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Úvod


NĢcomálozhistorie

NejdĜíve bych se ohlédl trochu zpČt do historie bezvýkopových technologií a pĜipomnČl, jak
probíhal jejich vývoj.
V NČmecku skupina lidí pod vedením p. Paula Schmidta zaþala v jedné pronajaté garáži
vývoj zaĜízení TRACTODRILL, pĜístroje pro vytahování štČtovnic a TRACTOMAT, vrtaþky
pro hornické úþely. Tak vznikla firma TRACTO-TECHNIK, která následnČ ve spolupráci
s firmou KRUPP, jako svým distributorem, dospČla bČhem pČti let tak daleko, že mohla
v roce 1967 spustit provoz ve své novČ postavené výrobní hale v mČsteþku Saalhausen.
Pak pĜišel jeden dĤležitý okamžik v roce 1970, kdy bylo potĜeba pĜivést vodovodní potrubí do
domu p. Paula Schmidta. Trasa pokládky však bohužel vedla pĜes novČ zhotovenou
asfaltovou cestu, jejíž rozkopání bylo nepĜijatelné. Hledání schĤdného Ĝešení pĜivedlo pana
Schmidta na novou myšlenku, a to sestrojit zemní raketu. Tak vznikl první GRUNDOMAT.
Od té doby zaznamenaly zemní rakety mnohé konstrukþní zmČny, které umožĖují daleko
vČtší pĜesnost, prĤraznost a rychlost.
Krtek se stal symbolem této technologie.
ěízené vrtací soupravy pak byly logickým výsledkem stále probíhajícího zdokonalování
strojĤ, které také ve svém vývoji zaznamenaly mnoho konstrukþních zmČn.
Souþasné výkonné stroje si snadno poradí i s velmi nepĜíznivými geologickými podmínkami.
PĜíkladĤ komplikovaných Ĝízených vrtĤ z praxe je jistČ celá Ĝada.
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PĜehled bezvýkopových technologií
NeĜízené technologie

ěízené technologie

Hydraulické propichy

Malé Ĝízené soupravy

Zemní rakety

StĜední Ĝízené soupravy

Ramování ocelových trub

Velké Ĝízené soupravy

Vrtací a protlaþovací soupravy

Mikrotunelážní soupravy

Obnova a rekonstrukce stávajících inženýrských sítí

Zemní rakety GRUNDOMAT
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Ramování ocelových trub
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Vrtací a protlaþovací soupravy
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Národní tĜída - Praha - dešĢové kanalizaþní pĜípojky - kamenina DN 200 - firma D&Z
Praha - stroj GRUNDOBORE 400 - neĜízené vrty














Obnova a rekonstrukce stávajících inženýrských sítí
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ěízené vrtací soupravy GRUNDODRILL




















GRUNDODRILL 25 N

Primedrilling PD 50

PrĤmČr vrtu 960 mm pro PE 700 mm

PrĤmČr vrtu 550 mm délka 225 metrĤ
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Mikrotunelážní soupravy
• Další kategorie jsou mikrotunelážní soupravy, které dokáží vyĜešit daleko
složitČjší projekty.
• Na toto téma by se dalo hovoĜit dlouhé hodiny.
• To je prostČ už „jiný level“
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Bezvýkopové technologie kolem nás
Z pĜedchozích ukázek jasnČ vyplývá, že využití bezvýkopových technologií je:
•

mnohostranné

•

efektní i efektivní

•

ekologické

•

ekonomické

•

a pĜináší racionální Ĝešení.




ZávČr


•

Obsahem této pĜednášky byl pĜehled bezvýkopových technologií a prezentace
výrobkĤ TRACTO-TECHNIK.

•

I když si uvČdomuji, že valná vČtšina z Vás má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti
a široké znalosti, cílem této pĜednášky je pĜedevším dostat tyto informace do
povČdomí širšího okruhu lidí, a to zejména z Ĝad projektantĤ, úĜedníkĤ þinných
v povolování staveb a dalších úĜedních orgánĤ.

•

MOTTO letošní konference je „ Praha stovČžatá, zlatá a nerozkopaná“
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•

V listopadu 2011 vydala ýeská spoleþnost pro bezvýkopové technologie tuto
chvályhodnou výzvu, ve které prezentuje všechny možné výhody a klady B.T..















• V souvislosti s touto výzvou zde vyvstávají otázky:

•

Je tato forma dostateþnČ úþinná?

•

Co mĤžeme spoleþnČ udČlat pro to, aby se bezvýkopové technologie využívaly
v daleko vČtší míĜe a zároveĖ si udržely svoji hodnotu na trhu práce?

•

Proþ jsou práce bezvýkopovými technologiemi mnohdy tlaþeny až na neúnosnČ
nízkou cenovou hladinu?

•

VČĜím, že tyto skuteþnosti nás všechny povedou k zamyšlení.

Martin Veselý
Interglobal DUO, s.r.o.
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Bezvýkopové technologie a vzdělávací
procesy
doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K122, srytr@fsv.cvut.cz
Motto: Jak zajistit zachování a fungování PUDU SEBEZÁCHOVY ČLOVĚKA A LIDSKÉ
SPOLEČNOSTI ve složitějších a komplikujících se vývojových podmínkách, jak preventivně
zabránit TURBULENCÍM vyvolávaným vznikem stavů nouze a stavů obecného ohrožení
z důvodů havarijních stavů technické infrastruktury?

Úvod
Příspěvek si klade za cíl zpřehlednit problematiku vzdělávacích procesů z pohledu potřeb
oboru bezvýkopových technologií/BT obnovy, nové instalace a modernizace inženýrských
sítí/IS, zejména z pohledu potřeb praxe v ČR i ve vyspělém světě, z pohledu potřeby
podpory a prosazení veřejného zájmu (potřeb adekvátního splnění podmínky garance
udržitelného stavu a rozvoje urbanizovaného území a sídel v něm se nacházejících dle
stavebního zákona v platném znění). Současně je pak žádoucí vyvolat širší diskusi na toto
téma v prostředí naší odborné společnosti CzSTT, která má mj. za úkol adekvátní
prosazování BT v praxi ČR.
O vzdělávací procesy, vzdělávací aktivity včetně aktivit smysluplné osvěty je třeba
dostatečně pečovat, vyhodnocovat jejich účinnost a starat se o jejich zkvalitňování,
samozřejmě též v úseku problematiky BT, technologií, které prokazují a nesporně i mají
potenciál pro reálné a dostatečně systémové zvládnutí úkolu udržitelného rozvoje ucelené
technické obsluhy sídel prostřednictvím inženýrských sítí/IS.
Zvolené téma příspěvku je současně též aktuálním diskusním tématem naší CzSTT. Již
také proto, že není reálné a v silách jednotlivce jednorázově realizovat dokonalou analýzu
stavu vzdělávacích procesů a aktivit z pohledu potřeb oboru BT, z pohledu veřejného zájmu
při splnění podmínky garance udržitelného rozvoje IS.
Co si lze vůbec představit pod pojmem vzdělávací procesy, vzdělávací aktivity včetně
aktivit osvěty? – Jedná se evidentně o vzdělávací systém (sestávající z většího počtu složekvzdělávacích subsystémů), který zahrnuje v moderní společnosti ucelený soubor
vzdělávacích programů, konkrétních studijních programů, spadajících v našem případě pod
gesci MŠMT, počínaje předškolními výchovně vzdělávacími programy/A, vzdělávacími
programy základního vzdělávacího stupně/B, středního vzdělávacího stupně/C a stupně
vysokoškolského/D. Současně pak jde též (již v případě BT) o vzdělávací akce ČKAIT či
ČSSI a dalších odborných společností nám blízkých/E (např. SOVAK apod.), dále jde o naše
vlastní vzdělávací aktivity/F (národní konference, firemní prezentace, semináře, workshopy
apod.), rovněž musíme vnímat existenci vzdělávacích akcí zajišťovaných ministerstvy pro
pracovníky státní správy/ G, spolupůsobí též informační zdroje prostřednictvím Internetu/H,
dále pak též potenciálně prostřednictvím masmédií/CH, reálně, avšak spíše nahodile může
působit též poznatkové zázemí široké veřejnosti/I a analogicky i poznatkové zázemí
rodinného prostředí/J apod./K.

Nyní se pokusme o jistou INVENTURU STAVU: Jak to funguje jednotlivě
adA) až adK)? Jak to všechno funguje v celku? Funguje to v dostatečném
rozsahu a kvalitě, jak jsme na tom v případě našeho oboru BT? Můžeme být
spokojeni? Je třeba usilovat o zlepšování a jak?
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Tyto otázky nás nemohou nechat v klidu, musíme si na ně umět odpovídat a adekvátně
zareagovat vlastním úsilím, konkrétními opatřeními, konkrétními aktivitami, chceme-li plnit
řádně vlastní úkoly naší CzSTT, máme-li mít pocit, že nic nezanedbáváme.
INVENTURA STAVU (z pohledu autora příspěvku):
adA) a adB) Úroveň vzdělávacích procesů je přímo závislá na úrovni pedagogického
personálu, tj. vlastně zejména na úrovni adC) až adD), jakkoliv může ev. přispět úroveň
adH), adCH) a možná též adI) až adK). – Vnucuje se též otázka: Vyrábí a nabízí snad
někdo hračky, stavebnice, puzzle apod. pro děti či školáky, imitující atraktivitu alespoň
některých BT? – Jaká je pak reálná situace? – Zatím pravděpodobně BT-minimalistická.
adC) V tomto případě je nezbytné vnímat potřebu odlišného přístupu u středních
odborných škol technického zaměření a gymnázií, všeobecně zaměřených středních škol. Je
evidentní, že zvýšenou pozornost si z našeho pohledu zasluhují průmyslové školy, zejména
stavebního zaměření. Tam by ve studijních programech již neměla chybět problematika BT
na odpovídající úrovni svým rozsahem a kvalitou včetně odpovídající motivace a
nasměrování na kvalitní informační zdroje. V úvahu přichází i absolvování studentských
praxí a exkurzí zaměřených na BT, alespoň v jistém minimálním rozsahu. V případě
všeobecně zaměřených středních škol by neměla chybět alespoň základní informace o
oboru BT, odpovídající motivace se zajímat o BT a nasměrování na kvalitní BT-informační
zdroje. – Jaká je pak reálná situace? – Zatím zřejmě ne příliš BT-optimistická. Občas se nám
podaří přivítat jako účastníky našich národních NO-DIG konferencí studenty či studentky
stavebních průmyslových škol, např. vodohospodářského zaměření a jinak je to na náhodu.
adD) Vysoké školy technického zaměření představují nepochybně hlavní ohnisko našeho
BT-zájmu. Jakkoliv dlouhodobě právě sem zaměřujeme svou pozornost, tak je zde situace
značně heterogenní a zatím ne zcela optimální. V Praze na FSv-ČVUT se nám dosud
nepodařilo dostat BT do studijních programů alespoň ve formě volitelného předmětu a
participujeme jen v rámci předmětů tematicky blízkých v oboru vodního hospodářství, v
oboru konstrukčně dopravního inženýrství (prostřednictvím předmětů zaměřených na
geotechniku) a v oboru technologie staveb (prostřednictvím předmětu Speciální technologie
staveb). Částečně jsou BT zastoupeny formou vyzvaných přednášek na FD-ČVUT, např.
v rámci předmětu Ekologie dopravních staveb. Na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze
participuje problematika BT v rámci předmětů tematicky blízkých, např. předmětů
zaměřených na technickou infrastrukturu. V Brně na FAST VUT je situace relativně
nejpříznivější díky Ústavu vodního hospodářství obcí, kde existují volitelné předměty
s tematikou BT a dále v rámci předmětů zaměřených na geotechniku. V Ostravě na FAST
VŠB-TU je situace analogická jako na FSv-ČVUT, tj. BT dostávají šanci jen v případě
předmětů tematicky blízkých v rámci oboru městského inženýrství a stavitelství a oboru
geotechnika. – Právě díky značnému úsilí jednotlivců z těchto univerzit se např. daří již
dvacet let udržet na dobré úrovni naši celostátní soutěž o nejlepší studentskou práci se
zaměřením na BT. - Jak lze z našeho BT-pohledu hodnotit reálnou situaci našeho
technického vysokého školství? – Zatím tak, že by to mohlo rozhodně fungovat lépe. Situaci
lze též charakterizovat tak, že jsou v tomto prostředí ve výhodě ty obory, které jsou tzv. silné
(zejména setrvačně, historicky), jsou více vidět a mají větší oporu z pozic akademických
funkcionářů.
adE) Jde o oblast vzdělávacích akcí, která je značně závislá na aktivitě a dostatečném
přehledu konkrétních osob ve vedení oblastních kanceláří ČKAIT a ČSSI, dále pak též na
aktivitě zainteresovaných společností včetně společností – nositelů BT. Je též využíváno
jejich prezentací. Samostatně a cíleně na aplikace BT v oblasti vodovodů a kanalizací pak
relativně pravidelně organizuje vzdělávací akce SOVAK (nechybí pak u toho též naši členové
CzSTT). - Jak lze hodnotit reálnou situaci v tomto sektoru označovaném většinou za tzv.
celoživotní vzdělávání? – Jednalo se zatím o standardně fungující vzdělávací akce
zaměřené též užitečně na projektanty a případně i pracovníky státní správy. Lze jej hodnotit
tak, že plnilo a plní svou základní funkci, základní záměr, jakkoliv bylo ovlivněno jistými
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nahodilostmi (např. výběrem témat, kdy šlo alespoň BT problematiku přirozeně přičlenit či
nahodilostmi ve skladbě účastníků apod.). Je rozhodně žádoucí tyto vzdělávací akce
podpořit, zachovat a vyvíjet úsilí, jak eliminovat nahodilosti redukující výsledné efekty.

Vzdělávací akcí i příkladem konkrétní partnerské spolupráce s cílem efektivního prosazení BT byla
příprava a realizace Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2015 Ochrana dřevin při
stavební činnosti pod záštitou Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Agentury
ochrany přírody a krajiny/OPPK a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. – Foto ze semináře
na toto téma 26.1.2015 na Mendelově univerzitě; příspěvek Bezvýkopové technologie, veřejný prostor
s městskou zelení a revize ČSN 73 7505 se setkal s příznivou odezvou [6].

adF) Toto je oblast, kterou můžeme přímo sami ovlivňovat rozsahem aktivit i kvalitativně
s tím, že ve vztahu k čistě firemním akcím by byla možná i užitečná jistá větší míra
koordinace a kooperace. - Jak lze hodnotit reálnou situaci v tomto našem sektoru? – Zatím
se nám dařilo zvládat naše národní NO-DIG konference na slušné úrovni, i díky úsilí a
nasazení předsednictva naší CzSTT, díky zázemí týmu pí.Vlasty Valentové, díky prakticky
většiny korporativních členů CzSTT včetně spřízněných s námi partnerů ze zahraničí.
V případě firemních vzdělávacích či prezentačních akcí našich korporativních členů pak lze
zřejmě usilovat o větší vzájemnou informovanost a podporu.
adG) Tuto oblast zatím nemáme prakticky možnost ovlivňovat, jakkoliv jsme si to
částečně vyzkoušeli v rámci projektu Užívání bezvýkopových technologií při snižování emisí
CO2 během realizace staveb inženýrských sítí v letech 2011 až 2012. Výstupem byly dvě
publikace zaslané všem městům a obcím (všem MěÚ a OÚ) v ČR. - Jinak si stát v případě
školení svých úředníků či i školení dalších dobrovolných účastníků počíná zbytečně příliš
autonomně, autokraticky a byrokraticky. Přihlédneme-li pak k situaci stavebnictví řízenéhoneřízeného pěti ministerstvy a pod nimi fungujícími mnoha centrálními úřady, tak se též náš
obor BT ocitá ve veliké nevýhodě stejně jako celý resort stavebnictví. Zásadní technické
otázky často rozhodují úředníci, právníci či další nekompetentní osoby, kteří nemají obvykle
žádnou odpovědnost za následně vznikající škody. - Jak lze hodnotit reálnou situaci v této
oblasti z pohledu potřeb našeho oboru BT? – Situace je krajně nepříznivá a nevýhodná pro
všechny obory stavebního průmyslu, náš obor BT nevyjímaje. Co dělat, aby došlo k obratu,
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k zásadním změnám ve prospěch stavebnictví i našeho oboru BT? - To si sám netroufám ani
odhadovat. Jakási naděje na řešení se však může narodit s nárůstem problémů sídel, jejich
managementů a prostých uživatelů sídel, potenciálně nás všech. Pak již jim i nám všem
mnoho možností nezbude, bude nutné hledat rychlá efektivní řešení. My pak za obor BT
můžeme nabízet relativně operativní, účinnou a efektivní pomoc. Možná, ještě preventivně a
nikoliv havarijně, kdyby to bylo možné opakovaně zkoušet rozpohybovat prostřednictvím
Svazu měst a obcí? Jeden takový pokus se již odehrál v rámci 19. Konference starostů a
primátorů měst a obcí v r. 2012 v Brně, kde zástupci naší CzSTT předali všem účastníkům
naše publikace-příručky, výše uváděné, nabídli souhrnnou prezentaci obor BT a připomněli,
že jsme připraveni jim pomáhat a příručky by jim měly soužit jako rukověť při povolování
nových staveb IS či investičních akcí typu rekonstrukce IS klasickým způsobem, kdy by měly
příslušné stavební úřady důsledně požadovat kompetentní vyjádření, že nelze použít BT.
Analogická jiskra naděje, že budou více BT vnímány jako přednostně použitelné, se objevila
též již v r. 2008, kdy bylo rozhodnuto o vydávání časopisu INFRASTRUKTURA moderních
měst a obcí v souvislosti s deklarovanou podporou budování a rekonstrukcí sítí technického
vybavení z fondů EÚ (Vydavatelství Moravská reklamní, spol. s r.o.). Bez jakéhokoliv
vysvětlení to pak nebylo realizováno, vyšumělo to do ztracena.
adH) Tato oblast je dnes považována za moderní a progresivní. Internet umožňuje
relativně volný přístup k informacím, bohužel však s nezanedbatelnými riziky v podobě
nabídky málo uspořádaných či účelových informací s často se vyskytujícími i hrubými
chybami a dalšími prohřešky. Převažuje však zatím více pozitiv než negativ. Pozorný a
dostatečně odolný uživatel těchto informací většinou dokáže tyto informace rozumně filtrovat
a vybrat si pouze to podstatné a použitelné. Svým způsobem jde o jistý permanentní trénink
a prověrku mozku uživatelů Internetu. - Jak lze hodnotit reálnou situaci v této oblasti
z pohledu potřeb našeho oboru BT? - Situace je zatím taková, že nám Internet při jisté
opatrnosti spíše usnadňuje naši práci, usnadňuje produkci a pohyb informací, usnadňuje
nám vzájemnou komunikaci, jakkoliv je to současně s nemalým rizikem a někdy i velmi
časově náročné (a protože u toho obvykle pravidelně delší dobu sedíme, tak je to též i velmi
nezdravé ).
adCH) Masmédia? Ta je dnes nezbytné brát s velikou rezervou a mírou trpělivosti než
kdykoliv dříve (mají modernější a účinnější nástroje k tomu, aby se z informací staly
dezinformace). - Jak lze hodnotit reálnou situaci v této oblasti z pohledu potřeb našeho oboru
BT? – Nesporně bychom měli být ve střehu a připraveni reagovat zejména v těch případech,
kdy je třeba hájit oprávněné zájmy oboru BT.
adI) až adK) Toto poznatkové zázemí je uváděno především pro úplnost. Přísluší pak
toto zázemí hodnotit spíše jiným odborníkům, než technikům. - Jak lze hodnotit reálnou
situaci v této oblasti z pohledu potřeb našeho oboru BT? – Např.: Veřejnost je relativně
snadno manipulovatelná, avšak, jsou-li zjevně deformovány a ohrožovány veřejné zájmy,
pak by se měl probudit pud sebezáchovy a veřejnost tak může být a je nepochybně náš
potenciální, silný spojenec!
Nyní alespoň několik konkrétních příkladů praxe, kdy dochází k negativním důsledkům
chybného rozhodování, mj. vyplývajících i z chyb a slabin vzdělávacího systému, též z
přetrvávajícího podceňování BT a zanedbávání důležitých souvislostí:
-

Opakující se, častá absence bezpečnostních přelivů u objektů přečerpávacích stanic
v případech výstavby nové oddílné splaškové kanalizaci s důsledkem vzniku hrubých
hygienických závad ve veřejném prostoru sídel, jakkoliv by ve většině případů bylo
možné použít např. technologii HDD k instalaci odlehčovacích potrubních tras
směřujících do nejbližších recipientů.

-

Častá absence rozumného přístupu ke spolehlivému a současně optimálnímu řešení
problematiky ochrany sídel před důsledky povodňových stavů. – Příklad z Průhonic u
Prahy, kde bylo původně navrhováno adekvátní posílení průtočné kapacity Botiče
užitím bypassu (případně směřující až do retenční Hostivařské vodní nádrže),
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realizovatelného microtunnellingem s podporou fondů EÚ. Účelově prosazená změna
v podobě užití mobilních protipovodňových stěn se záhy ukázala a ukazuje jako
nereálná z mnoha důvodů a čas běží
.
-

Často se vyskytující problémy a rizika se zatrubněnými úseky potoků v mnoha
sídlech, které jsou rovněž ve většině případů řešitelné užitím bypassů
realizovatelných microtunnellingem.

-

Máme k dispozici moderní a dále vyvíjené technologie adekvátně přesné lokalizace
podzemích vedení a objektů (iniciace jejich vzniku a vývoje byla a je součástí vzniku
a vývoje BT) , přesto nejsou včas a efektivně využívány.

-

Již dnes se čím dále, tím častěji, prokazují rizika i vznik nemalých škod řešením tras
vedení VVN a VN v podobě venkovních tras. Ve vyspělých státech je prokazováno,
že to jde efektivně zvládnout užitím podzemních tras s užitím příslušných BT, viz [14].

Šanci na uplatnění mají např. technologie HDD, Microtunnelling či
Segment Lining Tunnel, …. (zdroj: Herrenknecht, a.G.).

-

Pipe Expres, Direct Pipe,

Relativně snáze a efektivně by bylo možné usilovat o žádoucí důslednou transformaci
systémů jednotné kanalizace na
moderní systémy oddílné kanalizace právě
systémovým užitím BT.

-
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Závěry, náměty a doporučení
►Často nahodilé či vynucené užití BT v praxi, vyvolávané mj. obavou z reálných projevů
hrozeb, rozsahem i kvalitou nebezpečných disfunkcí IS, tj. disfunkcí fakticky časově i
prostorově nezvládnutelného charakteru, popírající civilizační hodnoty [4], je způsobováno
nedostatečným vzděláním a nekompetentností i těch bezprostředně odpovědných za
fungování sídel a dále těch, kteří odpovídají za kvalitu územně plánovacích podkladů a
dokumentace. Opakovaná inventura vzdělávacích systémů, vzdělávacích programů a
procesů, vzdělávacích aktivit včetně aktivit osvěty má proto své opodstatnění.
►Nastartování obratu k lepšímu stavu 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. Požadavek garance
udržitelnosti stavu a rozvoje představuje významnou podmínku i silný argument pro
prosazování adekvátních technických řešení prakticky ve všech sektorech stavebnictví,
sektoru IS a BT nevyjímaje. – Nemůžeme se ztotožňovat s tím, jak se vůbec zachází s
požadavkem garance udržitelnosti stavu a rozvoje, kdy MMR např. prezentuje, že se opírá o
tři pilíře: sociální, ekonomický a ekologický. - Na ten nejdůležitější však zapomněli, tj. pilíř
technický!
►Vzdělávací systém (i konkrétní vzdělávací programy) se dostávají do zcela nových
podmínek, na které je třeba adekvátně reagovat. Je třeba vnímat, že praxe především
potřebuje multidisciplinárně vzdělané jedince, systémově laděné, tj. schopné též vnímat, že
pud sebezáchovy nepředstavuje jakýsi anachronizmus.
►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 již v rámci zkvalitňování vzdělávacích
procesů.
►BT mají prakticky větší ekologický potenciál [14] včetně nabídky synergických efektů, než
jim je fakticky přisuzováno. S tímto stavem se nelze smiřovat. – Je rozhodně žádoucí
usilovat o nápravu již v rámci zkvalitňování vzdělávacích procesů.
►V situaci, kdy FM/Facility Management majitelů a provozovatelů TI/technické infrastruktury
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 již i v rámci vzdělávacích procesů.
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Geotechnické riziko - Jak to vidí soudci?
David Hruška
Metrostav a.s.
Podpovrchová výstavba se nepochybně odlišuje od ostatních druhů výstavby. Týká se to
nejen bezvýkopových projektů a ražeb tunelů, ale i hloubení stavebních jam a prací
speciálního zakládání obecně. Geotechnické podmínky podpovrchového staveniště jsou
různorodé a před zahájením prací jen omezeně poznatelné. Konečnou podobu díla, a logicky
i jeho náklady, lze definitivně určit až po vzájemné konfrontaci přírodního a lidského faktoru.
Smlouva o podpovrchové výstavbě se z těchto důvodů musí vyrovnat s vyšší mírou nejistot a
rizik, které nelze nikdy zcela vyloučit. Jednou z nejvýznamnějších funkcí smlouvy o
podpovrchové výstavbě proto musí být účelně alokovat geotechnické riziko mezi její
účastníky. Jen za tohoto předpokladu lze geotechnické riziko nejen řídit, ale i ovládat ku
prospěchu všech stran, včetně budoucích uživatelů díla. Jak pohlížejí na alokaci
geotechnického rizika zahraniční právní řády napříč právními systémy? Jaké závěry lze
dovodit z judikatur obecných soudů jako významných pramenů práva? Jakou roli hrají při
posuzování sporů obchodní zvyklosti a odvětvové standardy? Zformuloval stavební sektor
nějaká standardní pravidla pro alokaci geotechnického rizika? Tato a související témata jsou
hlavní náplní tohoto příspěvku.

