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Monitoring kanalizačních šachet s ohledem na 
síranovou korozi  

Ing. Klára Valdová, Ing. Václav Vavřina, Ing. Zdeněk Jaroš, 
MBA 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Znojmo 

Problematika síranové koroze je, mimo jiné, spjatá s tlakovou dopravou odpadních vod. 
V tlakových potrubích v důsledku dlouhého zdržení odpadních vod vzniká biofilm a 
anaerobní podmínky příznivé pro redukci sloučenin síry za vniku sulfanu, který se na vzniku 
síranové koroze z velké části podílí. Dle normy ČSN EN 1671 nesmí doba zdržení ve výtlaku 
přesáhnout 8 hodin, a pokud tomu je jinak, musí být navrhnuta zvláštní opatření proti hrozící 
síranové korozi a zápachu [1].  

Celková délka výtlačných potrubí na divizi Znojmo překračuje hodnotu 110 km na počet 
172 provozovaných čerpacích stanic, z nichž nejdelší výtlaky mezi jednotlivými obcemi 
dosahují délky až 4,5 km a přesahují normou doporučovanou dobu zdržení. Z toho důvodu je 
problematika spjatá se sulfanem provozovatelem kanalizačních sítí na Znojemsku velmi 
řešeným tématem. 

Projekt Monitoring kanalizačních šachet 
Cílem projektu bylo zjištění stávajícího stavu šachet za výtlačnými řady a následné 

zařazení jednotlivých šachet do kategorií podle míry degradace síranovou korozí. Přehled o 
stavu šachet za výtlačnými řady, kde se potýkáme se sulfanem, je pro provozovatele velmi 
důležitý, protože korozní rychlosti se mohou pohybovat v závislosti na zatížení sulfanem i 
v desítkách mm za rok, což může vážně ovlivnit statiku těchto šachet [2]. 

Obr. 1: Ukázka šachty vyústění výtlaku po 10 letech provozování 
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Pro stanovení metodického postupu pro kontrolu šachet byla navázána spolupráce 
s pracovníky centra AdMaS a Ústavu technologie stavebních hmot a dílců z fakulty stavební 
na VUT v Brně. Metodika kontroly bude díky tomu nastavena tak, aby byla proveditelná 
našimi pracovníky přímo v terénu a zároveň poskytovala relevantní výsledky průzkumu 
šachet. Pro toto nastavení proběhla komparace (porovnání) výsledků laboratorních zkoušek 
betonu z vybraných šachet se zkouškami, které jsou pro nás akceptovatelné (proveditelné 
přímo) v terénu. 

Stavebně technický průzkum 
U několika vytipovaných šachet byl pracovníky centra AdMaS proveden odborný 

stavebně technický průzkum, jehož výsledky byly následně porovnány s metodikou 
monitoringu šachet navrženou pracovníky VAS. 

Rozsah provedeného stavebního průzkumu pro jednu kanalizační šachtu je následující: 

• akustické trasování, kontrola trhlin, vizuální posouzení, stanovení tloušťky zcela 
nesoudržných vrstev v % plochy, 

• stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu, 

• stanovení pevnosti v tlaku – nedestruktivně, 

• stanovení hloubky karbonatace FF testem, 

• stanovení tloušťky krycí vrstvy betonu nad výztuží, je-li přítomna, 

• komplex fyzikálně chemických analýz pro zhodnocení míry degradace betonu. 

Veškeré provedené zkoušky a analýzy jsou podrobně popsány v závěrečné Zprávě o 
provedení stavebně technického průzkumu a optimalizaci systému monitoringu 
kanalizačních šachet společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize 
Znojmo. 

Komparace výsledků a úprava metodiky monitoringu šachet 
Na základě výsledků společného stavebně technického průzkumu byla provedena 

komparace a optimalizace dosavadních metodik a souboru prováděných zkoušek VAS tak, 
aby bylo dosaženo reprodukovatelnosti zkoušek, a aby měly výsledky maximální možnou 
vypovídající hodnotu pro posouzení stavu šachet.  

V rámci periodického monitoringu kanalizačních šachet umístěných na gravitační síti za 
výtlačnými řady aplikují pracovníci VAS metodiku, která je založena především na: 

• vizuální prohlídce, 

• penetračním testu neboli zkoušce „vpichem“, podle které je dle empirických 
zkušeností stanovena hloubka degradovaného betonu, 

• stanovení alkality povrchových vrstev pomocí lakmusového papírku přímo na 
vlhkém betonu v šachtě nebo na výluhu odebraného degradovaného materiálu, 

• vizuální zhodnocení jádrového vývrtu z šachty, především jeho mocnosti 
z hlediska statiky šachet. 

Z výsledků stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu a zkouškou penetrace 
pro stanovení rozsahu degradace betonového povrchu je možné říct, že penetračním testem 
je možné stanovit plochu zdravého betonu, respektive hloubku degradace betonového 
povrchu. Výsledky obou zkoušek vzájemně korespondují. V hloubce stanovené „vpichem“ 
byl již dostatečně únosný beton (byly stanoveny hodnoty pevnosti v tahu povrchových vrstev 
betonu odpovídající nedegradovanému betonu). A naopak, v případě stanovování pevnosti 
v tahu povrchových vrstev v hloubkách nižších, než byly zjištěny penetračním testem, byl 
beton neúnosný a pevnost jeho povrchu v tahu byla takřka 0 MPa. 
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Na základě výsledků fyzikálně chemických analýz lze také konstatovat skutečnost, že 
beton v hloubce určené penetračním testem jako již soudržný, není působením agresivních 
látek z vnějšího prostředí prakticky zasažen. Jedná se o velmi důležitou charakteristiku 
soudržného/nedegradovaného betonu. Výsledky získané stanovením hloubky karbonatace 
pomocí fenolftaleinové zkoušky také korespondují s výsledky penetračního testu.  

Lze tedy říci, že penetrační test je pro posouzení stavu šachty stěžejní zkouškou „in situ“. 
Dále bylo na základě komparace zkoušek doporučeno rozšířit současnou metodiku zkoušení 
o přesnější stanovení pH povrchu šachty, a hlavně o stanovení pH nedegradovaného 
betonu. Vizuální prohlídka byla doplněna o akustické trasování, které umožní identifikovat, 
kde je homogenita betonu narušena. 

Kategorizace šachet 
Na základě výsledků společného stavebně technického průzkumu je vytvořen 

mechanismus pro zařazení stěn šachet do pěti kategorií, kdy kategorie 1 znamená výborný 
stav. Roztřídění do kategorií je závislé na stavu šachty v době monitoringu. Maximální 
přípustné narušení povrchu konstrukce je uváděno jako procentuální podíl z celé plochy 
šachty. 

Pro odhad zbytkové životnosti šachet jsou ke každé kategorii přidruženy podkategorie 
(A–C). Tyto podkategorie zohledňují stáří šachet a koncentraci sulfanu v atmosféře příslušné 
kanalizace. U kategorie 4 a 5 se ještě pro návrh sanace zohledňuje, zda se šachta nachází 
ve vozovce nebo v zeleni a zjišťuje se reálný úbytek materiálu na základě jádrového vývrtu.   

Návrh oprav jednotlivých kategorií 
Pro jednotlivé kategorie je sestaven zjednodušený návrh oprav. Obecně u všech 

sanovaných šachet platí, že pro zajištění optimálních podmínek pro provádění sanačních 
prací a aplikaci sanačních hmot na polymerní (ale i polymercementové) bázi je nutné zajistit 
vhodné podmínky. 

Podstatný vliv na omezení vnější koroze vnitřní strany betonových šachet má pravidelné 
čištění spojené s monitoringem. Pravidelným čištěním se přeruší vznik procesu koroze, příp. 
se utvoří ochranná vrstva bránící vzniku koroze. Vhodný interval pro čištění šachet můžeme 
brát mezi 0,1–2krát za rok (tj. 1krát za 10 let až 2krát za 1 rok). 

Časový horizont, ve kterém je navržen monitoring či sanace šachet v rámci jednotlivých 
kategorií, respektive podkategorií, je založen na všeobecných postupech používaných pro 
odhad životnosti šachetních materiálů. Kromě výsledků společného průzkumu bylo 
přihlédnuto k praktickým zkušenostem s konstrukcemi s podobnými vlastnostmi. Při návrhu 
oprav byla, díky dvoustupňové kategorizaci stavu stěn šachet, vzata do úvahy naléhavost 
sanace případně dalšího monitoringu pro jednotlivé šachty. 
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Tab. 1: Časový horizont, ve kterém je navržen monitoring či sanace šachet v rámci 
jednotlivých kategorií 

 

Literatura: 
[1] ČSN EN 1671. Venkovní tlakové systémy stokových sítí. © Český normalizační institut, 

1998. 
[2] MALANÍK, S.: Stoková síť poškozená síranovou korozí betonu. NO-DIG, 

Ročník 11 2/2005. str. 14–19. 
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Filipika nad cenotvorbou (nejenom) bezvýkopových 
technologií.

Igor Fryč – PORR, a. s.

NEDODÁNO DO UZÁVĚRKY
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Řízení rizik a bezvýkopové technologie 
doc.Ing. Petr Šrytr, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze, ČR 

Bezvýkopové technologie/BT obnovy, kompletace a modernizace vedení inženýrských 
sítí/IS vyžadují stálou péči a podporu, přestože jsou nepostradatelným nástrojem pro udržení 
kvalitní funkce IS a tím i kvalitní životaschopnosti měst a obcí, jejich obyvatel a uživatelů 
služeb IS. Ne každý z těch zodpovědných to však takto z různých důvodů vnímá. Adekvátní 
postavení BT jako technického oboru však není dáno automaticky. Naopak, v konkurenci 
s výkopovými technologiemi/VT zatím není a zřejmě ani nebude jednoduché, jakkoliv je to 
smysluplné, postupně posilovat pozici BT v praxi ve veřejném zájmu. To je ostatně úkol i nás 
všech, kteří se již dlouhá léta o to snažíme. 

Úvod 
Má-li být zvolené téma adekvátně zpřehledněno, je nezbytné se zamyslet nad mnoha 

souvislostmi, které mohou ovlivnit a ovlivňují rizika související s nežádoucím nefungováním 
IS, tj. nefungováním vedení technického vybavení, vedení technicko-technologického 
vybavení areálů různých typů a též vedení dálkovodů. Každý druh a typ těchto vedení má již 
svá specifika ve svém technickém řešení, která jsou dále stupňována  v závislosti na 
konkrétních podmínkách konkrétních sídel a jejich okolí, konkrétního území (např. z hlediska 
vývoje jejich urbanistické koncepce řešení, z hlediska podmínek morfologie terénu, 
geologických, hydrogeologických a hydrologických podmínek řešení, dále z hlediska vývoje 
subjektů tento investiční majetek IS vlastnící a provozující, z hlediska uživatelů služeb IS, 
z hlediska vývoje legislativních, technických a dalších podkladů a způsobů jejich aplikací 
atd.). Existující a dále rozvíjené nástroje rozhodování, jako např. Critical či Crisis 
Management/CM, Risk Management/RM, Facility Management/FM, … i rozvíjené a 
prosazované nástroje umělé inteligence nám všem, nositelům aktivit BT IS a IS zatím 
adekvátně nepomáhají z mnoha důvodů. Je to však třeba usilovně i trpělivě zkoušet 
napravovat. Je to současně i nezanedbatelná příležitost k získání adekvátní pozice relativně 
samostatného technického oboru jakým je obor BT! 

Dostáváme se tak dnes do situace, kdy to máme všichni mnohem obtížnější již proto, že 
svět kolem nás je sám o sobě čím dále, tím více složitější a silně ovlivňován různorodými 
zájmy, též na úkor zájmu veřejného, který musí být vnímán jako zájem prioritní. Protože  
dochází již dlouhodobě  za této situace  k nárůstu rizik výpadků (poruch a havárií) služeb IS 
[1], což způsobuje nárůst neúměrných ztrát a škod (zatím přesně nevyčíslovaných, které 
jsou dnes již prakticky nezvládnutelné formou aktivit HZS či branných složek státu; náhradní 
či nouzové zásobování vodou, analogicky náhradní či nouzové řešení i dalších služeb 
poskytovaných prostřednictvím IS je jen dočasné, málo kvalitní a velice nákladné řešení; 
lépe je takovýmto situacím preventivně předcházet, tj. i za pomocí BT a adekvátních 
technologií průzkumu IS). Má pak  logiku, že vyspělé státy hledají a prosazují technologie  
redukce či eliminace rizik tohoto druhu. To pak byl a je i důvod vzniku a dalšího rozvoje 
oboru BT, aplikací BT včetně technologií průzkumu IS, technologií umožňujících vlídným 
způsobem takováto rizika včas identifikovat a eliminovat, tj. účinně na ně zareagovat 
(zejména pak ve srovnání s výkopovými technologiemi). Vzhledem k existenci specifických 
rizik (většinou též uměle či úmyslně vyvolávaných) již při rozhodování, zda použít BT či VT, 
se jeví jako žádoucí prosadit do praxe v ČR zásadu důvěryhodného a dostatečně validního 
prokazování užití VT namísto BT v konkrétních případech praxe, např. již v podkladech 
územně-plánovacích, v podkladech přípravy koordinačně komplikovaných větších 
investičních akcí IS včetně jejich konkrétní projektové dokumentace atd. To by mělo být 
aktuálně již uplatněno jako povinnost v rámci probíhající rekodifikace stavebního zákona. 
Uložit tuto povinnost přímo a nekompromisně je žádoucí ve veřejném zájmu všem 
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managementům sídel, investorům, projektantům a dalším subjektům působícím v resortu 
stavebnictví a v sektoru IS. 

Klíčové problémy - zpřehlednění 
 Zpracování tohoto příspěvku  je orientováno na zpřehlednění nejvýraznějších problémů 

spojených s aplikací nástroje pro kontrolu a řízení rizik, označovaného jako Risk 
Management,  v sektoru IS. – Co je tedy třeba považovat za prioritní problémy k řešení? : 

1►Přestože již dlouhodobě v praxi převládá a je stále prosazována adekvátní koordinace 
řešení, přesto je ignorována extrémně fungující resortní struktura síťových odvětví (sektorové 
zájmy jsou často v rozporu s požadavky koordinace ve veřejném zájmu) včetně neochoty 
zodpovědných osob na tomto škodlivém stavu něco měnit (tomu odpovídá i stav 
legislativních, technických a dalších podkladů včetně nástrojů FM, CM, RM atd. příslušných 
subjektů), nezbývá, než trpělivě apelovat na všechny odpovědné subjekty či jednotlivce 
k zamyšlení se nad možnostmi prosadit žádoucí změny ve veřejném zájmu (jak zabránit 
opakovaným nákladným a nic neřešícím improvizačním aktům a prosadit systémová 
koncepční řešení pro ucelenou technickou obsluhu sídel prostřednictvím IS; ucelený 
metodický návod je např. nabízen v rámci [18]). To je pak možné vnímat jako základní 
problém i v případě zvoleného tématu tohoto příspěvku. V prvé řadě je třeba ucelené 
systémové řešení prosadit do ÚPD i ÚPP a dalších koncepčních podkladů včetně prosazení 
dalších opatření, např. navrhovaných v rámci ad 2► až ad 9►, viz níže. 

