
defektů, mnohdy ještě z doby výstavby objektu špatným zhutněním betonové směsi, 
nedokonalým vyplněním vrchlíku objektu nebo dlouhodobými průsaky vody přes 
lokální drobné poruchy.  
 

liniové defekty – zejména podélné a příčné trhliny, které vznikají např. dynamickým 
namáháním konstrukce, pohyby okolního masivu, nedokonalým provedením  
betonové konstrukce apod. 
 

      
 
Výše uvedené defekty se postupně zhoršují a rozšiřují, zejména dlouhodobým 
působením pronikající vody. Technický stav ostění se postupně zhoršuje, proudící 
voda vyplavuje jemnou frakci z okolního masivu a za ostěním se vytváří volné 
prostory, které mohou dosáhnout takových rozměrů, že dojde ke ztrátě stability 
ostění a k jeho destrukci. Díky tomuto procesu může dojít ke vzniku vážných havárií 
podzemních liniových objektů, při kterých dochází nejen k poškození podzemního 
objektu, ale i k vážným a nebezpečným propadům povrchu území. 
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2. Osvědčené způsoby provádění oprav 
2.1. Utěsňování průsaků a přítoků vody 

Jako nejvhodnější a nejúčinnější technologie se jednoznačně osvědčila nízkotlaká 
injektáž dvoukomponentními polyuretanovými pryskyřicemi, v některých 
speciálních případech pak nízkotlaká injektáž metakrylátovými gely. Injektáž je 
prováděna přes jednoduché mechanické pakry průměru 13 mm. které uzavírají 
injekční vrty průměru 14 mm. Vlastní injektáž je prováděna injekčními čerpadly 
pro polyuretanové pryskyřice nebo metakrylátové gely. Některé používané 
pryskyřice i gely jsou schváleny pro styk s pitnou vodou . 

        

2.2. Opravy větších otvorů a dutin v ostění 

Opravy těchto poruch jsou prováděny vyčištěním dutiny mechanicky nebo 
tlakovou vodou, přikotvením a vložením ocelové výztuže - armování, uzavřením 
dutiny příložným bedněním a následným provedením beztlakové nebo nízkotlaké 
injektáže dvoukomponentními polyuretanovými pryskyřicemi. 

             

2.3. Opravy trhlin a spár 

Pro opravu trhlin a spár se osvědčila tzv. „armovaná injektáž“. Jedná se o 
nízkotlakou utěsňovací a zpevňovací injektáž trhliny. Do injekčních vrtů průměru 
14 mm se před provedením injektáže vkládají ocelové, sklolaminátové nebo 
nerezové  pruty průměru 10 – 12 mm. Po provedení injektáže se z těchto prutů 
stávají jakési „utopené“ svorníky, dochází ke kvalitnímu „sešití trhliny“ a utěsnění 
trhliny. Díky svým fyzikálně-mechanickým vlastnostem se pro tuto technologii 
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uplatňují hlavně dvousložkové polyuretanové pryskyřice 

        

2.4. Opravy dilatačních spár 

Opravy dilatačních spár je vhodné provádět injekčním vícesložkovým 
metakrylátovým gelem, který je trvale pružný, je schopen reversibilně přijímat a 
uvolňovat vodu v závislosti na okolním prostředí. Před vlastní nízkotlakou 
injektáží se ústí dilatační spáry uzavře trvale pružným těsnícím tmelem Carbolan 
M na bázi modifikovaného polymeru silanu. Následně se provede vyplnění 
prostoru dilatace nízkotlakou injektáží gelem Carbocryl Wv přes boční injekční 
vrty průměru 14 mm 

2.5. Vyplňování kaveren za ostěním díla, kotvení ostění 

Pro vyplňování volných prostor za ostěním díla se osvědčily organicko-minerální 
pryskyřice. Používají se v závislosti na podmínkách v okolním prostředí díla buď 
velmi rychle reagující a silně napěňující pryskyřice, nebo pryskyřice s nízkým 
stupněm napěnění a vysokou výslednou pevností. Výplňová injektáž je prováděna 
jako nízkotlaká. V případech, kdy je nutné ostění díla stabilizovat a zpevnit 
přikotvením k okolnímu masivu, se používají zavrtávací injekční kotevní tyče typu 
R nebo Titan. Injektáž kotev je pak provedena buď polyuretanovou pryskyřicí, 
nebo pryskyřicí organicko-minerální. 
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3. Přehled technologií a používaných chemických injekčních 
hmot společnosti Minova Bohemia s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.  Utěsňování průsaků a přítoků vody 