1. ÚVOD
Geotechnické riziko lze definovat jako pravděpodobnost, že budou během výstavby
zastiženy odlišné fyzické podmínky staveniště než předpokládané, vynásobená očekávanou
škodou, pokud tato porucha skutečně nastane. Riziko v tomto příspěvku je proto vymezeno
jako ekonomická kategorie, nikoli technická či bezpečnostní. Lze ho proto kvantifikovat
měřítkem peněz. Nositelem geotechnického rizika je potom logicky ten, kdo musí snášet
nepříznivé následky jeho výskytu ekonomicky, tedy vytvořit si pro jeho ovládnutí přiměřené
rezervy ve svém rozpočtu.
Praktickým smluvním nástrojem pro řízení geotechnického rizika je definování tandemu
smluvních ustanovení (a souvisejících technických údajů) vymezujících:
i.

„smluvní geotechnickou základnu“, a

ii.

metodiku kompenzace za výskyt „odlišných podmínek staveniště“.

Klíčem k ovládnutí geotechnického rizika je potom pochopení vzájemné provázanosti
tohoto tandemu.
Dokument určující (i) „smluvní geotechnickou základnu“ připravuje objednatel v rámci
zadávacího řízení a musí v něm definovat mezní měřitelné hodnoty pro alokaci rizika
geotechnických podmínek. Smyslem „smluvní geotechnické základny“ je vymezit aplikační
prostor sesterskému smluvnímu ustanovení o (ii) „odlišných podmínkách staveniště“.
V doložce o „odlišných podmínkách staveniště“ se strany typicky dohodnou, že jiné než
předpokládané geotechnické podmínky vymezené ve „smluvní geotechnické základně“ jsou
rizikem objednatele. Univerzálním účelem této praxe je chránit veřejné prostředky.
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Odstraňuje totiž nejistoty z pohledu zhotovitele, který při kalkulaci nabídkové ceny není
nucen spekulovat s výší rizikové přirážky.1 Jde v podstatě o parametrickou alokaci rizika,
která vychází z předpokladu, že nepředvídatelná (tudíž transparentně neocenitelná)
geotechnická rizika patří do rizikové sféry objednatele. Tento koncept pramení z obecně
uznávaného názoru, že vlastnictví pozemku staveniště znamená i vlastnictví jeho skrytých
rizik. Skrytá rizika (překážky) mohou být např. neznámé podzemní sítě rozvodů, odlišné
geotechnické (především geologické a hydrologické) podmínky, obří kameny v podzemí,
znečištění půdy, materiál, který měl být vytěžen a dále zabudován, ale zjistilo se, že není pro
tyto účely vhodný apod.
Náš kontinentální právní systém chápe staveniště včetně jeho podloží (tak jak je popsáno
v zadání zakázky, včetně identifikace známých geotechnických podmínek a eventuálních
známých překážek apod.), jako věc - materiál, předaný objednatelem zhotoviteli k provedení
díla. Např. rakouská judikatura na problematiku nahlíží už desítky let konzistentně tak, že
podloží považuje za „materiál dodaný objednatelem“2, a proto objednatel zodpovídá za
jakékoliv nedostatky, které ovlivňují zhotovitele v provedení prací. Tento „materiál“ zahrnuje i
geotechnický průzkum3 a stavební plány4. Zhotovitel má ovšem jako profesionál povinnost
tento „materiál“ přiměřeně přezkoumat a objednatele před možnými problémy varovat (tzv.
„Prüf- und Warnpflicht“ dle § 1168a ABGB). Zhotovitel má povinnost upozornit objednatele
na všechna svá podezření, která má stran všech materiálů poskytnutých mu objednatelem,
tedy např. o chybách v dokumentaci nebo již zmíněném podloží. Nicméně nečekané
a nepředvídatelné problémy a náklady tímto způsobem vzniklé patří standardně do sféry
objednatele. Rakouská judikatura potvrdila, že zhotovitel není povinen předpokládat, že
geologie podloží je mimořádně špatná, a proto zhotovitel nemusí hledat neznámé vady5.
V podstatě to znamená, že zhotovitel nemusí v žádném případě předvídat nepředvídatelné a
znát neznámé, i když jsou geotechnické práce předmětem jeho podnikání. Kromě toho má
zhotovitel právo spoléhat se na (vlastní) předpoklady a zkušenosti získané „na stavbách ve
stejné nebo srovnatelné lokalitě“6, bez nutnosti očekávat potíže, se kterými se nesetkal
jinde.7 Rovněž v Německu je povinností objednatele poskytnout zhotoviteli informace o
geotechnických podmínkách na staveništi tak, aby mohl transparentně ocenit nabídku.
Němečtí soudci rozhodli např. o neplatnosti tohoto ustanovení: „Zhotovitel se informoval o
geologických a hydrogeologických podmínkách na staveništi, a proto nemůže požadovat
dodatečné platby s těmito spojené“.8
Přesto však někdy objednatelé, z různých důvodů, do smluv připojují omezení této své
odpovědnosti (waiver, disclaimer). Například tím způsobem, že deklarují údaje o zadávacích
geotechnických podmínkách pouze za informativní, nabádají zhotovitele k ověření
identifikovaných geotechnických hodnot, k provedení vlastních průzkumů, nebo jednoduše
prohlásí, že nebezpečí změny geotechnických podmínek je rizikem zhotovitele. Dochází pak
nutně ke sporům, ve kterých jsou zhotovitelé zpravidla úspěšnější z důvodu aplikace výše
1

Viz např. Olympus Corp. V. United States, 98 F.3d 1314, 1316-17 (Fed. Ct. 1996) („Uchazeči nemusí
na své náklady provádět vlastní průzkumné vrty za účelem eliminování rizika zastižení
nepříznivých podmínek v prostoru podpovrchového staveniště, ani nemusí kalkulovat výši rizikové
přirážky, aby jejich nabídka pokryla toto riziko.“); podobně též Weeks Dredging & Contracting, Inc.
v. United States, 13 Cl. Ct. 193, 219 (1987) a Foster Const. CA & Williams Bros. Constr. v. United
States, 435 F.2d 873, 887 (Ct. Cl. 1970).
2
Viz OGH 6 Ob 82/65 z 28. 4. 1965.
3
Viz 6 Ob 274/04v z 19. 5. 2005.
4
Viz 7 Ob 18/14v z 22. 04. 2014.
5
Viz 8 Ob 588/87 z 5. 11. 1987.
6
Viz 7 Ob 502/79 z 6. 12. 1979.
7
Více v Mešič, Muhamed, JUDr. a Račanský, Václav, Ing, Ph.D.: Geotechnická rizika v rakouském
právu. Stavebnictví 2015, č. 06-07, s. 62-63.
8
Vygen, K. and Joussen, E.: Bauvertagsrecht nach VOB and BGB Handbuch des privaten Baurechts.
Fifth Edition. Werner Verlag: Köln 2013.
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popsaných obecných právních zásad o vlastnictví staveniště a odpovědnosti vlastníka za
jeho skryté nedostatky.
Příspěvek si klade za ambici analyzovat, v jakém právním kontextu je tandem ustanovení
regulujících geotechnické riziko vykládán a aplikován justicí. Příspěvek se po nutném
teoretickém exkurzu soustředí na detaily konkrétních sporů, které názorně ilustrují, jakou
logikou se soudci při jejich rozhodování zpravidla řídí.

2. PŮVOD TANDEMU SMLUVNÍCH USTANOVENÍ REGULUJÍCÍCH
GEOTECHNICKÉ RIZIKO
Tandem smluvních ustanovení definujících (i) „smluvní geotechnickou základnu“ „Geotechnical Baseline Report“ (zkráceně „GBR“) a způsob chování při zastižení (ii)
„odlišných podmínkek staveniště“ - „Differing Site Conditions Clause“ (zkráceně „DSC“) byl
v USA vytvořen už v roce 1921, a to státní komisí zřízenou orgánem pro rozpočtovou politiku
(U.S. Bureau of the Budget). Tato ustanovení byla v roce 1926 zahrnuta do vzorové
smlouvy, která byla schválena prezidentem USA Calvinem Coolidgem jako standard pro
federální výstavbové projekty. Následně se ustanovení zavedla do v podstatě všech
respektovaných smluvních standardů v USA (jako jsou i například vzory AIA) i v zahraničí
(např. vzory FIDIC). Např. smluvní podmínky FIDIC (Red Book i Yellow Book), které
převzaly jako standard významní čeští investoři ŘSD ČR a SŽDC, s.o., upravují tuto praxi (i)
v pod-čl. 4.10 „Údaje o staveništi“ (Site Data) a (ii) v pod-čl. 4.12 „Nepředvídatelné fyzické
podmínky“ (Unforeseeable Physical Conditions).
Smyslem těchto ustanovení je určit transparentní pravidla pro kompenzaci zhotovitele,
pokud při výstavbě zaznamená odlišné podmínky staveniště než ty předpokládané ve
smlouvě. Aby byl zhotovitel při uplatnění kompenzace úspěšný, musí prokázat pět
podstatných náležitostí,9 předně však skutečnost, zdali smluvní dokumentace přesvědčivě
popisuje geotechnické poměry nebo ne, a jestli ano, tak do jaké míry.
Tato smluvní praxe byla zavedena především z důvodu, že bez stanovení výchozích
geotechnických podmínek, pravidel a mezních hodnot, docházelo k velkému množství sporů
o míře předvídatelnosti jednotlivých poruch. Vedení těchto sporů odčerpávalo znatelné
množství finančních prostředků ze sektoru stavebnictví do sektoru advokacie (v průměru 5%
hodnoty zakázky). Ještě v 70. a 80. letech se většina claimů z důvodu odlišných podmínek
staveniště řešila u občanských soudů, tedy řešení odborných sporů bylo potěšile či
vypočítavě svěřováno laikům. Negativní následky pro všechny zúčastněné inženýry pak byly
hlavním důvodem změny přístupu k tomuto problému. Jeden z hlavních závěrů zprávy
„Better Contracting for Underground Construction“ vypracované National Academy for
Science ve Washingtonu D.C. za účelem zjištění a odstranění příčin neuspokojivého stavu
byl už v roce 1974 následující:
„v případě, že všichni uchazeči mohou založit své odhady na dobře definovaném popisu
fyzických podmínek staveniště s ujištěním, že v případě, že budou zastižené podmínky jiné,
dostane zhotovitel spravedlivou kompenzaci, pak objednatel obdrží nejnižší rozumné ceny
bez rizikových přirážek“.

9

Zhotovitel musí prokázat, že (1) smluvní dokumenty obsahují přesvědčivé informace popisující
podpovrchové podmínky; (2) jednal jako uchazeč v tendru s přiměřenou opatrností při interpretaci
zadávacích smluvních dokumentů; (3) spoléhal se s přiměřenou opatrností na informace obsažené
ve smluvních zadávacích dokumentech; (4) skutečně zastižené podpovrchové podmínky se
podstatně liší od těch zadavatelem deklarovaných; a (5) vynaložené dodatečné náklady mají
příčinnou souvislost s odlišnými podmínkami staveniště. Viz také Weeks Dredging & Contracting,
Inc. v. United States, 13 Cl. Ct. 193, 208 (1987).
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Následné aktualizace této zprávy,
k jednoznačnému potvrzení této myšlenky.

další

zprávy

a

navazující

výzkumy

vedly

Standardem vymezujícím předpokládané geotechnické podmínky se stala právě
„smluvní geotechnická základna“ (GBR). Při jejím použití pak musí smlouva obsahovat
kromě párové doložky o „odlišných podmínkách staveniště“ (DSC) i mechanismus určení a
ohodnocení nepředpokládaného stavu (formou měření a oceňování). Dodatečné peníze a
čas určené tímto mechanismem musí objednatel zhotoviteli zaplatit ze své rezervy.
„Smluvní geotechnickou základnu“ - „Geotechnical Baseline Report“ (GBR) tedy především
používá:
•
•
•
•
•

projektant pro ocenění předpokládaných nákladů výstavby (za účelem volby režimu
zadávacího řízení dle soutěžního práva), včetně určení rezervy rozpočtu objednatele;
uchazeč pro ocenění geotechnických rizik, která jsou alokována zhotoviteli;
zhotovitel pro výběr postupů výstavby a technologického vybavení;
správce zakázky pro ohodnocení podmínek podloží a identifikaci nepředvídaných
(odlišných) fyzických podmínek staveniště v průběhu výstavby; a
kdokoli z účastníků při řešení sporů ve věci nepředvídaných (odlišných) fyzických
podmínek staveniště.

Pokud budeme konfrontovat podstatu anglo-americké „Geotechnical Baseline Report
(GBR)“ s podstatou kontinentálního standardu „Eurokód 7: Navrhování geotechnických
konstrukcí“, nalezneme několik rozdílů. Zatímco cílem GBR je řízení ekonomických rizik a
standardizace jejich alokace mezi objednatele a zhotovitele, cílem Eurokódu 7 je řízení
technických rizik a standardizace projektování geotechnických konstrukcí. GBR pracuje se
smluvně dohodnutými hodnotami geotechnických parametrů, které tvoří závazný právní
podklad pro spravedlivé financování výstavby. Prostřednictvím GBR se odlišné podmínky
staveniště identifikují a vymezují sféry ekonomické odpovědnosti objednatele a zhotovitele.
Eurokód 7 naproti tomu technicky pracuje s odvozenými, charakteristickými a návrhovými
hodnotami geotechnických parametrů, které jsou rozhodné pro technicky bezpečný návrh
geotechnické konstrukce (statické výpočty apod.). Tyto geotechnické parametry by měly co
nejvýstižněji popsat fyzikální podstatu příslušných vlastností hornin ve vztahu ke stavební
konstrukci a měly by ze statického hlediska zajistit její bezpečný návrh.

3.

JAK FORMULOVAT FUNKČNÍ
GEOTECHNICKÉHO RIZIKA?

DOLOŽKY

PRO

ŘÍZENÍ

V manuálu „Geotechnical Baseline Report for Underground Construction“, který vydala
speciální komise ASCE (American Society of Civil Engineers) v roce 1997, jsou popsány
důvody, proč se tato praxe zavedla, jak GBR připravit a jak ji používat (včetně check-listů).
Základním doporučením je připravit dokument jednoznačný a precizní. V žádném případě to
ovšem neznamená, že musí být rozsáhlý (doporučuje se pouze 30 až 50 stránek).
Neznamená to také samozřejmě, že podmínky popsané v GBR budou odpovídat realitě,
neboť jsou vždy pouze odhadem geotechnických podmínek na základně maximálně
poctivého úsilí. GBR musí zpracovat tým kvalifikovaných odborníků za použití
jednoznačných závěrů bez subjektivních a nejasných vyjádření (např.: „hodně“, „málo,
„může“, „měl by“, „asi“ apod.). GBR musí být úzce propojena s projektovou dokumentací,
postupy výstavby, metodou měření i oceňování a platebními podmínkami. Odlišné podmínky,
než ty předpokládané v GBR, nejsou zásadně vadou projektové dokumentace. Není tedy
v zásadě (při dodržení povinnosti řádné péče projektantem nebo geotechnikem) možné
využít pojištění (nebo regresivní nároky) na projektanta nebo geotechnika.
Objednatel proto musí věnovat dostatek peněz a času do přípravy, tzn. především
geotechnických průzkumů a zpracování zadávací projektové dokumentace, vybrat
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kvalifikované konzultanty a diskutovat s nimi mezní hodnoty stanovené v GBR, nastavit
efektivní systém měření díla prostřednictvím vhodných cenových položek, otevřeně
diskutovat rizika a údaje s uchazeči a účastníky výstavby, chápat nepředvídatelnost
geotechnických rizik, kompenzovat zhotovitele při zaznamenání odlišných podmínek, než
popsaných v GBR a udržovat rezervní fond (ve výši podle rizikovosti projektu).
Příklad:
V GBR se např. určí předpokládaný počet velkých balvanů v podloží a odhad rozsahu
jednotlivých fází výroby v předpokládaných třídách tvrdosti podloží. Tento předpoklad
zhotovitel ocení. Je ovšem téměř jisté, že realita bude odlišná. Průzkumnými vrty nelze přeci
zjistit přesný počet balvanů v podloží. Může jich být např. mezi 100 až 300. Riziko se může
alokovat parametricky a určit, do jaké míry ho nese zhotovitel, tedy do jaké míry za výskyt
balvanů dostane zaplaceno. Například ačkoliv předpoklad počtu balvanů dle průzkumů je
100ks, GBR určí, že až do počtu 110ks balvanů nemůže zhotovitel nárokovat dodatečnou
platbu a čas. Nebo např. GBR určí předpoklad rozsahu 1. třídy odolnosti podloží na 35 %
z celkového rozsahu, ale až do výše 40 % výskytu nemůže zhotovitel nárokovat dodatečnou
platbu a čas. Jinou možností je, že v GBR bude předpokládáno „bezpečné“ množství
balvanů (např. 300ks) a zhotovitel musí ocenit následky tohoto předpokladu ve své nabídce.
Ovšem v tomto případě může být objednatel v riziku, že zaplatí za odstranění většího
množství balvanů, než se bude ve skutečnosti v podloží nacházet. Bezpečnější nastavení
GBR bude na druhou stranu znamenat méně změn díla (variací) a menší odchylku od
nabídkové ceny.10
Právě určení mezních hodnot v GBR bude důležitým tématem pro konzultace
s objednatelem. Veřejní objednatelé mají standardně problém s přípravou a čerpáním
odpovídajících rozpočtových rezerv. Ovšem efektivní nastavení GBR předpokládá řešení
neurčitostí a nejistot geotechnických podmínek právě prostřednictvím čerpání rezervy.
Čerpání rezervy pak nemůže být vnímáno negativně jako překročení předpokládané ceny.
To musí respektovat i správce zakázky. Objednatel tedy musí především vyřešit otázku
zajištění rezervy a jejího efektivního čerpání.11

4. KONKRÉTNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
Po pojmenování těchto teoretických východisek je užitečné si uvědomit, že autorem
smluvních doložek definujících „smluvní geotechnickou základnu“ a princip kompenzace za
„odlišné podmínky staveniště“ bývá typicky inženýr či ekonom, nikoli právník. Typickým
hodnotitelem jejich určitosti, vynutitelnosti a spravedlnosti naproti tomu často právník.
Naplnění deklarovaného cíle těchto doložek, tedy efektivně alokovat geotechnické riziko, je
proto závislé nejen na technické expertize a formulačních schopnostech inženýra či
ekonoma. Inženýr či ekonom by měli ve svém zájmu pečlivě uvážit, jak bude vlastně výstup
jejich snahy interpretován právníkem (často technickým laikem, např. soudcem). Teprve
potom lze vytvořit dokument, který bude splňovat svůj zamýšlený účel.
4.1 PŘÍKLADY NEÚČELNÝCH ZPŮSOBŮ ALOKACE GEOTECHNICKÉHO RIZIKA
Začněme s několika příklady - napříč právními systémy, ve kterých soudci posoudili
pokusy inženýrů objednatele o alokaci rizika změny geotechnických podmínek na zhotovitele
za nevynutitelné, zmatečné, nepřezkoumatelné, neurčité, nebo prostě subjektivně
nespravedlivé:
10
11

Viz KLEE, L.: Stavební smluvní právo. Wolters Kluwer ČR, a. s.: Praha 2015.
ASCE (American Society of Civil Engineers): Geotechnical Baseline Reports for Underground
Construction: Guidelines and Practises. New York, 1997.
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4.1.1 Případová studie #1 z USA: Metcalf Construction Co., Inc. v. United States (U.S.
Ct. of Appeals for the Federal Circuit, Case No. 2013-5041, Feb. 11, 2014)
Předmětem smlouvy byla výstavba areálu vojenského námořnictva v Kaneohe Bay (State
of Hawaii). Za metodu dodávky byl zvolen „Design-Build“. Zhotovitel zastihl expanzivní
zeminy, které při zvlhčení bobtnaly a způsobovaly trhliny v základových betonových
konstrukcích. Rozsah expanzivních zemin byl mocnější, než předpokládala geotechnická
zpráva objednatele. Nicméně tato geotechnická zpráva rovněž obsahovala „disclaimer“, že je
„pouze informativní (indikativní)“, „určená pouze pro účely sestavení nabídky“ a nabádala
zhotovitele k provedení vlastních nezávislých průzkumů. Odvolací soud prohlásil za
nepoctivý záměr objednatele tímto způsobem eliminovat možné claimy zhotovitele z důvodu
poruch staveniště. Odvolací soud ve zdůvodnění uvedl, že: „veřejný zadavatel se nemůže
zbavit odpovědnosti za jím vypracovanou zadávací projektovou dokumentaci (včetně
geologických průzkumů) s argumentem, že jde pouze o informativní (indikativní) data určená
pouze pro účely sestavení nabídky“. Soud konstatoval, že objednatel je mimosmluvně
povinen jednat v dobré víře a v souladu s poctivým obchodním stykem („implied duty of good
faith and fair dealing“). Soud se rovněž negativně vymezil vůči nekompetentnímu chování
dozoru objednatele. Ten více než rok odmítal vyšetřit podstatu řádně předkládaných claimů
zhotovitele v celkové výši 27 mil. $ (nabídková hodnota zakázky byla 49 mil. $), a místo toho
horlivě tvrdil, že mezi zadávacími a zastiženými geotechnickými informacemi není rozdíl.
Takový postup objednatele soudci označili za neprofesionální.
Spor trval 12 let. Ačkoli byl zhotovitel ve sporu plně úspěšný, mohlo toto vítězství už
pouze částečně zhojit břemeno jeho ekonomické ztráty a dalších nepříjemností, které musel
po dlouhou dobu trvání sporu nést. Zhotovitel podal nabídku v roce 2001 a jeho nabídka
nebyla původně vybrána jako nejvhodnější. Zakázku zhotovitel získal až po uplatnění
revizních prostředků. Práce potom zahájil v roce 2003 a výstavbu dokončil v roce 2007.
Konečný verdikt byl po vyčerpání odvolání vydán až po dalších 7 letech v roce 201412.

4.1.2 Případová studie #2 z Rakouska: Rozsudek Nejvyššího soudu v Rakousku 6 Ob
274/04v z 19. 05. 2005
Rakouské vzorové smlouvy13 i rakouská právní praxe14 alokují geotechnické riziko
objednateli. Ovšem pouze za předpokladu, že zhotovitel přiměřeně přezkoumá
geotechnickou dokumentaci objednatele a varuje ho před možnými problémy. Vyskytují-li se
v dané smlouvě odlišná smluvní ujednání od těch doporučených, musí být vždy vyváženy
odpovídající kompenzací zhotoviteli za převzetí daného rizika. Následující případ
demonstruje, jaké nepříznivé následky a nejistotu pro výstavbový projekt může znamenat
pokus odchýlit se od normy, tedy netradičně přenést geotechnické riziko na zhotovitele.
Předmětem díla byla výstavba zdravotnického střediska v Zell am See (Land Salzburg)
za paušální cenu 9,294.031 ATS. Podle geologické mapy leží město v prostoru bývalého
alpského jezera, kde se v průběhu střídání dob ledových značně měnila intenzita proudění
povrchových vod. Proto jsou pod povrchem města přítomny sedimenty velmi odlišných
deformačních charakteristik, navíc lokalizovaných zcela heterogenně. Půdorysně bylo
staveniště rozděleno do tří částí. Dvě z nich byly dostatečně zmapovány průzkumnými
12

Metcalf Constr. Co. v. United States, 102 Fed. Cl. 334 (2011) (Metcalf I) a Metcalf Constr. Co. v.
United States, 107 Fed. Cl. 786 (2012) (Metcalf II).
13
Zejména ÖNORM B 2110 Všeobecné smluvní podmínky pro stavební práce (Allgemeine
Vertragsbestimmungen für Bauleistungen) vypracované Rakouským úřadem pro standardizaci
(Austrian Standards Institute) jsou v Rakousku široce přijímány jako standard a obchodní podmínky
mnohých zadavatelů na ně odkazují.
14
Zejména § 1168a obecného občanského zákoníku (ABGB).
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sondami. Avšak třetí část nebyla prozkoumána vůbec, neboť byla v době zadávání zakázky
zastavěná. Tato zástavba byla před zahájením prací sice odstraněna, ale průzkum již
doplněn nebyl. Tato skutečnost měla důležitý vliv na vývoj soudního sporu. Výstavba byla
zastavena během realizace stavebním úřadem, protože se objevila sedání na sousedních
budovách. Objednatel odmítl zaplatit za již provedené práce a zhotovitel ho zažaloval.
Zhotovitel požadoval nejen zaplacení všech prací provedených do zastavení výstavby, ale i
doplatek za prodloužený nájem štětovnic, které zůstaly ve stavební jámě déle, než se
očekávalo, a které nebyly po ukončení smlouvy zhotoviteli vráceny.
Zhotovitel v žalobě brojil proti chybnému (neúplnému) geotechnickému průzkumu
objednatele, který označil za příčinu zastavení výstavby a nadměrného sedání sousedních
budov. Objednatel zase označoval za příčinu problémů vadnou stavební činnost zhotovitele.
Objednatel navíc tvrdil, že se zhotovitel ve smlouvě zavázal převzít geotechnické riziko na
sebe. Zhotovitel na toto tvrzení objednatele reagoval tak, že byl připravený přijmout
geotechnické riziko podle smlouvy. Avšak pouze do té míry, do jaké byl geotechnický
průzkum poskytnutý objednatelem správný (úplný).
Předložené argumenty soudci posoudili takto: Za chyby v technologické kázni zhotovitele
nese odpovědnost zhotovitel, nicméně tato odpovědnost musí být omezena. A to do té míry,
do jaké si stavební dozor objednatele musel být dění na staveništi vědom, resp. do jaké míry
denně podepisoval a potvrzoval zápisy ve stavebním deníku. Geotechnické riziko dle soudce
náleží v zásadě objednateli. Odlišné smluvní ujednání je také teoreticky možné, ovšem
převzetí geotechnických rizik zhotovitelem se nemůže vztahovat na skutečnosti plynoucí
z chybného či neúplného průzkumu. Soudce nicméně vytkl zhotoviteli, že nedodržel zásadu
„povinnosti informovat a varovat (Prüf- und Warnpflicht)“ a „přiměřeně“ neprozkoumal
informace poskytnuté objednatelem. Jako profesionál měl být zhotovitel schopen rozpoznat,
že geotechnický průzkum je neúplný, a na tuto skutečnost měl objednatele upozornit.
Nakonec se tedy na dodatečných nákladech musely podílet obě strany. Případ názorně
ilustruje, jakou logikou se rakouské právo v záležitosti alokace geotechnického rizika řídí.15

4.1.3 Případová studie #3 z USA: United Contractors v. United States (United States
Court of Claims, Case No. 368 F.2d 585, Oct. 14, 1966)
Zakázka spočívala ve výstavbě kolektoru o délce více než 1,6 km, o průřezu od 0,6 m do
1,8 m, a hloubce od 1,5 m do 2,7 m. Geotechnické průzkumy nenaznačovaly vysoké hladiny
podzemních vod. GBR ovšem přesto alibisticky uváděla, že “v oblasti existuje předpoklad
vysoké hladiny podzemní vody“. Zhotovitel nakonec podzemní vody zastihl a předložil claim
z důvodu odlišných podmínek staveniště. Claim zhotovitel doložil dodatečnými náklady
vynaloženými v souvislosti s čerpáním vody a odvodňováním. Veřejný zadavatel claim zamítl
s odkazem na shora citované znění GBR. Soudce rozhodl, že ke smluvní doložce “v oblasti
existuje předpoklad vysoké podzemní vody“ je třeba „přistupovat rezervovaně“, neboť „její
obecný význam je omezen konkrétními informacemi“ vyplývajícími z průzkumných sond.
Navíc soudce konstatoval, že předmětné znění doložky GBR je neurčitým varováním a
termín „vysoká hladina podzemní vody“ pouze „relativním termínem“. Tato „nejasná a
nevysvětlená obecná doložka o vysoké podzemní vodě“ nemůže být popřena kvalitnějšími
informacemi prokázanými geotechnickými sondami. Soudce rovněž zmínil, že opatrný
soutěžitel by si měl být vědom skutečnosti, že hladiny podzemní vody každý měsíc kolísají.
Tudíž by si opatrný soutěžitel měl být vědom nebezpečí, že namátkové sondy v daném čase
nemusí být skutečně reprezentativní. Tato skutečnost však nevylučuje právo soutěžitele
spoléhat se při oceňování nabídky přiměřeně na konkrétní výsledky zkušebních vrtů
popsaných v zadávací dokumentaci.
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4.1.4 Případová studie #4 z USA: Foster Constr. C.A. & Williams Bros. Co., a Joint
Venture etc. v. United States (United States Court of Claims, Case No. 435 F.2d 873, Dec.
11, 1970)
Zadání výstavby mostu veřejné infrastruktury obsahovalo protokoly ze zkušebních vrtů.
Ty popisovaly předpokládané podmínky hloubení základů pilířů, konkrétně existenci
„poměrně vodo-nepropustných, stabilních a pevných materiálů“. Geotechnická dokumentace
zakázky ovšem rovněž zahrnovala disclaimer, že informace obsažené v geotechnické zprávě
a protokolech ze zkušebních vrtů „nejsou zaručené, nejsou reprezentativní, a že uchazeči se
vyzývají k vyvození svých vlastních závěrů“. Zhotovitel předložil claim z důvodu zastižení
většího množství spodní vody při hloubení pilířů, než nasvědčovaly vrty. Claim byl veřejným
zadavatelem zamítnut s odkazem na disclaimer v geotechnické zprávě, který uváděl, že vrty
nezaručují či nezbytně nereprezentují podmínky celého staveniště. Soudce rozhodl, že
formulace, jejímž cílem je obecné odmítnutí odpovědnosti za správnost záznamů – tj., že tyto
záznamy „nejsou zaručené, nejsou reprezentativní, a že uchazeči se vyzývají k vyvození
svých vlastních závěrů“ – si nezasluhuje právní ochrany. Tento případ svědčí o tom, že
povrchně formulované doložky odmítající odpovědnost za geotechnikou dokumentaci nejsou
vždy považovány za platný nástroj přesunu geotechnického rizika z objednatele na
zhotovitele.