2►Předně je nezbytné konstatovat, že je třeba dnes též vnímat existenci rizik v podobě jen 
předstírané snahy o rozvíjení Managementu rizik jako aktivity, která je módní, tj. bez faktické  
snahy po získání konkrétních prokazatelných výsledků ve prospěch praxe daných oborů. To 
je velmi nebezpečný způsob, jak zpochybnit tento nástroj. Je tedy nezbytné se takovýmto 
snahám včas a účinně bránit. – V případě nástroje Managementu rizik v sektoru IS je 
s ohledem na celkový stav tohoto sektoru nutné dbát na přísnou kontrolu takovýchto snah a 
nekompromisně je odmítat. – Nabízí se si např. položit vždy základní otázku, zda je a bylo již 
i dříve možné včas, tj. s dostatečným předstihem zasáhnout, než nastanou či nastaly případy 
závažných havárií IS?  

3►Základem korektního uplatnění Managementu rizik v úseku IS je především garance 
kvalitní metodiky a databáze Facility Management. Přesnost, úplnost a aktualizaci dat je 
nezbytné mít neustále pod kontrolou včetně vymezení zodpovědnosti konkrétních osob. – 
Základní rozbor za dlouhodobě panující situace vzájemné nekoordinace dílčích síťových 
odvětví (a jejich důsledků), která popírá veřejný zájem, je jistě možný, ale přesahuje svým  
rozsahem možnosti jednoho příspěvku.  

4►V návaznosti na FM IS pak je to úsek zabezpečení kvality a včasné aktualizace 
provozních řádů investičního majetku IS a jejich dodržování. – To pak je žádoucí základním 
způsobem prosadit již do závazných podkladů včetně aktualizace ÚPD a ÚPP (jako např.: 
prosazení transformace jednotného či kombinovaného systému odvodnění do podoby 
důsledně oddílného systému včetně zohlednění místním podmínkám odpovídající koncepce 
hospodaření se srážkovými vodami atp.). 

5►V návaznosti na FM IS je to dále úsek zabezpečení adekvátní kvality přípravy 
investičních akcí (včetně kvalitní PD) typu obnovy, kompletace a modernizace IS. – Na 
mnoha příkladech lze ukázat, jak důležité je oficiálně prosadit zásadu včas a hodnověrně  
prokazovat škodlivé ignorování aplikací BT včetně zásady prosazení adekvátních nástrojů 
nápravy ve veřejném zájmu.  

6►Stěžejním problémem je důsledné zajištění kvality provedení investičních akcí včetně 
dokumentace skutečného stavu provedení/DSSP, tj. včetně kvalitního převedení potřebných 
dat do databáze FM IS. – Protože dochází často i k závažným změnám PD, zejména  
v průběhu realizace velikých investičních akcí IS (při spoluúčasti více subdodavatelů apod.), 
tak je žádoucí prosadit akt souhrnného prověření a zdokumentování těchto změn ještě před 
jejich transformací do databáze FM IS.  

Obr. 1. :  T1  - 
doba zkušebního 
provozu,   T2 – 
doba normálního, 
efektivního 
provozu, T3 – 
doba neefektivního 
provozu, T4 – 
ekonomická doba 
životnosti, T5 -  
doba fyzické 
životnosti, λ(t) – 
intenzita výpadků, 
poruch a havárií, 
f(t) – hustota 
pravděpodobnosti 
výskytu výpadku, 
poruchy a havárie, 
R(t) – 
pravděpodobnost 
bezporuchového 
provozu, Q(t) – 
pravděpodobnost 
výskytu výpadku, 
poruchy nebo havá 
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7►Stěžejně důležité je důsledné zajištění permanentní nezávislé celkové kontroly nad 
stavem a vývojem ucelené technické obsluhy sídel, zda odpovídá požadavku udržitelnosti? 
Je žádoucí to na úrovní managementů sídel zajistit prostřednictvím vlastní nezávislé 
ucelené, kvalitní a aktualizované databáze FM IS. To by bylo žádoucí a možné např. prosadit 
formou rozšíření pracovního programu a zodpovědnosti samostatných oddělení či subjektů 
označovaných jako Technické služby města či obce včetně garancí adekvátní kvality jejich 
fungování ve veřejném zájmu. Prostřednictvím zapojení nezávislých adekvátně 
kvalifikovaných odborníků prosadit též pravidelnou kontrolu Technických služeb měst či obcí. 
Pojistit je tak třeba soustavnou kontrolu rozhodovacích procesů proti aktům improvizace, 
nezodpovědnosti a nekompetence! – Opakovaně si to např. potvrzují dostatečně zodpovědní 
zpracovatelé inovací ÚPD a ÚPP. 

8►Důležité je též zajistit adekvátní rozsah a kvalitu všech procesů v rámci vzdělávacího 
systému a osvěty. – V tomto ohledu je žádoucí např.  připomenout, že jsou v praxi málo 
zohledňovány a využívány výsledky a poznatky, které nabízí teorie spolehlivosti a 
v návaznosti též pro IS důležitá  teorie spojitých rovinných grafů [1], [16] a [17]. - Lze se jistě 
opakovaně poučit i z typického vývoje veličin  λ(t), f(t), R(t) a Q(t ), viz obr. 1. 

   

  
 

Obr. 1. - T1  - doba zkušebního provozu,   T2 – doba normálního efektivního provozu, T3 – 
doba neefektivního provozu, T4 – ekonomická doba životnosti, T5 – doba fyzické životnosti, 
λ(t) – intenzita výpadků, poruch a havárií, f(t) – hustota pravděpodobnosti absence výskytu 
výpadku (poruchy a havárie), R(t) – pravděpodobnost bezporuchového provozu, Q(t) – 
pravděpodobnost výskytu výpadku, poruchy nebo havárie. 

Masmediální prezentace výpadků  IS má většinou charakter „předvádění senzací“, většinou 
s tragickým či tragikomickým pozadím, či  má charakter prezentací silně zkreslených, 
polopravdivých, jednostranných, bez snahy jít  na podstatu věci a bez opravdové snahy 
pomoci něco napravit nebo napravovat. – Alespoň dva příklady (zdroj: [1] a internet): 

Obr. 2. - Velmi poučná svým způsobem havárie se stala ve 
Slunné ulici, v Praze 6, viz obr. 2. Po období častých jarních 
dešťů v roce 1990 zde došlo k havárii vodovodního řadu DN 
200 (litina) s tím, že po obnažení tohoto potrubí v místě 
havárie se zjistilo, že chybí 2 m potrubí (malý zázrak nebo 
záhada?), avšak nikoho to příliš nevzrušovalo. Při opravě 
tohoto řadu byl pouze nahrazen i onen chybějící dvoumetrový 
kus potrubí. - Přibližně po roce pak došlo k havárii blízké 
kmenové stoky vejčitého tvaru 120/200 cm ve Slunné ulici a 
onen chybějící dvoumetrový úsek vodovodního řadu DN 200 
se našel uvnitř havarované stoky. - Příčina ?:  Velmi často se 
opakující současná netěsnost vodovodů a kanalizace 
s přičiněním (v tomto případě) chybné betonové konstrukce 

Obr. 1. :  T1  - 
doba zkušebního 
provozu,   T2 – 
doba normálního, 
efektivního 
provozu, T3 – 
doba neefektivního 
provozu, T4 – 
ekonomická doba 
životnosti, T5 -  
doba fyzické 
životnosti, λ(t) – 
intenzita výpadků, 
poruch a havárií, 
f(t) – hustota 
pravděpodobnosti 
výskytu výpadku, 
poruchy a havárie, 
R(t) – 
pravděpodobnost 
bezporuchového 
provozu, Q(t) – 
pravděpodobnost 
výskytu výpadku, 
poruchy neavá 
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spodní části vejčitého profilu stoky ve velikém sklonu, kdy její abrazi a následně i destrukci 
způsobily hrubé disperzní částice v odpadní vodě. - Poučení ?: Důležité průchodné a 
průlezné stoky by měly být častěji a důsledně kontrolovány. Již chybějící kus vodovodního 
potrubí rok předtím byl jakýmsi signálem, že není cosi v pořádku. I vodovodní řady 
distribuční sítě či kanalizační stoky pak mají naději být s pomocí BT vodotěsné!  

 
Obr. 3. – Fukuoka (Japonsko), pondělí 7.11.2016, překvapivý propad nemalého úseku 

ulice u křižovatky v blízkosti hl. nádraží v souvislosti s pracemi na prodloužení linky metra …, 
kráter měřil 30 m a byl hluboký 15 m, zdroj: internet. 

 
 

Navíc je účelné si položit otázku, šlo tomu v těchto obou (a dalších podobných) případech 
předejít uplatněním např.  dostupných technologií průzkumu stavu IS a stavu podzemního 
prostoru pod úrovní terénu? – Nepochybně ano.  

9►Další problémy reálně existují (zejména ve vazbě na specifické podmínky konkrétních 
sídel ..). Je a bude jistě žádoucí je včas, tj. aktuálně identifikovat a dle stupně závažnosti i 
zahrnout do ucelených řešení včetně RM jako nástroje řízení rizik. 

 

   Specifické problémy dílčích síťových odvětví i oboru IS jako celku   
  ve vztahu k BT          

Specifické a další problémy jednotlivých druhů IS i IS jako celku ve vazbě na BT je 
nezbytné chápat v souvislostech na vývoj BT a na vývoj jejich uplatnění v konkrétní praxi 
jednotlivých síťových odvětví i v praxi jednotlivých sídel. V tomto případě se lze též poučit a 
usilovat o redukci rizik. Lze v tomto případě např. vycházet ze souhrnného zpřehlednění 
aplikací BT v jednotlivých síťových odvětvích včetně sdružených tras IS ve vazbě na 
zkompletovanou klasifikací BT dle ISTT uváděnou v [1] a [20]. 

Relativně nejpříznivější situace  praktických aplikací BT se jeví v případě oboru vodovodů 
a kanalizací, jakkoliv i zde dochází ke změnám podmínek zadání, např. důslednějším 
prosazováním transformace jednotného systému kanalizace na důsledně oddílný, 
prosazováním ucelených opatření hospodaření se srážkovými vodami, prosazováním 
využívání tzv. šedých vod apod. Jako jisté pozitivum lze pak hodnotit relativně dobrou   
znalostní úroveň oboru BT v případě pracovníků oboru veřejných vodovodů a kanalizací. – 
Bohužel však z jejích řad opakovaně již delší dobu zaznívá, citace: …vodohospodářská 
infrastruktura je historicky i aktuálně významně podfinancována a tento trend i nadále trvá. 
V ostatních síťových odvětvích to není v podstatě lepší, ale otevřeně se o tom nemluví.  
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Výrazně méně příznivá situace ve vztahu k aplikacím BT je v tomto ohledu v oboru 
plynárenství. Přestože byly a jsou činěny kroky ke zlepšení tohoto stavu, viz např. [21], tak 
lze konstatovat jisté zaostávání a tím i nárůst rizik. Stanoviska odpovědných pracovníků 
oboru plynárenství jsou stále silně ovlivňována obavami před nekontrolovatelnými úniky 
plynů z plynárenských zařízení/PZ, jakkoliv se technologie identifikace úniku plynů 
v posledním desetiletí výrazně posunuly dopředu. Přesto zůstávají např. extrémně opatrní při 
nabízejícím se využívání prostorových rezerv technologických profilů sdružených tras IS i pro 
svá PZ.  

Nepříznivá situace je též v oboru teplárenství ve vztahu k aplikacím BT. V rámci 
teplárenství dochází k masivnímu uplatňování VT s využitím předizolovaných potrubních 
systémů pro vedení tepelných sítí dle ČSN EN 250 a dalších. Přitom jsou známy příklady 
aplikací BT z prostředí vyspělých států, kdy jsou využity stávající ochranné konstrukce 
teplovodů v podobě energokanálů a bezvýkopově jsou uvnitř nahrazována stará potrubní 
vedení novými dle EN 250 a dalších. Zatímní vývoj teplárenství je též nepříznivý i  z hlediska 
vyvolávání a stupňování stavů prostorové nouze pod úrovní terénu ve veřejném prostoru 
sídel a z důvodů aktuálně menší konkurenceschopnosti teplárenství na trhu energií. 

V případě resortu elektroenergetiky, konkrétně v případě vedení sítí zásobování el. 
energií je situace obtížně posuzovatelná jednak s ohledem na převažující podíl tras těchto 
vedení na všech napěťových úrovních v podobě silně  rizikových, málo pohledných a 
prostorově neúměrně náročných nadzemních/stožárových trasách (ty lze paradoxně označit 
za trasy vybudované použitím BT …) a dále též s ohledem na existenci velikého rozsahu 
kabelových vedení el. energie pod úrovní terénu vyřazených z provozu a ponechaných 
svému osudu, vlastně „bizarních mrtvol“ v zemi.  

V případě oboru elektronických komunikací a jejich vedení je situace prakticky 
analogická, jakkoliv existuje celá řada progresivních BT k řešení jejich problémů (např. MCS-
Road, MCS-Drain, S.L.I.M., TCM, TROLINING, ICPP, ADL apod., viz [21]). - Do jisté výhody 
se dostal obor elektronických komunikací (kromě dalšího vývoje radiotelekomunikačních 
systémů)  vývojem a přednostním využíváním optických kabelů instalovaných do plastových 
trubních chrániček (často se tak však dělo a děje značně živelně a nekoordinovaně) a dále 
do ochranných konstrukcí  typu multikanály stavebnicové konstrukce.  

V obou případech vedení el. energie a vedení elektronických komunikací s užitím 
optických kabelů se jeví v případě intravilánů sídel, jejich rozvojových lokalit, (i extravilánů) 
jako příznivé řešení je umístit do dostatečně dimenzované ochranné konstrukce v podobě 
multikanálu (např. Carson-Brooks, v ČR SITEL). To je možné vnímat jako užití nepřímé BT, 
viz kap. 3 [20]. V případě nadzemních tras vedení ZVN, VVN i VN lze pak doporučit jejich 
přemístění do prostorově úsporných a méně riskantních podzemních tras užitím BT typu 
Ploughlining, HDD či Microtunnelling, analogicky jako k tomu již dochází ve vyspělých 
státech. 

V případě oboru IS jako celku mají nepochybně perspektivu sdružené (nepřímé BT) či 
kombinované trasy IS s využitím BT pro ta vedení, která lze či je třeba (je výhodné) i nadále 
ponechat mimo sdruženou trasu vedení. - Připomenutí si pak zaslouží nutnost adekvátního 
řešení rizik souvisejících s korozí bludnými proudy a dále rizik spojených s tzv. 
plumbosolvencí, zejména v případě starých silnoproudých a telekomunikačních kabelů 
s narušenou či obnaženou olověnou ochrannou vrstvou vyřazených z provozu a 
ponechaných svému osudu v zemi. - Samostatné téma pak představuje problematika 
produktovodů. Jejich problémy jsou zatím podceňovány a jejich řešení je odkládáno do 
neurčita, jakkoliv lze reálně odhadovat, že např. BT typu HDD či Microtunnelling jsou pro ně 
aktuálně i perspektivně použitelné.   

Jaký lze očekávat vývoj BT a jejich aplikací 
   Pravděpodobně nelze očekávat veliké zázraky, jakkoliv je systémové prosazování BT 

evidentně žádoucí včetně kombinace na výhodné uplatnění i nepřímých BT v podobě 
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instalace kvalitních ochranných konstrukcí sdružených či kombinovaných tras IS. – 
K žádoucímu prosazování BT v praxi by nám pravděpodobně též při argumentacích 
pomohlo, kdybychom měli k dispozici hodnověrná statistická data o souhrnných ročních 
výkonech a trendech těchto výkonů  subjektů-nositelů BT v ČR i jinde ve vyspělém světě.  

