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REALIZACE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
BEZVÝKOPOPOVÝMI TECHNOLOGIEMI
VE SPOLEČNOSTI CHEVAK Cheb, a.s.
Ing. Václav Šmíd,
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, PSČ 350 02
Ve společnosti CHEVAK Cheb, a. s. se bezvýkopové technologie využívají poměrně
často a to jak při výstavbě nové, tak i obnově vodohospodářské infrastruktury.

Úvod
Používání bezvýkopových technologií v rámci výstavby a obnovy vodovodních a
kanalizačních sítí má spoustu nezpochybnitelných důvodů.
•

Omezení výkopových a zemních prací.

•

Snížení podstatné části zemních prací = snížení nákladů

•

Prodloužení životnosti stávajících potrubí

•

Umožnění realizace instalace potrubí
nerealizovatelné nebo příliš nákladné

•

Minimalizace omezení dopravy a osob kolem staveniště

•

Minimalizace ovlivnění životního prostředí

v místech,

kde

výkopem

je

to

Výskyt lázeňských oblastí s ochranou léčivých přírodních zdrojů v území okresu Cheb
častokrát omezuje stavební činnost při realizaci obnovy potrubí otevřeným výkopem.
Důvodem je riziko změny hydrogeologických podmínek nebo i možná kontaminace
podzemních vod. I to je jeden z důvodů proč společnost CHEVAK Cheb, a.s. dlouhodobě
využívá bezvýkopových metod v rámci obnovy a výstavby nového vodohospodářského
majetku.

Realizované bezvýkopové technologie u společnosti CHEVAK
Cheb, a.s
Výstavba nových sítí:
•

Neřízené vrtání

•

Horizontálně řízené vrtání

•

Řízené protlaky –Mikrotuneling

Obnovy stávajících sítí:
•

Obnovy potrubí metodou „close - fit“

•

Obnovy potrubí vytažením stávajícího (například metoda Hydros)

•

Obnovy potrubí rozrušením stávajícího potrubí a zatažením nového (berstlining)
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•

Sanace porubí cementací nebo polyuretanovým nástřikem

•

Zatahování pevného potrubí do stávajícího (relining)

•

Vložkování rukávem - potrubí vytvrzované na místě

.

První realizace bezvýkopových technologií
Kanalizační síť
První realizací bezvýkopové technologie byly realizovány na kanalizační síti. Byla to
instalace inverzního rukávce, která byla provedena v roce 1997 v Mariánských Lázních na
Husově ulici. Jednalo se o stoku DN 500 a úsek dlouhý 60m uložený pod tratí ČD v hloubce
8,8 – 9,2m. Problematické uložení stoky bylo důvodem pro zkoušku u nás nové a neznáme
technologie. Tato instalace byla v zásadě předváděcí stavba, která předvedla nová zajímavá
poznání a to nejen v rychlém způsobu provádění obnovy stávající kanalizační sítě v
zástavbě.
Cena realizace: 617 tis. Kč

Další sanace kanalizací byla provedena poměrně záhy – v roce 1998, 1999 a opět
v Mariánských Lázních. Vzhledem k velmi častému výskytu léčivých pramenů v blízkosti
kanalizačních stok je při každé sanaci nutný souhlas Českého inspektorátu lázní (ČIL) a
mnohdy je vyžadována i přítomnost hydrogeologa na stavbě. Pro některé opravy
bezvýkopovými metodami jsme museli také zpracovat studii posouzení vlivu stavby na
životní prostředí.
Proto jsme v historické části Chebu provedli malou stavbu – sanace kanalizace DN
400/600 mm v délce 13 m. Záměrem této stavby bylo prokázat, že tato technologie neovlivní
chemismus okolního prostředí natolik, aby byla ohrožena jeho kvalita (proveden
atmogeochemický průzkum). Do netěsného potrubí byl osazen ochranný preliner a byla
zatažena plstěná vystýlka KAWO, sycená epoxidovou pryskyřicí, užívaná pro sanaci
vodovodních řadů.

Informace o možnosti využití sklolaminátových vložek vytvrzovaných UV lampami nám
byly známé již v roce 2004, avšak vzhledem k příliš vysoké ceně tato metoda nebyla námi
využívána. O instalaci první UV technologie nás přesvědčila vhodnost použití v citlivém
lázeňském prostředí, nebyla možnost úniku sytící pryskyřice a již srovnatelná cena s
plstěnými rukávy. Přesto v některých místech, v lázeňském prostředí byl instalován preliner.
Při hodnocení inverzních a sklolaminátových rukávů v jednom výběrovém řízení byly
neustále posuzovány velice rozdílné nabídky v navržené síle stěn vložek, díky různým
technickým vlastnostem nabízených materiálů, ovšem nedokázali jsme toto přesně hodnotit.
Informace o vlastnostech používaných vložek a sílu stěny rukávce určoval dodavatel dle
svého uvážení.
První instalaci UV technologie provedl vybraný dodavatel ve Františkových Lázních ulici
Budovatelská v roce 2008 u profilů potrubí DN 200 - 300 v délce 213m a tloušťka stěny
rukávce byla 4,2mm.

Vodovodní síť
V roce 1999 proběhla realizace rekonstrukce vodovodu DN 100 v Mariánských Lázních
v ulicích Kolárova, Průběžná, Palackého a Na Průhohu metodou Hydros v délce 965 m
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včetně bezvýkopové výměny vodovodních přípojek v celkové délce 118m. Jednalo se o první
realizaci obnovy vodovodu v trase stávajícího. Jednalo se také o první zkušenosti s realizací
suchovodů náhradního zásobování v průběhu výstavby, čímž došlo k minimalizaci ovlivnění
odběratelů pitné vody.
Cena realizace: 5 154 tis. Kč

V roce 2000 byla realizována epoxidace části výtlaku DN 400 z ÚV Nebanice - VDJ Ján
délce 3,5 km. Cílem stavby bylo snížení přenosu železa při dopravě pitné vody do dalších
spotřebišť.
Cena realizace: 7 224 tis. Kč

Významné realizace bezvýkopových technologií
Kanalizační síť
V roce 2001-2002 proběhla realizace akce „Bezvýkopové rekonstrukce kanalizace –
Mariánské Lázně 1. a 2. etapa“ financovaná z projektu CBC Phare (60 % dotace). V rámci
této akce byly také provedeny obnovy kanalizace z více jak ze dvou třetin bezvýkopovými
technologiemi a to vložkováním v délce 5 683 m, berstlining a relining v délce 1 932 m. Opět
se jednalo o instalaci v 1. a 2. ochranném pásmu léčivých pramenů. Byla prováděna
instalace plstěných rukávců sycených epoxidovými pryskyřicemi s prelinerem. Toto
znamenalo značné prodražení projektu. V té době svou lokalizací v lázeňském území a
zejména rozsahem, nebyla v Evropě obdobná stavba realizována. Dokladem tohoto je
získání zvláštní ceny odborné poroty FOR ARCH Karlovy Vary Stavba Kraje roku 2003 a
získání celosvětového titulu stavba roku za použití bezvýkopových technologií na
Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v roce 2004. Dále byla tato
akce oceněna v rámci SOVAK jako Vodohospodářská stavba roku 2005.
Cena realizace: 157 000 tis. Kč.
Vodovodní síť
V roce 2017-2019 proběhla realizace akce „Obnova přivaděčů prameniště ÚV Nebanice“
financovaná z vlastních prostředků společnosti. Akce byla atypická především tím, že
veškeré stavební práce byly realizovány v ochranném pásmu vodního zdroje.
Hlavní úkol při realizaci projektové dokumentace „Obnova přivaděčů prameniště ÚV
Nebanice“ bylo minimalizovat výkopové práce.
Důvod:
•

Realizace stavby v ochranném pásmu vodního zdroje

•

Potrubí je v pozemcích cizích vlastníků bez uzavřených smluv na služebnosti.

•

Vysoká hladina podzemní vody.

•

Zrychlení výstavby.

•

Rekonstrukci je nutné provést bez odstávky celého prameniště.

•

Minimalizovat finanční náhrady za újmy hospodaření zemědělců.

Proto pro rekonstrukci přivaděčů DN 300 – 600 (celkové délky 4 912 m) byla navržena
bezvýkopová metoda vložkováním PE potrubí (vložka PE Hostalen CRP 100, SDR 17), které
bylo zatahováno pomocí redukční čelisti do stávajícího potrubí s efektem CLOSE – FIT. Při
realizaci byla zhotovitelem délka zátahů optimalizována. Z původních více jak 25 zátahů po
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150 – 200 m bylo realizováno celkových 12 zátahů s délkami jednotlivých úseků až 800 m.
Tímto tím došlo k menším zásahů do zemědělských pozemků.
Rekonstrukce armaturních šachet (20 ks) byla projektovávána jako betonáž šachet
v místě stávajících a tak, že stávající šachta z jedné strany tvoří ztracené bednění. Vystrojení
šachet včetně žebříků poklopů bylo navrženo z nerezu. Při realizací stavby místo složité a
časově nevýhodné betonáže šachet na místě byly veškeré stávající šachty nahrazeny
prefabrikovanými betonovými šachtami. Šachty byly dováženy na stavbu z výroby včetně
armatur a nerezových rozvodů.
Stavební obnova čerpacích stanic (6 ks) spočívala v sanaci železobetonových stěn a
stropů včetně trámů pomocí sanační malty. Stávající železobetonové manipulační lávky byly
vybourány a nahrazeny nosnou nerezovou konstrukcí s kompozitovými rošty s osazením
nových žebříků a poklopů z nerezu.
Stavební obnova jímacích vrtů (21 ks) spočívala v sanaci železobetonových stěn pomocí
sanační malty. Při realizaci místo sanace vrtů byly vyrobeny prefabrikované vložky
z korugovaného PE-materiálu, včetně žebříků a poklopů, které byly do vrtů vloženy.
Násoskové řady a jejich obnova byla projektována v otevřeném, paženém výkopu
pokládkou nového potrubí LT DN 150 a LT DN 200 (celkové délky 2 549 m). Pro bezpečné
zajištění dopravy vody potrubím z vrtu do studny čerpací stanice bylo nutno zajistit
stoupající, rovnoměrný sklon potrubí. Vzhledem ke komplikovaným základovým poměrům v
území, kde podzemní voda může dosáhnout k povrchu terénu, bylo navrženo ukládání
potrubí na piloty. Obnova násoskových potrubí byla realizována z velké části bezvýkopovou
technologií berstlining. Správnost uložení potrubí byla pak kontrolována pomocí kamerových
prohlídek s měřením spádů.
Cena realizace: 118 338 tis. Kč

Závěr
Společnost CHEVAK Cheb, a.s. má dlouhodobě dobrou zkušenost s realizací staveb
bezvýkopovými technologiemi. Mnohdy se jedná také o jedinou možnost, jak stavbu
realizovat. Věříme, že s požadavky investorů se tento obor staveb bude i nadále rozvíjet se
směřováním k zefektivňování a zkracování doby výstavby.
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Využívání bezvýkopových technologií v rámci
společnosti BVK, a.s.
Jaromír Peška
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Úvod do problematiky
V poslední době se v rámci staveb, jejichž realizaci zajišťujeme, setkáváme
především s požadavkem na výrazné krácení termínů uzavírek ulic, v nichž probíhají
práce na rekonstrukci či opravě kanalizačních stok a vodovodních řadů. Velkou roli
v tomto případě sehrávají především různé sociální sítě a média vyvolávající enormní
tlak na vedení města. Celou situaci navíc komplikuje velké množství realizovaných
dopravních staveb, v jejichž důsledku dochází k značnému zhuštění automobilové
dopravy v městě Brně a vzniku významných dopravních omezení a uzavírek.
Krácení termínů prováděných prací na našich stavbách při zajištění realizace
vlastních prací s minimálním negativním dopadem na obyvatele se tak v poslední
době stal prioritou. Celou situaci navíc komplikují požadavky na provedení oprav
našich sítí z důvodu realizace významných dopravních staveb ovlivňujících celkovou
dopravní situaci. V nedávné minulosti jsme tak operativně přistoupili k realizaci
opravy kanalizace profilu DN 500/750 v ulici tř. Generála Píky nebo kanalizace
stejného profilu v ulici Křenová. V obou místech byla kanalizace opravena
bezvýkopovou metodou za použití rukávce z netkané textilie sycené polyesterovou
pryskyřicí a v obou případech se jednalo o provádění prací na kanalizaci z důvodu
realizace opravy havarijního stavu tramvajové trati nacházející se nad naší sítí.