4.1.5 Případová studie #5 z USA: Appeal of Alps Constr. Corp. v. The Army Corps of
Engineers (Armed Services Board of Contract Appeals „ASBCA“, Case No. 16966, 1973 WL
1894, Sept. 17, 1973)
Zadání veřejné zakázky na výstavbu čističky se odkazovalo na výsledky geotechnických
vrtů, které predikovaly mimo jiné výskyt valounů o velikosti až 13 cm. Ustanovení zvláštních
smluvních podmínek nicméně uchazeče varovalo, že tyto vrty popisují pouze podmínky v
místě jejich konkrétního svislého provedení. Tudíž že geotechnické podmínky mezi vrty musí
být vydedukovány zhotovitelem, a „jakékoliv místní odchylky od charakteristiky dané oblasti“
nebudou považovány za důvod použití změnových ustanovení smlouvy. Během výstavby
zhotovitel uplatnil claim z důvodu zastižení valounů nadměrných velikostí a horniny větší
tlakové tvrdostí, než určovala zadávací dokumentace. Zhotovitel tvrdil, že na základě
geotechnických vrtů měl zastihnout pouze homogenní kusy horniny a valouny o velikosti
maximálně do 13 cm.
Senát soudců nejdříve posoudil varování objednatele, že v oblastech mezi vrty se mohou
vyskytovat nadměrné valouny či inkonzistentní hornina, za neurčité a nejednoznačné k tomu,
aby dokázalo anulovat kvalitativně významnější výsledky geotechnických vrtů. Dále se senát
neztotožnil s obhajobou objednatele, že každý uchazeč musel předpokládat, že staveniště
budou tvořit i větší kusy různých typů hornin (nad cca 13 cm). Objednatel postavil svoji
obhajobu na skutečnosti, že profil průzkumných vrtů činil 15 cm. Tudíž každý odborný
zhotovitel si musel být vědom skutečnosti, že z takto malého profilu průzkumného vrtu je
možné vytěžit pouze malé kusy horniny (tj. 15 cm a méně): „Veřejný zadavatel tvrdí, že tyto
rozměry měly uchazeče upozornit na to, že jsou největším možným rozměrem, který může
být vytěžen z cca 15 cm profilu vrtu“. Senát se s touto argumentací neztotožnil a uvedl, že
„nikde v dokumentech poskytnutým uchazečům nebyl rozměr profilu vrtů zmíněn“, a tudíž
uchazeči nemohli rozpoznat „zamýšlený výklad“ objednatele o rozměrech hornin vytěžených
z těchto profilů průzkumných vrtů.

4.1.6 Případová studie #6 z USA: Appeal of Bay West Inc., v. The Army Corps of
Engineers (Armed Services Board of Contract Appeals „ASBCA“, Case No. 54166, Apr. 25,
2007)
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Zakázka spočívala v odtěžení a odvozech zhruba 170.000 kubických yardů materiálu z
koryta řeky Mississippi (Iowa) za paušální cenu cca 1,5 mil $. Zhotovitel si vyložil údaje
zadávací dokumentace tak, že odtěžený materiál se bude skládat především z vyrubaného
písku a valounů. Ve svém claimu zhotovitel požadoval úhradu dodatečných nákladů
spojených se zastižením balvanů, uvolněné horniny, pytlů s pískem a plastových folií.
Specifikace odtěžovaného materiálu však varovala uchazeče, že mají očekávat „stromy a
jisté menší množství odpadu“, který může zahrnovat „valouny, suť, dráty, pařezy a větve z
provedených záseků a jiný odpad“. Na základě této specifikace veřejný zadavatel claim
zamítl s odůvodněním, že uchazeči byli upozorněni na možný výskyt balvanů v odtěžovaném
materiálu.
Protože smlouva bohužel neobsahovala rozměrovou definici „valounů“, soudce k její
interpretaci použil encyklopedickou definici. Ta přirovnává valoun k malému kusu horniny.
Soudce rozhodl, že jelikož zhotovitel zastihl kusy horniny v rozmezí od velikosti pěsti až do
cca 60 cm v průměru (a hmotnosti více než 15 kg), nezastihl pouze menší kusy horniny, tedy
„valouny“, nýbrž i nadměrné kusy horniny, tedy „balvany“. Specifikace odtěžovaného
materiálu však na výskyt balvanů (větších kusů horniny) zhotovitele neupozorňovala,
upozorňovala ho pouze na výskyt valounů (menších kusů horniny). Soudce neposoudil
specifikaci odtěžovaného materiálu za dostatečnou k upozornění zhotovitele na možné
zastižení balvanů. Jejich odtěžení si zhotovitel nemusel zahrnout do nabídkové ceny, a proto
posoudil jeho nárok na úhradu dodatečných nákladů spojených s jejich odtěžením za
oprávněný. Tento případ opět demonstruje skutečnost, že všeobecné charakteristiky
obsahující vágní a neměřitelné pojmy jsou pro účinnou alokaci rizika nevhodné.

4.1.7. Případová studie #7 z USA: Whiting – Turner/A.L. Johnson Joint Venture v.
General Services Admin. (General Services Board of Appeals „GSBCA“, Case No. 15401,
Dec. 5, 2001)
Veřejný zadavatel pověřil inženýra k správě výstavby nové budovy v Atlantě (Georgia)
metodou dodávky „Construction Management“. Inženýr zažaloval zadavatele, že nezaplatil
podzhotovitelský claim. Podzhotovitel vodotěsné komory claimoval zastižení vysokých
přítoků podzemní vody. V půdorysu budovy bylo provedeno celkem 7 vrtů: tři podél
západního kraje půdorysu, které odhalily přítomnost podzemní vody v hloubce 11m až 12m,
jeden vrt ve střední části půdorysu, který odhalil „potenciál podzemní vody v hloubce 11m“, a
tři vrty na východní straně půdorysu, které přítomnost žádné podzemní vody neodhalily.
Zadání popisovalo přítomnost podzemní vody následovně: „Přítomnost či nepřítomnost
vody ve vrtných sondách v okamžiku vrtání nutně neznamená, že podzemní voda se zde
nebude vyskytovat v jiný okamžik. Hladiny podzemních vod sezóně kolísají a jsou závislé na
množství dešťových srážek spadlých v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém byly sondy
provedeny.“ Navíc, zadávací dokumentace doporučovala uchazečům vzít v úvahu, že
podmínky vymezené zkušebními vrty se můžou v různých místech a různých dobách lišit.
Soudce rozhodl, že takto formulovaný pokus zadavatele o přenos rizika na zhotovitele
není neúčinný, neboť „neurčitá ustanovení o zbavení se odpovědnosti“ nemůžou mít
přednost před kvalitativně určitějšími informacemi o stavu spodní vody známými ze
zkušebních vrtů. Soudce se v odůvodnění odvolal na zásadu, že zkušební vrty „se považují
za nejspolehlivější obraz podpovrchových podmínek“, a vrty v tomto případě jednoznačně
iniciovaly, že zejména střední a východní části půdorysu budovy budou suché.
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4.2 PŘÍKLADY ÚČELNÝCH ZPŮSOBŮ ALOKACE GEOTECHNICKÉHO RIZIKA
Po výše popsaných neúčelných pokusech zadavatele alokovat část geotechnického
rizika na zhotovitele nyní obrátíme pozornost k ukázkám soudních případů, ve kterých soudci
uznali způsob alokace tohoto rizika za částečně vynutitelný:

4.2.1 Případová studie #8 z Velké Británie: Obrascon Huarte Lain SA („OHL“) v. Her
Majesty´s Attorney General for Gibraltar, EWHC 1028 (TCC), 2014
Veřejný zadavatel uzavřel smlouvu o dílo podle smluvního vzoru „FIDIC Yellow Book
1999“ (P/DB), tedy metodou dodávky „Design-Build“. Předmětem díla byla výstavba
silničního tunelu pod přistávací plochou letiště v Gibraltaru (UK) za cenu 30,2 mil. £.
Záměrem zakázky bylo trvalé zprůjezdnění jediné silniční komunikace spojující Gibraltar se
Španělskem vedoucí dosud napříč ranvejí a uzavírané ad hoc vždy během dosedávání
letadel. Zadávací řízení bylo provázeno debatami o mimořádně nízké ceně. Objednatel
odstoupil od smlouvy po dvou a půl letech výstavby (původní lhůta výstavby činila 2 roky) a
po realizaci pouze cca 1/4 rozsahu prací. Zhotovitel do té doby vyfakturoval kolem 1/3
nabídkové ceny a odhadoval, že dokončení stavby by si vyžádalo ještě 80 mil. £ navíc plus
další kompenzace za provedení odvodnění, dekontaminace podzemní vody, odtěžení a
uskladnění kontaminovaného materiálu. Tyto výkony považoval zhotovitel za
nepředvídatelné a nezahrnul je do nabídkové ceny. Předmětem sporu bylo jednak, zda
objednatel odstoupil od smlouvy oprávněně, a za druhé, zda rozsah množství
kontaminovaného výrubu byl nebo nebyl předvídatelný zkušeným zhotovitelem v době
podání nabídky.
Průzkumy staveniště nezaznamenaly extrémní výskyty poruch. Nicméně zadávací
dokumentace obsahovala i detailní zprávu o charakteru staveniště, tzv. „Enviromental
Statement“. Ta upozorňovala zhotovitele na skutečnost, že staveniště je umístěno v blízkosti
skladiště ropy, v minulosti sloužilo jako střelnice a probíhaly na něm i jiné vojenské aktivity.
„Enviromental Statement“ proto doporučovala uchazečům, aby si ocenili riziko zastižení
jistého množství kontaminované zeminy během ražeb. Zhotovitel kontaminovanou zeminu
skutečně zastihl, ovšem v takovém rozsahu a množství, která výrazně překročila jeho
očekávání. To mu způsobilo obrovské zpoždění a ztráty nabourávající ekonomickou
rovnováhu smlouvy jako celku. Tato skutečnost, nezhojitelné rozpory se zhotovitelem,
přerušení ražeb a nutnost vypracování nové projektové dokumentace zhotovitelem
(Design&Build) představovaly nejzávažnější důvody pro odstoupení od smlouvy
objednatelem.
Soudce stavebního a technologického soudu v Londýně rozhodl ve větší míře ve
prospěch objednatele, tedy že objednatel odstoupil od smlouvy oprávněně a zhotovitel měl
geotechnické podmínky v určité míře předvídat. Soudce zdůvodnil svůj postoj tím, že
zkušený zhotovitel se neměl v tomto případě omezovat při analýze geotechnických informací
pouze na průzkumy staveniště a vzorky odebrané v době přípravy zakázky. Měl vzít v úvahu
rovněž historické souvislosti staveniště. Tedy skutečnost, že staveniště bylo po mnoho staletí
ovlivňováno vojenským využitím, které předznamenává pravděpodobnost přítomnosti
těžkých kovů, stopových chemických prvků, uhlovodíků a souvisejících derivátů. Soudce
rovněž v rozsudku naznačil, jak se měl zhotovitel v tomto konkrétním případě zachovat: a)
vytvořit si v nabídce větší cenovou přirážku pro případ výskytu kontaminovaného materiálu;
b) naprojektovat si a ocenit další zkušební vrty za účelem zmapování kontaminace a přijetí
vhodných metod odtěžování; c) naprojektovat si a ocenit odstranění vyrubaného materiálu
znečištěného nebezpečnými látkami.
Zhotovitel rovněž claimoval zastižení většího množství pevnější horniny při ražbě, než
předpokládalo zadání. Tento nárok soudce uznal i přes argumentaci objednatele, že zkušený
zhotovitel měl předvídat ještě 4 krát více této pevnější horniny.
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4.2.2 Případová studie #9 z USA: International Technology Corp. v. Donald C. Winter
(U.S. Ct. of Appeals for the Federal Circuit, Case No. 523 F.3d 1341, Apr. 18, 2008)
Zhotovitel se zavázal veřejnému zadavateli, že odtěží kontaminovanou zeminu z prostor
spravovaných válečným loďstvem. Cena byla určena metodou nákladové ceny (cost plus),
tedy účtování doložených nákladů plus přirážka režií a zisku. Jeho podzhotovitel vůči němu
uplatnil subdodavatelský claim. Tento claim byl založený na skutečnosti, že podíl jílu v
kontaminované zemině činil více než 10%. Podle názoru subdodavatele zadávací
dokumentace takto vysoký podíl jílu nepředpokládala. Z důvodu omezené propustnosti
zeminy došlo ke zvýšení jeho nákladů spojených se záběry plynulého odtěžování.
Soudce se nejdříve zabýval předběžnou otázkou, zda zadávací dokumentace
předpokládala nějaký podíl koncentrace jílu v kontaminované zemině, a v případě že ano,
v jakém množství. První zpráva charakterizující geologické podmínky staveniště obsahovala
tabulku nazvanou „charakteristiky zeminy“. Ta zahrnovala devět vzorků s údaji o podílu
obsahu jílu v kontaminované zemině v rozmezí od 6% do 11%. Nicméně druhá zpráva
uváděla podíl jílu v kontaminované zemině od 23% do 28%.
Soudce zamítl subdodavatelský claim ze dvou hlavních důvodů. Za prvé. Pokud druhá
zpráva předpokládá podíl koncentrace jílu v zemině mezi 23% až 28%, nemůže si dovolit
odpovědný zhotovitel interpretovat zadání jako celek tak, že zastihne pouze nižší podíl
přítomnosti jílu, jak předpokládá první zpráva (v rozmezí od 6% do 11%). Za druhé. Soudce
rozhodl, že rozdíly v obou zadávacích podkladech měly sloužit odpovědnému zhotoviteli jako
varování, že problémy s propustností můžou znamenat překážku efektivního využití
uvažované odtěžovací technologie.

4.2.3 Případová studie #10 z Velké Británie: Van Oord UK Limited & Sicim Roadbridge
Limited v. Allseas UK Limited, EWHC 3074 (TCC), 2015
Zakázka spočívala ve výstavbě plynového potrubí na Shetlandských ostrovech.
Podzhotovitel žaloval generálního dodavatele o cca 10 milionů £ jako kompenzaci za
překonání překážek způsobených nepředvídanými podpovrchovými podmínkami.
Podzhotovitel z důvodu zastižení hlubší vrstvy rašeliny než předpokládala předsmluvní
dokumentace musel použít jinou metodu ražeb než uvažoval při přípravě nabídky, čímž mu
narostl čas a náklady nezbytné pro dokončení díla.
Soudce zamítl subdodavatelský claim z těchto hlavních důvodů: První důvod byl
formální, tedy podzhotovitel nesplnil notifikační požadavky definované ve změnových
ustanoveních smlouvy. Konkrétně nedoručil včas žádost o schválení variace metody ražby, a
dále formálně oznámil claim pouze na prodloužení času, bez explicitního odkazu na zvláštní
ustanovení smlouvy týkající se ocenění variačních prací. Druhým důvodem byla skutečnost,
že zadání ani přijatá nabídka nebyly omezeny na konkrétní metodu ražby. Zvolení metody
výstavby patřilo ryze do odpovědnostní sféry podzhotovitele. Za třetí, podzhotovitel neunesl
důkazní břemeno, že jako zkušený subjekt nemohl podpovrchové podmínky rozumně
předpokládat, např. nepředložil relevantní znalecký posudek. Za čtvrté, soudce konstatoval,
že zkušený podzhotovitel se při přípravě nabídky nemůže omezovat na geotechnické
informace obsažené v předsmluvních dokumentech, tedy musí s určitou rozumnou mírou
nepředvídatelnosti v nabídce počítat. Posledním hlavním důvodem zamítnutí claimu byla
skutečnost, že podzhotovitel nedokázal prokázat spojitost mezi předsmluvní informací o
předpokládané mocnosti vrstvy rašeliny a svým oceněním příslušných jednotkových cen a
položkových sazeb. Ocenění těchto prací totiž podzhotovitel provedl ještě před obdržením
předsmluvní dokumentace. To narušilo celou koncepci jeho claimu.
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Závěr
Kontinentální i angloamerický právní systém včetně judikatur a sektorových zvyklostí se
ve většině případů shodují v tom, že riziko odlišných geotechnických podmínek a jiná skrytá
rizika pozemku staveniště patří vlastníkovi staveniště, tedy typicky objednateli. Vždy je
ovšem nutné vzít v potaz vliv místního rozhodného práva.
Staveniště včetně jeho podloží a dostupných geotechnických prognóz o jeho
vlastnostech se obecně považují za věc předanou objednatelem zhotoviteli k provedení díla,
a proto objednatel zodpovídá za jakékoliv její nedostatky, které ovlivňují provádění prací
zhotovitelem.
Této skutečnosti ovšem zhotovitel nemůže zneužívat k jakýmkoliv spekulacím ve své
nabídce, naopak musí jako profesionál (zkušený zhotovitel) staveniště a dostupné údaje
přiměřeně přezkoumat a objednatele před možnými komplikacemi varovat. Zhotoviteli se
doporučuje vést záznamy o tom, že nijak nezanedbal tuto svoji odbornou péči, a kromě
zadávacích podkladů přiměřeně přezkoumal i všechny ostatní dostupné údaje o staveništi a
zúčastnil se prohlídky staveniště (byla-li umožněna). Vždy se ovšem tato jeho činnost musí
posuzovat s ohledem na čas pro přípravu nabídky, obvyklé náklady na přípravu nabídky a
dostupnost staveniště. Zhotovitel musí mít schopnost rozumně odůvodnit interpretaci těchto
údajů a způsob jejího promítnutí do nabídkové ceny. Zhotovitel musí též věnovat zvýšenou
pozornost textu smluvní a zadávací dokumentace z hlediska alokace rizika a jeho povinností
v průběhu realizace z hlediska řízení geotechnických rizik.
Smluvní ujednání o sdílení nebo převzetí geotechnického rizika zhotovitelem jsou v rámci
soukromoprávního principu svobodné vůle dovolená. Musí se ale v takové situaci postupovat
promyšleně, v dobré víře a odpovědně. Jelikož půjde vždy o výraznou odchylku od obecných
právních principů i sektorových standardů, bude každé případné přenechání geotechnického
rizika zhotoviteli spjato s přísnějším soudcovským přezkumem. Soudce bude zkoumat
určitost mezních hodnot pro převzetí tohoto rizika a existenci spravedlivé odměny za převzetí
tohoto rizika.
Případné sdílení nebo přenos geotechnického rizika na zhotovitele musí být rovněž
transparentní. Význam transparentnosti je typicky povýšen u veřejných zakázek.
Netransparentní přenesení geotechnického rizika na zhotovitele se ve veřejném zadávání
může projevit tím, že nabídky jednotlivých uchazečů budou neporovnatelné. Tím zadavatel
vytvoří výhodu pro ty uchazeče, kteří geotechnická rizika nezahrnou do své ceny, čímž se
automaticky vygenerují další velká rizika oslabující efektivitu a kvalitu zakázky. Objednatel
proto musí při stanovení míry alokace geotechnického rizika zhotoviteli nastavit všem
uchazečům stejné výchozí geotechnické podmínky pro ocenění. V opačném případě dojde
pravděpodobně k netransparentnímu ocenění. Neocení-li uchazeč transparentně takto
stanovené riziko, měla by jeho nabídková cena nebo její příslušná část být přezkoumána pro
podezření na mimořádně nízkou cenu.
Smluvní podmínky musí obsahovat ustanovení řešící situaci, kdy budou zastiženy
odlišné podmínky staveniště. Musí nastavit metodu kompenzace při zastižení odlišných
podmínek, mechanismus čerpání rezervy, postupy pro včasné řešení a prevenci škod jako je
povinnost varovat, povinnost oznámit nároky na kompenzace pod sankčními lhůtami
a aktualizovat registr rizik. Zhotovitel musí ctít zásadu prevence škod a minimalizovat
negativní dopady nepředvídatelných událostí. Zhotovitel musí ve svém zájmu vést
samostatné záznamy o dopadu nepředvídatelných podmínek základové půdy do času a
nákladů tak, aby unesl důkazní břemeno.
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Poznámka
Příspěvek se stejným názvem a obdobným obsahem byl autorem prezentován v rámci
„Sekcie 5. Zmluvné vzťahy a manažment rizík a doplňujúce prednášky“ u příležitosti
konference s mezinárodní účastí „Tunely a podzemné stavby 2015“, pořádané Slovenskou
tunelářskou asociací (STA) ve dnech 11.-13. listopadu 2015 v Žilině (SK).
Rovněž byl obsah tohoto příspěvku pod stejným názvem zařazen mezi posterové
prezentace „13. Mezinárodní konference – Podzemní stavby Praha“ a „3. Východoevropské
tunelářské konference (EETC 2016)“, pořádané Českou tunelářskou asociací (CzTA) ve
dnech 23.-25. května 2016 v Praze (tematická sekce 7. Rizika, smluvní vztahy a
financování).
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Jet pump For HDD and long-distance Pipe
Jacking applications
Lutz zur Linde, Herrenknecht AG
Abstract
It is well-known that HDD uses the borehole as a discharge line to remove the cuttings
out of the borehole. A slow velocity of the mud is not productive when large cuttings are
transported as they tend to settle along the borehole. Remaining cuttings left in the borehole
lead to large overcut dimensions to avoid pipes getting stuck during pullback. Furthermore,
excessive pumping of mud can lead to frac-outs when the fluid pressure is higher than the
maximum allowable borehole pressure. The complexity of the mud design increases which
results in costly mud monitoring and adjustment on jobsites.
Therefore, the major challenge has been to find a way to transport the cuttings from the
bit or reamer through a long horizontal section without using the borehole as a pressure line
to the surface. Former developments only considered the potential of fluids and fluid handling
equipment to mitigate these limitations.
With the development of a downhole jet pump system for HDD operations,
Herrenknecht has set a milestone in the pipeline industry. In conjunction with a new tooling
series, the downhole jet pump system allows drilling and cutting faster at lower cost and risk.
The full face hole opener has been developed for hard rock drilling with HDD, where timeconsuming reaming passes are reduced to one single step.
The successful concept of the jet pump system for HDD has now been transferred to
Pipe Jacking technologies. The long existing demand for increasingly long drives in
simultaneously smaller diameters, has now been met with the development of the AVNS
technology. The AVNS tunnelling machine (minimum ID 350mm) with powerpack and slurry
jet-pump in the machine is designed for up to 1,000m drive length, depending on geological
conditions. Furthermore, this machine concept can also be used for Direct Pipe® and opens
up the lower diameter range from 20” to 30” pipelines.
This paper presents the use of the jet pump systems in HDD, Pipe Jacking and Direct
Pipe operations and gives an overview of applications fields and recent case studies.