Závěry, náměty a doporučení 
   Kromě těch, které zazněly průběžně již výše, je zřejmě účelné i možné jisté doplnění či i 
zopakování těch důležitých: 

► Z výše uváděného vyplývá, že máme co činit v případě IS a aplikací BT s neúměrně 
vysokým počtem značně heterogenních i velmi závažných rizik. Zkusme především čelit 
alespoň těm rozhodujícím a získávat pro tento postup i všechny potenciální spojence. 
Pokoušejme se smysluplně ve prospěch BT rozvíjet i RM.  

► Zatím je málo systémově využívána možnost snazší koordinace provedení obnovy, 
kompletace i modernizace IS v příslušných projektech investičních záměrů konkrétních ulic 
v sídlech ČR s využitím BT bez extrémního narušení všech funkcí veřejného prostoru. I toto 
by mohlo a mělo argumentačně i věcně usnadnit jejich smysluplné prosazování v praxi. Je to 
však třeba prosadit příslušnými ustanoveními do legislativních a navazujících podkladů 
včetně prosazení do ÚPD a ÚPP. 

► Rozvíjená a uplatňovaná metodika řízení rizik v mnoha oborech lidské činnosti nabízí 
příležitost též pro obor BT tuto metodiku využívat ku prospěchu našeho oboru ve veřejném 
zájmu. 

Seznam použitých zkratek: 
BT  -  bezvýkopová/é technologie (Trenchless Technology/ies), CM – Critical/Crisis 
Management, ČR – Česká republika, CzSTT -  Česká společnost pro bezvýkopové 
technologie (Czech Society for Trenchless Technology), DSSP – dokumentace skutečného 
stavu provedení, EU  -  Evropská Unie, FM  -  Facility Management (řízení správy, provozu, 
údržby a obnovy investičního majetku), HDD – Horizontal Directional Drilling, HZS – 
Hasičský záchranný systém (sbor), IS  -  inženýrské sítě, vedení a objekty inženýrských sítí, 
ISTT – Mezinárodní společnost pro bezvýkopové technologie (International Society for 
Trenchless Technology), PD  - projektová dokumentace, PPÚP  -  Pravidla a principy 
územního plánování (ÚÚR Brno [18]), PZ – plynárenské/á zařízení, RM – Risk Management, 
ÚPD – Územně plánovací dokumentace, ÚPP -  Územně plánovací podklady, ÚÚR – Ústav 
územního rozvoje, VN – vysoké napětí, VT – výkopové technologie, VTV – vedení 
technického vybavení, VTTV - vedení technicko-technologického vybavení (vedení 
vnitroareálových IS), VVN – velmi vysoké napětí, ZVN  - zvláště vysoké napětí 
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Optimální projektová příprava a plánování bezvýkopové výstavby a obnovy směřuje ke 
zvýšení technické úrovně tlakových i beztlakových sítí, snížení ekologické, investiční a 
provozní náročnosti. Investor, provozovatel a odborný zpracovatel projektové dokumentace 
by měl posoudit technické, ekonomické a ekologické hledisko výstavby, obnovy, oprav a 
provozu z hlediska celého životního cyklu stavby. Pro zpracování plánů a projektové 
dokumentace potrubních sítí s nejnižšími celkovými náklady a ekologickou zátěží není 
možné provést pouze zhodnocení základních vlastností jednotlivých bezvýkopových metod, 
ale posoudit vliv technické a provozní životnosti obnovy a výstavby sítí, jejich přímý vliv na 
investiční a provozní finanční prostředky, na hodnocení životního cyklu i se zřetelem na 
environmentální ukazatele. Provedení kriteriálního hodnocení atributů jednotlivých metod a 
posouzení příkladů praktických realizací, povedou vlastníka, projektanta, a provozovatele 
k výběru a doporučení bezvýkopových technologií znamenajících snížení finanční náročnosti 
vlastnictví potrubních sítí. Toto hodnocení poslouží i k výběru materiálů pro jednotlivé 
metody a může sloužit i jako podklad k tvorbě standardů. 

 

Hodnocení životního cyklu 
K dispozici je mnoho nástrojů pro výpočet celkových nákladů na vlastnictví potrubní sítě 

v celém životním cyklu a její environmentální stopy. Nabízejí komplexní porovnání 
jednotlivých metod a potrubních systémů, což odpovídá celkové finanční částce, kterou 
vlastník a provozovatel bude muset vynaložit během celého životního cyklu potrubí.  

Celkové náklady a ekologická stopa životního cyklu potrubních systémů z tvárné litiny 
instalovaných bezvýkopovou metodou jsou dle praktických případů a simulací příkladových 
studií nižší než u jiných, zejména umělohmotných, potrubních systémů a metod využívajících 
vložkování. To je způsobeno zejména:  

1. vyšší úrovní provozní spolehlivosti během celé životnosti s měnícími se podmínkami,  

2. nejdelší provozní životností, 

3. nejnižší mírou poruchovosti, četností poruch a další. 

Simulace a hodnocení celého životního cyklu potrubních sítí umožňuje technickou, 
ekonomickou a ekologickou volbu bezvýkopové metody a materiálu obnovy potrubních sítí. 
Zajišťuje vhodnou volbu metody i materiálu pro výběrová řízení a správnou tvorbu 
technických standardů. 

Praxe i výpočetní software potvrzují, že významný vliv mají parametry spojené 
s provozem. Jsou to zejména: provozní životnost, náklady na čerpání, ztráty, náklady na 
opravy a údržbu. Tyto hodnoty musí být posuzovány a zadávány pečlivě. 
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Jedno potrubí pro všechny metody, vody, půdy i prostředí 
Potrubím z tvárné litiny je možné navrhovat, realizovat a obnovovat s vysokou 

bezpečností všechny tlakové, podtlakové, beztlakové/gravitační vodovodní a kanalizační sítě 
ve všech půdách, prostředí a s využitím všech metod. Je to umožněno konstrukčním 
systémem stěny a spoje trouby v kombinaci s vnější a vnitřní povrchovou ochranou. 
Praktické aplikace klasické pokládky s využitím bezvýkopových technologií 
znamenají úsporu finančních prostředků v jednotlivých fázích přípravy, realizace a celého 
životního cyklu.  

Všechny praktické aplikace a technologie s nejdelší provozní životností  
Tekutý kovový materiál šedá litina se mění na tvárnou litinu a následně odlitá trubka 

získává vysoké mechanické vlastnosti [6], [7]:  

• pevnost v tahu min. 420 MPa,  

• pružnost min. 270 MPa,  

• tažnost 10%,  

• kruhová tuhost 1790 kN/m2 od DN 80 do 16 kN/m2 pro DN 2000,  

• tlakové zatížení až do 100 bar,  

• namáhání ohybem poklesem půdy nebo nestejnoměrným sedáním, apod..  

Bezvýkopové aplikace potrubím z tvárné litiny vedou k prodloužení životnosti, ke snížení 
počtu poruch, ztrát vody, úniků odpadních vod a nežádoucích přítoků balastních vod: 

1. mechanické vlastnosti potrubí se časem nemění,  

2. potrubí není negativně ovlivňováno tepelnou roztažností, zachovává kruhovost a niveletu, 

3. materiál je pružný a pevný s vysokým koeficientem bezpečnosti po celou dobu životnosti 
100 - 150 let, 

4. potrubní systémy mají vynikající odolnost proti prasknutí, což umožňuje odolávat 
provozním rizikům (rázy, pohyby, sedání půdy atd.), zvládat dlouhé úseky bezvýkopové 
instalace, změny při a po instalaci a obnově z důvodů změny statického a dynamického 
zatížení, hladiny spodní vody a dalších v současné době nepředvídatelných podmínek 
v průběhu životnosti, které mohou nastat za 25, 50, 75 i více než 100 let, 

5. těsnost potrubí je zajištěna konstrukcí stěny a spoje až do dovoleného provozního tlaku 
PFA 100 bar, s možností využití odklonění v hrdle pro realizace prostorových polygonů,  

6. axiální zatížení až do 170 t, zatažení několika stovek metrů i více než 1 km potrubí 
vcelku,  

7. kovová/litinová stěna trubky je i difúzně těsná! 

Praktické aplikace bezvýkopových metod pro vodovody a kanalizace potvrzují kvalitu 
obnovy ocelového, betonového, litinového, AZC, PE, PVC, kameninového a dalších typů 
potrubí novým potrubím z tvárné litiny nejvyšší kvality. K dispozici jsou pro vodovody i 
kanalizace trubky z tvárné litiny se všemi vyráběnými vnitřními i vnějšími povrchovými 
ochranami, které známe z klasické pokládky [8].  

Praktické aplikace v CZ/SK a možnosti podle normy o bezvýkopových instalacích potrubí 
z tvárné litiny [9]:  

• berstlining potrubí DN 80 - 600 mm,   dle ISO 13470 až do DN 1200 mm, 

• relining potrubí DN 80 – 1400 mm,   dle ISO 13470 až do DN 2600 mm, 

• horizontální vrtání HDD DN 80 – 600 mm,  dle ISO 13470 až do DN 1200 mm, 
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• mikrotunelování, zatím nerealizováno,   dle ISO 13470 DN 250 – 2600 mm, 

• hydros® DN 80 - 300 mm,    není v normě, 

• raketový pluh DN 80 – 200 mm,   není v normě. 

  

Kategorizace bezvýkopových metod  
Na provozní životnost bezvýkopové instalace a obnovy má rozhodující vliv materiál. 

Vlastníci a provozovatelé mají k dispozici různé typy materiálů:  

• kameninu,  

• beton,  

• umělé hmoty,  

• ocel  

• a tvárnou litinu.  

Z praxe jsou k dispozici meze provozní životnosti jednotlivých materiálů i technologií. Pro 
rozhodování lze použít údaje i z evropských států.  

Z dlouhodobých praktických zkušeností vyplývá, že ceny bezvýkopových technologií 
sanace, obnovy a pokládky nového potrubí jsou obdobné a tím srovnatelné. Výrazný rozdíl 
nastává v provozní životnosti, spolehlivosti a poruchovosti, která je mnohdy výrazně jiná 
podle typu použitého materiálu. Významnější cenové rozdíly v nabídkách jsou dané 
jednotlivými zhotoviteli podle jejich naplněné stavební kapacity. 

Pro investora, projektanta i provozovatele je nutné dělit bezvýkopové metody podle 
plnění funkce:  

1. na obnovu starého potrubí instalací nového potrubí v trase: stejného vnitřního 
hydraulického průměru, popřípadě většího nebo menšího (berstlining, výtlačno-zátažné 
metody, hydros, relining), 

2. na instalaci nového potrubí v nové trase: vnitřního hydraulického průměru dle návrhu 
(horizontální vrtání, mikrotunelování, protlačování, propichování, vrtání, beranění, 
pluhování), 

3. na sanaci/opravu starého potrubí při zachování starého potrubí: s redukcí vnitřního 
hydraulického průměru (lokální poruchy, aplikace nástřiků vrstev, vložkování nasycenými 
rukávci, vložkování těsně přiléhajícími trubkami deformovanými na stavbě nebo u 
výrobce, vložkování spirálovitě vinutými prvky a další). 

Technologie realizující obnovu potrubí instalací nového potrubí (zejména metody 
berstlining a relining):  

• pokrývají všechny typy poškození a přenášejí veškerá zatížení,  

• potrubí z tvárné litiny umožňují zvýšení kvality obnovy, technických a mechanických 
parametrů stávající obnovované potrubní sítě,  

• kvalitu a hospodárnost sítí lze ovlivňovat a zvyšovat pouze výběrem materiálu 
konkrétních vyšších výkonnostních parametrů stěny a spojů potrubí, vyšší spolehlivosti, 
bezpečnosti, a zejména delší provozní životnosti apod. 

Sanace vložkováním vyžaduje pečlivé statické posouzení. Jsou náročné z hlediska 
praktických aplikací, protože musí být zásadně posouzeny a rozděleny:  

• na vložky schopné samostatně přenést stávající provozní a veškerá budoucí zatížení,  
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• na vložky vyžadující definované spolupůsobení staré trubky,  

• vyžadují kvalitní a komplexní posouzení stavu a poškození starého potrubí,  

• síla stěny vložky bez zohlednění použitých materiálů není sama o sobě vypovídajícím 
srovnatelným parametrem,  

• rozhodující je zejména materiál, bezpečnost, stav a vyčištění sanované trubky,  

• kvalitu ovlivňuje realizace ve složitých podmínkách stávajícího potrubí,  

• trvalé namáhání vlivem tepelné roztažnosti jednotlivých materiálů. 

Pro sanaci povrchů jsou používány technologie sloužící k vylepšení vnitřní protikorozní 
ochrany, kvality vody, hydraulických vlastností, lokálních trhlin, netěsnosti apod. Tyto 
sanační technologie se na přenášení vnitřní a vnější zátěže nepodílejí.  

 

Materiálové charakteristiky, spolehlivost a statické posouzení 
Všechny umělohmotné trubní materiály májí v čase proměnlivé vlastnosti [5]: 

• dominantní vliv času se projevuje významným poklesem modulu pružnosti, pevnosti, 
tečením (creepu) a korozi za napětí,  

• teplotní roztažnost umělých hmot (řádově vyšší než kovy) způsobuje trvalé zvýšení 
axiálního napětí ve stěně a spoji potrubí.  

Tyto faktory, čas, změna teploty a tlaku vody v potrubí, společně s možnou ovalitou a 
výskytem mikrotrhlinek, vedou k prohlubování poruchovosti, snižování provozní spolehlivosti 
a životnosti bezvýkopových metod. 

Na všechna potrubí působí v čase proměnlivá statická, tlaková a dopravní zatížení. 
V průběhu životnosti se zvyšuje jejich intenzita a vzrůstá význam vysokocyklické únavy 
potrubí. Potrubí je v čase ovlivňováno v době instalace nepředvídatelnými změnami, 
zatíženími a plněním provozních funkcí. Potrubní materiál s vysokou bezpečností tyto změny 
přenese bez poškození. Zjednodušeně se u potrubí jedná o v čase proměnlivý systém:  

„potrubí – zemina – využití povrchu – provoz“. 

Z hlediska statického je nejjednodušší posouzení bezvýkopových metod využívajících 
nového a staticky plnohodnotného potrubí: 

1. obnova v původní trase s destrukcí starého potrubí (berstlining),  

2. obnova v původní trase bez destrukce stávajícího potrubí (relining),  

3. instalace v nové trase (horizontální vrtání, mikrotunelování, pluhování, protlačování).  

Statické parametry, geometrie a materiálové vlastnosti nového potrubí jsou známy. Proto 
je možno provést jednoduché posouzení a kvalitativní porovnání trubních materiálů.  

Nejsložitější situace ze statického hlediska nastává u sanačních bezvýkopových metod 
vložkováním stávajícího potrubí:  

1. vyvložkování nasycenými rukávci,  

2. vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami deformovanými na stavbě nebo u výrobce. 

Podstatné je zjištění skutečného stavu starého potrubí zejména tvaru, tloušťky, korozního 
stavu, materiálových vlastností, atd. Do výpočtu vstupují vlastnosti vyráběné vložky, trubky a 
vlastnosti vložených vrstev, konstrukcí a fázového přechodu materiálu. Kromě mezního 
stavu porušení je významný i možný mezní stav ztráty stability tvaru. Návrhové situace musí 
vycházet z možných stavů v průběhu celé životnosti potrubí. Zatížení zeminou u 
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bezvýkopových metod je v počátku obecně nižší, než jaké může být po dobu životnosti 
(dosednutí zeminy, postupná degradace starého potrubí a další).  