Využití bezvýkopové technologie s ohledem na dopravní situaci v loňském roce
Abychom vyhověli aktuálním potřebám společnosti, jsme i my nuceni změnit náš
přístup k realizovaným opravám a rekonstrukcím našich sítí, a začít více využívat
technologické postupy, které jsou v hustě obývané městské aglomeraci přátelštější
vůči svému okolí.
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V loňském roce došlo ke vzniku havarijní situace na kanalizačním řadu profilu DN
600/900 v ulici Tržní, která je v současnosti jednou z důležitých dopravních tepen
města Brna a navíc v důsledku provádění stavební činnosti na stavbě „Tramvaj
Plotní“ její dopravní zatížení ještě vzrostlo. Přestože se jednalo o havarijní stav
kanalizační stoky, nebylo nám s ohledem na dopravní situaci umožněno provést
opravu kanalizace v otevřeném výkopu. Po dohodě s dotčenými orgány jsme proto
přistoupili k provedení opravy havarované kanalizace bezvýkopovou technologií
vystýlkou KAWO.

V měsících červnu a červenci jsme tak za necelé čtyři týdny

provedli opravu havarované kanalizační stoky v celkové délce 134 m a to při využití
pouze lokálních záborů vozovky, přičemž realizované práce na opravě kanalizace
nevedly k časově významnému omezení dopravy. Ta byla dotčena a omezena jen
v krátkých časových úsecích bez výraznějšího dopadu na její plynulost.

Obr. 1 Havárie na kanalizaci v ulici Tržní

Obr. 2 Realizace prací v ulici Tržní

Bezvýkopové technologie na stavbách v roce 2020

Stav dopravní infrastruktury a s tím související dopravní situace v městě Brně se i v
letošním roce stále častěji odráží ve výrazném tlaku vedení města Brna na rychlost
prováděných prací při obnově našich podzemních sítí. V letošním roce jsme tak
v rámci

oprav

našich

sítí

přistoupili

k výraznějšímu

8

využití

bezvýkopových

technologií. Jednou z takových staveb je oprava kanalizace z roku 1927 v ulici
Durďákova. Realizace opravy kanalizace v této ulici bezvýkopovou metodou za
použití rukávce z netkané textilie, nám umožnila výrazně zkrátit termín provádění
prací v dané lokalitě. Navíc nám použití bezvýkopové technologie umožnilo provést
opravu kanalizace profilu DN 500/750 v délce 293 m s výrazně nižším negativním
dopadem na obyvatele této ulice a blízkého okolí. Po celou dobu provádění prací
byly v ulici realizovány pouze lokální zábory komunikace umožňující nepřetržité
parkování vozidel obyvatel ulice a blízkého okolí. Oproti realizaci prací na kanalizaci
v otevřeném výkopu tak došlo k výraznému zkrácení lhůty prováděných prací.
Současně s tím jsme snížili rozsah vyvolané obnovy komunikačních ploch, a to
v důsledku minimalizace záborů komunikace, což se významně projevilo ve
finančních nákladech stavby. V současné době již byly práce v ulici dokončeny,
dotčené komunikační plochy lokálně zapraveny a celá ulice je dnes plně využívána
svými obyvateli.
Smlouva o dílo na opravu kanalizace v ulici Durďákova byla se zhotovitelem
uzavřena s ohledem na nutnost zajištění postupného uzavírání ulice, a s tím
spojených objízdných tras ve lhůtě 102 kalendářních dní. Zhotovitel však byl schopen
veškeré stavební práce dokončit již za 66 dní. Oproti stavbě realizované v otevřeném
výkopu využití bezvýkopové technologie znamenalo daleko nižší zatížení daného
území pracovní činností a rovněž byli obyvatelé této ulice ušetření zvýšené prašnosti
a hluku stavební techniky, což jsou negativní vlivy doprovázející veškeré stavební
práce realizované v otevřeném výkopu.
Při srovnání staveb realizovaných otevřeným výkopem a za použití bezvýkopové
technologie hraje významnou roli i daleko nižší počet stížností na průběh realizace
vlastních stavebních prací, který se u stavby v ulici Durďákova oproti stavbám
realizovaným v otevřeném výkopu, soustředil pouze do krátkého časového úseku
(několika dní) spojeného s vlastním vkládáním vystýlky do profilu kanalizační stoky,
kdy dochází k únikům nepříjemného zápachu do ovzduší v blízkém okolí provádění
těchto prací. Na rozdíl od toho na stavbách realizovaných v otevřeném výkopu jsme
neustále „zásobováni“ stížnostmi na průběh uzavírek, hlučnost či prašnost
stavebních činností, a to téměř od samého zahájení prací až po úplné ukončení
stavební činnosti v daném území.
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Obr. 3 Průběh realizace opravy kanalizace v ulici Durďákova

Další

stavbou,

kde

jsme

v letošním

roce

přistoupili

k opravě

kanalizace

bezvýkopovou technologií, je stavba v ulici Poříčí, která je koordinována se stavbami
ostatních investorů, především pak se stavbou horkovodu, výměnou tramvajové trati
v ulici Nové Sady v rámci stavby „Koleje MHD – zelené plíce města Brna“ a rovněž
se stavbou opravy povrchu a rekonstrukce silnice I/42 v ulici Opuštěná. Využití
bezvýkopové technologie za použití rukávce z netkané textilie umožnilo v tomto velmi
frekventovaném místě výrazně snížit délku i plochu nutného záboru komunikace.
Navíc tato technologie umožnila zajištění průjezdu vozidel ulicí Poříčí ve dvou
jízdních pruzích bez nutnosti plného uzavření tohoto velmi exponovaného místa.
Práce na opravě kanalizace profilu DN 700/1050, která se v ulici Poříčí nachází
od roku 1898, byly započaty v červnu 2020 a jejich dokončení je plánováno v měsíci
září, což umožní obnovení dopravy v ulici Poříčí ve všech čtyřech jízdních pruzích.
S ohledem na délku opravovaného úseku 482,68 m se jedná o výrazné časové
zkrácení prací na kanalizaci oproti provádění opravy pouze v otevřeném výkopu. Do
půlky měsíce září pak budou pokračovat práce na opravě kanalizace v propojení ulic
Poříčí a Ypsilantiho. V tomto místě jsou práce prováděny v otevřeném výkopu.
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Obr. 4 Staveniště v ulici Poříčí

Dále je vhodné rovněž zmínit práce na kanalizaci v ulici Veveří. V této ulici přistoupil
Dopravní podnik města Brna k provedení opravy tramvajové trati z důvodu
výraznějšího zatížení této trati v důsledku realizace prací na významné dopravní
stavbě v ulici Žabovřeská a k uzavření tramvajové tratě v této ulici pro veřejnou
dopravu. Z toho důvodu, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že bude v ulici Veveří
provedena rovněž obnova komunikačních ploch, jsme přistoupili i my k provedení
prací na kanalizaci v místech, kde se tato nachází přímo pod tramvajovou tratí.
Rovněž v této ulici tak došlo při práci na kanalizaci k využití bezvýkopové technologie
za použití rukávce z netkané textilie. Práce na kanalizaci zde byly provedeny
v průběhu měsíce července, v rozsahu výměny tří revizních šachet a vložení rukávce
o délce 272,54 m do kanalizace profilu DN 850/1350.
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Obr. 5 Průběh realizace prací na kanalizaci v ulici Veveří

Závěr
Stále častěji jsme v rámci naší činnosti nuceni přistupovat k zajištění oprav nebo
rekonstrukcí kanalizačních stok v časově a prostorově omezeném rozsahu a pokud
možno s minimálním dopadem na okolní obyvatele, což nás vede k výraznějšímu
využívání bezvýkopových technologií. V neposlední řadě lze tento trend vypozorovat
i v požadavcích vedení města Brna, kde se odráží především negativní reakce
občanů na sociálních sítích na průběh, rozsah a způsob realizace prací na
podzemních sítích. S ohledem na tuto skutečnost lze v nebližších letech předpovídat
výrazný nárůst podílů prací realizovaných bezvýkopovými technologiemi v druhém
největším městě České republiky, a tato skutečnost je již zřejmá z přípravy a tvorby
plánů oprav a investic na nebližší roky.

Zdroj:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
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Čedičová vejčitá trouba, rekonstrukce
kanalizace v ulici Řásnovka
Robert Kostolány, Ivan Grin
Eutit s.r.o., Čermák a Hrachovec s.r.o.
Čedičové prvky se na rekonstrukci a výstavbu kanalizací používají téměř 70 let. Vždy se
jednalo pouze o tvarovky, jejichž velikost byla limitována technologickými možnostmi. Až
v posledních letech díky intenzivní spolupráci mezi Investorem (PVS), provozovatelem
(PVK), projektantem (Ko-Ka) a realizační firmou (Čermák a Hrachovec) a našimi vývojovými
pracovníky došlo k aplikaci výrobku, který je na vrcholu materiálů pro výstavbu a sanaci
kanalizačních sítí.

Vývoj čedičové trouby vejčitého tvaru
Protože na trhu není materiál, který má životnost převyšující 100 let pro vejčitý tvar,
používá se na výstavbu a rekonstrukci čedič. Vždy se jednalo pouze o kynetu, která byla
navýšená o bočnice do výšky požadovanou provozovatelem ve stokách, které se vyzdívali,
nebo jako výstelka trub betonových.
V září roku 1995 došlo k prvnímu kontaktu mezi Eutitem a PKVT. Proběhly konzultace,
provozní požadavky, návrhy výkresů. Zapojení stavebních firem- Kankol, Varis a Čermák a
Hrachovec
Začátkem roku 1996 došlo k vývoji a výrobě forem, vyrobení prvních kusů.
V březnu roku 1996 se dodali první kusy žlabů na stavbu Slavojovi ulice v Praze
V dubnu 1996 se ověřila funkčnost usazených žlabů a provedlo vyhodnocení.
První výkres žlabu:

Od této doby se začali žlaby přizpůsobovat tvaru a požadavkům provozovatele.
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Jako poslední požadavek ze strany PVK bylo vyrobit troubu, podle návrhu projekční
kanceláře Ko-Ka, která by byla tvořena na 360° obvodu čedičem. V délce takové, aby to co
nejlépe vyhovovalo potřebám a možnostem stavební firmy. Pražské stoky jsou konstruovány
ve vejčitém profilu tak, že dno je vždy opatřeno materiálem odolným proti otěru a klenba
materiálm, který vydrží silné chemické namáhání (cihly), proto další konstrukce stok v tomto
profliu musí být stejně odolné. Bohužel v České republice je drastický nedostatek schopných
zedníků. Proto by podle návrhu byla stoka z tvarovek na 360° vyřešením problémů jak
s otěrem, tak s chemickou oddolností a hlavně s rychlostí výstavby. Ostatním materiálům,
které se používají na výstavbu stok vejčitého profilu chybí otěruvzdornost a časem ověřená
životnost. Tu sice ostatní výrobci deklarují na 100 let a více, ale je to životnost teoretická a
dobou neověřená.
Trouba měla mít podle zadání co nejjednudušší spoj a splňovat statické únosnosti. Rovněž
byl požadavek na vytvoření oblouků.
V roce 2018 se začala firma Eutit znovu zabývat návrhem Ing.Šejnohy z roku 1996 na
výrobu tvarovek k obložení stoky na 360 °.
Po vývoji opracování tvarovek s přesností 0,1 mm a použití kvalitního spojovacího materíálu
byl již jen krok ke slepení tvarovek do požadované troby.