1. Introduction
The HDD technology is widely known as a standard method to lay all kinds of utilities
by trenchless methods underground without harming the environment. The technology covers
borehole diameters from 100mm up to 1800mm (4 to 72-inch). As a fairly young technology
the limitations with regards to the drilling length, diameter and application range are still
extended every year. Nevertheless, there are limitations of the HDD process (e.g. stability of
boreholes in gravel areas) due to the frac-out risk.
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Frac-out means in general that the drilling fluid is not taking the proposed route through
the borehole to the exit point. Instead, the drilling fluid is flowing through the route with the
least resistance, which can be through pre-existing fractures within the formation that lead
towards the surface, potentially causing serious damage to the environment. This paper will
present the development of the jet pump system for the focus on the artificial fractures which
are caused by the drilling process itself. Depending on the size of the fractures the drilling fluid
circulation is partially or completely lost. With lost circulation you have no control of the
process, including the cutting transport, and therefore the drilling operation would need to stop.
Small diameter Pipe Jacking installations using slurry machines, where the excavated
material is transported to the separation plant on the surface by a slurry circuit, have been
limited in the past in drive length, due to the available slurry pump systems installed in the
tunnel or shaft. The new jet pump concept, which has been successfully used in HDD
operations, has now been transferred to slurry machines. The jet pump due to its size can now
be installed in slurry machines from 457mm (18”) ID of the Jacking Pipes and makes drive
lengths up to 1,000 meter possible. For Direct Pipe®, where a slurry machine and a Pipe
Thruster is used to install a pipeline in one step, the jet pump opens up the applicable diameter
range, starting from 20” instead of 36” pipeline diameter.

2. Jet pump system for Horizontal Directional Drilling
2.1. Settlement of cuttings during reaming step in HDD
Frac-outs normally occur when the pressure inside the borehole is higher than the
pressure which is generated by the overburden formation and the surrounding ground water
pressure. As the borehole is used as a discharge line for the cuttings created by the reamers
or hole openers, there are several mechanisms which lead to a clogged borehole which then
further leads to an over pressurized borehole leading to frac-out into the formations. Settlement
of cuttings can occur due to gravity. This depends on the mass of the cuttings, the viscosity of
the bentonite suspension and the flow velocity. The sedimentation of the cuttings leads to a
reduction in the borehole cross-sectional area, increasing pressure in the area and increasing
the probability of a frac-out. Furthermore, the mass of the sedimentations can be so large in
the inclined zones that it starts to slip in the axial direction. The risk of blocking the drill string
is very high in these zones.
If the rate of progress during an HDD process is very high, the bentonite suspension
needs to carry a much greater volume of cuttings out of the borehole than usual. In this case,
some of the cuttings cannot be maintained in suspension because the bentonite suspension
is overloaded. Due to the high volume of cuttings in the bentonite suspension, several cuttings
will settle at the bottom of the hole which can lead to a clogging of the borehole.

2.2. New solution to prevent frac-outs and settlement of cuttings
The new solution is based on the fact, that the above mentioned problems using current
technology are using the borehole as the discharge line to the surface. Another reason for the
existing problems is the fact that there is only a surface pump which is feeding mud up to the
reamer and from there on the pump is also pressurizing the discharge line in order to transport
the cuttings from the reamer to the surface. Based on the above findings the following
decisions have been made for the design of a new solution:
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1. The borehole is NOT a discharge line (except during the pilot bore)
2. The surface pump is NOT used as a discharge pump (except during the pilot
bore)
3. Complexity and tasks of the mud are reduced to a minimum.
The solution for the reaming period consists of the findings below. The system will have
a steel discharge line and a downhole pump right behind the reamer/hole opener which will
pick up the cuttings right after they are produced and transported through the tail string to the
surface. This means that the borehole will no longer be used as a discharge line.
As there is normally a tail string behind the reamer, the decision to utilize this part of
the string is not difficult to understand, especially when considering the size of the drill pipes
which are used nowadays. A standard in large diameter directional drilling is 6 5/8” drill pipes;
a new trend especially in rock drills or extreme long drills are 7 5/8” drill pipes. The dimension
on these drill pipes offers the ideal discharge line dimensions. Pressure-wise a drill pipe can
easily handle the required pressure rating.

Figure 1.

Existing and new solution for the discharge line in the borehole by using the drill string

The types of pump which can be used downhole are rare. It must be a simple and
robust pump which also can transfer torque together with push or pull forces. Furthermore, the
pump must be capable of producing a sufficient pumping head. The power supply must be
trouble free and run in wet submergible conditions. The pump must fit at least in a 508mm / 20
inch borehole. There are not many pump types which can handle those requirements. The
decision was made in favor of a jet pump which is one of the simplest pumps with no moving
parts, but is also one of the most complex pumps in terms of its physical and dynamic behavior.

Figure 2.

Principle of a jet pump
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2.3.

The Herrenknecht Down Hole Jet Pump (DHJP)

Herrenknecht has developed a new downhole tool which absorbs cuttings from the
bottom of the borehole and pumps them via the drill string to the exit side to surface. The power
supply for the jet pump is generated by a high-pressure motive flow of a conventional HDD
high-pressure mud pump on the entry side. For the mud handling it is necessary to install a
mud return line between the pipe site and rig site during the drilling operation. This could be
possible with a normal return line on the surface or by using a second pilot hole.
The newly developed Down Hole Jet Pump (DHJP) will cover sizes from 20 up to 72
inch. The main component is the jet pump which is integrated in the collar of the tool. During
operation shovels on the DHJP pick up the cuttings from the bottom of the borehole and put
them inside the DHJP during rotation. The system can handle a maximum cutting size of 1 ½”.
Cuttings which are too big for the DHJP system are guided through a bypass system along the
outside of the DHJP to the area behind the downhole tool assembly into an optional cutting
catcher.

Figure 3.

Herrenknecht Downhole Jet Pump (DHJP) used with full face hole opener for one
reaming step

The major goal for the tool during the development was to create a maximum clean
borehole. During operation with the DHJP tool it is possible for the operator to monitor the
cuttings on the separation plant in real time. It is possible to create a more than 98% clean
borehole with the new DHJP.

Figure 4.

Settlement of cuttings in the borehole with/without the use of the Down Hole Jet Pump
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The main advantage of the system is that the cutting transport is inside the drill string.
Inside the borehole is only a minimum of mud movement around the downhole tool assembly.
The pressure inside the borehole is the same as the surrounding ground water level and
therefore there is no possibility of a frac-out risk due to over pressurizing the borehole.
Furthermore a “reduced” mud program can be used with fewer tasks for the mud. The
remaining task will be the stabilization of the borehole by building up a filter cake.
With this highly innovative HDD tool it is possible to operate in different modes, described
below:

Cleaning Run Mode
This mode is used after the successful reaming operation. Instead of using a
conventional barrel reamer for the cleaning run, the DHJP could be assembled into the drill
string to directly remove the settled cuttings. The main advantage of this method is that the
driller directly sees the success of the cleaning run and identifies areas where more or less
cuttings are settled. It is therefore possible to keep the risk of a stuck product pipe caused by
cuttings in the borehole to a minimum.

Figure 5.

Cleaning run mode

Soft Ground Tool Mode
The DHJP can also be used as a soft ground reamer, and is equipped with normal soft
ground tools. In this mode it is not necessary to run another cleaning run after the reaming
procedure as the borehole is ready for the product pipe after the reaming procedure. The pump
enables so-called full-face reaming which means reaming in one pass to the final diameter.

Figure 6.

Soft ground tool mode

Tandem Mode
For hard rock jobs, the DHJP could be directly coupled behind the new developed
Herrenknecht Full-face Hole Opener. These hole openers are designed to drill from pilot hole
directly to the final diameter. The high volume of cuttings which are generated by the full-face
hole opener are picked up with the DHJP and transferred to the exit side.
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Figure 7.

Tandem mode

Pipe Pull Mode
It is also possible to connect the DHJP to the product pipe during the pullback operation.
Therefore it is necessary to put a “pump-through” swivel in front of the product pipe which links
to the DHJP. A discharge pipe is necessary inside the product pipe towards the exit side.

Figure 8.

Pipe pull mode

3. Jet pump system for Pipe Jacking
3.1. First use of jet pump in slurry machine
After successful tests of the jet pump as a slurry pump for an AVN machine in 2015 on
the Herrenknecht yard, the system had its first productive use in a Microtunnelling project in
Hannover, Germany, in summer 2016. For the construction of a surface water tunnel, an AVN
700 with jet pump was used to install one drive of 120 meter length in a depth of 4.5 meter. To
avoid clogging of the cutter head due to the clayey and silty ground conditions the machine
has been operated with the high-pressure nozzle system. The jet pump has been integrated
in the third machine can. Tunnel face support has been assured through the feed pump. With
its good performance, the jet pump technology had its successful jobsite premiere.

Figure 9.

Assembly of the AVN slurry machine and jet pump in machine can 3
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3.2. AVNS technology – slurry tunnelling machine with jet pump
The AVNS tunnelling machine is a new development using a jet pump, integrated in
the machine, as a slurry pump. This proprietary development from Herrenknecht AG facilitates
a conveying capacity of 1000l/min while simultaneously requiring very little space. The
hydraulic unit integrated in the tunnelling machine is a further unique selling point. This
eliminates the coupling of hydraulic lines otherwise typical at this construction size, along with
the associated losses of performance.
A measurement system ensures that the bore alignment is precisely maintained. This
continuously determines the position, direction, and tilt of the tunnelling machine. The
measurement system aims towards a magnetic field generated on the surface level, and is
thus also suitable for very long drives. The machine can be used on a spectrum of up to 30MPa
during excavation of loose soils and soft rock.

Figure 10. AVNS 350 XB with its components

3.3. Use of AVNS350 in E-Power Pipe® technology
With the new legislation for grid extension in Germany, underground cable installation
has come more into focus since end of 2015. As an economical alternative to open-trench
cable installation, trenchless methods are considered to reduce the impact on surroundings to
a minimum. While established pipeline and tunnel installation methods are intended to be used
predominantly in cases involving sensitive crossing, it was necessary to develop a new
technology for individual installation of underground cables. The main challenge: inserting the
cables into the ground at low depth and at a defined distance to extend across the longest
drifts possible. As existing methods could not cover these requirements, Herrenknecht has
developed the new E-Power Pipe® technology.
E-Power Pipe® allows underground cables to be installed close to the surface at a
minimum overburden of only 2m across long drifts. The AVNS350XB tunnelling machine with
an excavation diameter of 505mm is used, dimensioned for drive lengths above 1.000m. The
AVNS machine technology is a new development by Herrenknecht AG. The machine can
achieve considerably greater advance lengths in a small diameter range due to its use of a
new power supply and the introduction of jet pump conveyance technology.
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Figure 11. The E-Power Pipe® method for trenchless installation of underground cables

The E-Power Pipe® method
The jacking frame is installed from the starting point and connected with the tunnelling
machine via several thrust pipes. The tunnelling machine is pushed with thrust force in the
direction of the destination point along the specified alignment. This is disassembled following
the tunnelling machine’s cutting action. Subsequently, the plastic guard tube is connected with
the thrust pipe in the borehole and withdrawn by retracting the thrust pipes. The guard tube is
mechanically and thermally connected to the floor during the insertion process while adding
backfill material. This creates a connection between the cable guard tube and the ground that
is free of cavities. The underground cable is inserted after the guard tubes are completely in
place, and this is not a part of the process.

Figure 12. Overview of E-Power Pipe® installation steps

The E-Power Pipe® components
The requirements for a new type of installation process for underground cables with a
closed construction method have led to the development of several separate elements, which
combine to provide an innovative and environmentally-friendly method for carefully installing
underground cables. The AVNS 350XB tunnelling machine is a new development that satisfies
the requirements related to mandatory installation depth, drive length, and precision of the
procedure. A jacking frame with 10m stroke and 350tonne thrust force has been developed
specifically for this thrust pipe. The jacking force is transferred with a pressure ring which enters
the thrust pipe via a locking mechanism and creates a positive connection. This connection
also safeguards retraction of the thrust pipe. The quantity of pipe exchanges and consequent
time needed must be kept a low as possible for high tunnelling performance to be achieved.
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Furthermore, the thrust pipes must be joined with high tensile strength in order to safeguard
insertion of the cable guard tube. These characteristics have led to the development of a new
thrust pipe, which facilitates almost continuous tunnelling due to its length and significantly
expedites the coupling of the water circuit with a sleeve system integrated into the pipe.

3.4. E-Power Pipe® Reference Project Borken, Germany
After testing and presenting the new technology to the public in December 2016, the
E-Power Pipe® equipment arrived on its first jobsite in Borken, Germany in January 2017. The
pilot bore of the first of three 300 meters long drive could start on Feb 2nd, 2017. With a
performance of up to 126 meters per day on the pilot bore and a maximum daily performance
of 266 meters for the pull-in of the casing pipes, it proved out its high performance capacity.

Figure 13. Performance overview of E-Power Pipe, 3 x 300m drives in Borken, Germany

4. Outlook
With the integration of the Jet Pump in two well-known Technologies (Pipe Jacking & HDD)
the limits of both technologies have been stretched again in order to go longer with smaller
diameter pipe(lines) (Pipe Jacking, Direct Pipe®) and to lower the frac-out risk significantly,
having cleaner holes and to have the ability to work also in dry boreholes (HDD).
This new development will have an effect in several industries not only for the Pipeline industry
where there is now a possibility to lay small diameter pipelines trenchless in one step without
building first a larger casing tunnel. One of the main advantages are also seen on the
environmental side where improvements on the CO²-Footprint are obvious and the probability
of inadvertent returns of drilling fluids will be reduced.
The presented development also influences the commercial side of the drilling business where
saving can be seen by risk reduction and the use of smaller equipment.
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Posouzení metod bezvýkopové obnovy sítí
z hlediska celého životního cyklu stavby
Juraj Barborik
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
U bezvýkopových metod obnovy a instalace, stejnČ jako u klasické pokládky, je
z ekonomického hlediska dĤležité provádČt posuzování investiþních nákladĤ, provozní
finanþní nároþnosti a životnosti obnovovaných vodovodních a kanalizaþních sítí s cílem
realizovat obnovu a instalaci s nejnižšími náklady z hlediska celého životního cyklu stavby.
Technické atributy použitého trubního materiálu vodovodních a kanalizaþních sítí mají
pĜímý vliv na provozní náklady a životnost. Zejména u bezvýkopových metod obnovy a
instalace potrubí se výraznČ projevuje ve výsledné kvalitČ trubní materiál. Potrubní systémy
s vysokými technickými a mechanickými parametry spojĤ a stČny trubek pĤsobí pozitivnČ
v prĤbČhu instalace a provozu. Zvyšují provozní spolehlivost, celistvost a tČsnost potrubních
systémĤ po celou dobu životnosti. Provozní praxe potvrzuje souvislost mezi kvalitou trubního
materiálu, provozní životností, potĜebou finanþních prostĜedkĤ na opravu a dĜívČjší obnovu
vodovodních a kanalizaþních sítí.
Využití bezvýkopových metod obnovy a instalace vede ke snížení investiþní finanþní
nároþnosti staveb, ekologické zátČži oproti stavbám realizovaných klasickou pokládkou.
NejvýhodnČjší z ekonomického a provozního hlediska je bezvýkopová obnova vodovodních
a kanalizaþních sítí realizovaná jako výmČna trubky za trubku s nejnižší poruchovostí a
nejdelší provozní životností. Potrubní systémy z tvárné litiny používané pro bezvýkopovou
obnovu i instalaci vodovodních a kanalizaþních sítí garantují nejdelší provozní životnost
potrubí ze všech v souþasné dobČ používaných trubních materiálĤ.
Je nutné rozlišovat technickou a provozní životnost trubních systémĤ pro vodovodní a
kanalizaþní sítČ. Obnova potrubí je výmČna provoznČ nevyhovujícího potrubí za nové
potrubí. Vše ostatní je nutné považovat za sanaci a údržbu potrubní sítČ.

Úvod
Na rozvoji bezvýkopových technologií má v posledních desetiletích výrazný podíl trubní
materiál z tvárné litiny. Vysokými mechanickými a užitnými vlastnostmi trubek je dosažena
vysoká bezpeþnost a dlouhá životnost obnoveného potrubí. K využití technických pĜedností i
ekonomických výhod jsou k dispozici bezpeþné a spolehlivé hrdlové trubky z tvárné litiny.
Vysoký stupeĖ bezpeþnosti trubek je dosažen vynikajícími mechanickými vlastnostmi
materiálu tvárné litiny pĜi extrémním namáhání bez poškození. Zvýšené nároky na trubní
materiál jsou plnČny vysoce zatížitelnými trubkami s pružnými násuvnými dvoukomorovými
zámkovými hrdlovými spoji.
Pro bezvýkopové technologie jsou vedle zesílená základní ochrany k dispozici trubky se
zesílenou speciální povrchovou ochrannou vrstvou z cementové malty, polyetylenovou
popĜípadČ polyuretanovou ochrannou vrstvou. Po posouzení konkrétních podmínek (pĤdní
prostĜedí, typ „starého“ potrubí, volba bezvýkopové metody) je možné použít i trubky se
zesílenou základní povrchovou ochranou slitinou zinku a hliníku. V mnoha mČstech a obcích
dnes dosahuje obnova potrubních sítí jednou z bezvýkopových metod potrubím z tvárné
litiny významný podíl.
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Technické atributy sítí
Charakteristické technické požadavky a kvalitativní vlastnosti vodovodních a
kanalizaþních sítí, jako je tČsnost, kruhová a podélná pevnost, odolnost vĤþi vnitĜnímu a
vnČjšímu zatížení, životnost, minimální poruchovost a další, plní zejména trubní materiál.
Potrubí z tvárné litiny pro bezvýkopovou obnovu a instalaci inovuje své technické parametry
a prodlužuje životnost v souladu s požadavky na ekonomii, ekologii, životní prostĜedí a
udržitelný rozvoj. Nová vydání a revize norem ýSN EN 545 u vodovodních systémĤ a ýSN
EN 598 u kanalizaþních systémĤ z tvárné litiny zpĜísĖují a zvyšují základní technické
požadavky na protikorozní ochranu potrubí, kvalitu spojĤ a pĜíslušenství. Zvýšené užitné
parametry, spoleþnČ s využitím normy ISO 13470 Bezvýkopová pokládka potrubí z tvárné
litiny - Navrhování a realizace, mají pozitivní vliv na snižování provozních nákladĤ,
poruchovosti a prodlužování životnosti potrubních systémĤ instalovaných bezvýkopovou
metodou.

VodohospodáĜská infrastruktura
SítČ stárnou, podléhají opotĜebení a jsou trvale vystaveny oþekávané zvyšující se úrovnČ
služeb. Vodovodní a kanalizaþní sítČ vyžadují nejenom údržbu, ale i obnovu a investice
zvyšující kvalitativní úroveĖ s pĜísnČjšími požadavky na plánování, navrhování a provádČní.
Bezvýkopové technologie s využitím kvalitních materiálĤ jsou vhodným Ĝešením pro tyto
zvyšující se nároky na obnovu a ekonomickou a ekologickou realizaci. Rozhodování na
vysoké technické úrovni vyžaduje posuzovat stav vodovodních a kanalizaþních sítí na
základČ shromáždČných a zpracovaných dat o stavu, poruchovosti, spolehlivosti a
souvisejících ekonomicko-ekologických dopadĤ. Spolehlivé statistiky poruchovosti a
databáze popisu sítí lze získat ze systematické údržby a monitoringu. Mají znaþný význam
pro stanovení priorit obnovy.

Aplikace bezvýkopových technologií
Základním principem obnovy potrubních systému by mČla být výmČna potrubí za potrubí.
K tomu jsou k dispozici metody relining, berstlining a metoda vytlaþování s drcením
stávajících potrubních sítí, které instalují nové potrubí ve stávající trase. Pro praktické
aplikace poskytuje tvárná litina trubky jmenovitých svČtlostí DN 80 až DN 1400. NovČ
instalované potrubí mĤže být stejné jmenovité svČtlosti (hydraulické kapacity) jako staré
potrubí, nebo se jmenovitá svČtlost mĤže zvČtšit o 1 až 2 DN podle konkrétních podmínek. U
reliningu je zataženo potrubí o jeden jmenovitý prĤmČr menší.
Vzhledem k tomu, že pĤdní podmínky jsou obecnČ nejasné, s možným výskytem i
ostrých fragmentĤ starého potrubí, poskytují trubky z tvárné litiny u berstliningu stČnu
vysokých mechanických parametrĤ, odolnou vĤþi negativním vlivĤm poškrábáním, vrypĤm a
veškeré pĤdní agresivitČ. Potrubí z tvárné litiny poskytuje výhodu montáže po jednotlivých
kusech ve startovací/montážní jámČ nebo zatažením pĜedem smontovaného zatahovaného
celku potrubí. Potrubí z tvárné litiny se používá pro obnovu všech stávajících starých potrubí.
Bezvýkové metody s instalací nového potrubí z tvárné litiny, lze použít pro celý rozsah
jmenovitých svČtlostí DN 80 až DN 1400. Praktické zkušenosti z ýeské a Slovenské
republiky jsou s obnovou stávajícího potrubí DN 600 novým potrubím z tvárné litiny DN 600 a
v EU s obnovou i vČtších prĤmČrĤ.

Technická a provozní životnost
Vysoká poruchovost zvyšuje rychlost obnovy. Životnost je doba, bČhem níž potrubní síĢ
splĖuje technické a funkþní požadavky. Rozlišujme technickou životnost stanovenou
výrobcem nebo technickým normativem a provozní životnost stanovenou povolenou mírou
skuteþné poruchovosti. Pro bezvýkopové technologie je technická životnost u potrubních
systémĤ z tvárné litiny se zesílenou základní ochranou stanovena na 100-150 let a se
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zesílenou speciální ochranou pĜes 150 let. Technická životnost mnohých sanaþních systémĤ
se pohybuje do cca 50 let a termoplastických potrubních systémĤ do cca 40-60 let. Pro
správný výbČr metody a zejména materiálu obnovy je nutné posuzovat investiþní náklady
z hlediska životnosti zvoleného systému obnovy.
Jednotlivé materiály u bezvýkopových metod je nutné posuzovat z hlediska
mechanického namáhání spojĤ a stČny trubky tahem, odolnosti vĤþi mechanickému
poškození stČny. V mnoha pĜípadech se zapomíná na posouzení vlivu zmČny klimatických
podmínek pĜi montáži, po instalaci a pĜi provozu. Jedná se zejména o teplotní roztažnost
jednotlivých potrubních systémĤ a její negativní dopad. Zatahování, zmČna tvaru a zmČna
délky teplotní roztažností vytváĜejí v potrubí namáhání zejména axiální sílou.
Pevnostní charakteristika mnoha umČlohmotných materiálĤ se mČní pĜi dlouhodobém i
krátkodobém mechanickém namáhání. PĜekroþení životnosti je dáno okamžikem, kdy toto
napČtí pĜesáhne pevnost materiálu. Pak mĤže dojít k lokálnímu porušení materiálu, které se
vČtšinou projeví nejprve zeslabením stČny, následnČ i selháním v nejtenþím místČ. PĜípadnČ
mohou vznikat napČĢové trhlinky nejdĜíve v místech malých povrchových škrábancĤ, otlakĤ a
nakonec mĤže trvale pĤsobící zatížení vést k místnímu porušení trubky.
Statická odolnost trubek je dána odolností proti deformacím. Jednotlivé trubní materiály
mají stanoveny limitní hodnoty deformace, které by trubky v praxi nemČly pĜekroþit.
Deformace trub jak pĜi instalaci, po položení, tak po následné konsolidaci zeminy, mají vliv
na kvalitu. U mnoha potrubních systémĤ, zejména termoplastických, je kruhová a podélná
tuhost vČtšinou nižší než únosnost zeminy, proto výsledná deformace trubek je závislá na
únosnosti zeminy. Toto namáhání bČhem doby provozu se odráží v délce provozní
životnosti. U trubek s nízkou tuhostí se nepoþítá s tím, že samy ponesou zatížení zeminou
nebo nad nimi projíždČjící dopravou. U bezvýkopových metod nelze provádČt kontrolované
hutnČní, ale u nČkterých metod je nutné poþítat s konsolidací zeminy.
U bezvýkopových metod se musí pĜedpokládat s podélnou deformací potrubí (napĜ.
HDD-kĜížení vodních tokĤ apod.). U potrubních systémĤ bez pružných axiálnČ pevných spojĤ
vznikají v materiálu stČny potrubí protichĤdné tahové a tlakové síly, u trubek vČtších prĤmČrĤ
dosti znaþné, v jejichž dĤsledku se trubky ovalizují, vnČjší stČna a místo spoje jsou pĜetíženy
(možný vznik trhlin).
Výrobci termoplastových potrubí se snaží vyvinout potrubí s co nejvČtší odolností vĤþi
pomalému šíĜení trhliny, což je projev lokálního zatížení v kombinaci s vnitĜním pĜetlakem.
Vada mĤže vzniknout na místČ sváru a u bezvýkopových metod v místČ vrypu nebo tĜeba po
aplikaci stlaþovacího/tvarovacího zaĜízení a pĜi manipulaci na stavbČ. PĤsobením tlaku se
vnČjší vlákno trubky protahuje, pĜi snížení tlaku zase zkracuje a jakákoliv vada, napĜíklad
vryp na povrchu, pĜi opakování tohoto dČje pĤsobí jako místo pro vznik poruchy. PostupnČ
dochází k prohlubování vrypu až k selhání trubky. Ovalizace a podélné prohnutí potrubí tento
proces urychluje.
Odolnost potrubního systému vĤþi zatížení je dána mechanickou pevností stČny a spoje
potrubí. U termoplastických materiálĤ se tyto hodnoty výraznČ liší se zmČnou teploty. U
bezvýkopových metod se nelze vyhnout tomu, aby pĜedem smontované potrubí
nedosahovalo teplot vysoko pĜesahujících desítky °C. Odolnost a bezpeþnostní koeficient je
stanoven pro bČžné podmínky (20°C) s hodnotou kolem 1,25.
U bezvýkopových metod se nelze vyhnout bodovému zatížení, zpĤsobenému zbytky
potrubí nebo kameny. U potrubí s mČkkou stČnou to zpĤsobuje vydutí vnitĜní stČny,
vystouplé místo na sebe koncentruje silové pĤsobení a mĤže být místem vzniku poruchy
(tzv. bodová koroze za napČtí). Neteþnost stČny potrubí a spojĤ vĤþi vlivu mechanického
poškození je v praxi pro bezvýkopové metody nutná a pro provozní životnost dĤležitá.
Mechanické parametry umČlohmotných potrubí, rukávcĤ a nástĜikĤ se bČhem þasu mČní
– stárnou. Jedná se o stárnutí vlivem mechanického zatížení, které je v praxi nejdĤležitČjší
zpĤsob zmČny vlastností a provozního dožití trubek. Stárnutí u tČchto materiálĤ je druh
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koroze (resp. koroze za napČtí), degradace a znehodnocování. Degradace v terminologii
plastĤ vČtšinou znamená zmČnu mechanických vlastností polymerĤ štČpením polymerních
ĜetČzcĤ na kratší. ZmČny délky ĜetČzcĤ probíhají bČhem používání výrobku v dĤsledku
kombinace vnČjších vlivĤ. Jsou to napĜíklad teplotní zatížení, štČpivý vliv sluneþního záĜení s
podílem UV paprskĤ, kyslík ze vzduchu nebo protékajícího média, pĤsobení ozonu, oxidĤ
síry a dusíku z mČstského vzduchu. Degradace související se štČpením vazeb má vliv na
zhoršování mechanických vlastností.