Důležitým faktorem je posouzení vlivu teploty, tepelné roztažnosti v průběhu instalace, po 
instalaci a zejména v průběhu životnosti (změna teploty protékajícího média, popřípadě 
okolní půdy). Při klasické pokládce je polyethylenové potrubí v celé délce zatížené zemním 
tlakem, čímž vzniká tření, a u potrubí s vysokou tepelnou roztažností se změny délky 
projevují napětím spíše rovnoměrně po celé délce. U technologií bez trvalého kontaktu se 
zeminou (relining, vložkování těsně přiléhajícím potrubím) nebo bez krátkodobého kontaktu 
(berstlining) se tepelná roztažnost PE potrubí koncentruje do jednoho místa. Vzniklá axiální 
síla a napětí působí lokálně na stěnu a spoj PE potrubí celou výslednou hodnotou. 
V nejslabších místech s velkou pravděpodobností dochází k poruchám v krátké době po 
instalaci a/nebo v průběhu životnosti. 

Materiálové charakteristiky potrubí pro jednotlivé technologie udávají výrobci a 
zhotovitelé. Je nutné počítat s významným vlivem času na některé vlastnosti konstrukcí a 
potrubí z umělých hmot, které negativně ovlivňují modul pružnosti a pevnostní 
charakteristiky. Pro základní termoplasty je v normě uvedeno snížení hodnot závislých na 
čase a napjatosti. 

Optimalizace návrhu, kritéria hodnocení bezvýkopových metod 
Je nutné, aby projektant navrhl na základě skutečných místních podmínek a statického 

výpočtu takovou technologii a materiál, aby obnovené, sanované a instalované potrubí po 
celou dobu provozní životnosti odolávalo statickým a dynamickým vlivům vyvolaným 
instalací, zachovávalo únosnost v radiálním a podélném směru při zatížení zemním tlakem, 
při dynamickém a rovnoměrném nebo soustředěném povrchovém zatížení. Základním 
atributem je odolnost proti ztrátě stability a deformacím tvaru průřezu vnějším tlakem, 
podzemní vodou, vnitřním přetlakem, vlastní tíhou potrubí a vodou podle místních 
geologických a hydrogeologických podmínek. 

Výsledné řešení při splnění technických požadavků, by mělo být i ekonomicky výhodné z 
hlediska celého životního cyklu stavby. 

Je nezbytné vzít v úvahu veškerá hlediska, která souvisejí s konkrétním řešeným 
případem (provozní, technická, dispoziční, atd.), možná rizika a zkušenosti z již 
realizovaných staveb, s co největší provozní zkušeností. Vhodné je definovat hodnotící 
kritéria a provést optimalizaci výběru v širších souvislostech. Následující kritéria mohou 
pomoci s multikriteriální analýzou výběru bezvýkopové technologie (BT), pořadí od 
nejvyšších hodnot relativní váhy [10]: 

1. životnost BT, 

2. kvalita typu BT, zda se jedná o obnovu novým potrubím, o sanaci vložkováním nebo 
opravu nástřikem apod., 

3. kvalita použitých materiálů BT (např. tuhost, těsnost, vliv teplotních změn, apod.), 

4. schopnost BT zvýšit provozní funkčnost a kvalitu stávajícího potrubí,  

5. citlivost BT na dodržení technologické kázně, náročnost a příprava, 

6. citlivost BT na jiné okolnosti v průběhu realizace, např. počasí, roční dobu,  

7. vliv BT na technickou složitost propojení úseků, kvalita provedení spojů, odboček, 

8. stupeň odolnosti potrubí po obnově/sanaci BT, 

9. stupeň rizika změny vlastností užitých materiálů BT v průběhu času, 

10. náročnost oprav a sanací v průběhu provozování, stupeň citlivosti na poškození,  
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11. citlivost BT na fyzický stav vnitřního povrchu starého potrubí, kvalitu vyčištění, vysušení, 
TV monitoringu, vyrovnání se s deformacemi starého potrubí, apod.,  

12. možnost provádění kontroly kvality během realizace, 

13. existence technologické možnosti opakované obnovy a sanace potrubí, 

14. časová náročnost BT, možnost současně otevřených stavenišť, 

15. stupeň rizika poškození životního či přírodního prostředí a zájmů třetích stran, 

16. možnost kontinuálního nepřerušeného provádění prací a sekundární účinky BT,  

17. stupeň vlivu použité BT na kvalitu a rozsah garancí zhotovitele, 

18. stupeň potenciálních rizik z nedokonalostí zadávacích podmínek a proj. dokumentace. 

Umělohmotné materiály a bezvýkopové metody sanace  
Bezvýkopové technologie berstlining, relining, vložkování představují pro PE potrubí i při 

dodržení všech opatření velké riziko mechanického poškození a negativního vlivu pohybu a 
zatížení od délkové teplotní roztažnosti [5].  

Výrobci PE potrubí doporučují zmírnění negativních dopadů tepelného namáhání 
budováním fixačních bodů; jejich návrh a realizace je obtížná a v mnoha praktických 
realizacích chybí.  

Mechanickému poškození měkkého PE potrubí, zejména u berstliningu ocelového a 
litinového potrubí, nelze prakticky zabránit. 

V posledních deseti letech vedla tvrdá konkurence mezi sanačními firmami k výraznému 
poklesu použité tloušťky stěny vložky. To je vzhledem ke statice a životnosti navrhovaného 
řešení velmi znepokojivá situace. V případech, že staré potrubí je poškozeno, hrají důležitou 
roli půdní a dopravní podmínky, tlak spodní vody, apod. 

Pokud během provozu sanovaného potrubí existuje pravděpodobnost vzniku 
hydraulických rázů, pak periodicky vznikající přetlak a podtlak působí spolu s tlakem okolních 
podzemních vod, může také způsobit zánik pevnosti a deformaci vložky. Z bezpečnostního 
hlediska není rozumné vybírat minimální možnou tloušťku stěny vložky a později zjistit, že 
vložka není schopna přenášet zatížení v delším časovém úseku. 

U vložkování těsně přiléhajícím PE potrubím se předpokládá uložení s vůlí 1% - 4%  
mezi vložkou a starým potrubím, čímž dochází k plnému zatížení tepelnou roztažností. 

Montáž dodatečné přípojky se realizuje vyříznutím otvoru ve starém potrubí. Pokud je 
staré potrubí z křehkého materiálu (např. AZC, kamenina), pak lze výřez provést do 2/3 
tloušťky stěny a poté fragment potrubí rozbít kladivem, avšak je třeba dávat pozor, aby 
nedošlo k poškození PE trubek. V případě ocelových nebo litinových potrubí je třeba otvor 
vyříznout pomocí vhodného nářadí, které prořízne stěnu potrubí, aniž by zasáhlo PE potrubí 
[5]. 

Hydraulickým efektem sanace vložkováním PE potrubím je snížení vnitřního průměru o 
2x tloušťku stěny.  

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

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

Tvárná litina pro bezvýkopovou obnovu a instalaci vodovodních i kanalizačních 
potrubních systémů spojuje pružnost s pevností. Konstrukce hrdlových spojů, výjimečné 
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mechanické a protikorozní vlastnosti trubek zajišťují nejdelší provozní životnost v současné 
době používaných materiálů.  

Potrubní systémy z tvárné litiny jsou vhodné pro bezvýkopové metody obnovy a instalace 
vodovodních a kanalizačních sítí ve všech terénech a pro všechny aplikace použití.  
Zachovávají stejné, na čase 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 a obnovy. Zachovávají hydraulické parametry, 
vykazují nejnižší poruchovost a nejdelší životnost ze všech dostupných trubních materiálů.  

Literatura: 
[1] QUANTIS, Saint-Gobain PAM: Výpočetní software TCO a LCA 
[2] ČSN ISO 15686-5: Plánování životnosti - Posuzování nákladů životního cyklu  
[3] ČSN EN ISO 14040: Environmentální management - Posuzování životního cyklu  
[4] ČSN EN ISO 14044: Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice 
[5] Katalog WAVIN: Průvodce sortimentem PE potrubí, Kapitola 2. PE potrubí, Kapitola 3. 

Compact pipe, Kapitola 4. Instalace, Kapitola 5. Projektování, 18.2.2019 - wavin.com 
[6] ČSN EN 545: Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro vodovodní potrubí  
[7] ČSN EN 598:Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro kanalizační potrubí  
[8] Katalog Saint-Gobain PAM: Vodovody z tvárné litiny a bezvýkopová pokládka  
[9] ČSN ISO 13470: Bezvýkopové technologie aplikace potrubí z tvárné litiny  
[10] Kolektiv autorů: Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a 

kanalizací, Praha, SOVAK ČR, 
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Využití mikrotunelování při výstavbě Zátišského 
sběrače v Plzni 

Ing. Jan Brabec  

HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. 
 

Úvod 

V současné době je dokončována stavba „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“. 
Investorem akce je město Plzeň a SŽDC, hlavním dodavatelem je sdružení firem Swietelsky. Stavba 
je kombinací modernizace, rekonstrukce a rozšíření stávající dopravní infrastruktury (železniční i 
silniční). Součástí stavby byla i přeložka kanalizační stoky DN1000 (Zátišského sběrače) z 
kameninových trub Crea-Dig o celkové délce 889 m. Naše firma HYDROTECHNIK PRAHA, která má 
v oboru bezvýkopových technologií letité zkušenosti, byla zhotovitelem bezvýkopových prací. 
Technologie mikrotuneláže byla zvolena především z důvodu hloubky uložení potrubí, rychlosti a 
bezpečnosti výstavby. Oproti variantě štoly či klasickému způsobu uložení do otevřené rýhy vycházela 
tato varianta ekonomicky a časově výhodněji. Firma právě úspěšně dokončila svůj další 
mikrotunelovací projekt většího rozsahu a dokázala tím, že s podporou dobré dodavatelské firmy 
strojního vybavení lze stavby provádět kvalitně, efektivně a ve výsledku i levněji. 

 

 

Obr. 1 Mikrotunelovací stroj AVN1000XC dostal požehnání Mons. Emilem Soukupem, farářem 
katedrály sv. Bartoloměje, po které byl také pojmenován 

 
Zdroj: HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. 
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Technické řešení výstavby sběrače 
Původní trasa navržené kanalizace byla napřímena v největší možné míře s ohledem na 

náročnost stěhování zařízení staveniště a technologické možnosti vrtné soupravy firmy Herrenknecht 
AG. Celý úsek byl tak rozdělen do sedmi vrtů o délkách do 160 m a jednoho úseku o délce 26 m 
prováděného ruční ražbou. Z jedné startovací šachty bylo vrtáno v obou směrech. Vertikální vrty pro 
zhotovení mezilehlých revizních šachet byly zhotoveny v předstihu ve vzdálenostech do 50 m. Vrt o 
průměru 2,4 m byl vyplněn do výšky cca 2 m hubeným betonem. Po dokončení vrtu (provrtání betonu 
strojem) byl beton nad troubou odstraněn a polovina trouby byla odříznuta. Z kanalizačních cihel byla 
následně už klasicky vystavěna revizní šachta. Ostění šachty bylo zajištěno stříkaným betonem s kari 
sítí. Toto elegantní řešení značně zmenšilo rozsah výkopových prací. Revizní šachty byly zřízené i v 
místech startovacích a cílových jam, tedy v lomových místech. Všechny vrty se nacházely nad 
hladinou podzemní vody. Geologické podmínky v trase stavby se měnily – převážně zde byly 
hrubozrnné písky, písčité štěrky s valouny do 30 cm, zvětralý pískovec s pevností do 15 MPa, ale i 
náhodná místa se středně plastickými jíly. S ohledem na geologii, ale i na vrty skrz hubený beton, byla 
zvolena kombinovaná vrtná hlava osazená diskovitými řeznými nástroji. Výstavba Zátišského sběrače 
byla zahájena začátkem května a skončila koncem listopadu. Vrtání téměř 900 m dlouhého úseku se 
tak povedlo úspěšně dokončit při jednosměnném provozu za 30 týdnů. 

Popis technologie mikrotunelování 
Mikrotunelování nebo MTBM (Microtunnel Boring Machine), resp. AVN (Automatische 

Vortriebsmaschine Nassförderung) je jednou z nejpokrokovějších technologií pro bezvýkopové 
ukládání podzemních vedení, která dnes nemá prakticky žádná technická omezení. Jedná se o 
zmenšené, trvale řízené, plnoprofilové, razící štíty, jejichž větší bratranci TBM (Tunnel Boring 
Machine) byli použity při ražbě tunelů pražského metra nebo Ejpovického železničního tunelu.  

Hlavními znaky této technologie jsou:  

• kontinuální řízení – vyrovnávání směrových a výškových odchylek podle laseru či gyroskopu 
vedoucí k vysokým přesnostem v řádech mm/100 m, 

• uzavřený systém hydraulické dopravy rubaniny, rozdrcené na čelbě vrtnou hlavou o drtič, 

• kontrola tlaku na čelbě pomocí oběhových čerpadel, které regulují množství odebírané zeminy 
na čelbě a s tím související poklesy nadloží, ale také možnost nasazení stroje pod HPV, 

• bezprostřední ukládání podzemních vedení bez použití chrániček. 

Srdce systému – razicí štít se navrhuje s vrtnou hlavou zkonstruovanou pro konkrétní horninové 
prostředí, ve kterém se ražba provádí, a pro konkrétní materiál použitého potrubí, který se pokládá. 
Razicí štít se do startovací jámy umísťuje jako první, za ním následuje kolona protlačovaného potrubí, 
které přenáší tlačnou sílu z tlačné hydraulické stanice umístěné ve startovací jámě. Pracoviště se 
skládá z vlastní startovací jámy s tlačným rámem a opěrným blokem, prostoru pro jeřáb a 
protlačované trouby. Dále je zde řídicí kontejner s pohonnou hydraulickou jednotkou, bentonitové 
hospodářství a separační jednotka, která se odděluje vrtnou směs (slurry) od vytěžené zeminy. 
Pracoviště potřebuje přípojky elektrické energie a přípojku vody, které lze u menších projektů nahradit 
dieselagregátem a cisternou s užitkovou vodou. 

Obr. 2 Schematický řez mikrotunelovacím strojem AVN 

 
Zdroj: HERRENKNECHT AG 
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Příprava, průběh a dokončení ražby 
Před zahájením samotné ražby je třeba upravit dolní část startovací jámy. To spočívá v odstranění 

pažení jam v místě budoucího protlaku a vytvoření tzv. předních bloků s prostupy na obou stranách (v 
případě ražby v obou směrech), které slouží k připevnění vstupního prstence s gumovým těsněním. 
To zabrání úniku vrtné směsi při zahájení ražby. Následuje osazení tlačného rámu, který je výškově a 
směrově urovnán. Prostup v předním bloku za tlačným rámem je překryt ocelovou deskou a následně 
je vybetonován opěrný blok, který se po skončení vrtu vytrhne. Obdobně to probíhá v opačném 
směru. Na závěr se zapojí systém hydraulické dopravy, datové a hydraulické hadice se propojí 
s řídícím kontejnerem, dojde k přesnému nastavení laseru, který je upevněný nezávisle na opěrném 
bloku, a tím přípravné práce končí a začíná ražba.  
 

Obr. 3 Pohled do startovací jámy 

 
Zdroj: HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. 