Maloprůměrové 
injekční vrty Ø  
14 – 29 mm 

Jednoduché 
mechanické pakry  
Ø 13 -28 mm 

Nízkotlaká injektáž 
tlak do 3,0 MPa 

2 komponentní PUR 
pryskyřice: 
CarboPur WF 
CarboPur WFA 
CarboPur WX 
WF a WFA schváleny pro 
styk s pitnou vodou 
 
Metakrylátové gely: 
CarboCryl Hv 
CarboCryl Wv  
schváleny pro styk s pitnou 
vodou 

Injekční čerpadla 
elektrická: 
DV 97  
Booster10A 
Minibooster 5K 
pneumatická: 
S 35, GSF 35 
poháněné 
lidskou silou: 
NČ Duo (nožní) 
Cyklo  DV 97 

3.2. Opravy otvorů a dutin v ostění 

Vyčištění dutiny, 
přikotvení a montáž 
armování, 
zhotovení 
příloženého 
bednění 

Maloprofilové boční 
injekční vrty Ø  
13-29 mm 

Jednoduché 
mechanické pakry 
 Ø 13 – 28 mm 

Beztlaková, nebo 
nízkotlaká injektáž 

2 komponentní PUR 
pryskyřice:  
CarboPur WF 
CarboPur WFA 
schváleny pro styk s pitnou 
vodou 
 
organicko-minerální 
pryskyřice: 
Geoflex 
Wilkit Foam T 
 

Injekční čerpadla 

elektrická: 

DV  97 

pneumatická: 

S 35, GSF 35,  

GX 45, DP 40 

poháněné lidskou 
silou: 

NČ Duo,  

Cyklo DV 97 

62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

3.3. Opravy trhlin a spár 

Technologie 
armované injektáže 

Vložení ocelových, 
sklolaminátových nebo 
nerezových prutů do 
maloprůměrových vrtů 

V případě otevřené 
široké trhliny 
zhotovení příložného 
bednění 

Jednoduché 
mechanické pakry Ø 
13 – 28 mm 

Beztlaká, nebo 
nízkotlaká injektáž 

2 komponentní PUR 
pryskyřice: 
CarboPur WF 
CarboPur WFA 
CarboPur WT  
všechny schváleny pro styk 
s pitnou vodou 
Carbocrackseal H Plus 
 
Metakrylátový gel: 
CarboCryl Hv 
schválen pro styk s pitnou 
vodou 
 

Injekční čerpadla 
elektrická: 
DV 97  
Booster 10A 
Minibooster 5K 
pneumatická: 
S 35, GSF 35 
poháněné 
lidskou silou: 
NČ Duo (nožní) 
Cyklo  DV 97 
 

3.4. Opravy dilatačních spár 

Vyčištění spáry, 
uzavření ústí spáry 
sendvičovou 
ucpávkou, tj. vložení 
těsnícího profilu z 
pěnového polyetylenu 
a zatmelení ústí spáry 
tmelem Carbolan,nebo 
Carbolan M 

Maloprofilové boční 
injekční vrty Ø 14 mm 

Jednoduché 
mechanické pakry Ø 
13 mm 

Beztlaková, nebo 
nízkotlaká injektáž 

Injekční metakrylátový gel 

Carbocryl Wv 

schválen pro styk s pitnou 
vodou 

Injekční čerpadla  

elektrická: 

Booster 10A 

Minibooster 5 K 
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4. Injektážní čerpadla  

      
Elektrické čerpadlo DV 97                            Pneumatické čerpadlo S 35 
vhodné pro těsnící injektáže PUR prysk.     vhodné pro těsnící a výplňové  injektáže 
 

   
Nožní čerpadlo NČ Duo                                  Pneumatické čerpadlo Booster 10 A  
vhodné pro těsnící injektáže - PUR  prysk.     vhodné pro metakrylátové gely 

3.5. Vyplňování kaveren, kotvení ostění 

Injekční vrty Ø 29 – 51 
mm 

Mechanické pakry 
Hydraulicky rozpínané 
pakry PS 40-6  
injekční zavrtávané 
kotevní tyče R 25, R 32, 
Titan 30 

2 komponentní PUR 
pryskyřice: 
CarboPur WF 
CarboPur WFA 
 
organicko-minerální 
pryskyřice: 
Wilkit Foam T 
Geoflex 

Injekční čerpadla 

pneumatická: 
S 35, GSF 35, 
GX 45, DP 40 
SK 90 (zubové) 
vrtací soupravy: 
hydraulická nebo 
pneumatická lafeta  
a sáňová vrtací 
kladiva 
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Problematice různých potíží při provádění chemických injektáží v podzemních 
liniových dílech jsem se podrobně věnoval v příspěvku na konferenci NO-DIG 2010 
v Liberci. 