Životní cyklus stavby vodovodních a kanalizaþních sítí
Technickými požadavky na obnovované sítČ bezvýkopovými metodami by mČl být
zajištČn dlouhý a ekonomický životní cyklus. Životný cyklus zahrnuje celkové náklady na
projektování, realizaci, provoz a likvidaci. Ekonomický životní cyklus lze docílit znalostmi o
všech nákladech, výbČrem kvalitních materiálĤ a volbou bezvýkopové metody.
Efektivní správa sítí sleduje minimalizaci nákladĤ na životní cyklus, zejména nákladĤ na
udržování systému v provozním stavu, a to plánovanou údržbou, pravidelnou inspekcí,
posuzováním ztrát vody a hodnocením kvality trubních materiálĤ. PĜi porovnávání materiálĤ
s rozdílnou životností je nutné vzít v úvahu náklady na dĜívČjší obnovu materiálu s kratší
životností.
Strategie realizovat pouze opravy poruch pĜináší nižší náklady na provoz v krátkodobém
horizontu, ale neúmČrnČ vysoké náklady v dlouhodobém horizontu. Vodovodní a kanalizaþní
síĢ je vystavena v prĤbČhu životního cyklu rizikĤm, která lze rozdČlit na:
- rizika bez možnosti ovlivnČní, jako jsou pĜírodní katastrofy, pohyby a sedání pĤdy,
pĜívalové deštČ a bouĜe, záplavy, atd.,
- rizika ovlivnitelná, která nastala pĜed poškozením a chybným fungování sítČ, jako
napĜíklad: volba bezvýkopové metody, kvalita potrubí, vnitĜní a vnČjší zatížení a další.
Je nutné si uvČdomit, že potrubní síĢ není dimenzována na pĜípadné poruchy, které se
mohou vyskytnout i najednou. Poruchovost trubního materiálu má pĜímý dopad na následky
hydraulického a kapacitního pĜetížení, na životní prostĜedí, na okolní sítČ, stavby, vþetnČ
negativních provozních aspektĤ.

Údaje o stavu vodohospodáĜských sítí, obnova
ZjištČné údaje o selhání ve vodovodních a kanalizaþních sítích je nutné minimálnČ
shromažćovat. Mimo datum a místo poruchy je dĤležitý popis a druh poruchy se stanovením
pĜíþiny selhání, typu nápravy, nákladĤ na odstranČní poruchy a dalších dĤsledkĤ selhání.
DĤležitá je identifikace potrubí: údaje o stáĜí, umístČní, informace o typu materiálu,
jmenovitém prĤmČru, stavu potrubí, typu spojování a vhodné je doplnit geotechnické údaje
vþetnČ obsypu, podsypu, hloubce krytí, hladiny spodní vody, stavu deformace a pružnosti.
K zjištČní stavu se doporuþuje provádČt nedestruktivní zkoušení, mČĜení tloušĢky stČny u
kovových potrubí, mČĜení kĜehkosti u plastových potrubí, apod..
ZpĤsoby a cíle obnovy by mČly být posouzeny s ohledem na splnČní základních
požadavkĤ kladených na potrubní sítČ s cílem udržet nebo lépe zvýšit výkon potrubního
systému, jako jsou spolehlivost, životnost, minimalizace poruch, snižování ztrát vody,
pĜerušení zásobování a dopravního omezení, škod na majetku tĜetích stran a životním
prostĜedí, minimální využívání nových pĜírodních zdrojĤ a energií, schopnost recyklace
použitých materiálĤ, pĜínos vyššího výkonu nové potrubní sítČ. Obnova by mČla posuzovat
ekonomické hodnocení úspor nákladĤ a zlepšení úrovnČ poskytovaných služeb pĜi nejnižších
možných celkových nákladech životního cyklu potrubní sítČ. PĜi porovnávání rĤzných
zpĤsobĤ obnovy (klasické a bezvýkopové) a materiálĤ, by mČly být celkové životní náklady
stavby stanoveny a vypoþteny pro stejné þasové období.
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Údaje o potrubní síti v délce cca 40 let jsou optimální k získání potĜebných informací
k vypracování strategie obnovy na základČ míry povolené poruchovosti.
Nejjednodušší metoda stanovení roþní potĜeby finanþních prostĜedkĤ závisí na dobČ
technické životnosti oþekávané pro jednotlivé materiálové druhy potrubí. U potrubních
systémĤ je minimální a maximální technická životnost stanovená výrobcem nebo obecnými
technickými normativy. Tato metoda je jednoduchá, ale nezohledĖuje skuteþný stav,
konkrétní podmínky uložení a další informace o potrubních sítích. Reálný stav konkrétních
potrubních sítí je lépe vyjádĜen provozní životností, typem, délkou, stáĜím, poruchovostí a
skuteþným stavem potrubní sítČ. Tato metoda je složitČjší, ale efektivnČjší. Strategii obnovy
potrubních systémĤ lze provést i použitím jedné z metod matematického statistického
modelování.
Vzhledem ke složitým podmínkám uložení u bezvýkopové obnovy sítí se
pravdČpodobnost poruchy a selhání potrubí zvyšuje v závislosti na klesajících mechanických
parametrech stČny a spojĤ potrubí, výši provozního tlaku, nižší nebo vyšší krycí výšce,
oblastech s pravdČpodobným poklesem a pohybem pĤdy, oblastech s vysokou hladinou
podzemních vod a požadavcích pro provádČní spojĤ.
V letech 1993-1999 byly realizovány pouze jednotlivé stavby bezvýkopové obnovy a
instalace potrubních sítí potrubím z tvárné litiny. V období 2000-2008 již bylo zapoþato
systematické používání potrubí z tvárné litiny pro obnovu vodovodních sítí. V následujícím
období potrubí z tvárné litiny získalo díky své robustnosti, odolnosti, technickým a
hydraulickým parametrĤm zcela dĤvČru investorĤ a provozovatelĤ. Byly a jsou realizovány
projekty obnovy potrubních sítí jednotlivých ulic, þástí mČst i celých obcí. Roþní prĤmČry
obnovy potrubím z tvárné litiny se pohybují v desítkách kilometrĤ za rok. V nČkterých
mČstech roþní objem obnovy bezvýkopovou metodou litinovým potrubím dosahuje významný
podíl z celkové roþní obnovy vodovodní sítČ. V posledních letech se pĜipravují projekty
bezvýkopové obnovy i vodovodních pĜivadČþĤ v extravilánu. Realizace bezvýkopové obnovy
vodovodní sítČ potrubím z tvárné litiny zvýraznily pĜednosti bezvýkopových technologií.

OceĖování stavebních prací bezvýkopových metod
Pro posouzení investiþních nákladĤ ÚRS PRAHA, a.s. zpracovává oceĖování stavební
produkce a stavebních prací pro tvorbu stavebních rozpoþtĤ a kalkulací. Spoleþnost tvoĜí a
dodává pĜedevším komplexní oceĖovací nástroje a podklady pro tvorbu rozpoþtĤ, soupisu
prací (veĜejných zakázek), kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek.
Cenové soustavy ÚRS obsahují již kalkulace nČkterých bezvýkopových metod. Cenová
soustava ÚRS je v kompletní podobČ souþástí programĤ Ĝady KROS 4.
Položky sanace a obnovy obsaženy v URS:
•

sanace potrubí DN 100-600 dvousložkovým polyuretanovým nástĜikem tl. 1,2-8,5 mm,

•

sanace potrubí relining PE dvouvrstvovým PE RC 100 SDR 11 DN/OD 110-400,

•

sanace potrubí relining litinovým potrubím DN 100-600 pozinkování slitinou Zn/Al,

•

obnova potrubí berstlining PE tĜívrstvovým DN/OD 110-400,

•

obnova potrubí berstlining litinovým potrubím DN 100-600 zinkování a cementová malta,

•

obnova potrubí berstlining litinovým potrubím DN 100-600 zinkování a extrudovaným PE
Položky obsahují:

u metody obnovy berstlining a relining litinovým a polyetylenovým potrubím:
•

dodání trub, spojĤ, pĜíslušenství, montáž a bezvýkopovou technoligii,

u sanace polyuretanovým nástĜikem
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•

sanaþní hmotu, instalaci a zaĜízení pro aplikaci.
Hydraulické kapacita definovaná vnitĜním prĤmČrem DI v mm

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE110x10

DI 90

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 125x11,4

DI 102.2

•

potrubí z tvárné litiny DN 100 se zámkovým spojem

DI 100

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE140x12,7

DI 114

•

potrubí z tvárné litiny DN 125 se zámkovým spojem

DI 125

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 160x14,6

DI 130,8

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 180x16,4

DI 147,2

•

potrubí z tvárné litiny DN 150 se zámkovým spojem

DI 150

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 200x18,2

DI 163.6

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 225x20,5

DI 184

•

potrubí z tvárné litiny DN 200 se zámkovým spojem

DI 200

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 250x22,7

DI 204,6

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 315x28,6

DI 257,5

•

potrubí z tvárné litiny DN 250 se zámkovým spojem

DI 250

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 355x32,2

DI 290,60

•

potrubí z tvárné litiny DN 300 se zámkovým spojem

DI 300

•

potrubí dvou-tĜí vrstvé PE100 RC SDR11, DE 400x36,3

DI 327,4

•

potrubí z tvárné litiny DN 400 se zámkovým spojem

DI 400

Ze srovnání vnitĜního hydraulického prĤmČru vyplývá, že obnova potrubím z tvárné litiny
pĜináší zachování hydraulické kapacity a o jeden-dva jmenovité prĤmČry má vČtší
hydraulickou kapacitu než potrubí z polyetylénu. Tuto skuteþnost je nutné brát v úvahu pĜi
kalkulaci nákladĤ za obnovu polyetylénovým a litinovým potrubí. Sanace polyuretanovým
nástĜikem také zmenšuje hydraulickou kapacitu obnovovaného potrubí.

PĜíklad kalkulace
Zadáním je posouzení obnovy a nebo sanace stávajícího potrubí s hydraulickým
prĤmČrem DI 200 (þást potrubí) podle stávajících oficiálních cenových položek URS:
Cena Kþ/bm
•

sanace potrubí DN 200 polyuretanový nástĜik tl.6,0 mm

(DI 188)

4870,00

•

sanace potrubí DN 200 polyuretanový nástĜik tl.8,5 mm

(DI 183)

6 820,00

•

sanace potrubí berstlining PE potrubím DE 250

(DI 204,6)

2850.00

•

sanace potrubí berstlining litinovým potrubím DN 200
(DI 200)

4 460,00

(DI 200)

4 470,00

povrchová ochrana zinek a cementová malta s PP vlákny
•

sanace potrubí berstlining litinovým potrubím DN 200
povrchová ochrana zinek a extrudovaný PE
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Vyhodnocení pĜíkladu
•

sanace polyuretanovým nástĜikem tl. 6-8 mm sníží hydraulickou kapacitu na 183-188 mm

•

obnova reliningem polyetylenovým potrubím a litinovým potrubím nesplní zadání,
výraznČ sníží hydraulickou kapacitu na 147/100 mm

•

obnova bertsliningem (trubka za trubku) zachovává hydraulickou kapacitu:
o

PE potrubí plní požadavek potrubím DN/OD 250 (DI 204,6)

o

litinové potrubí plní požadavek potrubím DN 200 (DI 200)

Cenové srovnání z hlediska investiþních nákladĤ
•

•

nejdražší je sanace poluretanovým nástĜikem
o

se sníženou hydraulickou kapacitou

o

s nejnižší provozní životností

nejlevnČjší je relining PE potrubím DN/OD 250 o cca 1/3 oproti litinovému potrubí, ale s
cca ½ kratší provozní životností.

Srovnání finanþních nákladĤ z celého životního cyklu stavby s kalkulací technické
životnosti potrubních systémĤ (hypotetický pĜedpoklad stejných provozních nákladĤ)
•

náklady na potrubí z tvárné litiny cca 30 Kþ/bm a rok

•

náklady na PE potrubí cca 47 Kþ/bm a rok

•

náklady na polyuretanový nástĜik cca 116 Kþ/bm a rok

ZávČr
PĜi bezvýkopové obnovČ a instalaci potrubních sítí není možné kontrolovat uložení
potrubí a je tedy nutné použít nejodolnČjší a nejrobustnČjší potrubí, které je nejlépe schopno
odolat veškeré mechanické zátČži. PĜi srovnání s ostatními druhy materiálĤ dosahují trubky z
tvárné litiny nejvyšších hodnot. Nabízejí nejlepší pĜedpoklady pro pokládku bez poškození i v
nekontrolovatelných podmínkách uzavĜeného bezvýkopového zpĤsobu instalace.
Tvárná litina, jako potrubní materiál pro bezvýkopovou obnovu a instalaci vodovodních a
tlakových nebo gravitaþních kanalizaþních potrubních systémĤ, spojuje pružnost s pevností.
Konstrukce hrdlových spojĤ, výjimeþné mechanické a protikorozní vlastnosti trubek z tvárné
litiny zajišĢují nejdelší provozní životnost v souþasné dobČ používaných materiálĤ. Potrubní
systémy z tvárné litiny jsou vhodné pro vČtšinu bezvýkopových metod obnovy a instalace
vodovodních a kanalizaþních sítí ve všech terénech a pro všechny aplikace použití.
Pokládka potrubí je nároþná investice bez možnosti pĜedvídat pĜedem zmČny veškerých
podmínek po dobu životnosti. Robustní potrubní systém z tvárné litiny odolává zatížením u
bezvýkopové instalaci a nepĜedvídatelnému vnitĜnímu, vnČjšímu statickému a dynamickému
namáhání bez porušení stČny a tČsnosti potrubí. Zachová stejné, na þase a klimatických
podmínkách nezávislé, mechanické parametry.
Potrubní systémy z tvárné litiny minimalizují náklady v celém životním cyklu jak u klasické
tak i u bezvýkopové pokládky. Vykazují nejnižší poruchovost a nejdelší životnost ze všech
dostupných trubních materiálĤ.
Ing. Juraj Barborik
technický manažer spoleþnosti SAINT - GOBAIN PAM CZ s.r.o.
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Obr. 1: Obnova potrubí metodou bertslining potrubím z tvárné litiny se zesílenou
ochranou slitinou zinku a hliníku a speciální ochranou cementovou maltou

Obr. 2: Obnova stávajícího: ocelového potrubí DN 500-600 metodou berstlining
potrubím z tvárné litiny DN 500-600 s vnČjší speciální ochranou cementovou maltou,
ocelového potrubí DN 1000 metodou relining potrubím z tvárné litiny DN 600 se
zesílenou ochranou slitinou zinku a hliníku
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Bezvýkopová pokládka plynových vedení
pomocí šnekového vrtání nové generace
Ing. Tomáš Absolon, Michlovský Protlaky, a.s.
Anotace
ýlánek se zamČĜuje na problematiku využití šnekového vrtání pro novou bezvýkopovou
pokládku plynových vedení. Nové požadavky na kvalitu, bezpeþnost a rychlost provádČní
vyžadují také nové pĜístupy a technologie. PĜíkladem mĤže být stroj Bohrtec 400 LS
s duálním vedením pilotních tyþí a navádČním pomocí laseru pĜenášeném na displej.
Spoleþnost Michlovský Protlaky a.s. vyzkoušela tuto technologii na projektu rekonstrukce
plynového potrubí v PohoĜelicích u Brna.

Executive Summary
The article describes use of auger boring for new installation of gas pipework. New demands
for quality, safety and speed tend to use new attitudes and technologies. As example being –
a Bohrtec 400 LS auger machine with dual rods and navigation through a laser reproduced
on a PC display. The company Michlovsky a.s. tested this technology succesfully on a
project of gas pipeline reconstruction at PohoĜelice by Brno.

1. Požadavky trhu
Pokládka plynových vedení pĜedstavuje pro bezvýkopové technologie trvalou výzvu.
Plynová vedení se prĤbČžnČ dostavují, rekonstruují, pĜípadnČ vznikají i zcela nová
vedení. V pĜípadech kolize s jakýmikoliv pĜekážkami typu silnic, železniþních tratí,
vodoteþí apod. pĜicházejí i požadavky na instalace bezvýkopovým zpĤsobem.
Specifikou plynaĜského prostĜedí jsou vysoké požadavky na kvalitu, pĜesnost zakĜivení, a
þasto také minimální krytí pod stávajícími komunikacemi þi jinak omezeným prostorem
k smČrovým nepĜesnostem.
Z hlediska užívání bezvýkopových metod je nejobvyklejší technologií HDD – technologie
smČrového vrtání. V mnoha pĜípadech však tato technologie nemusí požadavkĤm
plynaĜĤ vyhovČt – nČkdy není možné dosáhnout požadovaného zakĜivení, problém mĤže
být s nedostateþnČ pĜesným prĤbČžným zamČĜováním, a nČkdy se HDD stroje nedokáží
vyrovnat s geologickým prostĜedím. Proto se zdá být jasné, že je nutno odzkoušet
v plynaĜském sektoru nové technologie, které tyto požadavky splní.
Jednou z možností je i nová generace strojĤ pro šnekové vrtání. Podmínkou „nové
generace“ je zejména možnost Ĝídit velmi pĜesnČ a s prĤbČžným navádČním vrtání
pilotního vrtu. Dále také možnost pracovat i na dlouhé vzdálenosti, ve velkých prĤĜezech
a v širším rozsahu IG podmínek. PĜitom je nutné, aby tyto stroje byly oproti strojĤm
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mikrotunelovacím (které tyto požadavky splĖují jinak také) rychle ustavitelné, mobilní a
cenovČ dostupnČjší. Pak je možné nasazovat šnekové vrtání jak na protlaky (pĜi
šnekovém vrtání jde o kombinaci vrtání a zatlaþování) dlouhé, tak i na ty krátké, kde není
þas ani prostor na dlouhou pĜípravu a zaĜízení staveništČ, a práce musí být provedeny
vþetnČ montáže a demontáže velmi rychle.

2. Bohrtec 400 LS
Tyto požadavky velmi dobĜe splĖuje stroj Bohrtec 400 LS z produkce nČmecké firmy
Bohrtec GmbH. Jde o konvenþnČ sestavenou soupravu, oproti zmenšené variantČ BM –
ta je zase vhodnČjší do stísnČného prostĜedí.
ěízení pilotního vrtu je unikátní využitím tzv. duálních tyþí. Zatímco vnitĜní þást tyþe
zajišĢuje pĜenos navádČcího signálu a vlastní Ĝízení pilotního vrtu, vnČjší þást pĜebírá
vČtšinu zátČže kroutícího momentu. Ten pak mĤže být mnohem vyšší než u standardních
souprav, což je vlastnČ dalším efektem této technologie.
HlavnČ jde ovšem o to, že prĤbČh vrtání pilotního vrtu je neustále sledován vrtmistrem ve
startovací jámČ a je tak oproti metodČ HDD v každém bodČ a v každém momentČ
Ĝiditelný. Tak jak je tomu i u mikrotunelingu, kde jsou ovšem jak þasy na pĜípravu tak i
fixní náklady vyšší.
Ustavení stroje a pĜíprava na vrtání zde zabere maximálnČ jeden den þi smČnu. Nejvíc
jde o to mít pĜipravenou opČrnou stČnu, zvláštČ, pokud jde o dlouhý protlaþovaný úsek.
Obvykle jsou úseky do 50 m dlouhé, avšak stroj si s dodateþnou výbavou mĤže poradit i
s dvojnásobnými délkami.
Po realizaci pilotního vrtu se provede rozšíĜení na požadovaný profil se souþasným
zatahováním ocelových chrániþek. Stroj Bohrtec 400 LS pracuje až s vnČjším prĤmČrem
600 mm, ale další soupravy z „rodiny“ Bohrtecu mohou pracovat s profily i pĜes 1000 mm
i když obvyklejší je pĜece jen využití v profilech 300 – 600 mm. U velkých profilĤ je vrtaný
objem a vytČžované množství zeminy natolik rozsáhlé, že zde bude výhodnČjší využití
mikrotunelingu.
Po rozšíĜení na požadovaný profil v ocelových chrániþkách se provede definitivní
zatažení instalovaného potrubí se souþasným vytlaþováním ocelových chrániþek.
V pĜípadČ instalací plynových vedení jde vČtšinou o svaĜované ocelové trouby, které
pĜedstavují plnohodnotné chrániþky pro následnČ instalované plynové potrubí (napĜ.
z HDPE)

3. Testovací projekt
Naše firma – Michlovský Protlaky a.s. – je dlouhodobČ jedním z nejvýznamnČjších
dodavatelĤ bezvýkopových pokládek pro úþely plynových vedení. Tyto projekty
instalujeme obvykle metodou HDD, v menší míĜe i ruþním protlaþováním, a dČlali jsme již
tyto instalace i metodou mikrotunelování.
Z dĤvodu pĜizpĤsobení se potĜebám našich zákazníkĤ byla v letošním roce poĜízena i
zcela nová souprava Bohrtec 400 LS. PĜestože využití této soupravy lze oþekávat i na
vodohospodáĜských projektech, pro testovací akci byla vybrána instalace plynového
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vedení v rámci rozsáhlé rekonstrukce plynovodu podél dálnice D 52 mezi Brnem a
PohoĜelicemi. Hlavním zhotovitelem této stavby byla firma Moravský Plynostav, a.s.
Místem protlaku byl zvolený podchod pod nájezdem na místní pĜemostČní dálnice na
polní cestČ poblíž PohoĜelic. Délka protlaku byla 25 m. Jde o délku, která by nebyla
ekonomická pro nasazení mikrotunelingu, avšak nízké nadloží a nesoudržné zeminové
prostĜedí by bylo velmi obtížné pro využití HDD vrtání þi ruþní protlaþování. PrĤmČr
plynového potrubí byl 500 mm.
Za úþasti dvou zavádČcích technikĤ z nČmeckého Bohrtecu tak byl v prĤbČhu 2 dnĤ
ustaven stroj a pĜipravena opČrná stČna. Urþitým problémem byl totiž znaþný rozmČr
startovací jámy, takže bylo tĜeba provizornČ vyĜešit jak kotvení opČrné stČny, tak i opČru
pro vodící rampu vrtacího stroje.
Vrtání pilotního vrtu si pak vyzkoušeli vesmČs všichni þlenové osádky a mohli si ovČĜit, že
obsluha je velmi jednoduchá a praktická. Nebyl nejmenší problém udržet smČrové
tolerance v požadovaných mezích, a to i pĜes výraznČ nesoudržný charakter vrtaných
zemin.
BČhem jednoho dne pak bylo provedeno jak rozšíĜení vrtu na koneþný prĤĜez 720 mm,
tak i zatažení definitivního potrubí o velikosti prĤĜezu 700 mm. Tím pádem padly hrozby
plynaĜĤ, že dílo se bude dodČlávat o víkendu a vrtaĜi se v pátek odpoledne mohli
spokojenČ vydat do svých domovĤ. Testovací pokus tedy plnČ potvrdil rychlost a
flexibilitu provádČní této zajímavé technologie.

4. ZávČr
Na projektu rekonstrukce plynového vedení v PohoĜelicích byla vyzkoušena technologie
šnekového vrtání nové generace aplikovaná na potĜeby plynárenských investorĤ. Je
tĜeba Ĝíci, že v souladu se zkušeností ze zahraniþí plnČ potvrdila své pĜednosti a
potenciál.
TČmi jsou zejména:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rychlá možnost nasazení a flexibilita
Vysoká pĜesnost provádČní
Rychlá a bezpeþná instalace
Možnost využití i v relativnČ velkém prĤĜezu a v nesoudržných zeminových
podmínkách

Šnekové vrtání patrnČ nebude nikdy stČžejní technologií s masivním využitím pro instalace
plynovodĤ. PĜesto však pĜedstavuje dobré Ĝešení všude tam, kdy zavedenČjší metody
nevyhoví na pĜíklad z dĤvodu nárokĤ na vysokou pĜesnost, nízké nadloží nebo by bylo pĜíliš
nároþné stabilizovat velký prĤĜez vrtu v nesoudržných IG pomČrech.
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Bezvýkopové technologie a bezpeþné
potrubní systémy pro budoucí generace
Daniel Šnajdr,
egeplast international GmbH, NČmecko
Egeplast je pĜedním výrobcem plastových potrubních systémĤ, nabízející kompletní
Ĝešení k pĜepravČ vody, plynu a dat. Mezi zákazníky naší spoleþnosti vedené majitelem
naleznete nejvČtší vlastníky a provozovatele inženýrských sítí z více než 30 zemí svČta.
ZamČĜujeme se na inteligentní potrubní systémy pro moderní bezvýkopové technologie,
sanace a Ĝešení dle individuálních potĜeb zákazníkĤ. Tyto produkty nabízí našim zákazníkĤm
tu nejvyšší kvalitu a investiþní jistotu pro budoucí generace.