Technologie výroby vejčitých trub
Pro výrobu čedičových trub vejčitého tvaru slouží tvarovky o síle 35 mm, které jsou
navrženy tak, aby v jednotlivých řadách nevznikaly podélné spáry v celém profilu.
Tyto tvarovky se po odlití obrousí moderními diamantovými nástroji na přesný tvar. Poté
se na přesné šabloně slepí na 360°, jedna řada dlouhá 330 mm. Ty jsou poté k sobě
slepovány až na požadovanou délku. Spoje mezi jednotlivými segmenty jsou následně
obandážovány skelnou páskou s epoxidem.

Spojení jednotlivých trub je provedeno manžetou vyrobenou s kompozitního materiálu
s příměsí čediče. Tato manžeta je trvale přikotvena na jednu část trouby a na druhém konci
je v drážce pryžové těsnění.
Oblouky se vyrábí slepením segmentů zkrácených na potřebný úhel.
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Předpokladem pro použití na stavbách Praze byla certifikace výrobku a statické
únosnosti. Tyto podmínky byly splněny.
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Nezbývalo, než ověřit funkčnost tohoto produktu v praxi. První akcí, kde byli tyto
segmenty uplatněny, byla rekonstrukce stoky v ulici Řásnovka. Jednalo se o akci PVK.
Projekční firmou byla Ko-ka.

Řásnovka
Technické informace - stoka 600/1100 ul. Řásnovka
• Stavba se nachází v zastavěném území v historické části města nedaleko řeky Vltavy
v prostorách parkoviště a pěší zóny ul. Řásnovka. Šíře pěší zóny v místě stavby, která
je obklopena zástavbou se pohybuje okolo 3 m
• Terén je rovinný
• V ulici se nachází spousta inženýrských sítí.
• Jde o zděnou stoku ZDCH 600/1100, která souží pro odvod splaškové i dešťové vody
z daného území o celkové délce opravy 70,14 m.
• V květnu 2018 byl proveden firmou Inset s.r.o. průzkum stoky v ulici Řásnovka „GTP
a GFP kanalizace ul. Řásnovka, Praha 1“ mezi rozdělovací komorou RK – 184,19 a
bočním vstupem BV – 183,98. Bylo zjištěno vážné poškození klenby, v jejím vrcholu
je souvislá trhlina. Byla detekována rozvolněná cihlová vyzdívka s chybějícím
pojivem do výšky 1-2. řady cihel nad žlábkem. Žlábky jsou na hraně životnosti. Na
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základě provedeného průzkumu bylo rozhodnuto provést celkovou opravu stoky
600/1100 výměnou za novou shodného rozměru s čedičovým žlabem.
• V zájmovém území je komplex hornin zastoupen horninami staršího paleozoika –
střední ordovik, kde zastižené horniny náležejí k vinickému souvrství. Nadloží hornin
je tvořeno písčitými štěrky a písky teras Vltavy či povodňovými hlinitopísčitými a
písčitými náplavami terasy Brusnice s bahnitými a štěrkovými polohami. Svrchní
horizont území je tvořen antropogenními sedimenty – navážkami.
• Očekávaná hladina podzemní vody je kolem úrovně 184,7 s běžným kolísáním do 1 m
od této hodnoty. Dle zaměření kanalizace v šachtách bude podzemní voda zasahovat
v daném úseku do spodní poloviny konstrukce.
• V těžní šachtě TŠ1 bude obnovena stávající revizní šachta RŠ1. Oprava proběhne
přeražbou stávající stoky z těžní šachty TŠ1.
•

Těžní šachta má rozměry 2,5 x 4,0 m s hloubkou 4,45 m.

• Stávající rozdělovací komora RK a boční vstup BV zůstanou beze změny.
• Stávající zděná stoka 600/1100 s keramickým žlábkem ve dně bude v celkové délce
70,14 m nahrazena novou stokou tzv. čedičové vejce.
• V úseku TŠ1 – BV proběhne zajištění okolí ražby pomocí tryskové injektáže.
Důvodem je, že je v tomto úseku ulice poměrně úzká a stoka nevede v ose ulice, ale je
umístěna nepravidelně. Trysková injektáž zajistí vetší stabilitu okolních budov během
stavebních prací. Proto je zde pro přeražbu zvolen větší kruhový profil, který by měl
pojmout kanalizaci v různých polohách umístění v ulici. Nová trasa kanalizace bude
už umístěna do osy ulice.
• V úseku TŠ1 – RK probíhá ražba pomocí profilu LB3, který kopíruje stávající trasu
kanalizace.
•

Technologie ražby kruhového profilu od TŠ po BV důlní výztuž K21
s kruhovým profilem 2,41 x 2,05 m se vzdáleností rámů 0,8 m a celkové délce ražby
46,5 m.

•

Technologie

ražby

profilu

LB

od

TŠ

po

RK

důlní

výztuž

K21

s lichoběžníkovým profilem LB3 2,04 x 2,13 m se vzdáleností rámů 0,8 m a celkové
délce ražby 21,2 m.
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•

Zajištění spodní stavby sousedních objektů resp. ochrana výrubu nové stoky je
navržena jako obálka (vějíř) ze sloupů tryskové injektáže, která obepíná budoucí profil
výrubu. Navrženy jsou sloupy pr. 800 mm v rozteči 900 mm ve čtyřech řadách, kdy
krajní sloupy dl. 4.2 m tvoří hlavní ochranu okolních objektů a jsou vyztuženy
ocelovým profilem- tyčí GEWI pr. 40 mm z oceli BSt 500 S dl. 4.0 m, která je
osazena do vrtu vyplněného cementovou zálivkou o pevnosti 29 MPa. Vnitřní řady
sloupů dl. 1.3 m pak tvoří strop výrubu a rozepírají krajní řady sloupů.

Při provádění stavby se potvrdil výskyt dutin nad stávající zděnou stokou, tyto dutiny
v nadloží bylo nutné během ražby tunelu sanovat.
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.

Závěr
Stavba díla není k dnešnímu dni dokončena. Vzhledem k náročnosti injektáží, které
korespondují se špatným stavem stoky, se předpokládá dokončení do konce tohoto roku. Již
teď však lze říci, že použití celoprofilových trub z taveného čediče bylo krokem správným,
který zněkolikanásobil životnost stoky a rovněž urychlil práce s výstavbou. Již nyní jsou
připraveny formy na jiné profily Pražského standardu, např. PN V. Oproti jiným materiálům
jsou trouby z čediče lehčí a vzhledem k životnosti výrazně levnější. Kombinací skvělého
materiálu, výborně připraveného projektu a především zkušené realizační firmy vzniká dílo,
jež se nezadá s dědictvím, které nám tu zanechal génius jménem Lindley.
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Obor bezvýkopových technologií –
jeho odolnost a rozvojový potenciál
doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Katedra technologie staveb,
Fakulta stavební ČVUT v Praze, srytr@fsv.cvut.cz

Úvod
V situaci, kdy s pokrokem lidské civilizace, což je třeba nesporně vnímat jako
pozitivum, současně narůstají rizika v podobě uměle vyvolávaného útlumu pozornosti
k degradačním projevům lidského myšlení a chování. To se stává nebezpečným pro lidstvo
samotné, konkrétně pro komunity měst a obcí v případě degradačního útlumu pozornosti
vůči projevům výpadků funkcí zařízení jejich technické obsluhy, na které jsme všichni životně
závislí a kdy vlastně my všichni působíme jako bezmocní rukojmí. Rekapitulovat tyto
degradační jevy, např. jen jako jevy účinků byrokratizace rozhodovacích procesů na všech
úrovních řízení státu, regionů, měst a obcí je sice žádoucí i možné, ale prakticky málo účinné
ve smyslu zajištění adekvátní nápravy. Je tedy nezbytné se pokoušet o systémové
zpřehlednění konkrétních příčin nedostatků a současně i konkrétních možností účinné a
efektivní nápravy situace. Tak tomu má být a je i v případě různých technických oborů včetně
toho našeho, oboru bezvýkopových technologií/BT. Autor tohoto příspěvku si klade za cíl
zpřehlednit situaci právě v našem oboru BT, za který neseme svou zodpovědnost! Nemalý
rozsah problematiky pak umožňuje nabídnout především základní zpřehlednění a počítat
s následnými aktualizacemi a konkrétními kroky, které účinně a efektivně povedou k nápravě
nedobrého stavu.

Celkové zpřehlednění
Je proto rozumné i žádoucí si pravidelně klást otázku z pozice nositelů BT, jak dalece
je náš obor BT odolný vůči degradačním civilizačním projevům a jaký má náš obor BT
rozvojový potenciál? Přestože je náš obor BT relativně velmi mladý, vznikl jako logická
odezva na vážné problémy praxe při plnění podmínky garance udržitelného stavu a rozvoje
urbanizovaného území prostřednictvím technické obsluhy inženýrskými sítěmi/IS, tak
vyžaduje adekvátní, soustavnou péči (uceleně, systémově). Jeho cílem je efektivně a
maximálně účinně pomáhat udržet a případně též zlepšovat úroveň fungování IS v ucelené
podobě. Týká se tedy otázka odolnosti a rozvojového potenciálu BT současně všech
síťových i dalších odvětví, které aktivizuje k adekvátně zkoordinovanému postupu především
ve spolupráci s managementy měst a obcí. Vznik a rozvoj oboru BT je vázán na podmínky
jejich aplikací a ty jsou v praxi charakterizovány velice pestrými variantami a máme-li obstát
jako ti v první linii, tak se musíme pokoušet opakovaně o ucelenou inventuru situace a
dokázat přesně a pohotově reagovat, efektivně pomáhat ve veřejném zájmu. Samozřejmě
může být výsledek každé takové inventury považován též za podklad k diskusím, jak zajistit,
aby BT působily v praxi programově, tj. komplexně, systémově a maximálně racionálně.
Jaký zvolit postup pro opakované provádění takovéto smysluplné inventury a následné
cílené diskuse? V prvé řadě je nezbytné vnímat, že BT pro obnovu, kompletaci a
modernizaci IS mají dnes nárok být vnímány jako autonomní technický obor, jako obor, který
je schopen nést adekvátní zodpovědnost za odolnost BT vůči všem projevům
nezodpovědnosti a dále i za rozvoj jejich potenciálu. Z toho pak vyplývá i soubor základních
diskusních otázek:

20

1►Jak vypadá zastoupení a úroveň nabídky BT ve studijních a vzdělávacích
programech technicky orientovaného školství, technicky zaměřených státních institucí a
subjektů (včetně např. ČKAIT, ČSSI atp.)? Adekvátní příprava vzdělaných pracovníků dle
potřeb praxe a následně i aktualizace jejich odborných znalostí a dovedností je dnes již
výrazně větší nezbytností.
2►Jak vypadá situace udržitelnosti v rámci jednotlivých síťových odvětví i v rámci
ucelené technické obsluhy urbanizovaného území včetně systémového využívání BT?
3►Jak vypadá situace v rámci jednotlivých institucí na různých úrovních státní správy
včetně stavu legislativních, technických a dalších podkladů (např. též koordinačních
podkladů)?
4►Jak vypadá situace v rámci tvorby ÚPD a ÚPP, v rámci tvorby strategických plánů
rozvoje urbanizovaného území a sídel v něm se nacházejících?
5►Jak vypadá situace v rámci odborných společností typu ČKAIT, ČSSI, SOVAK, ČPS
apod.?
6►Jak vypadá situace ve veřejném prostoru sídel v případě dopravního inženýrství a
v případě dalších souvisejících oborů a nositelů oprávněných zájmů ve veřejném prostoru
sídel?
7►Jaké máme rezervy my sami jako CzSTT (též ISTT, národní společnosti-členové
ISTT apod.)?
8►Jak vypadá situace v rámci státních záchranných systémů (HZS, ZZS atd.)?
9►Jak vypadá situace v rámci vývoje souboru podmínek z hlediska systémového, tj.
udržitelného řešení ucelené technické obsluhy sídel prostřednictvím IS (např. obecně též
v rámci úsilí o realizaci programu Smart City či zajištění kvalitních, tj. úplných a dostatečně
přesných technických map technické infrastruktury sídel v urbanizovaném území apod.)?
10►
. (musíme počítat též s nutností opakovaných aktualizací
hodnocení situace, tj. s reakcí na další, dnes obtížně předvídatelné změny podmínek řešení
apod.).
Následuje základní zpřehlednění názorů autora příspěvku na dané otázky:
Ad 1►: Se zastoupením problematiky BT ve studijních programech technických
univerzit, zejména jejich stavebních fakult, nemůžeme být zatím spokojeni. Většinou jde
pouze o volitelné předměty pro jen malý okruh případných zájemců. Dohání se to pak již jen
odkazy na dostupné informační zdroje, dílčí vzdělávací akce apod. Na středních
průmyslových školách stavebních pak BT prakticky ve studijních programech absentují. –
Jaký je základní důvod této nepříznivé situace na technických univerzitách a středních
technických školách? – Je za tím především obava zástupců jiných dalších technických
oborů, které zde byly dříve, o svou pozici a dále redukce zájmu studentů o technické obory,
když pak se tak děje ve spojení s formálně nastaveným hlavním kritériem, kterým je tok
peněz a je dlouhodobě vázán na počty studentů bez přihlížení k faktickým potřebám praxe.
Technické obory, které tu byly dříve, si hájí své pozice (své počty vyučovacích hodin) na
úkor těch „později narozených“ i na úkor potřeb praxe. Typickým příkladem je obor
dopravního inženýrství, který např. nevnímá adekvátně existenci i jiných druhů dopravy, než
po pozemních komunikacích (silnicích a železnicích), leteckou a vodní dopravu. Náprava
může být zřejmě iniciována např. především jen prostřednictvím změn v přístupech ke
vzdělávacím procesům na úrovni ministerstva školství, a následně shora dolů. – V našem
případě oboru BT je pak žádoucí i ve veřejném zájmu, aby byl aktuálně více vidět i na
veřejnosti. Zde pak mají šanci ukazovat své možnosti a schopnosti především firemní
nositelé BT. Je důležité více a promyšleně tyto šance využívat, dávat o sobě pravidelně více
vědět, např. i s pomocí masmédií. Za stagnující či upadající svou úrovní (rozsahem i
kvalitou) pak můžeme považovat situaci celoživotního vzdělávání ČKAIT, organizované na
úrovni jejich oblastních kanceláří. Naopak, za pozitivní je třeba považovat naší snahu udržet
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na alespoň slušné úrovni naší CzSTT-soutěž studentských prací s tématikou BT. I v tomto
případě však je co zlepšovat.
Ad 2►: V úseku subjektů - majitelů a provozovatelů IS se pak jedná o nesjednocený,
nekompletní a navzájem nekompatibilní FM/Facility Management v jednotlivých síťových
odvětvích i jednotlivých provozovatelských společnostech, což např. mj. potvrzuje též reakce
projektantů alibistickými sděleními typu: K vytyčení jednotlivých vedení a objektů IS dojde až
před zahájením realizace investičního záměru, v koordinačních situacích (dochází tak
k nelogickému tolerování nepřesností důležitých dat) apod. – Rozebírat detailněji a uceleně
situaci v případě heterogenního souboru provozovatelů IS by si nejspíš vyžádalo několik
samostatných příspěvků. Alespoň však uveďme dva poznatky formou poznámek: Majitelé a
provozovatelé IS adekvátně neparticipují v rámci územně plánovacích procesů, pouze se
obvykle jen formálně a nekompromisně vyjadřují se zdůrazněním svých požadavků a práv
vycházejících z nezkoordinovaných a účelově prosazených ustanovení v legislativních a
dalších podkladech. Sami pak nejsou nikým nuceni pravidelně a podloženě prokazovat, že
plní požadavek garance udržitelného stavu a rozvoje v případě svého či jen provozovaného
infrastrukturního majetku IS. Lze též konstatovat, že si účelově chrání a prakticky udržují
v režimu utajování své databáze FM. Nelze tedy realizovat ani žádné účinné kroky kontroly
ve veřejném zájmu. – Důkazem pro to je též opakovaně se vyskytující překvapení všech
zodpovědných při výskytu extrémních případů havarijních stavů (těm lze však preventivně
čelit v případě sjednoceného úsilí systémově včetně adekvátního uplatnění BT). Situaci pak
dokresluje mj. i to, co je uváděno v odstavcích ad 3► až ad 5► níže.
Ad 3►: Situaci v našich podmínkách charakterizuje již obecně situace postavení
stavebnictví bez vlastního ministerstva (kompetence jsou rozptýleny do pěti navzájem
nezávislých ministerstev) a obecně nepříznivý stav legislativních, technických a dalších
podkladů. Stručně řečeno, vymezení aktuálního úkolu rekodifikace stavebního práva
pojedenácté aneb znovu od začátku hovoří samo za sebe! – V případě sektoru technické
infrastruktury/TI a následně v případě inženýrských sítí/IS se jeví jako klíčové, rozsáhlé a
zásadní nedostatky základního technického podkladu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání
vedení technického vybavení, kdy se paradoxně nacházíme v situaci nedokončené a
opakovaně nedostatečně koordinované revize a inovace, již od r. 2011, když od r.2005
ÚNMZ dostával podněty k zajištění nápravy mnoha závad! - Je mj. např. žádoucí doplnit
terminologickou část o dva důležité, zatím chybějící pojmy: způsob ukládání vedení IS
(syntetický parametr reprezentovaný souborem dílčích technických, konstrukčních,
technologických, ekonomických, ekologických a dalších parametrů, charakterizujících jejich
podmínky zatížení, funkční schopnosti, prostorovou, ekonomickou a ekologickou náročnost,
náročnost realizace, náročnost provozní kontroly a údržby, náročnost obnovy či likvidace,
soubor schopností garantovat udržitelný rozvoj technické obsluhy území, např. užitím BT
apod.) a dále pojem stav nouze vyvolaný stavem vedení IS (havarijní stav vedení IS, který
vede k výrazné degradaci funkcí sídel a jejich okolí co do rozsahu a kvality či jejich částí
s výraznými dopady na jejich uživatele; podle charakteru, účinků a rozsahu se může jednat i
o stavy obecného ohrožení). Analogicky je žádoucí zde doplnit adekvátně ustanovení o
existenci, možnostech i povinnosti využití BT a jejich potenciálu (viz [1], [4] až [8], [11], [13]
až [15], www.czstt.cz, www.istt.com ) a dále též klasifikaci VTV užitím velmi důležitého
syntetického klasifikačního hlediska: Stav místních podmínek a odhadnutelný jejich vývoj,
dosažená úroveň koordinace prostorového uspořádání VTV, stav veřejného prostoru i
faktický stav VTV:
(1) Prostorově neuspořádaná (živelně uložená) v mnoha případech nerespektující
ustanovení dřívějších i aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru,
který zatím vykazuje prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického
vybavení nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat na danou
situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí).
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(2) Prostorově neuspořádaná (živelně uložená) v mnoha případech nerespektující
ustanovení dřívějších i aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru,
který již nemá prostorové rezervy a kde ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického
vybavení vykazují zde existující závažná rizika spontánní disfunkce vedení technického
vybavení a veřejného prostoru, na která je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit.
(3) Prostorově částečně uspořádaná a v mnoha případech nerespektující ustanovení
dřívějších i aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který zatím
vykazuje prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické,
náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického vybavení
nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat na danou situaci
(příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí).
(4) Prostorově částečně uspořádaná a v mnoha případech nerespektující ustanovení
dřívějších i aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který již
nemá prostorové rezervy a kde ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické,
náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického vybavení vykazují
zde existující rizika spontánní disfunkce vedení technického vybavení a veřejného prostoru,
na která je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit.
(5) Prostorově uspořádaná v souladu s ustanoveními dřívějších i nejdůležitějšími
ustanoveními aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který
zatím vykazuje prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické,
hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického
vybavení nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat na danou
situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí).
(6) Prostorově uspořádaná v souladu s ustanoveními dřívějších i nejdůležitějšími
ustanoveními aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který již
nevykazuje prostorové rezervy, kde ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické,
náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) jsou relativně příznivé a též i stav vedení
technického vybavení není havarijní a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat na danou
situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí).
(7) Další podobné případy lze dále na základě vyhodnocení stavu IS a veřejného prostoru
doplnit.
(8) S prostorovým uspořádáním zcela zmatečným/chaotickým, když současně zcela chybí či
jsou zastoupeny jen symbolicky přidružené prostory místní komunikace a stav vedení
technického vybavení je poznamenán opakovanou improvizací a má zcela nedostatečnou
technickou úroveň včetně použití nevhodných materiálových technologických variant, na
který je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit.
(9) Další podobné i jiné případy lze dále na základě vyhodnocení stavu IS a veřejného
prostoru doplnit.
Dosavadní stav ČSN 73 6005 umožňoval a umožňuje prakticky jen řízenou a často i
účelovou, vědomě chybnou improvizaci. Tato improvizace však již nemá opodstatnění a
stává se kontraproduktivní právě v panující, krajně nepříznivé situaci, kdy v našich městech
a obcích převládá klasický způsob ukládání VTV a kdy je třeba se postarat o prostou obnovu
investičního majetku/IM VTV ve značném rozsahu.
Ad 4►: V úseku územně plánovacích procesů i v úseku plánování investic měst a obcí
je zatím situace málo příznivá obecně, v úseku technické infrastruktury/TI, IS a BT pak ještě
řádově horší. Tyto procesy byly značně zformalizovány, zdeformovány či v technické
problematice zredukovány a ve vazbě na nekvalitní legislativní, technické, metodické a další