 

Přesné zaboření stroje je velmi důležité, případné odchylky je však možné následně vyrovnat pomocí 
tří hydraulických pístů uvnitř stroje. Za strojem je tlačená tzv. back-up roura. Zde jsou na stroj 
napojené gumové hadice, oproti dále vedeným ocelovým trubkám pro výplach (DN100), a v případě 
pootáčení (kroucení) stroje je tak umožněn lehký pohyb. Z důvodu bezpečnosti byla na stavbě 
Zátišského sběrače v Plzni použitá i teleskopická stanice, umístěná za back-up rourou, která by v 
případě překročení max. tlačné síly mohla být dodatečně zapojena a použita. To však nebylo nutné 
především z důvodu dobré lubrikace nadvýrubu bentonitem, hladkým povrchem kameninových trub a 
ražbou bez delších prodlev. Za touto stanicí se již instalují bezhrdlové kameninové trouby Crea-Dig 
firmy Keramo-Steizung (poslední projekt těchto kameninových trub v Evropě). Po protlačení dané 
trouby jsou hydraulické hadice a datové kabely vždy rozpojeny a schovány dovnitř trouby. Následuje 
vložení a propojení další trouby a ocelových trubek pro výplach a tunelové vedení je opět propojeno. 
Tento proces se vždy opakuje až do proražení cílové jámy. Mimo hnací pumpy (45kW) a šachtové 
pumpy (30kW), které mají za úkol cirkulaci vrtné směsi ze separační jednotky na čelbu a zpět, byla 
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používaná i přídavná tunelová pumpa (30kW) a to z důvodu délky vrtů více než 100 m. Po proražení 
stroje dochází k jeho odpojení zevnitř tunelu, finální dotlačení, vyndání a převoz stroje z jámy cílové 
zpět k jámě startovací. Po vytažení tunelového vedení z vrtu je zahájena příprava na další vrt v 
opačném směru, případně stěhování celého zařízení staveniště na další startovací jámu.  

        

 Obr. 4 Zařízení staveniště – startovací šachta Š4 

 
Zdroj: HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. 

 

S ohledem na průměrné denní postupy má mikrotunelování relativně malé požadavky na personál. Při 
této realizaci zvládli čtyři lidé protlačit průměrně 9 m za dobu 12 hodinové směny. Ve srovnání 
s klasickou ražbou štolováním je to až pětkrát rychlejší. Klíčem k úspěchu je dobrá souhra týmu a 
maximální využití času. Každý má přesně daný úkol, který se neustále opakuje. Každý ví, co má dělat. 
V průběhu ražby jeden pracovník odváží materiál od separační jednotky, druhý míchá bentonit a třetí 
vše kontroluje v šachtě. Během napojování další trouby jsou všichni pracovníci zapotřebí v šachtě a 
operátor je zároveň jeřábníkem. Operátor tedy řídí nejen mikrotunelovací stroj, ale i celý svůj tým. Pro 
zajímavost uvádím, že v průběhu prvních dvou vrtů výměna trvala průměrně 67 min a během 
posledního vrtu už jen 35 min. Zavrtání jedné 2 m dlouhé trouby trvalo průměrně 73 min. 
Mikrotunelování není jen vrtání a výměna, ale dochází i např. k výměně vrtné směsi (cca každých 25 
m), skládání kamionů s troubami nebo řešení nejrůznějších problémů při vrtání. Průměrné denní 
zdržení tak bylo cca 3 hodiny. 

 

Stroj AVN800XC a jeho budoucnost v ČR 
Středisko protlačování a mikrotunelování se po této referenční stavbě rozhodlo veškerou 

technologii od firmy Herrenknecht odkoupit. Namísto stroje AVN1000XC byl pořízen stroj AVN800XC-
A, který je výkonnější verzí řady AVN800 a disponuje podobným výkonem jako stroj nasazený v Plzni. 
Dále bylo pořízeno jeho rozšíření a větší vrtná hlava, takže bude stroj schopný protlačovat i trouby 
DN1000. Veškerá technologie je však kompatibilní i se stroji AVN250XC – AVN700XC, které si lze na 
daný projekt zapůjčit. Firma Herrenknecht AG patří mezi přední světové dodavatele nejen MTBM, ale 
především velkých tunelovacích razících štítů. Hlavními přednostmi strojů AVN je zejména jejich 
hydraulický pohon, který vytváří neuvěřitelně silný krouticí moment až 150 kNm (AVN1000XC). Oproti 
konkurenčním strojním zařízením na českém trhu, které jsou poháněny elektrickými motory, má 
bezkonkurenčně největší sílu a např. v případě zatopení tunelu (které jsme nejednou zažili) nevznikají 
žádné větší problémy. Začínáme připravovat další a další stavby a věříme, že projektů bude stále 
přibývat.  
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Obr. 5 Vrtná hlava po 900 m vrtání a pohled dovnitř stroje AVN1000XC 

         
Zdroj: HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. 

 

 

Závěr 
Vloni v únoru jsem obhajoval svoji diplomovou práci na téma mikrotunelování. Tou dobou jsem 

ještě vůbec nevěděl, že naše rodinná firma získá zakázku v Plzni. Po návratu z tříměsíční pracovní 
stáže právě u firmy Herrenknecht, která mě poslala na stavby do Francie a Švýcarska, jsem začal 
rovnou stavbou v Plzni. Počáteční nadšení a elán po čase vystřídalo fyzické vyčerpání. Naštěstí se ve 
správnou chvíli objevil můj kamarád a nyní kolega Tomáš Coufal, který vypomohl nejen jako operátor, 
ale hlavně i jako stavbyvedoucí. Největší zásluhu a poděkování však patří mým rodičům, zejména 
mému otci Ing. Pavlu Brabcovi, který už dlouho snil o mikrotunelování v ČR. Bylo pro mne velkou ctí 
se podílet na tomto projektu, který jsme dělali především jeho zásluhou. Další realizace teď bude 
záviset hlavně na nás, mladých. Věřím v další úspěšné projekty, věřím v budoucnost mikrotunelovaní 
v ČR. 
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Long Distance Microtunneling with Direct Pipe® 
and E-Power Pipe® 

 
 

Lutz zur Linde 
 

Herrenknecht AG, Schwanau-Allmannsweier, Germany 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Direct Pipe® has been developed to complement the HDD technology for challenging river crossing. The 
method combines the well-established Microtunneling technique with the Pipe Thruster technology and 
thereby makes it ideal for difficult (permeable) soil conditions which pose a certain risk for frac-outs using the 
HDD method. The innovative Direct Pipe® method has first been used in 2007 at the Rhine river crossing in 
Worms, Germany, where permeable soil conditions did not allow the use of HDD. Meanwhile more than 120 
Direct Pipe® installations have been carried out worldwide. 
 
In order to install underground cable casings with tight spacing, minimal overburden and high accuracy over 
long distances, Herrenknecht has developed the E-Power Pipe® technology using the AVNS slurry 
Microtunnelling machine (Ø 505mm) with jet pump system. First, the AVNS excavates the borehole using a 
temporary jacking pipe concept. Second, the rack and pinion jacking frame pulls in the prefabricated HDPE 
casing pipe for the high-voltage cables. The key features of the new E-Power Pipe system is the jet pump 
technology which has been first tested by Herrenknecht in conjunction with HDD to extend the application 
range of HDD in soil formations with higher permeability. In a next step, the jet pump was integrated into the 
Slurry Microtunnelling machine range creating the AVNS machine designed for drive lengths of 1,000 meters 
and more. To date, three projects with a total of 15 drives with up to 700 meters in length have been executed 
in Germany. 
 
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 jet pump due to its size can now be 
installed in slurry machines from 457mm ID of the jacking pipes. The jet pump technology is about to be used 
in small diameter Direct Pipe® installations (< 36” / 900mm) in the near future as well. 
 
 
2. SLURRY MTBM FOR PIPE JACKING 
 
Slurry machines (AVN) are allrounders for safe tunnelling in the diameter range of 0.4 to around 4 meters. 
The slurry-supported excavation concept, where the excavated ground is transported to the surface by a 
slurry circuit, makes it possible to use these machines in all kinds of ground conditions, ranging from silt to 
clay soils and further to gravel and rock. Depending on the diameter, this is possible both in pipe jacking and 
for segmental lining. In soft soils and mixed geologies, standard or mixed ground cutterheads are used, while 
a rock cutterhead with disc or TCI cutters is used for tunnelling in stable rock formations. A cone-shaped 
crusher inside the excavation chamber crumbles stones and other obstructions to a conveyable grain size 
while tunnelling and advancing. 
 
Afterwards, the material falls through openings similar to a strainer in front of the suction port and is then 
removed through the slurry line together with the suspension. The excavation diameter can be enlarged using 
an upsize kit and a modified cutterhead. 
 
Predominantly, the Slurry MTBMs are used in remote-controlled Pipe Jacking Projects for the trenchless 
construction of microtunnels. Here, reinforced concrete pipes are jacked by hydraulic jacking cylinders from 
a launch shaft into the ground to a reception shaft. The excavation of the ground material at the face and the 
conveyance of the muck are effected simultaneously. 
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Figure 1. Schematic view of a pipe jacking jobsite with Slurry Microtunnelling (AVN) 
 
The jacking station has to be installed in the launch shaft and adjusted in direction, height and pitch. Then, 
the tunnelling machine has to be arranged in the jacking station and the jacking cylinders are extended. The 
tunnelling machine is pushed into the ground and at the same time the rotating cutting wheel of the machine 
excavates the ground material. The advance stops, when the maximum stroke of the jacking cylinders is 
reached. The cylinders are retracted and a new pipe is to be installed in the jacking station. Then the jacking 
cylinders extend anew. This cycle has to be repeated until the tunnelling machine runs into the reception 
shaft. There the machine has to be recovered. 
 
The remote-controlled microtunnelling machines are operated from a control panel in a container which is 
located on surface next to the launch shaft. This is an advantage regarding safety regulations, because no 
staff has to work in the tunnel during construction. The position of the remote-controlled machine is monitored 
by a guidance system. Today, the developed tunnelling technique enables the realization of long distance 
pipe jacking drives, also in difficult ground conditions. 
 
In long-distance pipe jacking, a new benchmark was set 2018 in Altamira, Mexico. With a drive length of 2,246 
meters, the pipe jacked outfall casing tunnel (ID 2600, OD 3200) represents one out of three landfalls for the 
Sur de Texas-Tuxpan gas pipeline, which connects the coasts of Texas and Mexico across the Gulf of Mexico. 
Trenchless Technology was chosen to cross under the environmentally sensitive areas such as the mangrove 
zone and coral barriers with less impact than with conventional techniques. Since the early 1990s, 
Herrenknecht Pipe jacking equipment is involved in international sea outfall projects. In 1994, the still valid 
long-distance record of 2.5 km in pipe jacking was set in the Europipe project in Germany. 
 
 
Reference Project: sewer construction in Pilsen, Czech Republic 
To replace an old large-diameter brick sewer, HYDROTECHNIK PRAHA company was contracted to install 
vitrified clay pipe gravity sewer of 1000 mm inner diameter. Seven tunnels totaling 890 linear meters were 
installed using an Herrenknecht AVN1000XC microtunnelling machine. Each separate microtunnel drive was 
from 100 to 150 meter long in about 9 meters average depth below the surface. The subsurface conditions 
varied from sand with fine-grained soil, boulders and cobbles to sandstone. This microtunnel project was part 
of Domazlicka Junction construction for city of Pilsen and owner of railway infrastructure SZDC. 
 

 
Figure 2. Herrenknecht AVN 1000 in operation in Pilsen (2018) 
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3. DIRECT PIPE®: ONE-STEP PIPELINE INSTALLATION 
 
The Direct Pipe method opens up new application options by combining the benefits of the well-established 
microtunneling technology and the HDD. The Pipe Thruster installed in the launch pit grips the pipeline 
circumferentially and pushes it into the ground. This means that the pre-fabricated pipeline can be installed in 
the ground simultaneously with the excavation process, thus permanently supporting the bore hole. 
The Direct Pipe method was successfully deployed for the first time in 2007 for a Rhine crossing in Worms. 
Since then, the individual process components have been continuously improved and adapted to reflect 
increasing requirements. By 2019, more than 120 crossings and shore approaches have been realized 
worldwide with a record drive length of 1,930m in New Zealand in 2018. 

 
Figure 3. River crossing using the Direct Pipe method from left to right 
 
Direct Pipe® does not require a deep launch shaft; generally, a pit sloping slightly downward to match the 
entry angle of the borehole is sufficient. The drive always takes place from shore. A Pipe Thruster pushes the 
pipeline from the shore toward the water (see box for details). At the tip of the pipeline, a modified AVN 
machine (DP-MTBM) bores through the ground. After the pipeline has been completely inserted in the ground, 
the DP-MTBM is retrieved from the seabed. Further offshore work is not required. Recovery is usually carried 
out by a crane, mounted on a floating platform or by means of inflated salvage bags raising the DP-MTBM 
from the seabed to the water surface. In individual cases, if the timing is appropriate, recovery by a pipe-laying 
vessel is conceivable, which can then seamlessly begin with further laying of the offshore pipeline. 
 
The Direct Pipe® MTBM is similar in design to the microtunnelling machines used for pipe jacking. The 
direction of the drive is controlled by a navigation system, which, in conjunction with the MTBM's articulation 
joints, also allows curved alignments. Compared to other commercially available navigation methods, thanks 
to the gyro-based navigation system used in combination with an electronic water leveling system, greater 
targeting precision can be achieved – with just a few centimeters deviation. In contrast to walk-over detection 
typical for HDD, Direct Pipe® navigation can easily be used underneath the seabed, providing a clear 
advantage in shore approaches. 
 
The insertion of the pipeline into the borehole being created is carried out by the Pipe Thruster, developed by 
Herrenknecht. While in HDD this is only used during longer drives as an assist tool, with Direct Pipe® it is part 
of the permanent system. The Pipe Thruster continuously pushes the pipeline forward and can, if necessary 
– e.g. in case of obstacles – also pull it back together with the DP-MTBM. Using its clamping plates, it transfers 
thrust forces (up to 7500 kN) to the pipeline so gently that the outer coating is not damaged. This has been 
verified in various projects with both steel and plastic pipes. 
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Figure 4. Direct Pipe® MTBM with the Pipe Thruster to install pipelines in one step 
 
In terms of achievable pipeline lengths and diameters, the Direct Pipe® method covers a wide range. 
Previous projects have realized lengths of up to 1,900 meters with diameters between 30 and 56 inches 
(most commonly 42 and 48 inches). New approaches with compact drive units and specially developed jet 
pumps (E-Power Pipe®) for muck removal now allow longer drive lengths even for diameters below 36 
inches. 
 
 
Reference Project: long-distance Direct Pipe, New Zealand 
For the modernization of a wastewater treatment plant near Auckland, innovative Direct Pipe® technology 
was used to install a sea outfall pipeline. Over a length of 1,930 meters, the machine tunneled its way through 
the New Zealand subsoil out to the sea. The new sea outfall not only increases the plant's capacity, but also 
sets a new distance world record with Direct Pipe® technology. 
 
Just under four months after launch, the site crew in New Zealand's Whangaparaoa can report the successful 
breakthrough of the microtunnelling machine "Blanche". With a length of 1,930 meters, contractor McConnell 
Dowell's project team sets a new distance world record with the Direct Pipe® method. Watercare's Army Bay 
Wastewater Treatment Plant project, on the Hibiscus Coast near Auckland, will create an additional 2.9 
kilometre long sea outfall. The pipeline connects the pump station with the discharge point, about one 
kilometre off the coast. This will significantly increase the capacity of the wastewater treatment plant.  
 
Special attention is being paid to environmental protection so as not to impact the surrounding recreational 
and fishing area. Under no circumstances must the local flora and fauna be affected. This fauna includes 
kiwis, New Zealand's national symbol, which are under special protection. The Direct Pipe® method is ideal 
for such sensitive installations. Herrenknecht's patented pipeline installation method uses an AVN machine. 
The pipe string is attached to it and simultaneously inserted during the tunnelling process. This is done with 
the help of the "Pipe Thruster". With pushing power of up to 750 tonnes, it thrusts the pipeline under the 
ground. Pipeline installation takes place in one step. In this way, the environmental impact is kept low and the 
landscape remains intact.  
The AVN machine was lifted out of the sea at the outfall target point and towed ashore. The new discharge 
at Watercare’s Army Bay Wastewater Treatment Plant is scheduled to go into operation early 2019 and will 
equip the facility for future population growth. 
 