Úvod
Spoleþnost egeplast patĜí nČkolik desetiletí k lídrĤm v inovacích a vlastní více než 60
patentĤ. Portfolio ochranného vlastnictví egeplastu se skládá na jedné stranČ z mnoha
patentĤ k výrobČ vícevrstvého potrubí. Na druhé stranČ je egeplast vlastníkem základních
patentĤ pro klíþové technologie ve výrobČ plastového potrubí: QuickSwitch – technologie pro
kontinuální zmČnu rozmČru potrubí bČhem výroby – nebo napĜíklad potrubí HexelOne –
metoda výroby polyethylenového potrubí s vysokou pevností.
Hlavní sídlo a výrobní lokalita se nacházejí v Grevenu (Vestfálsko). Zde egeplast
provozuje nejmodernČjší závod na výrobu polymerových trubních systémĤ v EvropČ. Existuje
zde také vlastní technologické centrum, kde spoleþnČ se zákazníky vyvíjíme mimoĜádná
Ĝešení a produkty na míru. Polovina výrobních linek je vybavena QuickSwitch technologií pro
zmČnu dimenzí u probíhající produkce. K pracovišti navíc patĜí výrobní hala tvarovek, školící
centrum s možností praktických zkoušek, technologické centrum a moderní bistro.
Obr. 1

NejmodernČjší výrobní závod na výrobu PE potrubí v EvropČ

Zdroj: egeplast international GmbH
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Proþ používat potrubí egeplast?
Staráme se o zodpovČdný pĜístup k životnímu prostĜedí, zdraví a bezpeþnosti. Egeplast
kategoricky odmítá dČtskou práci a respektuje všechny platné zákony a právní pĜedpisy v
této oblasti. Egeplast se staví k pĜáním zákazníkĤ, k produktĤm a servisním službám
zodpovČdnČ. Všechny produkty, které jsou námi zavádČny na trh, splĖují pĜíslušné normy a
technické pĜedpisy.
Trubní systémy od egeplastu jsou urþené pro další generace. SplĖují více než 100letou
životnost – jsou spolehlivé a jsou šetrné k životnímu prostĜedí. Dlouhá životnost pro nás
znamená myslet a obchodovat v dlouhých cyklech. Proto je pro nás dĤležité, s jakým
energetickým nasazením jsou naše výrobky vyrábČny. V každé oblasti našeho podniku
klademe velký dĤraz na šetrné zacházení se zdroji a permanentnČ snižujeme spotĜebu
energie v našem podniku.
Vedle opČtovného získání certifikátu dle DIN EN ISO 14001:2009 pro systémy
managementu pro životní prostĜedí firma egeplast získala v kvČtnu 2012 certifikát dle DIN
EN ISO 50001-2011. Tak je egeplast v popĜedí z pohledu efektivního využití energie.
Egeplastu se navíc bČhem dvou let podaĜilo snížit spotĜebu energie i vody na výrobu jednoho
metru trubek o dvoumístnou procentuální hodnotu.
Obr. 2

Management kvality s certifikátem ISO 50001:2011 využití energie

Zdroj: egeplast international GmbH
Jako rodinná firma se cítíme být vĤþi našim zákazníkĤm a spolupracovníkĤm zavázáni.
PĜebíráme i zodpovČdnost vĤþi celé spoleþnosti. Základní výþet dĤvodĤ, proþ vybrat
egeplast jako svého dodavatele:
•

Produkty – kompletní škála potrubí pro provozovatele vodovodĤ a kanalizací až do
prĤmČru d1600mm, inovace produktĤ vþetnČ potrubí s ochranným pláštČm pro
bezvýkopové technologie (typ 3 dle PAS1075).

•

Spoleþnost – certifikát ISO 14001:2009, managementu pro životní prostĜedí,
certifikát ISO 50001:2011, uhlíková stopa a efektivní využití energie.

•

Kvalita – certifikáty PAS1075 na potrubí od spoleþnost TÜV zajišĢující pravidelný
namátkový odbČr a pĜezkoušení pravidelnČ ovČĜující RC vlastnosti vyrobeného
potrubí.

•

Výroba – kontrolujeme vstupní granulát a každá trubka je bČhem výroby podrobena
ultrazvukové kontrole (automatické zastavení pĜi chybách). Dodržujeme zásadu
nemíchat více šarží granulátu a zajistit tak bezpeþnČjší kontrolu kvality a
dohledatelnost.

•

Servis – perfektní servis prostĜednictvím našeho obchodního partnera, spoleþnosti
GEREX Liberec, s.r.o. a technická podpora pĜímo na stavbČ nebo proškolení v
moderním výrobním závodČ.
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SLM® 3.0

(Berstlining, Ĝízené vrtání HDD, Relining, pluhování)

PE 100-RC potrubí s ochranným pláštČm pro bezvýkopovou pokládku
Potrubní systém PE 100-RC s ochranným pláštČm pro instalaci bez poškození.
Ochranný plášĢ z modifikovaného polyetylenu PEplus, dle PAS1075 typ 3.
Pro všechny bezvýkopové technologie jako Berstlining, HDD, Relining atd.
Dodateþný
ochranný plášĢ

Výhody

Standardní rozmČr potrubí

•

Bezvýkopové technologie bez poškození povrchu trubek, a snížení životnosti

•

UmožĖuje svaĜovat na tupo bez odstranČní ochranného pláštČ

•

PĜivaĜení pĜípojek na nepoškozený povrch po odstranČní pláštČ

•

Jeden potrubní systém pro všechny bezvýkopové technologie

SLM KKS a egeHome

(Berstlining, Ĝízené vrtání HDD, Relining, pluhování)

PE 100-RC potrubí s ochranným pláštČm a kabelovou chrániþkou
Potrubní systém PE 100-RC s ochranným pláštČm a kabelovou chrániþkou pro sdružení
trasy média a kabelu.
Pro sanaci potrubí s katodovou ochrannou (d75 až d560).
Pro domovní pĜípojky (plyn/voda) sdružené s datovým kabelem (d32 až d63).
Dodateþný
ochranný plášĢ
Kabelová
chrániþka

Standardní rozmČr potrubí

Výhody
•

Bezvýkopové technologie se sdružením média do jedné trasy s kabelovým rozvodem

•

UmožĖuje vytáhnout kabel jako elektrický vodiþ k pĜeklenutí katodového proudu

•

Úspora pĜi realizaci instalace, aby stavbu neprovádČli dvČ firmy v rĤzném þase
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SLM® DCT

(Berstlining, Ĝízené vrtání HDD, Relining, pluhování)

PE 100-RC s ochranným pláštČm, kontrolou nepoškození a možností vyhledávání
Potrubní systém PE 100-RC s ochranným pláštČm a integrovanými vodivými proužky
UmožĖuje testování potrubí bezprostĜednČ po instalaci a ovČĜení, že není poškozené
Trvalá možnost vyhledávání (detekce) instalovaného potrubního systému.
Dodateþný
ochranný plášĢ

Vodivé pásky pro
test nepoškození

Výhody

Standardní rozmČr potrubí

•

Test integrity potrubí kontroluje poškození po instalaci a slouží pro pĜevzetí díla
investorem

•

Trvalá možnost vyhledávání díky spirálovČ navinutým vodivým proužkĤm

•

Bezvýkopové technologie bez omezení životnosti poškozením zvyšují bezpeþnost
systému

egeLiner®

(close-fit – tČsná sanace bez mezikruží)

PE potrubí pĜetvarované ve výrobČ pro Close-fit sanaci
Polyetylenová vložka z PE 100-RC, pro close-fit sanaci starých potrubí
Staticky samonosné nové potrubí, díky spolupĤsobení odolá vČtšímu zatížení
Zachová hydraulickou kapacitu díky velmi malé ztrátČ prĤĜezu a snížení drsnosti stČny.

PĜed napaĜováním
a reversí

Výhody
•

Minimální požadavky na místo a velikost montážních jam

•

Staticky samonosné

•

Minimální omezení prĤtoku

•

V celé délce úseku bez spojĤ

•

Šetrné k životnímu prostĜedí i spoleþenskému životu v okolí stavby

54

Po napaĜování a
reversi

SLA® Barrier Pipe

(Berstlining, Ĝízené vrtání HDD, Relining, pluhování)

Nepropustné potrubí pro ochranu pitné vody a životního prostĜedí
Potrubní systém PE 100-RC s ochranným pláštČm a integrovanou hliníkovou vrstvou
Trvalá ochrana citlivých médií jako je pitná voda a životní prostĜedí
Možnost vyhledávání a test integrity pro kontrolu poškození potrubí po instalaci.
Dodateþný
ochranný plášĢ
Nepropustná
vrstva jako
bariéra

Výhody

Standardní rozmČr potrubí

•

Nepropustný potrubní systém schválený pro použití v kontaminovaných zeminách

•

UmožĖuje instalaci vodovodu a kanalizace v jedné trase

•

Speciální ochranná vrstva pro instalaci bezvýkopovými technologiemi

•

Test integrity pro kontrolu poškození potrubí po instalaci a pĜevzetí investorem

3L® Leak Control

(Berstlining, Ĝízené vrtání HDD, Relining, pluhování)

Trvale monitorovaná kontrola netČsností, najde a ohlásí poškození
Potrubní systém PE 100-RC s ochranným pláštČm a integrovanou hliníkovou vrstvou
umožĖující 100 % kontrolu únikĤ
Monitorovací jednotka pĜipojená k potrubí vydává poplach i pĜi nejmenším poškození
Možnost vyhledávání a test integrity pro kontrolu poškození potrubí po instalaci.
Dodateþný
ochranný plášĢ
Elektricky
vodivá vrstva
pro monitoring

Standardní rozmČr potrubí

Výhody
•

Trvalé monitorování a pĜesné vyhledání únikĤ z hlediska ochrany pĤdy a vody

•

Úspory nákladĤ ve srovnání s klasickým systémem dvoutrubního vedení

•

MĤže automaticky vypnout pĜipojená þerpadla u výtlaþného potrubí

•

SplĖuje požadavky na prĤbČžné sledování únikĤ ATV-DVWK-A 142 v ochranném
pásmu pitné vody

55

egeXXL

(otevĜený výkop, Relining, Swagelining, Dyntec)

Velké potrubní systémy až do prĤmČru 1.600 mm
Velký potrubní systém PE100, PE 100-RC s pruhy pro identifikaci média þi popisem s
názvem stavby pro investora.
Také velké prĤmČry PE potrubí nad 450 mm nabízí výhodu svaĜovaných spojĤ.
Souþástí systému jsou velké PE tvarovky na míru pro kompletaci složitých celkĤ.

Možnost dodateþné
vrstvy nebo pruhu

Síla stČny do 100 mm
Standardní rozmČr potrubí

Výhody
•

Potrubní systém z homogenního materiálu vþetnČ obloukĤ, pĜírub a dalších tvarovek
pro svaĜování

•

Pro instalaci nového potrubí i sanaci stávajících potrubí, do otevĜeného výkopu i
bezvýkopové technologie

•

Kvalita zajištČna Ĝádnou certifikací dle PAS1075 v plném rozsahu

ZávČr
ZodpovČdný pĜístup výrobce plastového potrubí spolu s jeho technickou podporou,
zajišĢují jednu z hlavních složek stavby, která rozhoduje o životnosti a spolehlivosti
výsledného díla. Pro úspČšné zhotovení projektĤ je rozhodující již fáze jejich pĜípravy, kdy se
vybírá a specifikuje použitý materiál. Spoleþnost egeplast international GmbH se vČnuje
nejen výrobČ, ale i vývoji a podpoĜe potrubí pro bezvýkopové technologie o þemž svČdþí
uvedená nabídka potrubí, urþená právČ pro tyto moderní zpĤsoby pokládky.

Literatura:
[1] Katalog výrobkĤ egeplast: egeplast Lieferprogramm, egeplast international GmbH, 2017
[2] Webové stránky egeplast: www.egeplast.eu, egeplast international GmbH, 2017
[3] Thorsten Späth: Schutzmantelrohrsysteme für geschlossene Bauweisen, energie wasser
praxis, 2014
[4] PAS 1075: „Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken
– Abmessungen, Technische Anforderungen und Prüfung“, Beuth Verlag, 2009
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Bezvýkopová technologie DN 400
ISEKI - VINOě
Robert ýermák
ýermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
Mikrotuneláž je neodmyslitelnou souþástí portfolia spoleþnosti ýermák a Hrachovec a.s.
již Ĝadu let. Doposud, jako hlavní zástupce této technologie pro realizaci gravitaþního vedení
byly hojnČ a úspČšnČ používány stroje na principu šnekového vrtání RVS 250, RVS 100,
Geisert atd. s kterými jsme úspČšnČ realizovali desítky kilometrĤ pĜevážnČ kanalizaþních
ĜadĤ.

Úvod
Po dosavadních zkušenost se šnekovým vrtáním, obeznámení se s jeho celkovou
problematikou a vzhledem ke znalosti geologických pomČrĤ v Praze a jejím okolí nastala
nutnost rozšíĜit portfolio o další mikrotunelážní stroj na principu odtČžování horniny za
pomocí výplachu. Tato technologie nám umožnila flexibilnČ se pĜizpĤsobit složitostem
v prĤbČhu výstavby, kde nebylo vhodné použití ostatních strojĤ.

První nasazení
Technologii ISEKI s výplachových odtČžením horniny jsme mČli možnost poprvé
úspČšnČ nasadit na pĜelomu let 2015 a 2016 pro vyššího zhotovitele, kde investorem byla
Pražská vodohospodáĜská spoleþnost a.s. PĜed spoleþností ýermák a Hrachovec a.s. byl
úkol realizovat v Praze VinoĜi kameninovou splaškovou stoku DN 400 v Mladoboleslavské
ulici v délce 306m v jednotném a malém sklonu devČt promile. PrĤmČrná hloubka byla
v rozmezí 4,0 - 6,2m pod povrchem stávající, dopravnČ silnČ zatížené komunikace.

Problémy spojené s výstavbou
Vzhledem k dopravní nároþnosti v ulici Mladoboleslavská, nebylo odborem dopravy
Magistrátu hl. m. Prahy povoleno obsazení více než dvou stavebních jam. Z tohoto dĤvodu
vznikl po dokonþení každého úseku technologický prostoj, který byl zapĜíþinČn uvedením
povrchĤ do pĤvodního stavu, a následnČ poté, bylo možné pokraþovat v pĜesunu technologie
na další zábor.
Geologický prĤzkum, který byl proveden nepĜesnČ, zpĤsobil nepravidelnČ dlouhé
prodlevy realizace jednotlivých úsekĤ z dĤvodu rĤznorodosti geologie, která spoþívala
v ostrém geologickém rozhraní a tím zpĤsobené rozdílné tČžitelnosti. Byly zastiženy dosti
zvČtralé jílovce charakteru písþitého až štČrkovitého jílu, dále jílovité hlíny a jíly se složkami
více zvodnČlých pískĤ a bĜidlice, které v koncovém úseku v prĤbČhu jednoho metru pĜešly
v tekuté písky. V celém úseku bylo potrubí uloženo pod hladinou podzemní vody a to
zpĤsobovalo nepĜetržité zaplavování vrtné hlavy i pĜes vydatné þerpání.
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Postup výstavby
Realizace splaškové stoky DN 400 do novČ budované ýSOV VinoĜ musela zaþít
z dĤvodĤ dopravního opatĜení z šachty, která umožĖovala vedení vrtu pouze úpadnČ.
V tomto úseku byla zastižena pĜíhodnČjší geologie, která nám povolila vrtat rychlostí 15m za
smČnu za vytrvalého þerpání podzemních vod. Další startovací šachty umožĖovaly vedení
vrtu na dva smČry. Tímto se znaþnČ zkrátil þas na stČhování technologie v rámci této stavby.
V ostatních trasách vrtĤ bylo zastiženo výrazné geologické rozhraní pevností hornin. To mČlo
za dĤsledek, že v pĜípadČ vniknutí vrtné hlavy do tČžce tČžitelné horniny došlo k poklesu
postupu až na rychlost dva metry za šest hodin. I pĜes toto zpomalení bylo možné
bezproblémovČ pokraþovat dál v realizaci úseku. PĜekvapením bylo, že vrtná hlava po vyjetí
v cílové šachtČ nejevila známky žádného opotĜebení na vrtné korunce. OdtČžování horniny
výplachem, bylo uzpĤsobeno výskytu geologie a postupu ražby. Byl použit adekvátní
polymer, který vždy bezproblémovČ zajistil odvedení výrubu do sedimentaþního zaĜízení.
V posledním úseku, kde jsme narazili na tekuté písky, nastal problém s udržením smČru
a spádu vrtné hlavy. Zde jsme ocenili pĜednosti mikrotuneláže s výplachovým odtČžením
horniny. Místo využití klasických polymerĤ na odtČžení výrubu bylo možné použít injektážní
þasovanou smČs, která byla dopravena bez potíží do prostoru pĜed a okolo vrtné hlavy. Toto
nám následnČ umožnilo pokraþovat ve stabilizovaném písku v požadovaném smČru a spádu.
Celkové na této stavbČ ve složitých geologických podmínkách bylo úspČšnČ vyvrtáno 306m
DN 400. Po realizace této akce mĤžeme konstatovat, že nasazení tohoto typu stroje bylo
bezproblémové a kupodivu nedošlo skoro k žádnému opotĜebení Ĝezných nástrojĤ na vrtné
hlavČ.
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ZávČr
Z našeho pohledu se souprava TCC ISEKI 400 osvČdþila zejména jednoduchostí
ovládání, které bylo po 14 denním proškolení našich zkušených operátorĤ samozĜejmostí.
Naši operátoĜi odvedli v mimoĜádnČ nároþných geologických podmínkách skvČlou práci,
která si nezadala s výkonem vrtné soupravy.
Budeme se tČšit, na další posouvání hranic možností využití bezvýkopových technologií.
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Beroun – protlaky ocelových trub, aneb co
všechno jsme našli v podzemí
Ing. Sodomka Michal
OHL ŽS, a.s.
Konec loĖského a zaþátek letošního roku byl u naší spoleþnosti pĜevážnČ ve znamení
realizace železniþních staveb, s využitím bezvýkopových technologií. Jednalo se o stavby:
- Zvýšení traĢové rychlosti v úseku KuĜim – Tišnov - vrtaný protlak ocelové chrániþky DN
700,
- Revitalizace trati OkĜíšky – Zastávka u Brna – protlaky PE chrániþek o celkové délce
1,7 km.
- nejzajímavČjší byla realizace protlakĤ ocelových trub na stavbČ Optimalizace trati
Beroun (vþetnČ) – KrálĤv DvĤr I. etapa, kde jsme podcházeli železniþní koridor Praha PlzeĖ.

Popis projektu a jednotlivých þástí, volba technologie
Projekt Ĝešil zajištČní instalace nových kabelových rozvodĤ pod provozovanými kolejemi
v rámci rekonstrukce železniþní stanice Beroun a KrálĤv DvĤr (seĜaćovací nádraží). Jednalo
se stavební objekty SO 13-39-01 (kabelovod v žst. Beroun) a SO 13-39-03 (kabelovod na
seĜaćovacím nádraží KrálĤv DvĤr). Protlaky byly následnČ firmou Sitel vystrojeny plastovými
multikanály, které dále sloužily pro zatahování jednotlivých kabelových sítí (napájecí,
zabezpeþovací, sdČlovací, atd….). Souþástí naší dodávky bylo také hloubení startovacích,
cílových a mezilehlých šachet pro realizaci samotných protlakĤ a zároveĖ pro osazení
prefabrikovaných šachet kabelovodu.
Realizované protlaky:
-

protlak ocelové chrániþky DN 1600 mezi KŠ15 – KŠ16, délka 17,35 m, (viz. Obr. þ. 1)

-

protlak ocelové chrániþky DN 1800 mezi KŠ5 – KŠ26, délka 72,72 m, (viz. Obr. þ. 2)

-

protlak ocelové chrániþky DN 1600 mezi KŠ1 – KŠ3, délka 51,22 m, (viz. Obr. þ. 3)

Zpracovatel zadávací dokumentace navrhl protlaky realizovat mikrotuneláží, se
zatlaþováním sklolaminátových trub.
Po první prohlídce stavby, konzultacích s vedením stavby, objednatelem a pĜi zvážení
všech rizik jsme nakonec nabídli alternativní variantu provedení díla technologií ruþnČ
kopaných protlakĤ.
Co nás vedlo k zvolení této technologie:
-

PrĤmČr protlaþovaného potrubí.

-

Délka protlaku a s tím související vstupní náklady pĜepoþtené na jeden metr protlaku
(FryþĤv bod F – pĜednáška na konferenci NO-DIG 2016).

-

Geologické podmínky (nejbližší sonda byla provedena na úplnČ jiném místČ pro zcela
jiný objekt - vzdálenost cca 60 m). PĜesto jsme v koneþném rozhodování z této sondy
þásteþnČ vycházeli. Cca 50 m od startovací šachty KŠ 5 ze zemČ vystupuje skalní
masiv.
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-

Dostupnost startovacích a cílových šachet (POV). Zde se hlavnČ jednalo o
dostupnost cílové šachty KŠ26, která se nachází na nástupišti u výpravní budovy.
NástupištČ bylo v celé délce zastĜešeno pĤvodní stĜešní konstrukcí, která mČla být dle
zadání ponechána (viz. Obr. þ. 4). O tomto problému bude pojednáno níže v tomto
þlánku.

-

Vzhledem k prĤmČru, délce protlaku a pĜedpokládaným geologickým podmínkám byla
nakonec zvolena technologie ruþnČ kopaného protlaku.

Obr. 1:

Situace protlaku ocelové chrániþky DN 1600, dl. 17,35 m

Zdroj: realizaþní dokumentace, Metroprojekt Praha, a.s.

Obr. 2:

Situace protlaku ocelové chrániþky DN 1800, dl. 72,72 m

Zdroj: realizaþní dokumentace, Metroprojekt Praha, a.s.
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Obr. 3:

Situace protlaku ocelové chrániþky DN 1600, dl. 51,22 m

Zdroj: realizaþní dokumentace, Metroprojekt Praha, a.s.

Obr. 4:

Pohled na pĜístupovou cestu k cílové šachtČ KŠ26 pĜed zahájením prací

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Popis a realizace jednotlivých þástí stavby
Protlak DN 1600 mezi KŠ15 – KŠ16
Tento protlak jako jediný nebyl realizován pod kolejemi. Jeho trasa byla vedena
v soubČhu s pojíždČnou kolejí pod propustkem a podél základĤ sloupĤ silniþního mostu (viz.
Obr. þ. 5). Startovací i cílová šachta byla zapažena pomocí pažícího boxu, þela byla
zajištČna pomocí ocelových pažnic UNION. RozmČry obou šachet byly 3,7 x 3 x 5 m.
Velikost šachet byla již uzpĤsobena pro osazení prefabrikovaných šachet kabelovodu.
Ražba protlaku probČhla bez vČtších komplikací. V celém profilu a po celou dobu ražby se
na þelbČ vyskytovali jílovité hlíny (viz. Obr. þ. 6)
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Obr. 5:

Vytyþení šachty a trasy protlaku DN 1600

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 6:

Pohled na þelbu protlaku DN 1600 pĜed zahájením ražby

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
Protlak DN 1800 mezi KŠ5 – KŠ26
Jednalo se o nejdelší protlak na této stavbČ. Tento protlak podcházel jedenáct kolejí a tĜi
nástupištČ. Všechny koleje byly v prĤbČhu ražby sledovány geodetem a bČžnČ provozovány.
K omezení provozu nakonec na nČkolika kolejích pĜeci jen došlo, ale k tomu se vrátím
pozdČji. Celková délka protlaku byla 72,72 m. Protlak byl ražen z šachty KŠ5, kdy její
pĤdorysné rozmČry byly 8,1 x 6,1 m. Hloubka šachty byla 4,6 m. PĜi hloubení šachty se
objevily první náznaky komplikací s geologií. Na úrovni prvního postupu se zaþali objevovat
zatím neznámé betonové konstrukce (viz. Obr. þ. 7). Jak se pozdČji ukázalo, jednalo se o
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zbytky tzv. popelových van, které sloužily pro vysypávání horkých popelĤ z parních
lokomotiv. Po jejich zdolání byla již geologická skladba pĜíznivá a hloubení startovací šachty
probíhalo bez komplikací (viz. Obr. þ. 8).

Obr. 7:

Vybourané základy popelových van

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 8:

Betonáž dna startovací šachty KŠ5

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
Jak bylo zmínČno výše, ne všechny šachty byly na realizaci jednoduché, jednoznaþné
prvenství ve složitosti držela cílová šachta KŠ26. Tato šachta byla nejdĤležitČjší pro budoucí
chod celé stavby (možnost realizace dalších stavebních postupĤ). Z této šachty pĜicházely
všechny kabely z celé stavby (ovládání pražského i plzeĖského zhlaví) a pokraþovaly
smČrem do suterénu výpravní budovy. DĤležitosti odpovídaly i její rozmČry, délka 10,42 m,
šíĜka 5,41 m a hloubka 5,09 m. Možnost pĜístupu s ohledem na velikost a pracnost výstavby
šachty nebyla dostaþující. Všechno se komplikovalo hlavnČ kvĤli stávajícímu zastĜešení
nástupištČ, to mČlo být dle platné PD zachováno k pozdČjší rekonstrukci (viz. Obr. þ. 4).
Dalším požadavkem SŽDC bylo zachování prĤchodu cestujících po nástupišti. Tyto
podmínky znaþnČ komplikovaly další výstavbu této šachty. Jako jediné Ĝešení, které jsme od
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prvopoþátku investorovi nabízeli, bylo odstranČní stávajícího zastĜešení. Tím by se umožnil
pĜístup pro tČžkou techniku, dovoz a odvoz výkopku a pažícího materiálu (ocelové profily I
360 délky 12 m) po nástupišti (viz. Obr. þ. 9). Ovšem tento návrh v prvním kole nebyl
akceptován. Zásadní nesouhlas s tímto návrhem mČl investor stavby SŽDC i projektant.
Fakta pro a proti odstranČní pĜístĜešku:
-

Pro odstranČní:
o Navážení pažícího materiálu, ocelové I – profily 360 délky 12 m
o Odvoz velkého množství vytČžené zeminy 286,93 m3 (v rostlém stavu)
o Požadavek na rychlost pĜípravy šachty = ޓmusela být použita tČžká technika
o ZajištČní provozu na nástupišti pro veĜejnost v minimální šíĜi 1,5 m
o Doprava bednČní, výztuže a betonu na výstavbu šachty KŠ26 (monolitická)

-

Pro ponechání:
o Platná PD = ޓplatný výkaz výmČr
o Vysoké finanþní náklady spojené s výstavbou nového zastĜešení, pĜípadná
délka odstranČného zastĜešení byla 92 m

Investor po zvážení všech argumentĤ a názorĤ rozhodl, že bude zastĜešení odstranČno
pouze v okolí šachty KŠ26 a ostatní zĤstane na svém místČ. K tomuto odstranČní zastĜešení
muselo stejnČ dojít, jelikož nČkolik sloupĤ zasahovalo pĜímo do výkopu cílové šachty (viz.
Obr. þ. 10).
Když selhala všechna jednání a pĜesvČdþování odpovČdných zástupcĤ investora,
nakonec pomohla matiþka pĜíroda. Jak mnohdy stojí proti nám, tentokrát to bylo naopak. Po
odstranČní asfaltového koberce kolem sloupĤ, bylo zjištČno, že spodní þást konstrukce
sloupĤ je silnČ poškozena korozí. StČny profilĤ konstrukce byly zeslabeny do takové míry, že
by hrozilo (i po ošetĜení konstrukce) v blízké budoucnosti jejich zĜícení.
Co pĤvodnČ vypadalo jako neĜešitelný problém, a jednalo se o tom mČsíc a pĤl, bylo po
provČĜení skuteþného stavu konstrukce rozhodnuto bČhem dvou dní. Koneþný verdikt znČl
tedy odstranit konstrukci stĜechy po celé délce (viz. Obr. þ. 11) a následnČ bude nahrazena
novou.
Samotný výkop šachty pokraþoval pomČrnČ plynule. Šachta byla umístČna hned vedle
výpravní budovy. Poloha šachty a její velikost znemožĖovala práci bagru kolem dokola, proto
byl použit malý bagr na dnČ šachty, který doþišĢoval stČny pĜed zapažením a pĜibližoval
odtČženou zeminu do dosahu velkého bagru (viz. Obr. þ. 12).