podklady vykazují dnes i závadné výstupy s kontraproduktivními dopady na fungování sídel
z technického hlediska. Pro demonstraci lze uvést příklad z metodiky MMR k udržitelnému
stavu a rozvoji urbanizovaného území [10], kde je uváděno, že se opírá o tři pilíře: sociální,
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ekonomický a ekologický. Ten nejdůležitější chybí! – Nejdůležitějším pilířem je evidentně pilíř
technický! – Není to zřejmě náhoda a není to třeba ani komentovat! – Jak lze však usilovat o
nápravu za této situace? – Nejspíš přímo prostřednictvím managementů měst a obcí (možná
též prostřednictvím Českého svazu měst a obcí?), které mají obvykle své s.r.o. v podobě
Technických služeb. Jde pak o to, dostat do jejich profesní náplně též ucelený a dostatečně
kvalitní FM IS. Ve vazbě na územně plánovací procesy a plánování investičních akcí lze
usilovat o adekvátní sjednocení a koordinaci zájmů všech zainteresovaných, tj. především
všech oprávněných nositelů zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí. – V rámci ÚPD pak
nesmí chybět samostatná část, označovaná jako ÚSES/Územní systém ekologické stability,
která má prokázat udržitelnost rozvoje urbanizovaného území z ekologického hlediska.
Nemá pak evidentně logiku absence analogické části, která by prokazovala udržitelnost
rozvoje sídel z hlediska jejich ucelené technické obsluhy včetně obsluhy prostřednictvím IS.
Ad 5►: V případě ČKAIT i ČSSI (ta je prakticky její součástí) byla situace hodnocena již
v rámci ad 1► výše. V případě odborné společnosti SOVAK je možné pozici oboru BT
hodnotit pozitivně. Důkazem je též angažovanost subjektů působících v sektoru veřejných
vodovodů a kanalizací v rámci naší společnosti CzSTT. Výrazně horší situace pak panuje
v plynárenství, např. v rámci ČPS/Českého plynárenského svazu i odborných společností
ostatních energetických odvětví (odvětví elektroenergetiky, ČES/Česká elektrotechnická
společnost a teplárenství, TS ČR/Teplárenské sdružení ČR atd.). Nepřehledná, lze říci
výrazně neadekvátní situace pak je dána existencí dalších mnoha subjektů ovlivňujících
fungování energetických odvětví, jako např. ERU/Energetický regulační úřad,
ANDE/Asociace nezávislých dodavatelů energie, Výbor pro udržitelnou energetiku při Vládě
ČR, AČE/Aliance české energetiky, ČAPLDS/Česká asociace provozovatelů lokálních
distribučních soustav, AEA, z.s./Asociace energetických auditorů-specialistů, z.s.,
SVSE/Sdružení velkých spotřebitelů energií, ČAPPO/Česká asociace petrolejářského
průmyslu a obchodu atd. Zde pak již přednostně dominují ekonomické zájmy a dochází
k prosazování podnikatelských záměrů na úkor veřejného zájmu, zájmů technických a
ostatních (dokonce i paradoxně proti sobě navzájem v případě subjektů z různých
energetických odvětví), když se tak navíc děje pod tlakem subjektů zaštiťujících se, často i
problematicky, např. pseudoekologickými argumenty. V případě resortu elektronických
komunikací je to pak analogické, když je navíc situace zkomplikována nabídkou
radiotelekomunikačních služeb v širokém spektru technických řešení a okolností tvorby
konkurenčního prostředí prostřednictvím většího počtu nezávislých operátorů a dále též
přirozeným prosazováním progresivních optických sítí elektronických komunikací. Zde pak
má dominantní postavení ČTÚ/Český telekomunikační úřad a z odborného hlediska pak
funguje ČES, z.s./Česká elektrotechnická společnost, z.s., CETIN/Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. atd. Prostředí všech těchto působících subjektů je v souhrnu zdrojem
mnoha absurdit.
Ad 6►: Situace veřejného prostoru sídel těsně souvisí s problematikou ČSN 73 6005,
která byla zpřehledněna již v rámci ad 3► a ad 4► výše. Jinak aktuálně dochází
k vyhrocování postojů dendrologů a dalších pseudosympatyzantů městské zeleně „hlava
nehlava“ včetně např. neúměrného upřednostňování řešení problémů dopravy na úrovni
povrchu terénu, málo efektivního řešení dopravní problematiky handicapovaných, nakládání
s odpady, městského mobiliáře apod.
Ad 7►: V CzSTT i ISTT (včetně jejich ostatních národních společností) máme nesporně
své rezervy v aktivitách, které by mohly pomoci posílit odolnost a rozvojový potenciál BT
s ohledem na vyhrocující se podmínky a nepříznivé akty působící kontraproduktivně v rámci
úsilí o dosažení udržitelného stavu a rozvoje ucelené technické obsluhy urbanizovaného
území prostřednictvím IS. Uveďme alespoň některé další příklady, když jisté možnosti již
vyplývají z dílčích poznatků či závěrů v rámci zpřehlednění uváděného v rámci ad 1► až ad
6► výše a dále pak i ad 8► a ad 9► níže. V prvé řadě lze napravovat vše, co je v naší
kompetenci. Např. již jen prostá klasifikace BT dle ISTT [20] nedoznala od r. 1989 žádné
korektury či vylepšení. Žádoucí je provést nezbytné úpravy, kompletaci i aktualizaci.
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Částečně jsem se o to pokoušel se svými diplomanty či i sám, viz např. [7] a [14].
Přehlednou a dostatečně úplnou klasifikaci BT je třeba považovat za nezbytnost již
z prestižních důvodů našeho oboru. Je pak třeba např. počítat s možným uplatněním i u nás
potrubního systému pro nakládání s odpady typu CENTRALSUG (www.centralsug.de,
www.avfallsverige.se ), a to může být pro obor BT rovněž zajímavá příležitost. Dále je třeba
např. počítat s výrazným uplatňováním multikanálů (původně vyvíjených zejména pro
instalaci tras optických kabelů). Stavebnice těchto multikanálů lze jistě upravit tak, aby je
bylo možné též instalovat např. s pomocí technologie HDD či microtunnelling. Nemalá
příležitost se nám pak nabízí i v případě úsilí o zkvalitnění základních legislativních
technických a dalších podkladů s pomocí spřízněných a dostatečně silných subjektůpartnerů. Zásadní pak je náprava v případě revize a inovace ČSN 73 6005 (zde je třeba BT
prosadit jako efektivní nástroj řešení zásadních problémů). Analogicky je třeba usilovat o
tvorbu ČSN pro vedení technicko-technologického vybavení (pro vnitroareálové IS) a pro
dálkovody. Sami jsme si pak nedávno prakticky odzkoušeli v případě tvorby našich CzSTTstandardů-doporučení, že není snadné usilovat o kvalitní výsledky v případě tvorby podkladů
pro efektivní unifikaci technických řešení aplikací BT. Opakovaně lze připomínat též závislost
aplikací BT na kvalitě (přesnosti a úplnosti) technických map urbanizovaného území. I
v tomto případě bychom měli mít jako CzSTT adekvátní iniciativu, aby výsledky dobře
dopadly. V případě vzdělávání a osvětové činnosti tomu není rovněž jinak. I to představuje
výzvu pro nás všechny, zejména pro naše korporativní členy a členy z akademického
prostředí. Jako příklady hodné následování lze např. nabídnout aktivity (organizaci seminářů
a exkurzí) rakouské společnosti IFK se sídlem v Salzburgu. V případě jejich konkrétních akcí
u nás v ČR to nabízejí pro zajímavé i důležité stavby. - Jisté rezervy pak lze spatřovat ve
zdokonalování www-stránek CzSTT a našich korporativních členů. - Ve vazbě na ČKAIT je
důležité nepřipustit další útlum a četnost vzdělávacích akcí s tématikou BT. Mohli bychom
být rovněž více aktivní v nabídce pomoci při tvorbě strategických dokumentů udržitelnosti
stavu a rozvoje našich měst a obcí (např. při posuzování výsledků inovací jejich ÚPD a ÚPP,
při úsilí o smysluplné rozšíření programu jejich společností typu Technické služby o ucelenou
péči o jejich IS). To pak by mohlo preventivně v praxi fungovat tak, že nebude snadno možné
na úrovni přípravy a realizace investičních akcí IS měst a obcí neposkytovat šanci BT
v situacích, kdy jsou evidentně lepším řešením ve veřejném zájmu. Potřebovali bychom mít
též k dispozici přehledy ročních výkonů společností-nositelů BT v ČR (pro srovnání též ve
vyspělých zemích) jako argument i měřítko, zda dochází či nedochází k deformacím při
rozhodování a stupni uplatnění BT. Měli bychom též adekvátním způsobem vést ke
spoluzodpovědnosti za stav uplatňování BT v praxi i všechny zainteresované subjekty
v našem okolí, které evidentně mohou ovlivnit a ovlivňují situaci v našich podmínkách včetně
masmédií. Bylo by jistě ku prospěchu věci iniciovat např. diskusi na téma odolnost a
rozvojový potenciál BT i na úrovni ISTT. Další náměty lze jistě postupně dle potřeby a
možností doplňovat.
Ad 8►: Pozornost tvůrců modelů fungování státních záchranných systémů je setrvačně
a jednostranně orientována na jen provizorní a málo efektivní nezbytné činnosti. Je však již
velmi aktuální začít poctivě prověřovat a vyhodnocovat zejména havarijní případy selhání IS
s neúměrnými důsledky (bylo možné jim předcházet?). Nabízí se odpovědně aplikovat
rozvíjené aktuálně modely a metodiku risk management, critical management apod. Přichází
do úvahy též i v těchto a dalších souvislostech zvažovat např. užití mobilní sdružené trasy IS
užitím stavebnic typových modifikovaných lešenových systémů [12]. Jako málo perspektivní
se pak např. jeví i řešení tras venkovních vedení VN, VVN a ZN (nabízí se řešení užitím
technologie HDD, plough-lining či microtunnellingu apod.).
Ad 9►: V tomto případě je na místě trvat na systémovém řešení pro konkrétní sídla,
konkrétní urbanizovaná území a začít vytvářet podklady pro ucelená unifikovaná řešení ve
variantách k modelovým případům podmínek řešení. Za systémová řešení pak nelze
evidentně považovat řešení, která jsou aktuálně propagována v rámci akcí typu Smart City.
Jde pouze o dílčí líbivá řešení jen některých problémů cíleně podporovaná podnikatelskými
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záměry. Důslednost je
v urbanizovaném území.
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Závěry, náměty a doporučení
Mimo těch, které zazněly již výše, je možné zejména zdůraznit:
●Ve vazbě na historický vývoj technického řešení veřejného prostoru sídel se ukazují
jako rozhodující: stávající stav vedení a objektů IS, prostorové i další podmínky (příliš často
se již dostáváme do situací stavů prostorové nouze), možnosti uplatnění adekvátních
způsobů ukládaní IS a dále možnosti uplatnění adekvátních způsobů instalace vedení IS. Na
stavy prostorové nouze je pak třeba např. reagovat užitím prostorově úsporných způsobů
ukládání IS, tj. užitím prostorově úsporných typů sdružených, příp. též kombinovaných tras
IS při současném uplatnění BT.
●Udržitelnost stavu a rozvoje ucelené technické obsluhy urbanizovaného území a sídel
v něm lze docílit především prosazením prokazatelně systémových řešení (garantujících
udržitelnost a rozvoj oprávněných aktivit ve veřejném prostoru sídel) již do strategických
dokumentů sídel (tj. přestat si jen hrát na Smart City).
●Nesmíme též zapomínat na to, že dobrá pověst našeho oboru BT, vlastně následně též
jeho odolnost, je mj. závislá i na zabezpečení sledování adekvátní kvality výsledků
odváděných výkonů všech realizovaných akcí užitím BT (jde současně o nejednoduchý úkol,
který vyžaduje naší maximální pozornost a péči).
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Mikrotunelování v rámci odvodnění tunelu
Pohůrka v Českých Budějovicích a využití
protlačovacích betonových trub s čedičovou
vystýlkou
Matěj Bůžek, Karel Franczyk
COLAS CZ a.s.
V červnu letošního roku byly dokončeny práce na mikrotunelování v rámci rozsáhlého
dálničního projektu v rámci obchvatu D3 u Českých Budějovic. Bylo tak připraveno budoucí
odvodnění tunelu, avšak samotná výstavba tunelu Pohůrka prakticky dosud ani nezačala.
Stejně tak dokončení celého dálničního úseku, jehož součástí je i zmiňovaný tunel bude
ještě záležitostí spíše dlouhodobou. Jelikož však dokončený úsek odvodňovací štoly
představuje uzavřený a samostatně fungující celek, je možno seznámit odbornou veřejnost
se složitostmi výstavby i jejím průběhem. Stavba odvodňovací štoly totiž přinesla řadu
zajímavých informací a v mnoha směrech se stala průlomovou událostí ve využívání
mikrotunelingu v České republice.