Proto chci pouze připomenout, že provádění chemických injektáží v takovýchto dílech 
je prací velmi specifickou, při které je nutné řešit celou řadu 
technických,organizačních a bezpečnostních problémů. Jedná se o práci ve 
ztížených, až extrémních podmínkách. Mezi hlavní problémy patří: 

• komplikované přístupy na pracoviště a velká vzdálenost pracovišť od vstupu 
do díla 

• hygienicky obtížné prostředí 
• zpravidla neexistence přípojek energií (elektřina, stlačený vzduch) 
• nutnost ruční a různě improvizované dopravy materiálů a techniky 
• nutnost řešit osvětlení a větrání pracoviště 
• nutnost řešit ochranu životního prostředí – zabránit kontaminaci vod 
• zajištění bezpečnosti pracovníků 

 

                         

V neposlední řadě musím připomenout, že provádění chemických injektáží 
v liniových podzemních dílech je nutné chápat jako práce k zajištění stability 
podzemních prostorů (podzemní sanační práce) a dle § 3, písm. e, zákona č. 
61/1988 Sb. se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem. 
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Provádějící organizace musí mít pro tuto činnost platné oprávnění Obvodního 
báňského úřadu a je povinna 8 dní předem ohlásit místně příslušnému 
Obvodnímu báňskému úřadu zahájení, ukončení a přerušení činnosti  na dobu 
delší než 30 dnů. Rovněž chci připomenout, že projekt sanace musí být 
zpracován odborně kvalifikovanou osobou báňský projektant, která je osobou 
způsobilou projektovat činnosti prováděné hornickým způsobem na základě 
osvědčení o odborné způsobilosti vydaném rovněž Obvodním báňským úřadem. 

Závěr  
Pro zpevňování a utěsňování ostění podzemních liniových staveb chemickými      
injektážemi samozřejmě existuje vedle uvedených pryskyřic společnosti Minova Bohemia  
i celá škála jiných pryskyřic od různých výrobců.  
 
V příspěvku jsem se snažil shrnout a popsat své poznatky a zkušenosti získané od roku 
1996, tedy za dobu 20 let, po kterou jsou uvedené pryskyřice ve společnosti Minova 
Bohemia  používány pro provádění chemických injektáží. Za toto období bylo popsanými 
technologiemi a pryskyřicemi úspěšně sanováno ostění mnoha významných podzemních 
liniových staveb jako např. štolové přivaděče pitné vody Želivka ( pitná voda pro Prahu a část 
Středočeského  kraje ),  Podhradí–Dolejší Kunčice ( pitná voda pro Ostravu a okolí), Švařec 
– Běleč I.  a Běleč II.- Štěpánkovice ( pitná voda pro Brno a okolí ),  některé železniční tunely 
v České i Slovenské republice, městské kolektory v Brně , metro V.A Praha v úseku Dejvická 
–Motol a další.  
Potřebné technické informace tj. technické a bezpečnostní listy  v příspěvku uváděných 
injekčních pryskyřic a injekčních čerpadel jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách 
www.minova.cz. 
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Problematika volby prováděcí technologie 
v podzemním stavitelství 

Karel Franczyk 

Nezávislý geotechnik 

Podzemní stavitelství je v zásadě jednoduchá, až prostoduchá disciplína, kde více než o 
složité výpočty či analýzy jde o zkušenosti a poznatky z praxe. Rád používám výraz svého 
dlouholetého nadřízeného, ing. Mušky, že poznatky v geotechnice se získávají přes 
zablácené gumáky. 

Proto doufám, že nynější – byť velmi chvályhodná – snaha CzSTT o vytvoření typových 
standardů pro jednotlivé technologie nesklouzne do formálně i obsahově zbytečně složitých 
vývodů a postupů. A to i přesto, resp. právě proto, že sám se na některých z připravovaných 
standardů podílím. 