Obr. 9:

Návrh nejlepšího pĜístupu dle zhotovitele k cílové šachtČ KŠ26
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Zdroj: Mapy.cz

Obr. 10:

UmístČní cílové šachty KŠ26

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 11:

OdstraĖování stĜešní ocelové konstrukce

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
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Obr. 12:

Výkop cílové šachty KŠ26

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
V prĤbČhu Ĝešení pĜístupnosti cílové šachty KŠ26 byla zahájena realizace protlaku DN
1800. Po zkušenostech s popelovými vanami ve startovací šachtČ, si jeden „kolega
pamČtník“ ještČ vzpomnČl, že v trase protlaku se mohou vyskytnout staré základy pĤvodní
železniþní budovy. Tato budova byla pouze stržena a vše co z ní zbylo, zĤstalo v zemi. Na
tom byla provedena výstavba souþasného nádraží.
Od zahájení probíhala ražba bez komplikací. Každá smČna vyrazila 2 m protlaku za
smČnu tzn. denní výkon 4 m. Na 46 m se na þelbČ protlaku objevil první náznak budoucí
zmČny geologie (viz. Obr. þ. 13). V celém profilu se najednou objevila betonová zeć obþas
prokládaná kameny a cihlami (viz. Obr. þ. 14). Složení þelby se prĤbČžnČ mČnilo, kdy þást
byla v betonu a þást z kamenĤ vyskládaných a zaklínČných do sebe. Takto zaklínČné
kameny bylo mnohdy daleko horší a nebezpeþnČjší odtČžit než samotný beton. PĜi zdolávání
tČchto kamenĤ hrozilo nejvČtší riziko pracovního úrazu a vykomínování nadloží. Proto bylo
po jednání s vedením stavby pĜistoupeno k vylouþení dopravy na koleji, pod kterou zrovna
probíhala ražba s takto nepĜíznivou geologii. Jak ražba postupovala kupĜedu, tak jsme
postupnČ prošli tĜi místa, kde se nad protlakem vyskytovaly staré duté prostory. Na dvou
místech byla po dokonþení ražby provedena výplĖová injektáž. K tomuto kroku bylo
pĜistoupeno jako k preventivnímu opatĜení proti pĜípadnému vykomínování nadloží. TĜetí
místo s dutým prostorem nebylo injektováno, jelikož v daném místČ byla za 14 dní hloubena
mezilehlá šachta KŠ25. Ovšem toto nebylo jediné, co nám komplikovalo postup prací. Na
þelbČ se celkem pravidelnČ objevovali rĤzné kabely a potrubí, od kterých nebyl nalezen
žádný podklad (viz. Obr. þ. 15). Vrcholem všeho byla stará kolejnice napĜíþ þelbou v levé
þásti protlaku (viz. Obr. þ. 16).
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Obr. 13:

Staniþení 46 m, první kámen na þelbČ

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 14:

ýelba protlaku s betonovými základy

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 15:

Staré kabely na þelbČ protlaku

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
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Obr. 16:

Stará kolejnice na þelbČ protlaku (vlevo)

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
Po vyražení celého protlaku následovala poslední þinnost, a to vyhloubení nasazených
šachet na nástupišti þ. 2 a 3. Provoz železniþní stanice nebyl nijak omezen (pouze lokální
výluky), proto bylo nutné veškerý pažící materiál a vytČženou zeminu pĜevážet po kolejích.
Výkopové práce znaþnČ komplikoval fakt, že druhá kolej na nástupišti byla stále v provozu
pro pĜijíždČjící vlaky s cestujícími. To nám znaþnČ komplikovalo práce s ohledem na
zabezpeþení pracovního prostoru proti vstupu neoprávnČných osob (viz. Obr. þ. 17).
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Obr. 17:

Výkop šachty KŠ24

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
U šachty KŠ24 vše probíhalo hladce až na bourání betonové patky od konstrukce
zastĜešení nástupištČ. DĜíve se materiálem opravdu nešetĜilo, patka byla odlita z 6 m3
betonu. Komplikace jsme ovšem oþekávali až na šachtČ KŠ25. Z ražby protlaku bylo zĜejmé,
že þást šachty bude hloubena v betonovém základu. Oþekávání se naplnilo již 1,3 m pod
povrchem (viz. Obr. þ. 18).

Obr. 18:

Výkop šachty KŠ25

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
Protlak DN 1600 mezi KŠ1 – KŠ3
Protlak DN 1600 byl navržen v lokalitČ odstavného nádraží v KrálovČ DvoĜe. Jako
startovací byla mezi kolejemi zvolena šachta KŠ3, její pĤdorysné rozmČry byly 7,3 x 5,5 m.
Hloubka této šachty byla 4,7 m. PrĤmČr protláþeného potrubí byl 1600 mm s délkou 51,22 m.
Tímto protlakem bylo provedeno dílo pod 10-ti kolejemi. Realizace protlaku byla provádČna
za plného provozu odstavného nádraží. V prĤbČhu ražby nebyla zaznamenána žádná
komplikace, která by zpomalila nebo jiným zpĤsobem ovlivnila provedení díla.
Jako cílová šachta byla zvolena KŠ1. Jedná se o monolitickou šachtu, pro kterou byla
vyhloubena zapažená šachta o velikosti 6,2 x 4,2 x 4,7 m. Zde bylo nČkolik kolizí s IS.
Nejprve se jednalo o kabelovou trasu vysokého napČtí, tato musela být z dĤvodu své
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dĤležitosti pĜeložena. Vodovodní pĜípojka, o které nikdo nevČdČl (nebyla vytyþena), byla
bohužel pĜeložena pĜímo bagrem a následnČ opravena (viz. Obr. þ. 19). V šachtČ se ještČ
objevilo nČkolik sdČlovacích kabelĤ, které budou pĜeloženy pozdČji v dalším prĤbČhu stavby.

Obr. 19:

Šachta KŠ1

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
Do takto vyražených protlakĤ byly již naším objednatelem následnČ navaĜeny ocelové
konstrukce pro montáž multikanálĤ a PE chrániþek. Po jejich montáži byl prostor vyplnČn
popílkocementovou suspenzí.

ZávČr
Co Ĝíci závČrem? Od poþátku bylo zĜejmé, že na rozhodnutí jakou technologií protlaky
realizovat (mikrotuneling x kopané protlaky) bude spoþívat úspČšnost (stavební i finanþní)
celého projektu. Na zaþátku jsme tuto stavbu vidČli jako velkou pĜíležitost a výzvu, jak pro
naši techniku, ale hlavnČ pĜíležitost pro naše zamČstnance co umí postavit. Proto jsme se
rozhodli pro ruþnČ kopané protlaky, a snad se všichni shodneme, že to bylo správné
rozhodnutí. Požadované prĤmČry a délky (hlavnČ u protlaku DN 1800) se nedČlají každý
den. PĜípravČ techniky a personálu, který se na stavbČ podílel, jsme vČnovali mČsíc a pĤl
intenzivní práce. Nakonec mohu potvrdit, že dobrá pĜíprava se vyplatila a vedla k úspČšnému
dokonþení díla. Nezbývá mi nic jiného než všem kolegĤm co se na stavbČ podíleli podČkovat
za dobrou a kvalitní práci. Bez jejich umu a znalostí bychom se s nástrahami co nás potkali,
potýkali asi až do dneška. V souþasné dobČ jsou všechny protlaky již dokonþeny a plní svoji
funkci. Rekonstrukce vlakového nádraží Beroun mĤže probíhat dál dle harmonogramu.
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Technické vlastnosti vystýlek pro bezvýkopové
sanace potrubí
Ing. Petr Holeš
WOMBAT, s.r.o.
Účelem této přednášky je seznámit odborné publikum s rozdělením a vlastnostmi
jednotlivých materiálů používaných k výrobě vystýlek pro sanaci potrubí. V první části je
uvedeno rozdělení materiálů s obecným popisem vlastností, ve druhé jsou potom tyto
vlastnosti komentovány s využitím laboratorních zkoušek.

Výčet používaných materiálů a jejich vlastnosti
Vystýlka je tvořena třemi složkami – textilií, ochrannou fólií a pryskyřicí. V této kapitole je
uveden výčet jednotlivých materiálů, které jsou používány k výrobě jednotlivých prvků vložky.
a) Souhrn používaných textilních materiálů
Rukávce z netkané textilie
Rukávce z netkaných polymerních vláken (PA, PAN, PEN, PET, PP) jsou nejčastěji
využívanými vložkami pro sanace metodami CIPP. Jejich použití je omezeno pouze na
potrubí pracující v gravitačním režimu proudění, protože nejsou dostatečně odolné vůči
vnitřnímu tlaku v potrubí. Jejich výhodou je značná flexibilita, která umožňuje jejich použití
i ve stokách s výraznými poruchami (např. v potrubí s posunutými trubními spoji).
Vyztužené rukávce
Nové modifikace CIPP rukávců se začaly objevovat na počátku devadesátých let
dvacátého století. Patří mezi ně vložky vyztužené skelnými, aramidovými, nebo karbonovými
vlákny. Vyztužení těmito vlákny významně přispívá k mechanickým vlastnostem celé
konstrukce. Způsobuje zvýšení E modulu vložky, což umožňuje návrh tenčích stěn potrubí
při zachování statické únosnosti. Vlákna mohou být umístěna do různých částí stěny vložky,
mohou být rovněž zapletena do celé její konstrukce. Nevýhodou vyztužených CIPP vložek je
velká citlivost na tvarovou charakteristiku potrubí. [1]
Rukávce vyztužené skelnými vlákny
Vložky vyztužené skelnými vlákny (GFRP) Rukávce vyztužené skelnými vlákny (anglický
termín je Glass Fibre Reinforced Pipe) byly vyvinuty německou společností Brandenburger
GmbH. První použití technologie využívající laminace a UV záření jako iniciátoru
vytvrzovacích reakcí se uskutečnilo v Německu roku 1993, mimo území Německa potom
roku 1997. V současnosti je nainstalováno cca 3 000 km GRFP vložek na území 30 států po
celém světě [2.1],
Rukávec GFRP sestává ze souvislého potrubí vyrobeného z laminované sítě tvořené
čistými skelnými vlákny impregnovanými pryskyřicí. Výhodou vložek vyztužených skelnými
vlákny je vysoká tvrdost výsledného potrubí. Vložky dosahují vysoké hodnoty E modulu, což
s sebou nese určité benefity. Nevýhodou je potom velká křehkost materiálu. Pro zdárné
použití je třeba citlivě posoudit strukturální charakteristiky sanovaného potrubí, použití
technologie je také citlivé na poruchy potrubí a na napojení hrdel. Důležitým parametrem je
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také morfologie potrubí. Použití technologie je výrazně komplikováno, pokud se v potrubí
vyskytují výraznější změny směru nebo DN.
b) Souhrn materiálů používaných jako ochranná fólie
Polyuretanové fólie:
Charakteristické vlastnosti polyuretanových fólií:
dobrá pružnost, velké pevnost v natržení, dobrá odolnost vůči abrazi, vhodné pro vysoké
dynamické zatížení, plast stálý v benzínech, minerálních olejích, ropných produktech
a ozonu, TPU lze použít při vytvrzování parou. [3]
Polypropylenové fólie
Charakteristické vlastnosti polypropylenových fólií:
dobrá odolnost vůči olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům, velmi dobrá
odolnost vůči abrazi. [4]
Další využívané fólie
Mezi další materiály, které jsou využívány k výrobě ochranných fólií, jsou polyetylen
a polyvinylchlorid. Použití fólií z PVC se nedoporučuje při využití vytvrzovací metody parou.
c) Souhrn používaných pryskyřic:
Polyesterové pryskyřice
Polyesterové pryskyřice jsou nejdéle používaným a nejlevnějším druhem pryskyřic.
Momentálně nejpoužívanějšími jsou isoftalové polyesterové pryskyřice. Ty se vykazují
v porovnání se standardní laminační pryskyřicí průměrnou reaktivitu, vyšší tuhost, vyšší
třídou odolnosti vůči korozi a také vysokou viskozitou. Často obsahují pyrogenní oxid
křemičitý, který zabraňuje stékání pryskyřice z horní poloviny profilu během procesu
instalace. Tyto pryskyřice jsou často voleny především díky nižší ceně v porovnání
s vinylesterovými a epoxidovými pryskyřicemi, přičemž jejich odolnost vůči chemické korozi
a abrazi je solidní. Sycení vložek probíhá bez obtíží a výhodou je, že mohou být používány
(a vytvrzovány) i pokud venkovní teplota klesne mírně pod bod mrazu. K vylepšení vlastností
je možno použít různá plniva. Především u potrubí velkých průměrů je vhodné dosáhnout
vyššího modulu odolnosti vůči ohybu. Použití plniv také snižuje potřebnou tloušťku vložky,
což se může projevit i nižší cenou celkové sanace. Může být také pozitivně ovlivněn transfer
tepla v pryskyřici. Nejčastěji používaným plnivem je trihydrát oxidu hlinitého (ATH). [5]
K sanacím potrubních vedení se používají celkem 3 typy polyesterových pryskyřic:
Pryskyřice s kyselinou tereftalovou
Vykazují zejména dobrou pevnost v tahu, vyšší odolnost vůči tepelným deformacím, což
ale způsobuje vyšší nároky na řízení teploty během vytvrzování, technologické tlaky a také
na čas jednotlivých cyklů. Tyto parametry způsobují vyšší cenu.
Pryskyřice založené na oroftalovém anhydridu
Tento typ se již nepoužívá, protože jeho vlastnosti neodpovídají současným
požadovaným parametrům.
Pryskyřice založené na bifenolovém fumarátu
Vykazují vysokou odolnost vůči agresivnímu korozivnímu prostředí. Jsou
nejpoužívanějším impregnačním materiálem v případech, kdy je potřeba dosáhnout vysoké
odolnosti vůči chemikáliím a tepelným výkyvům. Tyto pryskyřice jsou ale vysoce reaktivní
a případné puchýřky či vrapy na ochranné fólii tak můžou způsobit seriózní problémy. [5]
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Vinylesterové pryskyřice
Vykazují nejvyšší odolnost vůči agresivnímu prostředí. Poskytují také lepší počáteční
i konečné strukturální vlastnosti než standardní polyesterové CIPP pryskyřice. Mohou být
styrenové, bifenol A (rozšířené epoxy polymery, které obsahují reaktivní methacrylát).
Vinylové pryskyřice jsou podstatně dražší než polyesterové i epoxidové. Méně používanou
variantou jsou vinylesterové pryskyřice modifikované polyuretanem. [5]
Epoxidové pryskyřice
Epoxidové pryskyřice jsou nejdražší ze všech tří variant. Právě jejich vysoká cena
způsobuje, že jsou používány především k sanaci potrubí v tlakovém režimu, nebo
v potrubích na pitnou vodu. Mohou být také použity v případech, kdy je třeba zajistit, že
nedojde k úniku styrenových výparů – například k sanaci přípojek. Složení epoxidových
výparů je závislé na použitých komponentech, zejména těkavých látek. Epoxidy s vysokým
podílem sušiny vypouštějí nejmenší množství výparů [5]. Během aplikace epoxidových
pryskyřic je třeba striktně dodržovat předepsané postupy. Epoxidy jsou velice háklivé
například na teplotu a musejí být udržovány ve stálých podmínkách.

Zkoušky vystýlek ke zjištění Youngova modulu pružnosti
Modul pružnosti v tahu, také Youngův modul, lze definovat jako poměr napětí a jím
vyvolané deformace, což lze vyjádřit vztahem:
E = σ/ε, kde σ je modul pružnosti v tahu a ε poměrná deformace.
Příklad hodnot krátkodobého E modulu u běžně používaných materiálů:
Ocel: E = 210 GPa
Beton C20/25: E = 25 – 30 GPa
Dubové dřevo: E = 10 – 15 GPa
Výsledky zkoušek konaných v květnu 2015 v laboratoři SYNPO, a.s.
Vlastní testování proběhlo v laboratoři firmy SYNPO, a.s., která je akreditovaná ČIA dle ČSN
EN ISO/EC 17025.Zkoušky modulu pružnosti

Zdroj: Závěrečná zpráva testování sanačních rukávců
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Zkoušky odolnosti materiálů proti oděru brusnými oděrovými
kotouči v zařízení TABER-ABRASER
Popis zkoušky
Zkouška byla provedena dle standardu ČSN EN ISO 7784 – Nátěrové hmoty – Stanovení
odolnosti proti abrazi – Část 2: Metoda s rotujícím brusným gumovým kotoučem. Provedení
zkoušky je obdobné jako dle standardu ASTM D4060 – Standardní postup pro stanovení
odolnosti proti oděru organických povlaků v zařízení Taber-Abraser.
Zařízení: Taber-Abraser Model 5230 (Teledyne Taber, Inc., USA). Počet oděrových cyklů:
1000. Brusné kotouče: CS-10, přítlak 1 kg. Váhy: KERN s váživostí na 0,1 mg. Broušení
vzorků bylo provedeno na straně vzorku s fólií.
Vzorky byly na počátku zkoušky zarovnány vždy padesáti obrusnými cykly brusným papírem
S-11. Aktivace kotoučů byla pak prováděna při každém vážení, a to dvaceti cykly brusným
papírem S-11. Vzorky před zkouškou byly uloženy v prostředí pro kondicionování a zkoušení
nátěru.
Výsledky zkoušky
Zkoušené vzorky lze podle jejich chování rozdělit do dvou odlišných skupin. V první skupině
jsou vzorky, které se standardně odírají. Vykazují tak dobře měřitelný a prakticky lineární
nárůst obrusu s počtem brusných cyklů. Druhou skupinu materiálu tvoří vzorky, u kterých
byla naměřena výrazně vyšší odolnost proti oděru. U některých vzorků již patrně v tomto
případě nelze hovořit o zkoušce oděru, neb rotující brusné kotouče se nezakusují do
materiálu, ale po fólii doslova kloužou. Fólie se tedy chová téměř jako kluzný povrch.

Obr. 1: Zkoušky odolnosti vůči abrazi

Zdroj: Závěrečná zpráva testování sanačních rukávců

Závěr
Touto prací bychom chtěli poukázat na fakt, že i když některé materiály mohou jiné
převyšovat v určitých aspektech, v jiných mohou naopak zaostávat. Při návrhu sanační
metody, respektive materiálů, ze kterých se skládá, je nutno pečlivě zhodnotit stav
stávajícího potrubí a zamyslet se nad novými vlastnostmi, kterých bychom chtěli
vyvložkováním dosáhnout tak, aby byla konečná konstrukce provozuschopná dle požadavku
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investora. Aktuální otázkou výzkumu a vývoje CIPP se totiž stává životnost. Pro tu je třeba
optimalizovat dílčí vlastnosti vystýlek a seriózně si přiznat dlouhodobě působící faktory.
Renovace spoléhající na normu vysoce převyšující hodnotu Youngova modulu umožňuje
relativně tenkou stěnu vystýlky. Zároveň se kvůli nižší otěruvzdornosti může tloušťka stěny
vystýlky stát nejistotou pro rizika abraze i koroze. Na uvedeném příkladu je patrné, že při
orientaci na životnost není namístě jednosměrné překračování ověřených standardů. Se
životností je spojena také potenciální změna provozních podmínek potrubního systému. Tím
spíše se při návrhu metody renovace musí zohlednit komplex vlastností. Je to úkolem
výzkumu a vývoje a také odborné veřejnosti, aby takové pojetí zaváděla do praxe..
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Radosti a strasti Ĝízeného horizontálního vrtání
v horských terénech
Ing. Ivan Demjan
TALPA-RPF s.r.o.

ProvádČní pokládek inženýrských sítí v horském terénu patĜí bezesporu mezi nejnároþnČjší
stavby v oboru. Celkem nezáleží na tom, jestli se jedná o stavbu vodovodĤ, kanalizací nebo
pokládky kabelĤ, prĤbČh provádČní prací je vždy komplikován specifickými „horskými“
pĜekážkami. Horská údolí, kterými sítČ procházejí pĜi své cestČ až k vrcholĤm, jsou ve
zvlnČném terénu, pokládané potrubí þasto kĜíží potoky a Ĝíþky, zaĜezávající se hluboko pod
požadovanou niveletu. A pĜedevším, podloží v místech prací je tvoĜeno skalním masivem,
který smČrem k povrchu pĜechází do balvanitých, v lepším pĜípadČ hrubČ štČrkových vrstev.
Pro bezvýkopové technologie je takové zadání výzvou, je to test skuteþných možností
techniky a zároveĖ schopností lidí, kteĜí tyto technologie obsluhují.

Kabelová trasa ve Starých Hamrech
Výše uvedené charakteristice plnČ odpovídalo zadání pokládky napČĢových kabelĤ v lokalitČ
Starých HamrĤ v Moravskoslezských Beskydech. Kabelová trasa smČĜovala od pĜehrady
Šance horským údolím plným poetických názvĤ jako jsou PoledĖany nebo TČšiĖoky až ke
známé turistické destinaci Visalaje. Trasa v patnácti pĜípadech kĜížila tok Ĝíþky ěeþice a tato
kĜížení projektant vyĜešil formou protlakĤ chrániþek technologií Ĝízeného horizontálního
vrtání, tedy lidovČ Ĝeþeno Ĝízených protlakĤ. Všechny pĜípady kĜížení byly naprojektovány
formou kĜivky z mČlkých jam s nejhlubším místem pode dnem Ĝíþky s krytím min. 1,5 m.
Spoleþnost TALPA-RPF provádí Ĝízené horizontální vrtání již 25 let a patĜí mezi
nejzkušenČjší firmy v oboru. Jeden ze strojĤ, které spoleþnost používá, je DitchWitch JT30
AllTerrain vybavený duálními tyþemi pro práci valivými dláty. A to je pĜesnČ to, co je pro
vrtání ve skále potĜebné. Nabídka na realizaci protlakĤ ve Starých Hamrech byla vybrána
jako nejvhodnČjší a uprostĜed léta 2016 zaþala pĜíprava stavby. Délka jednotlivých protlakĤ
se dle projektu pohybovala mezi 60 až 130 metry. PrĤmČr polyetylénových chrániþek byl 160
mm. Kroutící moment stroje DitchWitch AT30 je 5 420 Nm na vnČjší tyþi, 1 080 Nm na
vnitĜní tyþi, tah 13 tun. Pro dané zadání byla tato technologie optimální. ěešení použitím
mudmotoru by znamenalo nutnost prodloužení protlakĤ cca o 30%, což by samozĜejmČ
zvýšilo cenu stavby.

Vliv geologické stavby podloží
Pro Moravskoslezské Beskydy je charakteristický stĜedohorský reliéf a z hlediska geologické
stavby pĜedstavují pásmové pohoĜí se složitou tektonikou, tvoĜené dvČma základními
jednotkami – nasunutými pĜíkrovy – slezským a podslezským. Charakteristický je flyšový
vývoj, který se vyznaþuje mnohonásobným rytmickým stĜídáním jílovcĤ, prachovcĤ, pískovcĤ
a slepencĤ. Pro godulské vrstvy jsou charakteristické zelenavé glaukonitické, velmi odolné
pískovce. Ty se v hloubkách do deseti metrĤ oddČlují v lavicích, které jsou silnČ porušené a
daly vzniknout mnoha kavernám, místy se pískovce stĜídají s polohami rozmČklých jílovcĤ.
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Výše uvedený popis geologické stavby podloží znamená pro technologii vrtání valivými dláty
komplikace plynoucí z nehomogenity prostĜedí – valivá dláta se pohybují v bloku pevného
pískovce, náhle se propadají do kaverny, okamžitČ se ztrácí výplach, následuje pĜechod do
dalšího kamenného bloku, do mČkkých jílovcĤ… Toto jsou situace velmi nároþné pro
vrtmistra, který musí bezprostĜednČ reagovat a mČnit parametry vrtání, protože jinak hrozí
zvýšené opotĜebení, poškození nebo dokonce ztráta vrtného náĜadí. KĜížené potoky jsou
tČchto místech v hlubokých záĜezech a mají strmé bĜehy, takže hloubka protlakĤ se pohybuje
mezi þtyĜmi až osmi metry. Vrtné soutyþí umožĖuje vrtání ve velmi pozvolném oblouku,
valivá dláta a duální tyþe umožĖují zmČnu smČru maximálnČ 1,5 stupnČ.

Obr. 1

Výchoz skalního masivu v místČ provádČní prací

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.