1.

Základní informace o projektu

-

Název: D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, stavební objekt SO 310 – Odvodnění tunelu

-

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa – České Budějovice

-

Generální projektant: Pragoprojekt, a.s. – HIP – Ing. Jiří Svoboda

-

Zpracovatel RDS Odvodnění tunelu – TUBES spol. s r.o. – Ing. Pavel Menger

-

Zhotovitel: sdružení Hochtief CZ a.s., Colas CZ a.s., M-Silnice a.s.

-

Zhotovitel části SO 310 – Colas CZ a.s. – vedoucí projektu ing. Matěj Bůžek

V předmětné části bylo třeba zajistit v předstihu odvodnění budoucího tunelu Pohůrka.
Odvodnění se provede štolou, která bude napojena v koncové kanalizační šachtě Š1 pro
dálniční stoku K 56. Odtud bude voda vedena gravitačně štolou podél Dobrovodského
potoka až do vyústního objektu po přibližně 900 metrech trasy. Z celkové trasy štoly mělo být
budováno formou ražení 776 m a 139 m se mělo provést v hloubené rýze zapažené po celé
délce ocelovými štětovnicemi. Spád štoly má být po celé délce 0,25 %. Odvodňovací štola
bude v části trasy dočasně nahrazovat nebo i trvale plnit roli kanalizačního sběrače, a proto
na její výstavbu a provedení byly stanoveny stejné nároky jako na běžně budované
kanalizační stoky.
Vzhledem k otazníkům kolem budoucí výstavby tunelu bylo nakonec rozhodnuto o tom,
že první stometrový úsek štoly mezi Š1 a Š2 bude odsunut na později a provedla se jen
výstavba zbývající části tedy mikrotunelování mezi Š2 a Š10 (676 m), hloubená část a
vyústní objekt.
V dalším textu se budeme věnovat pouze problematice mikrotunelování.
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Pro mikrotunelování se projektant rozhodl z důvodu hloubek přes 5 m, vysoké hladiny
podzemní vody, blízkosti objektů a z důvodu rychlosti provedení, protože celá trasa se
nacházela v klidové obytné zóně města s množstvím zeleně, laviček, chodníků a nízké
obytné zástavby.

2.

Inženýrsko-geologické poměry

Přestože byl geologický průzkum prováděn poměrně důkladně a k dispozici byl dostatek
informací a sond, přesto bylo složité určit, jaké budou hlavní problémy a hlavně, jak se budou
očekávané geologické formace v reálné důlně-stavební praxi chovat.
V oblasti jsou zastoupeny v předkvartérním podloží sedimenty svrchní křídy – tzv.
Budějovická pánev. Jedná se o slabě zpevněné slepence, pískovce a písčité jílovce.
Nad nimi do cca hloubky 6 – 7 metrů nasedaly kvartérní sedimenty charakteru
diluviálních písčitých hlín a v blízkosti Dobrovického potoka pak zejména rozmanité fluviální
usazeniny – od jílů a jílovitých hlín až po štěrky.
Ustálení hladina podzemní vody se měla vyskytovat na bázi kvartéru, tedy zhruba od
6 m pod povrchem. Ale vzhledem k tomu, že je Dobrovodský potok v dané morfologické
situaci dominantním krajinným kolektorem, dalo se očekávat, že podzemní voda bude
kopírovat zhruba hloubku vodní hladiny v potoce.
Tím se dostáváme ke skutečně zastiženým poměrům při ražbě. Problémem byla
velká proměnlivost prostředí. Hloubka uložení nivelety štoly byla postavená tak, že
zasahovala či mohla zasahovat jak do křídového podloží, tak i do kvartérních sedimentů, a ty
samy o sobě se velmi rychle měnily. Převládajícím prostředím pro ražbu byly částečně
zpevněné štěrkopísky či zvětralé pískovce a slepence, které se velmi dobře rozpojovaly a
rozpadaly se v separaci na sypký nesoudržný a víceméně i využitelný materiál. Nicméně se
v trase objevovaly i úseky s většími valouny či balvany (zejména kolem Š5), úseky tuhých
jílovců (Š3, Š2) a velkým problémem pak byly úseky plastických jílů, kterých však naštěstí
nebylo mnoho (okolí Š7, většina úseku Š5 – Š4). Hladina podzemní vody skutečně
kopírovala hladinu potoka a vzhledem k velmi deštivému jaru se občas ustálila i třeba jen 1
m pod terénem.

3.

Mikrotunelování

V rámci předmětné akce došlo k několika premiérovým událostem z pohledu dosavadní
praxe mikrotunelingu v České republice:
-

Všechny přístupové šachty byly prováděny v ochranném pažení podzemních
štětových stěn, které byly zaráženy minimálně 1,5 m pod úroveň dna jámy. Na vstupu
a výstupu z každé šachty se vždy prováděla trysková injektáž v minimálním rozsahu
9 ks sloupce TI o průměru 1 m.
Startovací jámy měly rozměry 6 x 4 m, jámy cílové pak 3,5 x 3,5 m. V obou případech
byly Larsenové stěny doplněny rozpěrami z profilů HEB.

-

Projektová příprava byla velmi důkladná a zahrnovala i taková opatření jako revizní
jámy pro případ nouzové záchrany stroje (což nakonec nebylo využito), kompenzační
injektáž pro případ deformací podloží (nevyužilo se takto, ale položka byla využita při
opakované TI u Š3). Projektanti pamatovali i na monitoring okolních objektů,
geomonitoring, využití observační metody a pravidelné schůzky RAMO. Dobrá úroveň
dokumentace se projevila i v přesném určení tolerancí, odchylek, popisu provádění i
vůbec v termínech. To vše velmi usnadňovalo vlastní práce.

-

Především došlo k volbě železobetonových trub s čedičovou výstelkou ve spodní
polovině profilu. Tyto trouby z produkce Prefy Brno (závod Strážnice) o vnitřním
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profilu 1000 mm byly pro mikrotuneling zvoleny v tuzemsku poprvé a velmi
pravděpodobně šlo i o první využití na světě vůbec. Pro udržení správné polohy
čedičové výstelky byl mikrotunelovací stroj vybaven kontrolním mechanismem
zamezujícím nežádoucí otáčení trouby při zatlačování. Trouby byly opatřeny dvojitým
těsněním, roznášecí deskou na styku a manžetou z oceli. Každá pátá trouba
obsahovala lubrikační otvory osázené jednocestnými ventily pro lubrikační směs.
Vzhledem k tomu, že osová tlačná pevnost trub byla nižší než možnosti
mikrotunelovacího stroje, byla stanovena varovná i pevná hranice (200 resp. 250 t),
která se zvlášť bedlivě sledovala.
-

Mikrotunelovací práce neprovedla tentokrát žádná úzce specializovaná česká firma,
ale stavební společnost Colas CZ je prováděla ve vlastní režii. Veškerá potřebná
oprávnění byla vyřízena speciálně pro tento projekt. Pro akci byl najatý
mikrotunelovací stroj Herrenknecht AVN 1000. Firma si najala závodního (K.
Franczyk) a částečně využila lidských zdrojů v rámci skupiny Colas (Colas Alterra –
Maďarsko), ale jinak byla stavba vedena a prováděna standardním postupem a
standardními zaměstnanci.

4.

Průběh prací

Pro zajímavost a ilustraci uvádíme stručný popis průběhu prací:
-

Podzim 2019 – všechny startovací i cílové jámy jsou v předstihu vybudovány a
zabezpečeny

-

Leden 2020 – ražba v úseku Š9 – Š10 (97m), otočení a začátek na Š9 – Š8

-

Únor 2020 – dokončení Š9 – Š8 (96m), stěhování na Š7, ražba Š7 – Š8 (92 m) a
otočení

-

Březen 2020 – ražba Š7 – Š6 (54 m) a stěhování na Š5

-

Duben 2020 – přestávka (karanténa) do 20. 4., pak ražba Š5 – Š6 (100m)

-

Květen 2020 – otočení a ražba Š5 – Š4 (90 m), přesun na Š3. Zarážení z Š3 – přitom
výron vody a zeminy. Opakovaná TI v místě.

-

Červen 2020 - Opakované zarážení a ražba Š3 – Š4 (93m), otočení a ražba Š3 – Š2
(53m). 26. 6. 2020 je veškerá technologie mikrotunelování odvezena a práce na
ražbách jsou ukončeny.

-

Červenec, Srpen 2020 – Dokončení definitivních šachet, vytažení larsen, zásyp,
dokončovací práce.

Závěr
Mikrotunelovací práce na předmětné stavbě byly ukončeny v pořádku, v dobrém čase,
v souladu s časovým plánem a to i přes komplikace s karanténou. Osádka pracovala
v jedné směně, většinou 6 dnů v týdnu, práce byly ale uzpůsobeny i průběhu
mikrotunelování (volno po dojetí do jámy, apod.) V průměru byly dosahované postupy 10 –
12 m denně. Po odečtení rozjezdů a dojezdů byly průměrné denní postupy kolem 15 – 16 m.
V dobrých podmínkách bylo možno dosáhnout i postupu 22 – 23 m za den. Naopak
v nepříznivých podmínkách (zejména plastické jíly) se dosahovalo i postupů 1 – 2 m.
Kromě komplikací s karanténou bylo možné zaznamenat tyto další provozní potíže, které
se ale vždy podařilo zdárně vyřešit:
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-

Velké potíže stroje Herrenknecht AVN 1000 v prostředí plastických jílů (naštěstí se
nejednalo o velké úseky)

-

Selhání funkčnosti tryskové injektáže u Š3 při zarážení na Š4. K selhání zřejmě došlo
vlivem nedostatečného vytvoření sloupců TI v prostředí kompaktních tuhých jílovců.
Po opakované TI již k problémům nedošlo.

Naopak bylo možné konstatovat několik pozitivních poznatků:
-

I složité projekty mikrotunelování lze zajistit bez účasti specializovaného
podzhotovitele. Podmínkou je ale nájem klíčových pracovníků a mechanismů, dobrá
projektová dokumentace a dodržování a nepodcenění všech zásad správného
provádění.

-

Železobetonové trouby s výstelkou z čediče se pro provádění mikrotunelingu plně
osvědčily.

Závěrem bychom rádi vyslovili naději, že tunel Pohůrka bude přes všechny peripetie,
které ho provázejí, zdárně dokončen, a že tedy vybudovaná odvodňovací štola bude patřičně
sloužit svému hlavnímu účelu.
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Vytahování stroje Herrenknecht AVN

Poškození periferních dlát - zřejmě vlivem abrazivních valounů ve štěrcích
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Průběh zatlačování žb trub

Dojetí stroje do cílové jámy
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Mikrotunely, protlaky, štítování a štola Zuzana
v Ostravě Radvanicích
Daniel Csapai, Igor Fryč
PORR a.s.

1)

Úvod

Veškeré technologie zmíněné v nadpisu byly použity na stavbě „Rekonstrukce a
prodloužení sběrače B do Radvanic“, kde celková délka tohoto rozsáhlého a rozmanitého
díla dosahuje 7,23 km. Stavba se nachází na východě Ostravy, rozprostírá se přes městské
obvody Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice. Záměr prodloužit sběrač B byl letitý a trvalo
dost dlouho, než se statutární město Ostrava v roce 2016 rozhodlo oprášit myšlenku
zrekonstruování a rozšíření tohoto sběrače. To byla pro občany Radvanic, či Slezské
Ostravy výborná zpráva, neboť tato stavba hraje klíčovou roli v odkanalizování oblasti kolem
povodí řeky Lučiny a Ostravice. Za velice alarmující můžeme považovat, že na tomto území i
v 21. století v civilizované a vyspělé zemi, byly splašky vypouštěny bez jakéhokoli čištění
přímo do řeky Lučiny. Tudíž nebylo na co čekat a koncem roku 2017 mohla započít jedna z
nejdůležitějších vodohospodářských staveb v Ostravě.
Tomu předcházela celkem komplikovaná veřejná obchodní soutěž, která byla vypsána na
sklonku roku 2016. V průběhu soutěže došlo, na základě 20 dodatečných informací
k zadávacím podmínkám, několikrát k posunu termínu odevzdání nabídek, ke kterému
nakonec došlo až v polovině dubna 2017. Výsledky výběrového řízení byly známé koncem
srpna, ale díky legislativním problémům byla stavba fyzicky zahájena až na konci roku 2017.
Tato časová chronologie je zmíněna proto, aby bylo jasné, že mezi okamžikem zpracování
nabídkové ceny a vlastním zahájení prací uplynul bezmála jeden rok. To sice není až tak
dlouhá doba, ale zasvěcení ví, že právě v tomto období se poměry v českém stavebnictví
diametrálně změnily. Dlouhodobý přebytek výrobních kapacit se během pár měsíců změnil
v jejich nedostatek a tento proces byl provázen výrazným růstem cen vstupů (stavební
materiál, doprava, služby apod.) včetně oprávněného tlaku na růst mezd ve stavebnictví.
S tímto problémem se pak stavba potýká do dnešních dnů.