Proto jsem se nad rámec všech dosavadních snah o standardizaci jednotlivých 
technologií a jejich metodiky výběru pokusil sestavit velmi jednoduché desatero pro správné 
provádění a výběr bezvýkopových metod. Nevycházím z žádných vědeckých prací ani 
zahraničních či evropských norem, ale výlučně ze svých bolestně získaných zkušeností své 
dosavadní dvaatřicetileté praxe inženýra geotechniky. 

Desatero správného provádění BT  
Následující pomůcka může posloužit všem, kteří připravují či zvažují stavbu s využitím 

bezvýkopových technologií a necítí se být dostatečně fundovaní k tomu, jak se vyvarovat 
nejobvyklejších chyb. Legrační je, že všechny dále uvedené body mají vesměs už nyní 
jednoznačnou oporu v legislativě, přesto se velmi často nedodržují. Mám zejména na mysli 
legislativu vztahující se k tzv. „činnosti prováděné hornickým způsobem“ (ČPHZ). Nedá se 
sice položit úplné rovnítko mezi ČPHZ a BT, ale pro účely našeho článku to udělat můžeme. 
Ostatně, pokud budeme dle následujících zásad postupovat i u staveb BT, které do ČPHZ 
nespadají (např. 28 metrů dlouhý podvrt v prostředí městské zástavby), tak sice budeme 
zdánlivě zbytečně opatrní, ve skutečnosti ale velmi správně obezřetní a budeme se chovat 
v souladu s dobrou odbornou praxí. Zbývá jen dodat, že vše, co bylo a bude v tomto článku 
řečeno, se týká metod nové pokládky a ne oprav, zejména ne bezvýkopových oprav bez 
přítomnosti lidí v podzemí. 

Pravidlo 1 – Výběr projektanta 
V báňské legislativě je důležitá funkce přisouzena „báňskému projektantovi“. Jen on smí 

navrhovat, počítat, projektovat a popřípadě i měnit díla prováděná ČPHZ. Osvědčení pro 
báňského projektanta získává firma i samotný projektant přezkoušením na Obvodním 
báňském úřadu, které se periodicky opakuje každých pět let. Z pohledu stavebního musí mít 
projektant i autorizaci ČKAIT pro geotechniku. 

V zásadě tedy nejde o nic jiného, než o to, aby stavby BT projektovali vždy jen takoví 
projektanti, kteří mají jak autorizaci ČKAIT pro geotechniku, tak i osvědčení „báňského 
projektanta“ z OBÚ. Dále by mělo být požadováno, aby prokázali, že již opakovaně 
projektovali stavbu podobného charakteru, jako je ta, kterou právě připravujeme. Paleta BT 
je totiž velmi široká a i projektanti s platnými osvědčeními nemusí mít žádné zkušenosti 
s některými technologiemi. Měli by tedy prokazatelně doložit, že již stavbu obdobného 
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charakteru (jak z hlediska druhu použité BT, tak z hlediska IG poměrů) s přiměřeným 
úspěchem navrhovali. 

V zásadě v geotechnice platí, že největší problémy začínají ve fázi projektu, a že nejhorší 
projekty dělají lidé, kteří s projektováním dané stavby nemají žádné zkušenosti.  

Pravidlo 2 – Inženýrsko geologický průzkum 
Zjednodušeně se dá říci, že čím víc pozornosti se věnuje IG poměrům v místě, tím bude 
stavba lépe připravená a tím snadněji se bude provádět. Velmi varuji zejména, před 
projektem nebo zadáním stavby, kde není o geologii ani zmínka nebo jen odkaz jednou 
větou na jakési starší rešerše nebo archivní dokumenty. 

Existují sice i opačné extrémy, kdy pro stavbu dvacetimetrového protlaku pod říčkou 
dostanete mnohosetstránkový elaborát popisující danou lokalitu od dob paleozoika až do 
dnešních dnů včetně sáhodlouhých tabulek veškerých vlastností hornin a zemin, zejména 
těch, které vás celkem nezajímají – ale to je mnohem příznivější alternativa. Každý rozumný 
geotechnik rád věnuje těch pár hodin četbě sebedelší IG zprávy a ví sám nejlíp, které 
stránky může při četbě přeskočit, a které naopak musí číst pomalu a opakovaně.  