Omezení ochranným pásmem vodního zdroje
Dalším ztížením prací byla skuteþnost, že se stavba nacházela v ochranném pásmu vodního
zdroje pĜehrady Šance. To do znaþné míry komplikovalo práci s vrtným výplachem, jehož
množství u vrtání valivými dláty dosahuje až 15 m3 za hodinu. Požadavkem v zadání byla
likvidace vrtného výplachu mimo stavbu zamezující jakékoliv zneþištČní vodních tokĤ,
ústících do vodního zdroje. Tisíce kubických metrĤ výplachu by se musely odvážet na
skládku vzdálenou dvacet kilometrĤ a zde likvidovat. Náklady v pĜípadČ pĜedpokládané doby
realizace tĜi mČsíce a rozsáhlého území stavby by dosáhly astronomických rozmČrĤ. Proto
bylo rozhodnuto nasadit zaĜízení na separaci vrtného výplachu, umožĖující opakované
použití vrtného výplachu po odseparování þásteþek odvrtaného materiálu, tedy rozemletého
pískovce. Tento krok odstranil riziko zneþištČní vodních tokĤ pĜi manipulaci s vrtným
výplachem v místČ stavby.
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Obr. 1

Výchoz skalního masivu v místČ provádČní prací

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.

Vlastní prĤbČh pokládky chrániþek
Stavba byla zahájena 1.8.2017 a hned první vrt potvrdil nároþnost geologických podmínek.
V hloubce 2 metry pod vodním tokem pĜi prĤchodu pásmem uvolnČných skalních blokĤ a
nevelkých kaveren došlo k vylomení valivých dlát. Z vrtu ven se je podaĜilo dostat až po
mnoha pokusem s použitím speciální techniky. Mnohahodinová práce však byla zachránČna
a vrtání mohlo pokraþovat. PĜi rozšiĜování valivými dláty na rozmČr 300 mm se situace
opakovala a v kritickém místČ došlo ke zlomení vrtné tyþe. Pod zemí zĤstal rozšiĜovaþ
s valivými dláty a 30 metrĤ vrtných tyþí, jejich vyproštČní komplikoval skalní masiv v prostoru
výstupní jámy protlaku. Situace byla opČt po velkém úsilí zvládnuta. Celkem bylo provedeno
patnáct protlakĤ v celkové délce 1192 m, práce byly ukonþeny v polovinČ listopadu po 110
dnech vrtání. Lze tedy odvodit prĤmČrný denní výkon po pĜepoþtu na 10,8 m za den.
PodaĜilo se pĜekonat všechna kĜížení vodních tokĤ, þasto i pĜes velmi stísnČné podmínky
limitující provedení protlaku v optimální kĜivce. Použití separace se ukázalo jako prozíravé
Ĝešení, pĜevoz výplachu cisternami na úzkých lesních cestách v dobČ intenzívní tČžby a
transportu dĜeva by byl nemožný.
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Obr. 2

Jednotka pro recyklaci vrtného výplachu

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.

Obr. 3

Vrtná souprava DitchWitch JT30 AllTerrain

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.
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Úvaha závČrem
NejvČtší komplikace pro Ĝízené horizontální vrtání pĜedstavují smíšené pĤdní podmínky,
výskyt kaveren a stĜídání poloh hornin o vysoké pevnosti s polohami hornin rozmČklých.
Pokud vrty probíhají v kompaktním skalním prostĜedí, práce probČhnou bez komplikací a vrt
bývá proveden v kĜivce pĜesnČ dle projektu. Jakmile je však horninové prostĜedí tvoĜeno
mixem zemin, polopevných pĜechodových skalních formací a homogenního skalního masivu,
pokud se v trase vrtu vyskytují kaverny, pak se zákonitČ objeví problémy s udržením smČru,
dochází k zvýšenému opotĜebení vrtného náĜadí a k jeho lomĤm a devastaci. Pokud se vrtné
náĜadí nedostane z vrtu ven, pak provedenou práci mĤžete odepsat a zaþít s provádČním
nového vrtu. Pro vrtaĜe není tato informace niþím novým pod sluncem, dĤležitá však mĤže
být pro projektanty, kteĜí práce pĜipravují. Pro zpracování projektu je nezbytné zajistit
dostatek informací o geologické stavbČ podloží. Vrt musí být veden v nejvýhodnČjším pásmu
podloží, jeho kĜivka, a pĜedevším délka a hloubka musí odpovídat použitému typu stroje a
jeho vrtného náĜadí. Proto by každé pĜipravené Ĝešení mČlo projít konzultací se
specialisty vrtné firmy.
Druhá poznámka se týká ekonomického pohledu vrtání ve skalním prostĜedí. Pro mnohé
investory je cena za práce provádČné touto technologií šokem. Jsou zvyklí na nízké ceny
prací provádČné metodou HDD Ĝízené horizontální vrtání v zeminách tĜídy 2 až 4 a na ceny
za vrty ve skalním podloží pohybující se dle prĤmČru mezi 7 000 až 15 000 Kþ za bČžný metr
nejsou pĜipraveni. To znamená, že ani pĜi pĜípravČ projektu nebyla stanovena reálná cena.
Tyto ceny se odvíjí od výraznČ pomalejšího prĤbČhu prací, nutno si uvČdomit, že valivá dláta
se odvalují po povrchu skály a dochází k postupnému odemílání þásteþek horniny. ÚspČch
vrtání ve skále je postaven na pomalém promyšleném postupu a velké trpČlivosti. Druhý
faktor s výrazným vlivem na cenu jsou náklady na vrtné náĜadí. Jeho životnost ve tvrdších a
abrazivnČjších horninách zĜídkakdy pĜesahuje stovku metrĤ. TĜetím faktorem je rizikovost
provádČní prací, tedy náklady spojené s pĜekonáváním nestandardních situací. ýtvrtým
parametrem je velmi vysoká spotĜeba vrtného výplachu obohaceného aditivy pro zajištČní
výnosu odvrtaného materiálu z vrtu ven. S tímto parametrem se pojí další otázka – co se
stovkami kubických metrĤ výplachu, které musí být pĜi vrtu použity? Jeho odvozy a likvidace
tvoĜí velkou þást ceny. JistČ, separace a opČtovné použití výplachu je Ĝešením, investice do
separaþní jednotky se pohybuje v Ĝádu nČkolika milionĤ.
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Využití pipe roofingu na podchodu ve stanici
v Newton-le-Willows v Anglii a potenciál
metody pĜi podcházení rekonstruovaných
železniþních tratí obecnČ
Ing. Karel Franczyk, Ph.D
Anotace:
PĜíspČvek se zabývá velmi aktuální problematikou pro zemČ s hustou sítí dopravní
infrastruktury, což je i pĜípad ýR i dalších evropských zemí. V mnoha pĜípadech probČhla
rekonstrukce železniþních tratí na vyšší rychlostní úroveĖ vlakĤ. Tyto tratČ jsou však po
rekonstrukci natolik vytíženy, že pokud na nich dojde bČhem provozu k potĜebČ výstavby
podchodĤ þi podjezdĤ, je ekonomicky i organizaþnČ nemyslitelné tyto tratČ odstavovat
z provozu a pĜerušovat. Pak je velmi efektivní využití bezvýkopových metod. Metoda pipe
roofingu se používá v tČch nejexponovanČjších pĜípadech – tzn. v pĜípadech minimálního
krytí, špatných IG pomČrĤ a za hustého provozu na trati. PĜíkladem právČ probíhajícím ve
Velké Británii je podchod pod tratí v Newton-le-Willows.

Executive summary:
The paper describes a problém typical for countries with developed transport network, as in
case of Czech republic and other European countries. In many cases the railways have been
reconstructed for higher speed level of trains. However the railways are now so extensively
used, that if there are needs for any subways or underpasses, it is impossible to plan any
breaks in their operations. Then, the use of trenchless methods is very effective to use. The
method of pipe roofing being on for most exposed cases – like minimal cover, bad ground
conditions, and very high operation level. An example being under construction in the UK
right now – subway at Newton on the rail track at Newton-le- Willows.

1. Newton-le-Willows, Anglie
PĜedstavte si, že jste fanoušek klubu Manchester United (jako je tĜeba pan Paul Wilkinson,
dlouholetý Ĝeditel Iseki a þastý návštČvník našich konferencí), a že jedete na zápas s hlavním
rivalem, s nenávidČnými fotbalisty FC Liverpool.
Anebo, že jste obchodník z Manchesteru a jedete se podívat do pĜístavu v Liverpoolu, kde
váznou vaše dodávky.
Anebo jste sice z Manchesteru, ale jste fanoušek Beatles a jedete se o víkendu podívat do
liverpoolské Taverny na stálou beatlemaniackou exposici.
Ve všech tČch pĜípadech dosti možná použijete rychlé vlakové spojení mezi mČsty Liverpool
a Manchester na novČ zrekonstruované železniþní trati. V pĤlce trati vlak zastaví ve stanici
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„Newton-le-Willows“ a pokud máte chuĢ si udČlat pĜestávku a navštívit zde kavárniþku, þi se
pĜesunout do nČkterého z místních obchodních center (þi snad pĜestoupit na jiný vlak a jet
radČji do blízkého mČsta Wiganu, který také nedávno hrával Premium Leage), musíte projít
podchodem pod kolejištČm.
Ten podchod je však již nevyhovující, musí se postavit nový a pĜi rekonstrukci tratČ se na to
jaksi zapomnČlo. Je nemyslitelné pĜerušit, omezit þi odstavit z provozu tak frekventovanou
železniþní traĢ, po které dennodennČ projede bezpoþet anglických džentlmenĤ, obchodníkĤ,
fanynek populární hudby a fanouškĤ Manchesteru United, Manchesteru City, Liverpoolu,
Evertonu a konec koncĤ i Wiganu.
Proto bylo rozhodnuto provést stavbu podchodu bezvýkopovČ, metodou Pipe roofing, což je
asi jediná metoda, která umožní bezpeþné podejití i velmi frekventovaných silnic a
železniþních tratí, i v minimálním krytí a za plného provozu.
A není žádná náhoda, že provedením podchodu a pipe roofingu byla povČĜena firma Iseki
Microtunnelling. PrávČ mateĜská spoleþnost Iseki Polytech z Japonska totiž metodu Pipe
roofingu už pĜed léty vymyslela a aplikovala na mnoha projektech. OstatnČ do Evropy tuto
metodu pĜenesla právČ britská poboþka Iseki Microtunnelling, která realizovala první projekt
pipe roofingu v EvropČ, kterým byl podchod pod silnicí v Aténách v rámci pĜípravy
olympijských her v roce 2004.
Podchod v délce 40 m má svČtlý profil 4,4 x 2,8 m a umožní jak prĤchod pČším, tak i
cyklistĤm v rámci probíhající cyklostezky. Podchod má þisté krytí pod kolejemi 2,5 m a jiným
zpĤsobem než pipe roofingem by prakticky nebylo možné jej zrealizovat. ProvádČní je však o
to nároþnČjší, že podchod není úplnČ zapuštČný do zemČ, ale þásteþnČ kopíruje terén a pĜi
projektování metody bylo tĜeba vybudovat i masivní opČrnou stČnu pro založení tlaþné stolice
mikrotunelingu, do které bude zasazen stroj ISEKI Unclemole TCC 680. (Viz obr 1)

2. Tokio, Japonsko
Jestliže v EvropČ trápí stavitele nových staveb pĜehuštČní stávající infrastruktury, pak totéž,
ale násobeno deseti, platí pro Japonsko. A právČ tam – v samotné metropoli, v Tokiu, ve
vývojových kanceláĜích firmy ISEKI Polytech, vznikl nápad využít mikrotunelování pro
vytvoĜení ochranné obálky budoucího tunelu þi podchodu. Zrodila se tak metoda, které se
Ĝíká „pipe roofing“ nebo taky „pipe arch“.
Japonsko, a speciálnČ firma Iseki, je ve využívání této metody tak dominantní, že pro radu a
konzultace sem jezdí firmy z celého svČta, i ty, které si s Iseki jinak konkurují. VždyĢ v Tokiu
existuje v rámci ISEKI Polytech samostatná divize pro Pipe roofing (jediná na svČtČ) a
v Japonsku je možné najít stovky jimi úspČšnČ realizovaných pipe roofing podchodĤ,
podjezdĤ a tunelĤ.
Nejde pĜitom zdaleka jen o krátké úseky. Pipe roofing je nasazován i na velkých tunelových
stavbách, pokud trpí problémem nízkého nadloží þi krytí, pĜehuštČní provozu, þi extrémními
geologickými podmínkami. PĜíkladem mĤže být i procházení závalĤ þi poruchových zón pĜi
ražbách. To vše se v Japonsku vyskytuje v hojné míĜe.
Princip je vždy stejný – v pĜedstihu pĜed vlastním výlomem tunelu se pomocí
mikrotunelovacího zaĜízení nainstaluje ochranná obálka z (vČtšinou) ocelových trub po celé
požadované délce. Tyto trouby se posléze zaplní betonem s armovanou, þasto pĜedepjatou
výztuží. Teprve po vytvoĜení této ochranné obálky, která je sto staticky úþinnČ pĜevzít
doþasnou zátČž budovaného tunelu, se provádí vlastní výlom a definitivní zajištČní výrubu.
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Jak jednoduchá metoda je to v principu, tak je ale složitá v detailech. Jde o to vyĜešit
množství složitých otázek – vČtšinou pomocí statických napČĢo-deformaþních 3D modelĤ.
Na pĜíklad – jaký tvar má mít ochranná obálka? Jak velký má být prĤmČr mikrotunelĤ? Jak (a
jestli vĤbec) mají být spojeny? Jak velké zatížení se pĜenese na opČrnou stČnu? A další
vþetnČ úkolu vytvoĜit plán organizace výstavby, který musí být preciznČ koordinován. (Obr. 2)

3. Holešovice, Praha, ýeská republika
I v Holešovicích je železniþní stanice postavená na rekonstruované železniþní trati. I sem
pĜijíždČjí návštČvníci z celého svČta, turisté, obchodníci, fotbaloví fanoušci, na pĜíklad ti, kteĜí
se vyrážejí poprat se SparĢany do nedaleké Letné. I zde je stávající podchod ponČkud
nevyhovující a v plánu mČsta je postavit nový – i s cyklostezkou, možná dokonce dva nové.
Po seznámení s podmínkami v místČ, malým krytím, s požadavky Správy železniþních
dopravních cest a geologickými podmínkami se projektant – f. Satra z Prahy – rozhodl využít
pro budování podchodu metody pipe roofing. OpČt jde o velmi složitý problém, protože tak
jako v pĜípadČ Newton-le-Willows, i zde jde o podchod v rovinČ terénu a tudíž je nutné
vybudovat opČrnou stČnu.
Budoucího zhotovitele navíc þeká mnoho dalších technických záludností – na pĜíklad jak se
vypoĜádat s podkovovitým tvarem profilu, s nasazováním mikrotunelovacího zaĜízení, pro
které bude tĜeba vybudovat speciální nastavitelnou plošinu, s vnitĜními zámky mikrotunelĤ a
mnoha dalšími.
Výstavba podchodu je dosud otázkou budoucnosti. A tak je možné si pĜipomenout i jiné
pĜíklady možnosti využití pipe roofingu v ýR, aĢ už z doby minulé, souþasné nebo budoucí.

4. Studénka, Moravskoslezský kraj, ýR, a další místa
Pokud je Ĝeþ o rychlostních železniþních tratích a o rizicích, která na nich existují, pak není
možné nezmínit mČsto Studénka. Nemá cenu pĜipomínat tragédie a události jen nČkolik let
staré. Lepší bude se bavit o tom, co je možné zlepšit, þím a jak eliminovat rizika kolizí na
rychlostní železniþní trati na velmi exponovaném koridoru Praha – ý. TĜebová – Olomouc –
Ostrava – Slovensko/Polsko.
I proto se radnice mČsta Studénky rozhodla vyĜešit otázku stávajícího železniþního kĜížení
s místní dopravní komunikací formou podjezdu. Podjezd pod nedávno zrekonstruovanou
tratí, po které sviští nákladní vlaky a mezinárodní expresy mnohokrát za hodinu,
s minimálním krytím, a v nepĜíznivých IG podmínkách daných silnČ zvodnČlými
nesoudržnými štČrkopísky však nebude technicky vĤbec jednoduché provést. Nabízí se
využití pipe roofingu, které investor a projektant stavby skuteþnČ v souþasné dobČ posuzuje.
Snad bude dobré ještČ uvést nČkteré jiné pĜíklady zvažovaného pipe roofingu na akcích
podzemních staveb v ýeské republice:
a) Tunel Mrázovka
Pro ražbu pĜíportálové þásti tunelu Mrázovka bylo zvažováno využití pipe roofingu
z dĤvodu procházení významnou geologickou poruchou. Velkou nevýhodou zde bylo,
že šlo o neproražený úsek, takže by bylo nutné nejdĜíve vyrazit tak zvanou
“dojezdovou kapli“ a tomu se stavitelé snaží vyhnout i v domovČ pipe roofingu,
v Japonsku. Toto složité Ĝešení nakonec projektant opustil a pro výstavbu bylo
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využito mikropilotových deštníkĤ, které problém uspokojivČ vyĜešily. DĤvodem, že to
bylo možné, zde bylo i to, že nešlo o nízké krytí a dalo se akceptovat zvČtšené
konvergence pĜi ražbČ i deformace v nadloží.
b) Tunel Blanka
Pro ochranu ražby v okolí Šlechtovy restaurace v parku Stromovka, v místech
s malým nadložím a s chybČjící skalní vrstvou ve stropČ, byla projektantem
zvažována možnost ochrany ražby tunelu pomocí metody pipe roofingu. Šlo opČt o
velmi technicky nároþnou metodu, kdy by bylo tĜeba vytvoĜit jak „dojezdovou“ tak i
„startovací kapli“, a proto bylo radČji využito opČt mikropilotových deštníkĤ. DĤvodem
bylo hlavnČ to, že mČsto Praha nesouhlasilo s jakýmkoliv stavebním zásahem
v prostorách parku. VytvoĜit obČ kaple v otevĜené stavební jámČ a ty pak propojit
mikrotunelovým deštníkem pod zemí by byl kompromis, na kterém se zúþastnČné
strany v dobČ pĜípravy stavby nedokázaly dohodnout.
Jak známo, právČ v tČchto místech pak došlo k opakovanému propadnutí stropu
raženého tunelu až na povrch.
c) Tunel Mosty u Jablunkova
PĜi ražené rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova došlo v roce 2011 k havárii a
propadnutí stropu raženého díla v úseku cca 100 m. Jednou ze tĜí posuzovaných
variant zmáhání závalu bylo i využití metody pipe roofingu.
Firma Subterra a.s., která zmáhání provádČla, se nakonec s investorem stavby
dohodla na postupných krocích s využitím nČkterých technologických prvkĤ
z výstavby tunelu Dobrovského v BrnČ, která probíhala pĜibližnČ ve stejnou dobu.
Tato metoda se osvČdþila a zmáhání probČhlo úspČšnČ.
Za zmínku však stojí, že metoda využití pipe roofingu na tomto projektu byla velmi
dobĜe zpracována v rámci diplomové práce studentky Repákové (dnes Onderkové) a
zvítČzila v mezinárodní soutČži NO DIG STUDENT AWARD v roce 2012 v Sao Paulu.

5. ZávČr
Jaká je tedy budoucnost pipe roofingu? V Japonsku, v EvropČ, i v celém svČtČ jeho význam
a využití roste geometrickou mČrou. Z výše uvedených pĜíkladĤ je zĜejmé, že i v ýeské
republice se vyskytují þi vyskytovaly pĜípady, kdy by použití této metody mohlo být výhodné.
Je spíše jen otázkou, kdy se tak stane.
OsobnČ se domnívám, že nejspíše k využití pipe roofingu v ýeské republice dojde na
nČkterém z novČ plánovaných podchodĤ þi podjezdĤ zrekonstruovaných rychlostních
železniþních tratí. Tam se totiž nejlépe zužitkuje pĜínos této metody, aniž by bylo nutné Ĝešit
neúmČrnČ složité technické problémy typu pĜedražených „kaplí“ nebo neúmČrných délek
mikrotunelových úsekĤ.
Jisté je, že firmy provádČjící dlouhodobČ mikrotuneling v ýeské republice jsou technicky již
natolik vyspČlé, že se mohou i do takto nároþných projektĤ pustit.
Tak jako jejich kolegové z Iseki Microtunnelling v Anglii na projektu podchodu ve fanoušky
navštČvované stanici Newton-le-Willows.
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Obr.þ.1 – profil podchodu v Anglii

Obr. þ. 2 – PĜíklad pipe roofingu z Japonska vþetnČ detailu vnČjších zámkĤ

86

Obr. ý. 3 - PĜíklad provádČní pipe roofingu bez zámkových spojĤ v Bologni
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„Možnosti pokládky optických sítí
v kanalizačních systémech“
Ing. Jiří Toman,
SITEL, spol. s r.o., Česká republika
Výstavba optických komunikačních sítí je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje nejen
komunikačních služeb, ale také rozvoje telematiky, bezpečnosti a dalších nových požadavků
v oblasti „komunikace věcí“. Jak zajistit dobré, bezpečné a funkční optické sítě ve stále se
zhoršujících podmínkách možnosti jejich výstavby je klíčovou otázkou příštích let.

Úvod
SITEL, spol. s r.o. je obchodní společností pro výstavbu a provoz sítí elektronických
komunikací a jako významný systémový integrátor působí na českém trhu od roku 1991.
Klíčovou rozvojovou aktivitou je i hledání nových technologií a služeb v souladu s potřebami
zákazníků. K nejzajímavějším patří nové služby v oblasti diagnostiky prostředí pomocí
informací získaných z optických vláken, jako je například zjišťování úniků médií
z produktovodů, vody z řek, přehradních nádrží, měření teploty energetických kabelů,
transformátorů, úniku médií z horkovodů, zjišťování pohybu a tlaku staveb a dalších objektů,
atd. Jedním se zajímavých způsobů řešení výstavby optických sítí je i metoda pokládky
optických tras do kanalizačních vedení, kterou využívá společnost CableRunner International
GmbH, se kterou má SITEL, spol. s r.o. podepsané exkluzivní zastoupení pro Českou
republiku a Slovensko.

Budování optických tras
Výstavba optických sítí je většinou realizována jako dílčí požadavek na vybudování
kabelové trasy, což téměř vždy znamená absolvovat zdlouhavou přípravu a následné
povolovací řízení. V případě, že je možné trasu postavit, dojde k „rozkopání“ terénu a ve
městech a obcích tak většinou k opakovanému otevírání chodníků a vozovek. Pokud by
města a obce v rámci svých investičních akcí, jako jsou opravy vodovodů, kanalizací,
modernizace energetické sítě, osvětlení, budování pěších zón a nových chodníků zcela
systémově zařadily do investičních akcí také vybudování lehkých kabelovodů, které by
následně sloužily k ukládání kabelových vedení a rozvodů, nedocházelo by k opakovanému
rozkopávání již dokončených oprav a modernizací. Je to první systémový přístup jak naplnit
ideu konference NO-DIG. Pro takový způsob výstavby má naše obchodní společnost ve
svém portfoliu komplexní stavebnici lehkých plastových kabelovodů „MULTIKANÁLŮ“ včetně
potřebného příslušenství a bohaté zkušenosti s jejich přípravou a výstavbou.

Druhým systémovým způsobem jak nevstupovat do již vybudovaných povrchů je
možnost využití stávajících odpadních (kanalizačních) systémů, které mají většinou ve své
správě Vodovody a kanalizace. Vybudování optických sítí v kanalizačních stokách
a vedeních může v první řadě sloužit jim samým. Umožní jim průběžné technické
monitorování kanalizačního systému, přenos potřebných dat a informací pro jeho řízení
a samozřejmě lze také zajistit bezpečnost monitorováním vstupů do kanalizační soustavy
včetně vybudování kamerového systému na klíčových místech. Navíc by provozovatelé
kanalizační soustavy mohli získat vybudováním takovéto optické sítě i finanční prostředky od
poskytovatelů telekomunikačních služeb nabídkou nových optických tras sloužících
k zaokruhování a zálohování jejich důležitých kabelových vedení, nebo pro přivedení optické
konektivity do zastavěných obytných oblastí. Takto vybudované optické sítě by mohly sloužit
také obcím a městům k vytvoření nezávislé optické sítě, která by sloužila například
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k propojení obecního úřadu, obecní policie, školy, polikliniky a dalších objektů bez nutnosti
realizace rozsáhlých výkopových prací.

Optické trasy v kanalizačních systémech
Problematiku výstavby optických sítí v kanalizačních systémech lze zhruba rozdělit do tří
odlišných technických částí podle typu kanalizačního vedení:
Obr. 1

Výstavba v kanalizačních stokách

Obr. 2

Výstavba v kanalizačních vedeních

Obr. 3

Výstavba v přípojných odpadních vedeních od objektů

Zdroj: CableRunner International GmbH

Přivedení optické konektivity k určenému objektu je možné pomocí jeho přípojného
odpadního vedení jak ukazuje obrázek, nebo do klasické telekomunikační komory, ze které
v daném místě již probíhá připojení standardním způsobem (například konektivita pro
developerské projekty). Zde je kanalizační vedení využito ve funkci páteřní přívodní trasy.
I tento způsob výstavby vybudování optických sítí výrazně zrychlí a zlevní.
Pro fyzickou výstavbu kabelových tras lze vynikajícím způsobem využít existující systém
ochranných HDPE trubek a mikrotrubiček, ze kterých lze v podzemí předpřipravit celé
optické trasy. Optické kabely se do takovýchto tras následně zafukují až podle potřeby. To
umožňuje relativně snadné postupné budování optických vedení i celých sítí vždy v souladu
s aktuálními požadavky a také to usnadňuje jejich případné opravy, popřípadě i jejich
výměnu.
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Obr. 4

Systém pro vedení ochranných HDPE trubek a mikrotrubiček

Zdroj: CableRunner International GmbH

Závěr
Rychle se rozvíjející oblast využití optických vláken i k jiným účelům než jen pro přenos
komunikačních signálů nabízí celou řadu dalších možností. Vytváří to tak nový pohled na
způsob budování optických tras. Kanalizační systémy ukrývají v sobě velký potenciál nejen
pro své správce a majitele, ale i pro možnost jejich dalšího komerčního využití. Vybudování
optických tras v kanalizačních systémech musí být vždy pečlivě posouzeno a navrženo tak,
aby nebránilo jejich funkci a běžné údržbě a zajistilo maximální spolehlivost těchto optických
tras. Jak kanalizační systémy stávající, tak nově budované, nabízí tedy prostředí pro
instalace optických tras bez nutnosti výkopových prací.

Literatura:
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[2] CableRunner International GmbH
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