2)

Štola Zuzana

Vlastní zahájení prací na štole, která je ústředním stavebním objektem celé stavby,
provázely ještě větší problémy než zbytek stavby. Z důvodu majetkoprávních byla nutné na
poslední chvíli ještě měnit trasu štoly, kdy sice začátek a konec štoly zůstal na stejném
místě, ale trasa musela být posunuta tak, aby se vyhnula pozemkům s problémovými
majiteli. Tato skutečnost vedla jednak k prodloužení štoly, ale i k částečné změně ve výškách
nadloží a předpokládaných geologických poměrech.
2.1) Primární ostění
Štola Zuzana patří podle Báňské legislativy do kategorie malých profilů, kde spadají
podzemní díla s hrubým průřezem menším než 16 m2. Základem pro ražbu štoly byly dvě
těžní šachty Š39 a Š44 o hloubkách 5,1 m a 5,4 m, které byly realizovány pomocí zátažného
pažení, a to konkrétně, z rámu o profilu I 260, táhel o profilu I 140 a pažnic Union 908/3.
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Samotná štola o délce 663,7 bm byla ražená konvenčním způsobem. Čistá šířka a výška
štoly činila 2,66 m, respektive 2,8 m. Nadloží se pohybovalo v rozmezí od 2,8 m do 25 m.
Zastižená geologická situace byla až příjemně ideální. Cca 81 m bylo raženo v žlutošedém
až hnědém jílovitém prostředí s tuhou konzistencí. Zbytek trasy se razil v tvrdém žlutošedém
pískovci o stupni pevnosti R1 až R2 se středně psamitickou strukturou. Podzemní voda se
na díle vyskytla jen v jediném případě, když do prorážky chybělo 12 m a objevila se
poruchová oblast s rozbředlým jílem. V tzv. finálním sprintu byl nestabilní výrub jen malou
nedokonalostí v jinak bezchybné geologické situaci. V jílovitém prostředí, kde se zemina
rozpojovala ručně, bylo nadloží injektováno cementovou suspenzí s využitím injektážních
zavrtávacích IBO tyčí o průměru 3,2 cm a délce 3 m, jenž byly vrtány do předpolí stropu a
tvořily cyklicky se opakující injektážní deštník. Následně přechodem z jílu do tvrdého
pískovce (Obr. 1), muselo dojít ke změně technologie na trhací práce. Ostění štoly se
skládalo z příhradových oblouků Ankra GTL 95/22/32, 58/18/25 á 0,7 m – 1 m, Kari sítí
100/100/8 a stříkaného betonu C25/30 XA1 (Obr. 2). Podkovitý tvar štoly uzavírala 25 cm
tlustá železobetonová deska.

Obr. 1: Čelba štoly s homogenním pískovcem

Obr. 2: Primární zabezpečení výrubu
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Na trase štoly bylo navrženo v závislosti na geologických podmínkách celkem 6 typů
příčných profilů, které se lišily způsobem zajištění přístropí, použitím protiklenby nebo
druhem výztuže. Atypická byla část štoly provedená v otevřeném výkopu, kde byly použity žb
pažnice a dále počáteční úsek štoly, který byl ražen v zeminách, jenž se typologicky
podobaly nestabilním svahovým sutím. Zde bylo nutné použít klasickou důlní zvonkovou
výztuž (tzv. Heintzmanny) spolu s předráženými pažnicemi UNION. Až poté byl prováděn
torkret primárního ostění.
7. března 2019 byla štola pokřtěna jménem Zuzana a zároveň byla slavnostně odhalena
soška sv. Barbory patronky tunelářů. Dne 3. května 2020 (na svátek práce prvního máje to
bohužel nevyšlo) došlo k prorážce, která byla dva dny poté všemi zúčastněnými, jak jinak
než v rouškách, oslavena.

Obr. 3: Pomíjivý pocit uspokojení nad dobře vykonanou prací

2.2)

Sekundární ostění

Sekundární ostění budoucí kanalizační štoly bylo, poněkud atypicky, navrženo rovněž ze
stříkaného betonu spolu s druhou vrstvou KARI sítí. V průběhu výstavby se zvažovala
možnost jeho záměny za monolitické ostění betonované do posuvné formy, což by bylo asi
kvalitativně výhodnější, nicméně by to znamenalo zvýšení ceny a z toho plynoucí komplikace
při odsouhlasování změnového listu. Nakonec tento návrh vyšel do ztracena i díky
koronavirovým událostem.
Sekundární ostění spodní části bylo navrženo z litého betonu a s čedičovou kynetou pro
převedení obvyklých splaškových průtoků
Na železobetonovou desku se do betonového lože ukládaly čedičové žlaby, na které se
posadilo a ukotvilo bednění, kdy následovalo oblévání žlabů prostým betonem ve třech
etapách. Po odbednění (Obr. 4) došlo k nastavení žlabů pomocí bočnic, které byly lepeny na
vzniklý vnitřní líc.
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Obr. 4: Žlaby před nastavením bočnicemi a spádovou vrstvou betonu

2.3) Spouštěná studna
Specialitou na trase štoly je 27,25 m hluboká spádišťová šachta Š41 vytvořená ze 14
armaturou provázaných prstenců, jenž byla realizována pomocí technologie tzv.
„spouštěných studen“ (Obr. 5). Před hloubením šachty, bylo zapotřebí zrealizovat 1,5 m
hluboké zhlaví šachty o průměru 4,2 m, které bylo předběžně radiálně zpevněno
injektovanými mikropilotami, kde zhlaví mikropilot o délce 1,5 m bylo převázáno spřažujícím
věncem z prostého betonu. Jednotlivé prstence samotného díla o průměru 2,7 m vytvářel
beton pevnostní třídy C30/37 a výztuž třídy B500A. Rozpojování probíhalo s využitím
sbíjecích kladiv v přítomnosti převážně písčitých hlín, štěrkovitých zemin, jílu a silně
zvětralých pískovců. S nástupem zdravých a pevných hornin typu pískovce třídy R1 musely
přijít na řadu trhací práce malého rozsahu.
Šachta Š41 je situována téměř uprostřed úseku ražené štoly mezi šachtami Š39 a Š44.
Z těchto šachet byla protisměrně vedena ražba právě směrem k spouštěné studni, která byla
zrealizována ve velkém předstihu. K radosti všech zúčastněných stran došlo na dně této
šachty k úspěšnému průniku s trasou štoly.
Obecně lze konstatovat, že technologie monolitické spouštěné stavby výborně funguje
v prostředí s výskytem zemin třídy těžitelnosti 1-4 nebo v horninách tř. těž. 5, které lze ještě
strojně nebo ručně rozpojovat. V okamžiku, kdy bylo nutné použít trhací práce malého
rozsahu, se ukázalo jako problematické a obtížné směrové vedení resp. spouštění studny.
Nadvýlomy nebo naopak kusy skalní horniny zasahující do profilu studny měly tendenci
negativně ovlivňovat správný tj. kolmý směr spouštění.
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Obr. 5: Šachta Š41, spouštěná studna s průnikem do štoly

3)

Štítování

Ražba štítem o délce 48 m probíhala v Ostravě Radvanicích pod ulicí Hvězdná. Kvůli
frekventované cestě a častým příjezdům nákladních vozidel do místní pekárny, kde byl vjezd
pár metrů za jednou z šachet, bylo třeba zachovat průjezdnost cesty. Startovací i koncová
šachta měla světlé rozměry 4 x 5 m a hloubky dosahovaly 7,7 m a 11 m. Pro ražbu byl použit
nemechanizovaný razící štít s monoliticky svařovaným pláštěm o vnějším průměru 2 m a
razilo se dovrchně o spádu 15 ‰ s denním postupem 1,5 m.
Razící práce postupovaly po celou dobu v soudržném šedém jílu s častým výskytem
písků a hlavně bez výskytu podzemní vody, která by mohla výrazněji ohrozit stabilitu čelby.
Na téhle ražbě byl použit nespojovaný železobetonový segment štol 200 – PE – DR od firmy
ŽPSV, kde po sestavení 6 kusů vznikaly jednotlivé prstence o vnitřním průměru 1,68 m. Jako
výplňová injektáž za ostění se použila pryskyřice na bázi polyuretanu s nízkou viskozitou MC
– Fastpack sewerinject od společnosti MC-Bauchemie.
Po vyražení bylo dílo vystrojeno sklolaminátovými troubami DN 1000 mm, kde jejich
výšková poloha byla rektifikována pomocí osazených ocelových obručí se závitovými tyčemi,
které taktéž zajistily rozepření a stabilizaci trub. Následně se vzniklý prostor mezi troubami a
ostěním vyplnil cementopopílkovou suspenzí.
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Obr. 6: Ražení štítem DN 2000 mm

4)

Ocelové protlaky

První protlak byl proveden o délce 45 m a sklonu 3 ‰ pod drážním tělesem Báňské
vlečky mezi šachtami o světlých rozměrech 5 m x 3,5 m. Konkrétně se zatlačovaly ocelové
chráničky DN 1200 (1220x10). Protlačování probíhalo vesměs ve vrstvách různorodých
navážek bez přítomnosti podzemní vody. Průměrné krytí chráničky pod kolejištěm se
pohybovalo kolem 8 m a po úspěšném protlačení se do chrániček zatáhlo sklolaminátové
potrubí DN 600. Po osazení potrubí a jeho fixaci byl vzniklý meziprostor zaplaven
cementopopílkem CPS-2.
Druhý protlak o délce 26 m byl veden pod frekventovanou ulicí zvanou Těšínská, kde se
zatlačovaly chráničky DN 1400 a následně se osazovalo sklolaminátové potrubí DN 1000.
Geologická situace se točila kolem písků a hlíny o třídě těžitelnosti III s občasnými přítoky
podzemní vody. Problém nastal při objevení betonového bloku o délce 3 m, jenž zabíral
celou čelbu chráničky. Beton, jenž byl pro jistotu doplněn četnou armaturou, byl velice
kvalitní, jelikož jeho rozbíjení bylo velice únavné a denní postupy byly minimální. Za
neustálého přečerpávání stávající splaškové kanalizace, byl nakonec protlak doveden do
zdárného konce.

5)

Mikrotunelování

Ve spolupráci s firmou TALPA – RPF, s.r.o. bylo zhotoveno celkem 207 bm kanalizace
bezvýkopovou technologií, kde se zatlačovalo kameninové potrubí DN 300 a 400 mm.
Mikrotunelování probíhalo ve velice různorodých geologických situacích, a to od
jílovitopísčitých zemin, přes náplavové hlíny až po štěrk. Pro dosažení vysoké přesnosti
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pokládky potrubí byly realizovány přesně naváděné pilotní vrty, které se po dokončení
rozšířily o šnekové vrtné soupravy, jenž odvrtávaly a následně transportovaly zeminu do
startovacích jam. Vzniklé tunely byly dočasně zapaženy ocelovými pažnicemi. Po dosažení
cílové jámy byly pažnice vytlačovány tlačnými troubami z kameniny.
Jak už tomu bývá, tak se v trase protlaků vyskytly neočekávané překážky. V jednom
úseku cca 10 m před koncovou šachtou narazil pilotní vrt na betonovou patku a starý
nefunkční plynovod. Tyto konstrukce musely být odstraněny pomocí otevřeného výkopu a až
poté mohl být protlak úspěšně dokončen. V dalším případě narazila rozšiřovací hlava na
dřevěnou fošnu, skrz kterou už nebyla schopna se provrtat (obr. č.7). Překážka musela být
rovněž odstraněna lokálním výkopem.

Obr. 7: Úhlavní nepřítel mikrotunelování - dřevo

Paradoxně došlo k tomu, že výše uvedené obtíže se dostavily v úsecích, které jsme na
základě IG průzkumu považovali za bezproblémové. Naopak úsek, který se jevil jako rizikový
díky blízkosti historické „divoké“ skládky komunálního odpadu, byl protlačen naprosto hladce
a bez komplikací.