Ideální je samozřejmě zlatá střední cesta, což znamená obstojný geologický průzkum, který 
stručně shrne historické souvislosti lokality, popíše na základě vrtného průzkumu horninové 
či zeminové složení s důrazem na veškeré potenciální anomálie, bude zahrnovat i přehledné 
údaje o základních parametrech, jako je křivka zrnitosti, pevnost v tlaku, hladina PV, moduly 
přetvárnosti apod. a provede také nealibistické zatřídění. 

Kdokoliv kdykoliv začne zvažovat či připravovat nějakou stavbu s BT, musí začít studiem 
inženýrsko geologických poměrů, jinak dopadne špatně anebo bude mít jen výjimečné štěstí. 

 

Pravidlo 3 – Výběr zhotovitele 
Ano, výběrová řízení fungují na principu nejnižší ceny, vím. Ale až poté, co je zajištěno, že 
do výběrového řízení se nemůže přihlásit firma, která s daným druhem BT nemá žádné 
zkušenosti. 

V německých standardech BT se píše doslova: Bezvýkopové technologie jsou z podstaty 
rizikové a náchylné na chyby z nezkušenosti. Proto mohou být prováděny výhradně 
zkušenými firmami, které disponují dostatečnou technikou, odpovědným personálem a 
dostatečným technickým zázemím. Jinými slovy, ve výběrovém řízení musí firmy doložit 
patřičné reference vztahující se k připravovanému projektu. To vše platí nebo by mělo platit i 
u nás. 

Dle naší báňské legislativy smí provádět ČPHZ jen firmy mající platné osvědčení a 
disponující odborným personálem. Proč tedy vyhrávají zakázky na BT a ČPHZ i firmy, které 
nikdy podobné práce nedělaly? Aby je obratem zadaly subdodavatelům? 

Připomínám, že jediným relevantním výkladem platné legislativy je to, že pokud projekt 
obsahuje ČPHZ, může jej realizovat jen firma s platným osvědčením na ČPHZ. Pokud část 
těchto prací zadá subdodavateli, musí požadovat, aby subdodavatel splňoval veškeré 
požadavky na provádění ČPHZ také a ještě jej i kontrolovat. 

Zhotovitel nebo podzhotovitel, který o bezvýkopových technologiích sice nic neví, ale strašně 
rád by se na zakázce chtěl podílet, není přelud ze špatného filmu, ale častá smutná realita 
z českého stavebnictví s tristními důsledky. 
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Pravidlo 4 – Smlouva o dílo 
V dobách relativně nedávných se u nás stavělo podle standardizovaných smluv stavebních 
zakázek vypracovaných na celoevropské úrovni, kterým se v odborné veřejnosti říkalo 
„FIDIC“, a které se dále odlišovaly podle základních variant a barev. (Červený – za projekt 
odpovídá investor, žlutý – práce i projekt zajišťuje zhotovitel, apod.) Tyto smlouvy vycházely 
z dlouhodobých zkušeností zemí s vyspělým stavebním trhem, a celkem vyváženě 
reflektovaly závazky a rizika obou smluvních stran a vyváženě stanovovaly sankce při 
neplnění. 

Pro účely geotechnických staveb a BT byly tyto smlouvy velmi vhodné, a to mimo jiné 
klauzulemi o nepředvídatelných rizicích. Jestliže montujeme výrobní halu na „zelené louce“, 
tak není důvod, aby veškeré potřebné technické údaje nebyly spočítatelné a předem známé. 
Jestliže ale máme provádět pětisetmetrový podvrt nebo razit kilometrovou štolu 
v desetimetrové hloubce, tak nepředvídatelná rizika budou vždy reálně existovat a není 
jediný důvod, proč by je měla nést jen jedna ze smluvních stran. 

Bohužel, s nástupem éry „transparentních“ zakázek a staveb se smlouvy dle FIDICu nejdříve 
upravovaly a oklešťovaly, až zmizely docela a s nimi i veškerý vyvážený postoj ke 
geotechnickým rizikům. 

Myslím, že nastal čas připomenout investorům, že stavbu stavějí především oni sami, a že 
nemohou zavírat oči před riziky, které jsou v nich obsaženy. 