 
Figure 5. AVN1000DP for 48” pipeline and 2x Pipe Thruster installed in the launch pit onshore 
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Reference Project: Gas Pipeline landfalls, Israel 
The connection of a pipeline to the mainland generally presents a main challenge along a pipeline route. The 
large Leviathan gas field is located in the Mediterranean Sea, 130km west to Haifa. For the landfall of the 32” 
gas pipeline from the Leviathan Production Platform in Dor, A. Hak Drillcon B.V. installed a 56” casing using 
the Direct Pipe® outfall method in 2018. The new recovery module enables a remote-controlled disconnection 
of the supply lines from the Direct Pipe® machine. A diver connects the hydraulic lines from “outside” to the 
machine on the seabed. Thus, there is no personnel access through the pipeline necessary. Before the 
machine´s recovery, all lines and installations are taken off the pipeline.  
The development of the recovery module for remote machine disconnect allows the safe installation of pipeline 
landfalls, profiting from the wide geological application field of the Direct Pipe® method, which can be applied 
in difficult, heterogeneous ground conditions, where HDD is too risky. 
 
For the 1,123m long landfall section through sand, clay and fine-grained sandstone (Kurkar), A. Hak Drillcon 
B.V. installed a 56” steel casing using an AVN1200TC machine with two Pipe Thrusters HK750PT. Generally, 
only one Pipe Thruster is needed to push the Direct Pipe® machine through the ground. As the drive length 
of more 1.1km was relatively long, a second Pipe Thruster has been delivered on site and installed in line to 
provide additional pushforce if required. Due to the optimized bentonite lubrication, pushforces could be kept 
low. Thus, the second Pipe Thruster was just standby, not in operation. Via the installed MDT (Mobile Data 
Transfer) system in the control container remote access to the jobsite was possible at all times. With a HKS300 
Separation plant with HKS Fine Stage the slurry suspension could be kept very clean, despite the high 
percentage of fine particles in the slurry. A total of twenty 60m long pipe sections has been installed in only 9 
weeks in one step, with a best daily performance of 61.8m in a 10-hour-shift. Up to date, the drive length of 
1,123m is a Direct Pipe® world record in the 56” diameter range. 
 

 
Figure 6. Leviathan Project: Launch side of Direct Pipe jobsite with Pipe Thruster 
 
The same 56” Direct Pipe equipment was used again in 2019 in Israel to install a similar pipeline landfall of 
1,110m length for the Karish Tanin Gas Field. After this two successful installations, the contractor A. Hak 
Drillcon B.V. decided to bring the equipment to Germany, where two 600m long parallel crossings along the 
EUGAL pipeline route have to be installed under the former River Oder region, northeast of Berlin. The 
EUGAL project is key to the European gas supply and will finally also assure the delivery of gas to the Czech 
net4gas transmission system. 
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Figure 7. Overview of EUGAL and net4gas transmission system link (source: www.eugal.de; 
www.net4gas.cz) 
 
 
4. AVNS: NEW SLURRY MTBM 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 8. AVNS 350 XB with its components 
 
 
5. E-POWER PIPE®: TWO-STAGE INSTALLATION OF CABLE PROTECTION PIPES 
 
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. 
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E-Power Pipe® allows underground cables to be installed close to the surface at a minimum overburden of 
only 2 meters across long drifts. The AVNS350XB tunnelling machine with an excavation diameter of 505mm 
is used, dimensioned for drive lengths over 1,000 meters. The AVNS machine technology is a new 
development by Herrenknecht AG which achieves 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. 
 

 
Figure 9.  The E-Power Pipe® method for trenchless installation of underground cables 
 
The E-Power Pipe® method 
First, the AVNS excavates the borehole using a temporary jacking pipe concept. Second, the rack and pinion 
jacking frame pulls in the prefabricated HDPE protective pipe for the high-voltage cables. The jacking frame 
is installed in the launch pit and connected with the tunnelling machine via several jacking pipes. The 
tunnelling machine is pushed with thrust force in the direction of the destination point along the specified 
alignment. The tunnelling machine is disassembled after reaching the reception shaft. Subsequently, the 
plastic protection pipe is connected with a pullhead to the temporary jacking pipes in the borehole and 
withdrawn by retracting the jacking pipes. The plastic protection pipe is mechanically and thermally connected 
to the floor during the insertion process while adding backfill material. This creates a connection between the 
cable protective pipe and the ground, that is free of cavities. The underground cable is inserted after the 
protective pipes are completely in place, and this is not a part of the process.  
 

 
Figure 10. 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 are combined 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. 
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Figure 11.  View on Jobsite installation on launch side 
 

 
Figure 12.  Launch shaft installation with Rack & Pinion jacking frame 
 
 
Rack & Pinion Jacking frame 
A jacking frame with 10m stroke and 350tons thrust and pull force has been developed specifically for the 
new ZSM jacking pipe. The carriage of the jacking frame is driven by 6 electric motors with a maximum speed 
of 5 m/min, which is five times faster than the jacking frame of the beginnings of E-Power Pipe®. The 
integration of an energy chain increased the work safety and reduced the required personnel in the shaft. 
With specifically designed clamping cylinders in the back end, the jacking frame can be fixed very easily in 
the start shaft. The start-up seal is directly connected to the jacking frame. Thus, the alignment to the tunneling 
machine and the jacking pipes is always given. Through the rack and pinion design of the jacking frame the 
jacking pipes can be pulled back without any modifications, saving up to 12 h per pullback. The jacking force 
is transferred with a pressure ring which enters the jacking pipe via a locking mechanism and creates a 
positive connection. 
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Figure 13.  Rack & Pinion jacking frame for E-Power Pipe® 
 
Temporary ZSM Jacking Pipe 
The quantity of pipe exchanges and consequent time needed must be kept as low as possible to achieve a 
high tunnelling performance. Furthermore, the joint of the jacking pipes must be able to transfer high tensile 
forces in order to safeguard insertion of the cable protection pipe. These characteristics have led to the 
development of a new jacking pipe, which facilitates almost continuous tunnelling due to its length and 
significantly accelerates coupling of the water circuit with a sleeve system integrated in the pipe. The 
connection of the jacking pipes is done by a tight sleeve connection system (ZSM) which consists mainly out 
of two chain grooves in which a chain will be entered to create a positive locking. In combination with the rack 
& pinion jacking frame, the installation of a new jacking pipe only takes 10 minutes. 
 
TUnIS Navigation System - E-Power Pipe® 
The navigation system is a combination of gyrocompass and Paratrack system. The gyrocompass provides 
the vertical alignment (tendency) via the pitch angle and the horizontal alignment (tendency) to the route via 
the yaw angle. The values shown always refer to the gyro. The Paratrack system serves as a control system 
to correct the gyrocompass if necessary. In order to keep the machine on the specified route, the machine 
offers the option to correct the horizontal and vertical direction. The correction is initiated via the control 
cylinders. 
 
 
Reference Projects E-Power Pipe® in 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. To date, three projects have been 
executed successfully reaching drive lengths of up to nearly 700 meters. The most challenging project has 
been the latest project in Bacharach, Germany where a total of 6 sections of 688 meters length each has 
been installed with a curve radius of 500m and an average coverage of approx. 2 meters. 
 

 
Figure 14.  Placement of the E-Power Pipe drives in Bacharach, Germany 
 
In mixed ground conditions of silt, sand, sticky clay, schist and quartzite layers, the machine achieved a best 
daily performance of 144m on drive 2 and average advance of 100mm/min over all drives. 
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Figure 15.  View on the Jobsite Bacharach, Germany 
 
 
6. OUTLOOK 
 
With the integration of the Jet Pump into the well-known technologies of Slurry Pipe Jacking (AVNS) and 
HDD, the range of these trenchless technologies have been expanded again by going longer with smaller 
diameter pipes and pipelines and to lower the frac-out risk significantly, having cleaner boreholes and to have 
the ability to work also in dry boreholes (HDD). 
 
The new AVNS slurry machine concept featuring the jet pump, so far used in the E-Power Pipe® technology 
only, presents a milestone in slurry microtunnelling pushing the boundaries towards the feasibility of longer 
drives in small diameters. In the near future, the AVNS machine concept will also be integrated in the Direct 
Pipe® technology to enable one-pass pipeline installation for longer crossings in applications smaller than 
36”. Furthermore, Herrenknecht’s new small diameter AVN-Rock series for traditional pipe jacking 
applications will also be incorporated into the AVNS Direct Pipe® concept. Thus, a new range of small 
diameter Direct Pipe® systems will emerge covering 20” to 36” pipeline diameters suitable for rock conditions 
of up to 200 MPa depending on the diameter – with a single jet pump for slurry discharge of more than 1,000 
meters. 
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Nestandardní aplikace UV technologie 
Ing. Štěpán Leitner, jednatel, Ing. Markéta Mazlová,  

Ing. Dana Luptáková 

TRASKO BVT, s.r.o. 

Existuje mnoho mýtů o možnostech a vhodnosti použití technologie skelných rukávů 
vytvrzovaných na místě pomocí UV záření. Jedním z těchto mýtů je i vhodnost použití UV 
technologie v případě kanalizace se směrovým zalomením a v případě existence oblouků na 
kanalizaci. Možnosti CIPP technologií obecně a UV technologie jako takové se neustále 
posouvají. Pomocí této přednášky si na dvou konkrétních případech představíme, jak je 
v současné době možné směrové zalomení pomocí UV technologie řešit a s jakým 
výsledkem. 

Na úvod uvedeme, jaké komplikace mohou při instalaci UV technologií u kanalizací se 
směrovým zalomením nastat: 

• Vznik vrapů na rukávci – v místě směrového zalomení vznikne na rukávci 
nařasení (vrap). Vrapy by měly, při správném provedení, vznikat v horní nebo 
dolní části dle polohy trub, směru a úhlu zalomení. Jejich velikost je závislá na 
velikosti úhlu zalomení a tloušťce stěny rukávce.  Vrapy v místě zalomení vznikají 
při instalaci jak UV technologie, tak inverzní technologie. 

• Protržení vnitřní folie i rukávce – řetězec UV lamp je tažen tažným lanem, který 
může v místě ohybu narušit vnitřní folii i sanační rukávec. Vlivem protržení vnitřní 
folie dochází ke ztrátě tlaku v rukávci a narušení konstrukce rukávce v místě 
protržení. 

 
Obr. 1 a 2 Příklad vzniku vrapů na rukávci při směrovém zalomení v případě 

instalace pomocí UV technologie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý rukávec používaný při rekonstrukci kanalizace CIPP technologiemi má svým 
výrobcem stanoven „garantovaný“ úhel zalomení, do kterého je vznik vrapů v jeho případě 
přijatelný a kdy při instalaci nedojde k protržení vnitřní folie. Např. výrobce rukávce 
Alphaliner, německá společnost RELINEEUROPE AG, udává ve svém instalačním návodu 
„garantovaný“ úhel zalomení 15°. Dále výrobce doporučuje použít v těchto případech 
speciální tažné lano, které snižuje tření a tím i riziko protržení vnitřní folie.  
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V praxi ale, dle našich zkušeností, lze realizovat i rekonstrukce kanalizace s větším než 
15°zalomením. Záleží na mnoha okolnostech a na zkušenostech realizační firmy a jejím 
posouzení, zda v tom či onom případě je ochotna na sebe vzít rizika spojená s takovým 
projektem. 

Nyní si představíme dva projekty rekonstrukce kanalizace se směrovým zalomením 
realizované naší společnosti TRASKO BVT, s.r.o. v posledních dvou letech. 

 

 
Uh. Hradiště, ul. 28. října – rekonstrukce kanalizační shybky SH 

IX 
Účelem stavby, jejímž investorem byly Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., byla 

rekonstrukce stávající kanalizační shybky pod komunikací ul. 28.října a pod zatrubněním 
(DN 1 000) potokem Olšávka. Jednalo se o dvouramennou kanalizační shybku 
z kameninových trub DN 300 a DN 400. Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav shybky, 
která měla vysoké nároky na údržbu a vyžadovala pravidelné měsíční čištění. Cílem bylo 
zajistit bezproblémové odvádění odpadních vod ze sídliště Pod Svahy I v souladu se 
současnými technickými a hygienickými požadavky na odvádění odpadních vod. 

 

Obr. 3 Schéma uložení dvouramenné kanalizační shybky 

 
 

Projekt rekonstrukce byl v první fázi navržen jako kompletní vybourání stávajícího 
kameninového potrubí a jeho nahrazení novým plastovým potrubím. Po zvážení všech 
okolností se investor rozhodl pro rekonstrukci shybky bezvýkopovou technologií vložek 
vytvrzovaných na místě (CIPP), konkrétně UV technologií. Investor byl předem seznámen 
s tím, že v místě zalomení vzniknou vrapy. 

 
Obr. 4 Zalomení ramena kanalizační shybky 

 

 

 
 

 

 

 

38



 

Technická data:  

• Popis: dvouramenná kanalizační shybka 

• DN: 300 a 400mm 

• Délka: 23m  

• Materiál: kamenina 

• Úhly zalomení: 11 a 22° 

 

 
Obr. 5 Úhly zalomení kanalizačních shybek 

 
 

Statickým výpočtem byla navržena tloušťka staticky relevantní vrstvy rukávce pro 
minimální krátkodobý modul pružnosti 8 500 N/mm2 a minimální napětí v ohybu 218 N/mm2 
pro DN 300: 3mm a pro DN 400: 4mm. 

 
Obr. 6 a 7 Vrapy vzniklé po instalaci rukávce pomocí UV technologie v místě zalomení  

 

Po vytvrzení byl proveden test vzorku ze stavby, který ověřil požadované parametry: 
modul pružnosti, napětí v ohybu, tloušťku stěny rukávce a vodotěsnost. Všech 
požadovaných parametrů bylo dosaženo. 

 

K rozhodnutí změnit technologii z výkopové na bezvýkopovou vedlo investora Slovácké 
vodárny a kanalizace, a.s. mnoho důvodů. Nejen úspora nákladů a času, ale i nemalé 
komplikace, které by výkopová metoda přinesla v podobě uzavírky komunikace, zásahu do 

11° 22° 
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komunikace a přečerpávání odpadních vod po dobu rekonstrukce (průběh výkopových prací 
byl plánován za plného provozu stávající kanalizace). 

 

Lanškroun, ul. Vančurova – rekonstrukce stoky s výškovým 
zalomením 

 

Předmětem stavby, jejímž investorem byly Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s. byla rekonstrukce betonové kanalizační stoky DN 600 v délce 260m. Důvodem 
rekonstrukce byla především netěsnost stávající kanalizačních trub převážně v hrdlových 
spojích.  Cílem bylo zajistit těsnost kanalizace a bezproblémové odvádění odpadních vod v 
souladu se současnými technickými a hygienickými požadavky na odvádění odpadních vod. 

 V úseku Š1 – Š2 na pozici 49m se nachází výškové zalomení cca 45° a ústí přímo do 
Š1.  Celková délka úseku je 53m. Výškové zalomení je řešeno tak, že na betonovou troubu 
je napojeno PE potrubí pomocí tvarovek se stejnou vnitřní dimenzí.  