 

Pravidlo 5 – Riziková analýza 
Ten název zní vznešeně, ale nejde o nic jiného, než aby se pár odpovědných lidí – 
minimálně investor, projektant a zhotovitel – pobavilo o tom, jaká jsou v místě rizika, a co 
mohou znamenat.  

V případě, že se taková domluva koná ve fázi projektování, říká se tomu u nás „výrobní 
výbor“. Projektant na něm presentuje své řešení a investor se zhotovitelem (pokud je už 
znám) jej připomínkují. 

Dnešní legislativa – a to jak báňská, tak stavební - však požaduje i rizikovou analýzu ve fázi 
před zahájením stavby, kterou by měl organizovat zhotovitel. Pohříchu se tato užitečná věc 
často nekoná nebo se dělá jen formálně.  

Přitom rizika v geotechnice se většinou opakují a často by k problémům nedošlo, kdyby se 
s nimi v předstihu počítalo. 

 

  

Pravidlo 6 – Vedoucí projektu 
Tady se trochu bije báňská legislativa a zvyklosti ze staveb. Na našich stavbách vede stavby 
vedoucí projektu, který má případně kolem sebe stavbyvedoucí, přípraváře, ekonomy, ale 
zejména lobbisty. Ti všichni svým způsobem spolurozhodují o důležitých věcech na stavbě.  

Trochu se zapomíná, že podle báňské legislativy je nejdůležitější osobou stavby tzv, 
závodní. Jakmile dojde k havárii či problému, všichni stavbyvedoucí, přípraváři, ekonomové i 
lobbisté jako mávnutím kouzelného proutku zmizí, a na potemnělé scéně zůstane před 
orgány státní moci závodní sám. Znám to dobře. Strávil jsem takto ve výslechové místnosti 
kriminální policie několik hodin a nebyly to hodiny, na které se mi vzpomíná lehce. 

Proto si myslím, že nejlepší bude, když vedoucím projektu na stavbách BT bude zároveň i 
závodní, a kdy si od počátku udělá pořádek kolem sebe, aby bylo jasné, že konečné 
rozhodnutí bude dělat vždy on. Samozřejmě za předpokladu, že půjde o závodního 

69



zkušeného, který už podobnou stavbu někdy dělal, nejlépe vícekrát a nejlépe už zažil nejen 
úspěšné dokončení se šampaňským a mažoretkami, ale i problémy a nehody, hádky a 
bezesné noci. 

Všechna příslušná rozhodnutí závodní nesmí dělat ani podle kolegů bez odpovědnosti, ani 
podle ekonomů a už vůbec ne podle lobbistů. Musí je dělat výhradně podle svého odborného 
úsudku. 

 

Pravidlo 7 – Možnosti a rizika technologií 
Jak už to na světě bývá, všechno má své výhody a nevýhody. Stejně tak i bezvýkopové 
technologie. Na stavbách se proto bude projektant a po něm vedoucí projektu muset 
orientovat v tom, jaká technologie nabízí jaké možnosti a jaké omezení. 

Nedělám si tady velké iluze, protože jsem už za ta léta poznal povahové vlastnosti a způsob 
uvažování svých kolegů a konkurentů. Majitel několika HDD souprav o různé kapacitě jen 
stěží odmítne lukrativní zakázku, s odůvodněním, že není schopný podvrt realizovat. 
V povaze nás všech, kteří jsme v oboru zůstali, jistá schopnost riskovat prostě být asi musí. 

Ale neměly by se dělat zásadní přehmaty. Nemůžeme nasadit dvanáctitunovou soupravu do 
podmínek, kde projektant spočítal tahovou sílu třicet tun. Nemůžeme vrtat s gravitačním 
spádem pět promile se soupravou, která není v principu schopna souvislý spád udržet. 
Nemohu nasadit zeminovou hlavu v prostředí, kde je krajně pravděpodobný výskyt hornin 
třídy R1. 

Poté, co se tedy závodní či vedoucí projektu rozhodne pro určitou prováděcí technologii – 
pokud možno alespoň zhruba odpovídající daným podmínkám stavby – nastupuje další úkol: 
Nasadit tu technologii při dodržení všech zásad správného používání, přípravy a údržby. 

O tom, co jsou ty zásady správného postupu v jednotlivých technologiích, by měly vypovídat 
naše připravované standardy, a také technologické postupy předem schválené dle platné 
báňské legislativy. 

 

Pravidlo 8 – Změny 
Říkám zcela jasně: Na každé stavbě s využitím BT může dojít, a to zejména vlivem 
nečekaných IG poměrů, ke změnám, a ve většině případů k těm změnám skutečně i dojde. 
Tvrdit něco jiného by bylo pokrytecké a vyplývá to ze samotného charakteru této práce, kdy 
nikdy nebude geologické prostředí dostatečně známé. 

Jedinou možností přístupu tedy není snažit se smluvně zajistit, aby ke změnám 
nedocházelo, ale naopak vytvořit ve smlouvách prostor, aby se o změnách dalo jednat 
věcně, oboustranně férově a tak, aby na ně ani jedna ze stran výrazně nedoplatila. (Pokud 
se nestaly v případě přímého zavinění či nedodržením postupu.) 

Pokud to stále není jasné, připomínám, že nutnost či povinnost změny vyplývá závodnímu a 
báňskému projektantovi přímo z platné báňské legislativy. Když nereaguje na změněné 
geologické podmínky stavby, porušuje platné vyhlášky a může být právně postihován. Nikdo 
mu pak nepomůže. 

 

Pravidlo 9 – Monitoring a rada monitoringu 
Dalším nástrojem ochrany geotechnických staveb a eliminace jejich rizik je monitoring díla i 
okolí a jeho posuzování. U velkých staveb se zaběhlo označení „Rada monitoringu“, (RAMO) 
kdy se před zahájením stavby dohodne skupina nejlépe na stranách stavby relativně 
nezávislých odborníků, např. z akademického prostředí, a ti pak posuzují výsledky 
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monitoringu a spolurozhodují či doporučují o dalším postupu stavby a změnách. Jde o 
důležitou pomoc závodnímu i báňskému projektantovi, protože jednat podle doporučení 
RAMO, je z pohledu případných následných problémů či vícenákladů vždy lépe 
odůvodnitelné, než rozhodnutí na vlastní pěst. 

Nicméně podobné uspořádání vztahů se prosazuje i na menších stavbách i když ve 
skromnější podobě. Monitoring totiž není na stavbách ta nejdražší položka, navíc se vyplatí i 
vzhledem k pozdějším jednáním s vlastníky objektů. Proto se monitoring u geotechnických 
staveb využívá relativně často, a to i na menších projektech. Úlohu RAMO pak může hrát 
projektant v rámci např. autorského dozoru, případně externí odborník či konzultant. 

Náklady na monitoring a jeho pokud možno nezávislé vyhodnocení se investorovi prakticky 
stoprocentně na geotechnických stavbách vrátí. 

 

Pravidlo 10 – Presentace 
Na začátku článku jsem zmiňoval, že geotechnické otázky vychází z praxe a ze zkušeností. 
Tím ale vzrůstá nutnost či potřeba, zajímat se o geotechnické stavby v oboru, ať už byly 
realizovány vlastní firmou či konkurencí. 

Odborné články, presentace, vystoupení na konferencích a seminářích ( a samozřejmě 
exkurze a návštěvy reálných staveb), mají v geotechnice a v oboru BT nesmírný význam. 
Zejména ovšem presentace nehod, omylů, nezdarů a chyb. Protože jakmile se dozvím o 
příčinách nehody jiné stavby, vzrůstá šance, že podobné chyby neudělám na stavbě vlastní. 

Nemyslím si přitom, že by byl problém s tím, prozrazovat na sebe chyby před potenciálními 
konkurenty. V geotechnice nic není tak úplně stejné, a všichni víme, že chyby se prostě 
stávají. Taky si – možná naivně – myslím, že v geotechnice a BT je to podobně jako v golfu, 
a že úspěch přejeme i soupeři. Nejen proto, že český trh je malý, a že dnešní konkurenti 
mohou být na příští stavbě partneři.  

Ale hlavně platí, že pokud se budou mezi sebou bavit o chybách lidé z oboru, bude chyb 
méně a vzroste důvěra investorů a bude tím i více zakázek. Hlavní nepřítel totiž není 
konkurenční firma z oboru BT, ale lidé s lopatami a bagry a investoři s nedůvěrou. 

 

Závěr 
Mé úvahy jsou pochopitelně subjektivní a ovlivněné vlastními zkušenostmi. Neberte je 

proto, prosím, doslova, ale jako návod na přemýšlení a závěr si udělejte sami za sebe. 

Literatura: 
Profesní život pod zemí od roku 1984. 
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