 

Obr. 8 Schéma uložení stoky s výškovým zalomením 

 
 

Obr. 9 Detail výškového zalomení stoky 
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Realizace opravy takového směrového zalomení pomocí CIPP technologií je 
z technologického hlediska velmi problematická a pravděpodobně by došlo k tvorbě 
výrazných vrapů. Navíc po konzultaci s investorem se sanace nové části (PE) potrubí jevila 
jako zbytečná. Proto bylo zvoleno řešení, kdy sanace betonové roury skelným rukávcem 
vytvrzovaným UV zářením, bude ukončena cca 1m před směrovým zalomením. Zbývající 1m 
betonového potrubí bylo opraveno pomocí krátkých sanačních rukávců (KSR), které budou 
dotaženy až k PE potrubí a přechod mezi těmito dvěma materiály (skelný rukávec a KSR) 
bude zajištěn pomocí nerezového kroužku.  

 

Postup instalace byl tedy následující:  

• Vtahování sanačního rukávce bylo realizováno z Š2 stejně jako vložení řetězce 
UV lamp do kanalizace.  

• Tvrzení bylo zahájeno cca 1m před začátkem spadiště ve směru od Š1.   

• Nevytvrzená část sanačního rukávce byla vyříznuta a následně vytržena.  

• KSR v délce 1m byl instalován od kraje sanačního rukávce až na PE potrubí. 

• Přechod mezi sanačním rukávcem a KSR byl vyřešen osazením koncového 
nerezového těsnícího kroužku, který překryl konec sanačního rukávce a KSR a 
zajistil těsnost celého systému.  

 

 
Obr. 10 Detail řešení opravy stoky s výškovým zalomením 

 
 

Pro realizaci rekonstrukce stoky byl použit skelný rukávec vytvrzovaný UV zářením 
SAERTEX-LINER, typ S+ se sílou staticky relevantní vrstvy 5mm a krátkodobým modulem 
pružnosti 16 800N/m2 a napětím v ohybu 250N/m2. 

Po realizaci byl odebrán vzorek ze stavby a byl poslán do akreditované laboratoře za 
účelem ověření síly staticky relevantní vrstvy, krátkodobého modulu pružnosti, napětí 
v ohybu a těsnosti. Všech požadovaných parametrů bylo dosaženo. 
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Obr. 11 a 12 Detail výškového zalomení stoky před a po sanaci 

 

 

V tomto případě řešil investor Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. netěsnost 
stávající kanalizace, kdy její materiál i statická únosnost byla vyhovující. Bezvýkopová 
metoda byla pro tuto situaci vhodná. Zbývalo dořešit způsob opravy a napojení právě v tomto 
výškovém zalomení. Výsledek dopadl ke spokojenosti investora i nás jako realizační firmy. 

 

Při realizaci projektů sanace kanalizace pomocí CIPP technologií se potkáváme 
s různými „nestandardními“ jevy na kanalizacích, která vyžadují alternativní řešení. Zde jsme 
uvedly dva příklady nestandardních aplikací UV technologie z poslední doby, která ukazují, 
že lze téměř vždy najít vhodné řešení jak z hlediska technologického, tak z hlediska 
finančního. 
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Metody bezvýkopových oprav inženýrských sítí.

Kateřina Vosková, Martin Brož – ZEPRIS, s. r. o.

NEDODÁNO DO UZÁVĚRKY
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Bohumínský rok aneb Rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín 

 

Ing. Sodomka Michal 

OHL ŽS, a.s. 

V únoru roku 2018 se na nás obrátil budoucí objednatel s žádostí, zda umíme realizovat 
protlaky PE potrubí na větší vzdálenost a s větším množstvím chrániček v jednom vrtu. Aniž 
bychom měli přesnější informace o rozsahu díla, odpověď zněla, že ano. Toto bylo zlomové 
slovo, které nám zajistilo časovou a pracovní náplň až do ledna roku 2019. Po zhruba 
měsíčním odmlčení se objednatel opět ozval s prosbou, zda je možné si projít stavbu a začít 
domlouvat cenu a termín realizace. Až v tento okamžik jsme se dověděli, že se jedná o 
rekonstrukci kabelových tras v železniční stanici Bohumín. Tato stanice je významným 
železničním uzlem, přes který projíždějí vlaky jak na Slovensko, tak i do Polska. Možná si 
budete pamatovat, že v únoru 2016 proběhla tiskem zpráva o požáru v železniční stanici 
Bohumín. Při tomto požáru byla na několika místech poškozena velká část kabelových tras, 
které slouží k řízení provozu nejen ve stanici, ale i velká část tratí kolem Bohumína. Mimo 
provoz se během krátkého okamžiku dostalo ovládání výhybek, zabezpečení přejezdů, 
návěstidel, atd….  

Po požáru byla provedena kontrola rozsahu poškození, na jejímž základě se správce tratí 
(SŽDC) rozhodl pro celkovou rekonstrukci kabelových tras. 

Rozsah prací dle zadávací dokumentace 
Jak je uvedeno výše, až při pochůzce po budoucí stavbě (přelom března a dubna 2018) 

jsme se dověděli skutečné rozsahy požadovaných prací.  

Pro jednotlivé úseky, které měli být provedeny bezvýkopově, jsme měli vyhloubit 6 kusů 
šachet. 3 kusy startovacích a 3 kusy cílových šachet. Do takto vyhloubených šachet se po 
provedení protlaků pokládali železobetonové šachty, které se propojovaly s potrubím 
v protlacích. Velikost šachet byla 6 x 4 x 3,25 m. Pro zapažení byly použity pažnice Union a 
rozepřeny byly pomocí ocelových I-profilů. Šachty jsou situovány buď mezi koleje anebo 
v jejich těsné blízkosti.  

 Mezi šachtami jsou vedeny čtyři trasy pro jednotlivá vedení VN (vysoké napětí), NN 
(nízké napětí), SZ (sdělovací zařízení), ZZ (zabezpečovací zařízení). Trasa VN je provedena 
ze tří kusů PE chrániček d 160, trasy NN, SZ, ZZ jsou každá složena ze sedmi kusů PE 
chrániček d 160. To znamená, že mezi jednotlivými šachtami je celkem zataženo 24 kusů 
chrániček. 

  Plánované rozsahy jednotlivých úseků: 

Š1-Š2 – délka úseku dle PD 120 m (viz obr. č. 1) 

Š3-Š4 – délka úseku dle PD 155 m (viz obr. č. 2) 

Š5-Š6 – délka úseku dle PD 48 m (viz obr. č. 3) 

Celkem tedy mělo být provedeno 7 752 m protlaků.  

Celkový objem hloubených šachet: 
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6 x 4 x 3,25 = 78 m3/šachta x 6 ks = 468 m3 pažených šachet  

 
Obr č. 1: Situace úseku mezi Š1-Š2 

 
Zdroj: projektová dokumentace SUDOP Praha 

 

Obr č. 2 – Situace úseku mezi Š3-Š4 

 
Zdroj: projektová dokumentace SUDOP Praha 

 

Obr. č. 3 - Situace úseku mezi Š5-Š6 

 
Zdroj: projektová dokumentace SUDOP Praha 
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Jaké změny přinesla pochůzka a začátek realizace: 
Na již zmíněné první pochůzce a hrubém odhadu polohy jednotlivých šachet bylo patrné, 

že dojde k několika změnám. Hned na první pohled bylo zřejmé, že poloha jednotlivých 
šachet je navržena nešťastně a bude nutné jejich posunutí, u jedné šachty (Š1) dokonce 
celkové zrušení.  

Úsek Š1-Š2 – tento úsek měl začít šachtou Š1 mezi stávající šachtou původního 
kabelovodu a starým již nepoužívaným stavědlem. Zvolená pozice byla hned na počátku 
jednání rozporována. Provedení protlaků v požadovaném rozsahu a hloubkách nebyl možný. 
Po několika jednáních bylo nakonec dohodnuto, že tato šachta bude zrušena. Protlaky 
budou vyvedeny až k budově hlavního návěstidla a budou ukončeny v hloubce cca 1 pod 
terénem. I šachta Š2 změnila též svoji polohu. Tato změna byla způsobena hlavně časovou 
tísní a logistikou celé stavby, tak aby byl umožněn stálý přístup k šachtě Š3. Ta se 
nacházela mezi kolejemi, a přístup k ní byl pouze z provizorního přejezdu a těsně kolem 
šachty Š2. Díky těmto změnám se konečná délka protlaku zvětšila na 165 m.  

Obr. č. 4 – Poloha plánované šachty Š1 

 
Zdroj: výřez z PD SUDOP Praha 

 
Obr. č. 5 – Poloha plánované šachty Š2 

 
Zdroj: výřez z PD SUDOP Praha 

 

Úsek Š3-Š4 – u tohoto úseku byla též změněna poloha obou šachet. Výkop šachty Š3 
byl v nebezpečné blízkosti kolejí a při její realizaci by docházelo k manipulaci techniky 
v průjezdném profilu tratě. Ani případná traťová a napěťová výluka nepřipadala v úvahu 
z důvodu omezení provozu na hlavní průjezdné koleji, a proto došlo k posunu šachty o 8 m 
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(viz obr. č. 6). Posun Š4 byl způsoben tím, že výkop šachty byl v kolizi se stávajícím 
kabelovodem (viz obr. č. 7). Aby se zde mohla šachta vyhloubit a těleso betonové šachty 
nezasahovalo do ochranného pásma kolejí, musel být proveden posun výkopu o cca 2 m. 
Konečná délka protlaku po těchto úpravách byla 165 m. 

Obr. č. 6 – Poloha plánované šachty Š3 
 

 
Zdroj: fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

 
Obr. č. 7 – Poloha plánované šachty Š4 

 

 
Zdroj: výřez z PD SUDOP Praha 

Úsek Š5-Š6 – jednalo se úsek, kterým se měla celá realizace zahájit. Ovšem při výkopu 
sond bylo zjištěno, že v místě šachty Š6 je tolik IS, že umístění šachty dle PD není 
proveditelné. V kolizi byl vodovodní přivaděč DN 500, betonová šachta horkovodu a několik 
kabelů dráhy, o jejichž funkčnosti po požáru nikdo moc nevěděl. Na základě těchto 
skutečností byl projektant pověřen kompletním přepracováním tohoto uzlu. Výsledkem bylo 
zrušení dvou kusů šachet a rozmístění jednotlivých kabelových tras různě po nádraží.  

 Realizace 
Po všech peripetiích (kolize s IS, schválení a vybudování provizorního přejezdu k Š2) 

byla stavba zahájena 10. října 2018. Jako první jsme začali hloubit šachtu Š4. Byla to i 
taková větší „kopaná sonda“, jelikož v rámci přípravy stavby nebyl proveden geologický 
průzkum a vycházelo se pouze z předchozích staveb. Do hloubky 3 m se vyskytovala jílovitá 
zemina, od tří metrů se již začali objevovat vodonosné štěrkopísky. Po šachtě Š4 se ihned 
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začala hloubit šachta Š3 a současně byla připravována vrtná souprava Grundodrill 25 N na 
provedení prvního pilotního vrtu z Š4. Po ukončení výkopu šachty Š3 bylo též zahájeno 
svařování potrubí. Pro tuto operaci jsme měli vyčleněný pruh zeleně mezi kolejemi široký 7 
m a dlouhý 160 m (viz obr. č. 8) s tím, že kolem nás ještě projížděla technika, která 
obsluhovala šachtu Š3 (vyvážení bentonitu, převoz vrtného nářadí, navážení nového potrubí, 
atd….). Hned u prvního pilotního vrtu se začala objevovat náročnost jeho provedení. Dost 
často se stávalo, že během vrtání jsme ztráceli signál z měřící sondy. Na vině bylo značné 
množství železa kolem nás a velké množství různých kabelů pod námi. Hned za šachtou Š4 
jsme museli prudce klesat tak, abychom byli schopni podejít a nepoškodit stávající 
kabelovod, ve kterém stále fungovala část kabelů. Větší část trasy byla vedena v průměrné 
hloubce 5,5 m. I přes tuto hloubku se nám stalo, že se část bentonitového výplachu dostala 
na povrch mezi  koleje (viz obr. č. 9). Dalším důležitým úkolem bylo udržení dostatečné 
vzdálenosti jednotlivých vrtů, aby nedošlo k poškození již zatažených chrániček. Požadavek 
na jejich rozestupy v šachtě byl 0,5 m mezi NN x ZZ x SZ. Odstup mezi SZ a VN měl být 0,8 
m.  

Celý tento úsek (mezi Š4-Š3) byl dokončen 15.11.2018 a to včetně položení betonových 
šachet (to zajišťoval objednatel) jsme ho realizovali 5 týdnů. Současně s tímto úsekem byly 
realizovány jednotlivé protlaky, které nahradily úsek Š5-Š6. Tyto protlaky prováděla vrtná 
souprava Grundodrill 15X, která zatahovala potrubí po třech chráničkách do jednoho vrtu.  
Tyto protlaky byly dokončeny v prvním týdnu v prosinci. 

Obr. č. 8 – Pohled od Š2 na Š3 – svařování potrubí 

 
Zdroj: fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

48



Obr. č. 9 – Výron bentonitu do kolejiště 

 
Zdroj: fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

Druhý úsek byl na realizaci o trochu náročnější. Jednak tím, že jsme v jednom místě 
protlaky podcházeli stávající kabelovod a dostali jsme se do hloubky až 7,5 m (ve 
vzdálenosti 30 m od startovací šachty) a za druhé nás začalo limitovat i počasí (sněžení a 
mráz). Trasa tohoto úseku byla již vedena i pod průjezdnými kolejemi a pod dvěma 
nástupišti. I na tomto úseku jsme výrazně bojovali s fyzikou při hledání signálu z měřící 
sondy. Místo pro zahájení pilotního vrtu bylo zvoleno u hlavního stavědla (jednalo se o 
logisticky i technologicky vhodné místo). První vrt tohoto úseku jsme začali provádět 
28.11.2018. Celý úsek byl nakonec dokončen 15.1.2019. Celková doba realizace tedy byla 
7,5 týdne včetně svátků, kdy se nepracovalo a včetně tří dnů, kdy nebylo možné kvůli mrazu 
realizovat vrtné práce. V těchto dnech dosahovaly denní teploty hodnoty až mínus 8°C.  

Po dokončení protlaků byly šachty vyčištěny a na dně jsme provedli podkladní beton (viz 
obr. č. 10). Na takto připravený podklad objednatel položil betonovou šachtu, do které po 
drobných komplikacích byly propojeny jednotlivé chráničky. Vzhledem k tomu, že byl 
požadavek na vodotěsnost prostupu chrániček, byla na těsnění použita speciální těsnící 
manžeta. Největším úskalím tohoto řešení bylo, že každá chránička musí být do šachty 
navedena kolmo. Proto jsme byli nuceni část potrubí odkopat a uvolnit. Takto uvolněné 
potrubí jsme pomocí elektrotvarovek a oblouků navedli do požadovaného směru.   

 
Obr. č. 10 – Šachta připravená na pokládku betonové šachty 

 
Zdroj: fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 
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Závěr 
Na konci ledna nám skončil „bohumínský rok“. Zakázka to byla dlouhá a práce byla dost 

náročná. V přiložené tabulce je porovnání toho, co bylo v plánu postavit a co ve skutečnosti 
bylo postaveno. 

Tab. č. 1 – Porovnání plánovaných prací se skutečně provedenými 

Úsek Druh práce Plán dle PD Skutečnost Rozdíl 

Š1 – Š2 
Výkop šachet 2 ks 1 ks -1 ks 

Protlaky 2 880 m 3 960 m + 1 080 m 

Š3 – Š4 
Výkop šachet 2 ks 1 ks -1 ks 

Protlaky 3 720 m 3 960 m + 240 m 

Š5 – Š6 
Výkop šachet 2 ks 0 ks* -2 ks 

Protlaky 1 152 m 1 498 m + 346 m 

Celkem 
Výkop šachet 6 ks 2 ks -3 ks 

Protlaky 7 752 m 9 418 m + 1 666 m 

* pažené šachty nahrazeny lokálními výkopy 

Z tabulky je patrné, že došlo k značnému navýšení délky protlaků, a to hlavně z důvodu 
špatně zvolených míst startovacích a cílových šachet. Každopádně v současné době jsou již 
chráničky vystrojeny kabely, které jsou již v provozu. 
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Sanace vodovodního přivaděče pitné vody 
Valašské Klobouky-Brumov-Bylnice metodou 

Compact Pipe.
Petr Holeš ml. – WOMBAT, a. s.

NEDODÁNO DO UZÁVĚRKY
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Význam výplachových směsí pro úspěch 
řízeného horizontálního vrtání  

 

 Ing. Ivan Demjan,  

TALPA-RPF, s.r.o., Ostrava, Česká republika 

 

Řízené horizontální vrtání je velmi sofistikovaná činnost. Bylo by chybou si myslet, že 
stačí mít stroj s dostatečným výkonem a můžeme s ním dosáhnout jakéhokoliv cíle, který se 
na obchodním trhu objeví. Mnohem důležitější než stroje jsou totiž lidé, kteří je obsluhují, 
jejich dovednosti a znalosti. Každý vrt je prováděn v jiných podmínkách. O jeho úspěšnosti 
rozhoduje schopnost obsluhy těmto změnám přizpůsobit technologii provádění. Základem je 
výběr vhodného výplachu a parametrů vrtání.  

Úvod 
Technologie řízeného horizontálního vrtání je dle mého názoru mezi stavaři dostatečně 

známá, při výstavbě infrastruktury se s ní setkáváme každodenně a dalo by se tedy 
předpokládat, že její principy není nutné zvláště podrobně prezentovat. Proto mne občas 
překvapí dotaz, který ukazuje, že míra znalostí u odborné veřejnosti není příliš hluboká. 
Pracovníci technického úseku jedné vodárenské společnosti se mne zeptali, jestli je 
v pořádku, že vrtaři, kteří jim provádějí bezvýkopovou pokládku vodovodního řadu v obci, 
nepoužívají bentonitový výplach a vrtají pouze s použitím čisté vody. Ve většině případů se 
dá tento postup označit jako hazard, který může vést k nevratnému poškození vtahovaného 
plastového potrubí nebo dokonce k jeho utržení. Skrytá vada může po čase způsobit 
poruchu vodovodu se všemi důsledky. Na druhé straně pro vrtaře samotné to znamená 
zvýšení jednotkových nákladů, ačkoliv oni jsou přesvědčeni, že ušetřili. 

Proto jsem se rozhodl, že dnešní přednášku zasvětím problematice významu správného 
používání výplachů jako klíčového nástroje pro úspěšnou realizaci řízeného horizontálního 
vrtání.  

 

Vrtný výplach  
 Řízené horizontální vrtání je postaveno na provedení řízeného pilotního vrtu, který je 

veden v požadované trase mezi startovací a cílovou jamou. Tento vrt je obvykle malého 
průměru a pro vtažení potrubí musí být nejprve rozšířen. Během tohoto rozšiřování je 
nezbytné z vrtu vymístit dostatečný objem zemin nebo jiných materiálů tvořících okolí vrtu 
tak, aby bylo možné vtáhnout potrubí. Podmínkou je provedení otvoru o 20 až 50 procent 
většího, než je průměr vtahovaného potrubí. Pokud to neuděláme, vrtné nářadí pouze 
rozvolní vrtanou zeminu a při vtahování potrubí pak přebytečný materiál ve formě husté kaše 
částečně tlačíme před sebou, částečně odchází dozadu kolem vtahované trubky a ve velké 
míře je vtlačován do stran. Vyplývá z toho, že potrubí je podstatně více namáhané a stroj 
musí vynaložit mnohem větší sílu pro dokončení operace vtažení potrubí do vrtu. U malých 
profilů potrubí může velmi snadno dojít k překročení maximálních tahových sil (viz tab. č. 1) a 
poškození potrubí, rovněž dochází k významnému prodloužení doby vtahování.  
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Tab. 1 Maximální povolená síla v tahu  

Maximální povolená síla v tahu F c pro trubky PE 100 a PE 100 RC 

Průměr PN 6 (SDR 26) PN 10 (SDR 17) PN 16 (SDR 11) 
potrubí 

Fc e 
Hmotnost 

Fc 
e Hmotnost 

Fc 
e Hmotnost 

            
[mm] 

[kN] [mm] 
[kg/m] 

[kN] 
[mm] [kg/m] 

[kN] 
[mm] [kg/m] 

            
                    

63       8,48 3,8 0,71 12,51 0,71 1,05 
75       11,96 4,5 1 17,48 1 1,47 
90       17,22 5,4 1,45 25,29 1,44 2,12 

110 16,75 4,2 1,41 25,73 6,6 2,16 37,7 2,15 3,17 
125 21,75 4,8 1,83 32,81 7,4 2,76 48,82 2,75 4,1 
160 35,95 6,2 3,02 53,9 9,5 4,53 80,03 4,51 6,72 
180 45,03 6,9 3,78 68,29 10,7 5,74 101,15 5,72 8,5 
200 55,82 7,7 4,69 84,39 11,9 7,09 124,74 7,07 10,48 
225 70,16 8,6 5,89 106,89 13,4 8,98 158,04 8,95 13,28 
250 87 9,6 7,31 131,23 14,8 11,02 194,52 10,99 16,34 
315 138,17 12,1 11,61 208,88 18,7 17,55 308,79 17,49 25,94 
400 221,89 15,3 18,64 336,21 23,7 28,24 498,95 28,15 41,91 

Zdroj: Wavin Ekoplastic 

Hlavní úkoly výplachu 
 

• Zajišťuje stabilitu vrtaného otvoru zpevněním a udržováním stěn tunelu 

• Vynáší odvrtanou zeminu z vrtu 

• Udržuje částečky ve vznosu (zpomaluje jejich sedimentaci) 

• Zajišťuje chlazení vrtných nástrojů 

• Snižuje tření během vrtných prací i během vtahovaní potrubí do vrtu 

• Vytváří ve vrtu hydrostatický tlak, který napomáhá stabilizaci stěn vrtu a omezuje 
přítoky vody do vrtu 

 

Výplach je tvořen suspenzí bentonitu ve vodě, jeho vlastnosti jsou často doplňovány 
polymery. Bentonit je jílovitá hornina, vzniklá zvětráváním třetihorních čedičů v alkalickém 
prostředí. Z 85% obsahuje montmorillonit, minerál ze skupiny fylosilikátů, který je nositelem 
charakteristických vlastností bentonitu. Tou je velká sorpční schopnost, bobtnavost a vysoká 
plasticita. Tyto vlastnosti má díky své struktuře – je tvořen nepravidelnými 
submikroskopickými částečkami, které umožňují vázat vodu. 1 gram běžného jílu má vnitřní 
plochu 2 m2, kdežto montmorillonit stejné váhy 600 až 800 m2. Bobtnání si můžeme 
představit tak, že částečky vody snadno pronikají mezi destičky bentonitu a odtlačují je od 
sebe. Tímto procesem vznikne silně viskózní tekutina, která je schopna udržet ve vznosu 
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částečky odvrtané zeminy a pokud ve vrtu zajistíme proudění dostatečné rychlosti, pak tyto 
částečky vynese do jam a splní tak své poslání. Zároveň vytváří na stěnách vrtu tzv. filtrační  

Obr. 1 Filtrační koláč 

 
Zdroj: Stefan Gottschalk, Bohrmeisterschule 

 

Obr. 2 schéma funkce filtračního koláče na stěně vrtu 
 

 
Zdroj: Stefan Gottschalk, Bohrmeisterschule 

 

koláč, který blokuje únik výplachu stěnami vrtu, respektive pronikání okolních vod do vrtu. 
Jednou z důležitých podmínek pro nastartování bentonitové suspenze je pH vody, které se 
musí pohybovat mezi 8,5 až 9,0. Proto je nutné záměsovou vodu před přípravou 
bentonitových suspenzí upravovat přidáním uhličitanu sodného. Uhličitan sodný rovněž 
upravuje tvrdost vody, přílišná tvrdost vody blokuje funkci aditiv a dosažení potřebných 
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vlastností výplachu. Otázka kvality záměsové vody je často podceňována. Vrtné osádky 
používají jakoukoliv vodu, která je k dispozici a bývají překvapeni, že jejich oblíbená 
receptura dnes nefunguje. 

Pro úspěšnou realizaci technologie HDD můžeme ovlivňovat především tyto vlastnosti 
výplachu: 

• Viskozita směsi – je daná zvolenou recepturou a měla by odpovídat především 
charakteru horninového prostředí vrtu 

• Schopnost výnosu - je daná poměrem pevných částeček výnosu na jednotku 
výplachu. Pro písky, štěrky, valouny nebo skalní prostředí je tento poměr 1/1, pro 
jíly platí poměr 2/1 až 6/1.  

• Schopnost vytvořit filtrační koláč 

• Gelovací schopnost 

• Rychlost proudění výplachu ve vrtu, daná zvoleným průměrem vrtu a průtokem, 
který je nastaven na výplachovém čerpadle na vrtné soupravě. Tento důležitý 
parametr souvisí se sedimentací částic, které přepravujeme výplachem. Osádky 
často mají tendenci pracovat s nižším průtokem výplachu, dochází pak 
k sedimentaci částic a ke kolapsu vtahování potrubí.  

 

Potřebný objem výplachu:  
Tento výpočet nám říká, jaké množství výplachu potřebujeme pro úspěšné vtažení 

potrubí do vrtu a je jedním z důležitých parametrů pro výběr vhodné vrtné soupravy.  

 

 
 

 

kde 

  .. potřebný objem výplachu 

 .. objem odvrtaného tunelu 

  .. poměr výnos/výplach  

 .. nastavený průtok čerpadla 

Rychlost proudění výplachu ve vyvrtaném tunelu 
Během rozšiřování vrtu se vrtný výplach ve vrtu pohybuje rychlostí, danou aktuálním  

průtokem výplachového čerpadla, průměrem vrtaného tunelu a rychlosti vrtání. Rychlost 
pohybu výplachu by neměla klesnout pod kritickou hodnotu, při které dochází k významné 
sedimentaci přepravovaných částeček odvrtané zeminy. Na dně vrtu se hromadí tzv. cutting 
bed a větší část odvrtaného materiálu zůstává ve vrtu. Během vtahování potrubí pak tento 
materiál vytvoří před vtahovaným potrubím zátku, která brzdí pohyb potrubí. Část materiálu 
uniká podél potrubí dozadu, svírá jej a může jej i zcela zastavit, případně může dojít 
k překročení meze průtažnosti materiálu a k devastaci potrubí. Proto je důležitá volba 
průměru rozšiřovací vrtné hlavy a zároveň nastavení výplachového čerpadla na dostatečný 
průtok a odpovídající rychlosti vrtání. Častou chybou vrtařů je příliš vysoká rychlost vrtání 
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v dobrých půdních podmínkách během rozšiřování. Výsledek je nedostatečně vypláchnutý 
vrt a komplikace při vtahování potrubí. 

Geologické podmínky jako klíčový faktor pro výběr výplachu 
 

Komplikací při výběru správné receptury výplachu je skutečnost, že neexistuje 
univerzální složení vhodné pro všechny situace. Podmínky dané geologií se pro jednotlivé 
vrty mohou diametrálně lišit, pro dosažení optimálních vlastností výplachu musí být použity 
různé receptury. Často se podmínky mění i během jednoho vrtu v takovém rozsahu, že pro 
každou část vrtu musí být použita jiná výplachová směs.  

 

Obr. 3 Vrtný výplach ve výkopu, detail konzistence výplachu 
s viditelnými částečkami materiálu 

 
Zdroj: Ing. Ivan Demjan, TALPA-RPF 

 

Obecně se dají půdní podmínky rozdělit do tří základních skupin:     

• Zeminy soudržné – patří zde zeminy s převažujícím podílem jílové složky. 
Vyvrtaný tunel je stabilní. Problémy, které se zde vyskytují, souvisí často 
s bobtnavostí jílu a následným zmenšováním vyvrtaného tunelu, v extrému 
vedou až ke svírání potrubí a kolapsu vrtu. Úkolem výplachu je navíc zamezit 
bobtnavosti jílů. K bentonitu se přidávají jako aditivum polymery ze skupiny 
PHPA, které  společně s bentonitem ve směsi uzavřou částečky jílu tak, aby se 
k němu nedostala voda. 
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• Zeminy nesoudržné – jsou tvořeny písky nebo štěrky a úlohou výplachu je 
vytvořit dostatečně silný  filtrační koláč a stabilizovat tak vyvrtaný tunel a zamezit 
infiltraci výplachu do okolního prostředí. Aditiva používaná v tomto případě pro 
posílení vlastností bentonitu jsou například polymery skupiny PAC a  xantamová 
guma zlepšující vytváření gelu. 

• Kompaktní horniny  - vrtání ve skalním prostředí vyžaduje speciální vrtné nářadí, 
které postupně rozemílá horninu. Vyvrtaný tunel je obvykle stabilní, úlohou 
vrtného výplachu je tedy především vynést částečky horniny do jam, jeho 
receptura je ovlivněna především rozměrem částeček a vychází z receptur pro 
nesoudržné zeminy 

 

Důležité přísady vrtného výplachu 
 

Tab. 2 Důležité přísady vrtného výplachu 
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HDD	bentonit
Elektrolyt
Soda
Polyacrylamid
Polyanionická	celuloza
Mazadlo
Škrob
Xantanová	guma
hlavní	vlastnost
vedlejší	vlastnost  

Zdroj: Stefan Gottschalk, Bohrmeisterschule 

 

• Polyanionická celulóza silně snižuje filtraci a velmi dobře stabilizuje vodní 
formace. Příkladem je produkt EZEE PAC společnosti AWC. 

• Xantamová guma již v malém množství zajišťuje tvorbu gelu, čímž značně 
podporuje vynášecí schopnost vrtné směsi, například XAN BORE společnosti 
AWC. 

• Polyacrylamid (PHPA) způsobuje uzavření velmi malých částic zeminy do tzv. 
kapslí a tím zamezuje jejich reakce s vodou. Účinkem PHPA nedochází 
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k zalepování vrtného nářadí a tím je snížen třecí odpor. Pozor, při předávkování 
dochází k flokulaci bentonitu! 

• Elektrolyt, který se nachází v přírodních látkách jako je sádra nebo draselné soli, 
velmi účinně zabraňuje jílovým formacím reakci s vodou  

Častou otázkou, která se ve vztahu k výplachům objevuje, je vliv na životní prostředí. Je 
dobré říci, že většina používaných směsí jsou přírodní materiály, minerály nebo látky, které 
nejsou zdraví nebezpečné a často jsou používány i v potravinářství nebo kosmetice. 
Všechny používané látky odpovídají nárokům evropských norem v této oblasti. 

Závěr 
Předchozí odstavce ukazují význam používání výplachových směsí pro řízené 

horizontální vrtání. Nepředpokládám, že by tento stručný popis problematiky mohl dát 
někomu návod, jak správně vrtat. Spíše by měl být důvodem k zamyšlení pro ty vrtaře, kteří 
doposud vrtné výplachy nepochopili anebo je úplně ignorují.  

 

Literatura: 
[1] Stefan Gottschalk, Skript Spülungskreislauf 2017 
[2] Podklady a firemní materiály AWC 
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Rizika jako předzvěst claimů. 
Karel Franczyk - ISEKI CZ
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