Závěr
V době konání konference budou dokončeny práce na torkretování sekundárního ostění
a budou probíhat práce na betonáži dna štoly a kladení čedičových žlabů. Předpokládaný
termín dokončení objektu štoly je začátek příštího roku.
Závěrem by autoři článku chtěli, nikoliv pouze ze slušnosti, ale od srdce poděkovat
kolegům, s kterými mohli na této stavbě spolupracovat. Zástupcům generálního dodavatele
firmy HOCHTIEF CZ, pracovníkům investičního odboru Magistrátu města Ostravy,
projektantům z firem KONEKO a Geoengineering, technikům provozovatele OVaK,
zástupcům supervize firmy Důlní služby a odborným pracovníků zajišťujícím technický dozor
investora a BOZP.
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Fantom pod Florencí
Igor Fryč
PORR a.s.

1)

Prolog

Firma ČSAD Praha, která vlastní autobusové nádraží na Florenci a přilehlé pozemky, se
rozhodla přistoupit k vlastnímu developerskému projektu. Po letech sporů s firmou Penta
zahájila na jednom ze svých pozemků v těsné blízkosti magistrály stavbu vlastní
kancelářskou budovu Florenc Gate. Bude se jednat o vícepodlažní polyfunkční objekt pro
administrativu, obchod a stravování. Objekt bude mít i dvě podzemní podlaží. Stavba tak
bude doplňovat linii ulice Křižíkova a stávající předprostor autobusového nádraží Florenc.
Nedílnou součásti stavby tohoto charakteru, která má být realizována v urbanisticky
složitém území, je nutnost vypořádat se se stávajícími inženýrskými sítěmi a objekty tak, aby
nezasahovaly do stavební jámy a nebránily výstavbě.
V tomto případě byla zásadní přeložkou přeložka části tzv. Hradební stoky. Tato stoka je
dlouhá 2.095 bm a slouží pro odvod dešťových vod ze spádové oblasti, kterou je prostor
nádraží Praha Střed a jeho nejbližšího okolí. Hradební stoka byla vybudována cca ve 14.
století jako odvodňovací příkop podél původních městských hradeb. Jednalo se o příkop
vyskládaný z kamenů, který byl v polovině 19. století zakryt cihelnou klenbou. Vznikla tak
stoka o rozměrech cca 1,8 x 2,2 m. Protože byla tato stoka silně poškozena (koroze zdiva,
spáry bez pojiva, chybějící cihly), byla počátkem tohoto století sanována vrstvou stříkaného
betonu s vyztuženými ocelovými sítěmi. Dno bylo obloženo čedičovými tvarovkami. Délka
překládané části Hradební stoky činila 102 bm. Přeložkou délka stoky paradoxně zkrátila o 9
bm. V podstatě tak došlo k optimalizaci její trasy.

2)

Technicko – taktická data stavby

2.1) Základní údaje stavby
Stavba: Florenc Gate
Stavební objekt: SO 01.1. Přeložka Hradební stoky
Místo stavby: ul. Křižíkova, Praha 1
Investor: ČSAD Praha holding a.s.,
Projektant: KO-KA s.r.o.
Geotechnický monitoring: INSET s.r.o.
Generální zhotovitel: POHL cz, a.s.
Zhotovitel: PORR a.s.
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2.2) Členění a popis stavebního objektu přeložky Hradební stoky
Objektová skladba SO 01 Přeložky kanalizačních stok:
SO 01.1 - Přeložka Hradební stoky
SO 01.1.1 – Přepojení kanalizací napojených do Hradební stoky
SO 01.1.1.1 – Přepojení dešťového přítoku DN 500
SO 01.1.1.2 – Přepojení dešťového přítoku DN 250KT
SO 01.1.1.3 – Přepojení drenážní kanalizační přípojky DN 300
Celková délka přeložky: 93,0 bm (sklon 0,67%)
Hloubky překládané stoky se pohybovaly v rozmezí 6,5 – 9,5 m
Délka přímého úseku 74,0 m – štítovaná štola o vnitřním profilu DN 2100 mm (materiál
železobetonové segmenty s výstelkou čedičovými radiálkami do poloviny profilu stoky).
Úseky v oblouku a přechodové úseky (délky 13,0 + 6,0 bm) byly navrženy jako ražené
klasickou štolou a vyzděné pomocí cihelného zdiva. Přechodový profil byl uvažován z profilu
DN 2100 na profil 1900/2100 mm.
Přepojení dešťového přítoku DN 500 mm a napojení na HS provedeno klasickou
štolou lichoběžníkového profilu délky 10,5 bm. Stejně tak napojení pravděpodobného
odvodnění magistrály bylo navrženo klasickou štolou minimálních rozměrů délky 8 bm

2.3) Navržené technologie razících prací
Technologie výstavby přeložky Hradební stoky (HS) byla z logiky věci navržena jako
bezvýkopová za pomocí činnosti prováděné hornickým způsobem. V daných podmínkách by
bylo jen těžko možné si představit konvenční výkopovou metodu výstavby.
V trase přeložky byly navrženy dvě těžní šachty – TŠ1 a TŠ2. Šachta TŠ1 jako startovací
šachta, šachta TŠ2 jako cílová pro vytažení nemechanizovaného štítu. Mezi těmito šachtami
byla navržena štítovaná štola za využití legendárního razícího štítu typu INGSTAV o vnějším
profilu DN 2560 mm. Konstrukce HS v tomto úseku měly tvořit žb tubinky. V dolním profilu
pak měl být profil vyrovnán nadbetonováním a obložen čedičovými radiálkami.
Krátké napojovací (přechodové) úseky HS z šachet TŠ1 a TŠ2 byly navrženy pomocí
klasické ražby profilu DN 3010/3300 mm podkovovitého tvaru za využití důlní výztuže typu
Heintzmann. Profil stoky pak měl být vyzděn z klasických kanalizačních cihel a jeho profil
přizpůsoben zastiženému stávajícímu profilu HS

2.4) Předpokládané geologické podmínky
Lokalita území kolem Florence je součástí Barrandienu. Skalní podklad tvoří sedimenty
bohdaleckého souvrství (jílovité místy až písčité břidlice). Horniny jsou zvrásněné a i jinak
tektonizované (rozpukané, dislokované). Hloubka zvětrávání je proměnlivá. Kolísá obvykle
od metru do 4 m. Úroveň báze této horninové terasy je téměř rovinná.
Na skalním podkladu leží kvartérní vltavské sedimenty. Tyto pleistocénní terasové
sedimenty tvoří písky proměnlivě zrnitosti. V nadloží se pak nacházejí hlinitější náplavové
sedimenty. Nejsvrchnějším horizontem jsou pak antropogenní uloženiny velmi proměnlivých
mocností. Místy dosahují mocností až 6 m a místně úplně scházejí.
Trasa štoly měla procházet právě kvartérními sedimenty vltavské terasy tj. v písčitých
místy hlinito-jílových sedimentech. V neposlední řadě pak antropogenními navážkami a
relikty
Hladina podzemní vody se měla nacházet pod počvou nově budovaného podzemního
díla. Pouze v případě extrémních stavů vody ve Vltavě (povodně apod.) byl předpoklad, že
by se mohla hladina podzemní vody dostat až nad niveletu nové Hradební stoky.
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3)

Realizace – zelený strom života

3.1) Realizace těžních šachet
Těžko lze nazvat překvapením skutečnost, že již při výkopu startovací šachty (TŠ1) byly
objeveny jak očekávané, tak i neočekávané inženýrské sítě. Na tuto situaci bylo nutné
pružně reagovat a v šachtě byla vytvořena atypická ocelová konstrukce pro vyvěšení a
ochranu stávajících kabelových vedení (VN, kabely CETIN, T-mobile, DPP atd.) včetně
vybudování pochůzného povalu z dřevěných fošen (obr. č.1). Starosti dělalo zejména vedení
vysokého napětí, kdy nějakou chvíli nebylo jasné, zda převádí 2 kV nebo 22 kV. Nakonec se
zúčastnění shodli na tom, že jeho poškození a nebezpečí z toho plynoucí by bylo prakticky
stejně velké v obou případech.

Obr. 1: Zamyšlený předák při realizaci ochranného povalu nad stávajícími
inženýrskými sítěmi v šachtě TŠ1

Ražba šachty probíhala dle předpokladů v nesourodých navážkách odborně řečeno
v antropogenním reliéfu. Ten byl však antropogenní až příliš a tak nebyla nouze o výskyt
prefabrikátů nejrůznějšího typu, kamenného zdiva, cihelného zdiva, ocelové výztuže, drátů
apod. Mezi těmito navážkami nebyla nouze o různé, ničím nevyplněné prostory, které by se
daly nazvat kavernami. To se pak negativně projevilo při vlastním zahájení ražby, kdy došlo
k poklesům nadloží v bezprostřední blízkosti startovací šachty a rovněž k poklesům
vodorovných rámů šachty, které zaznamenal geomonitoring.
Proto bylo nutné přistoupit k dodatečné injektáži za rubem ostění startovací šachty, aby
se vyplnily výše zmíněné prostory a minimalizovala nežádoucí propagace poklesů nadloží.
Chemická injektáž byla prováděna jako nízkotlaká pomocí vysoce pěnících polyuretanových
pryskyřic typu WEBAC – PURseal.
Přes dílčí problémy byly šachty vyhloubeny dle předpokladů a na základě výsledků GTM
nemuselo být ani přistoupeno k dodatečnému zesílení primárního ostění pomocí stříkaného
betonu a KARI sítí.
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3.2) Ražba Hradební štoly
Krátce po přidělení zakázky přeložky Hradební stoky renomovanému uskupení firem
POHL a PORR bylo nutné zahájit práce na repasi razícího štítu DN 2560 mm, jehož poslední
nasazení spadalo do roku 2012, kdy s velkým úspěchem neohroženě vyrazil 156 bm dlouhý
úsek pod rychlostní komunikací I/13 mezi Mostem a Chomutovem. Poté bohužel několik let
zahálel v kopřivách.
Tak zvaná mobilizace štítu proběhla natolik zdařile, že mechanici, zcela nad rámec
zadání, ze samého nadšení nastříkali celý štít optimistickou porráckou modří. Potom už
nezbývalo nic jiného než zasloužilého veterána vyzdobit takovým způsobem, aby japonská
konkurence z ISEKI přestala mít klidný spánek (obr.2).

Obr. 2: Fantom Florence je právě spouštěn do startovací šachty (pohled z magistrály)

V původní záměru měl být štít oficiálně pojmenován a ozdoben nápisem Fantom
Florence, což by byl určitě přiléhavější a odvážnější název než například Tonda nebo Adéla.
K názvu Fantom evokovaly autora článku časté příjezdy po magistrále, kdy mohl po své
pravé ruce pravidelně obdivovat budovu Státní opery a odtud je už jenom kousek
k proslulému románu a pozdějšímu muzikálu The Phantom of the Opera.
Kvůli pověrčivosti však bylo od větší medializace nasazení štítu upuštěno, protože velká
očekávání provázejí nezřídka velká zklamání. Razící štít nakonec rozhodně nezklamal, ale
zároveň nepřekročil svůj vlastní stín (obr.č.3)
Během ražby došlo k dvojnásobné kolizi s historickými hradbami, což bylo geologickým
průzkumem celkem přesně předpovězeno. Pouze se nejednalo o kolmý průnik skrz hradby,
ale šikmý. To znamenalo, že zdolávání hradeb bylo delší, než se předpokládalo. Dlužno
podotknout, že historické kamenné a cihelné zdivo bylo ve „velmi dobré kondici“ a rozebírání
díla našich předků bylo, při absenci výkonné mechanizace, nesnadné. Postup štítu se místy
zpomalil z 1,5 m vyražené štoly za směnu na 0,5 m.
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Obr. 3: Fantom se zakusuje ve vzorně zapažené startovací šachtě

Obr. 4: Typický pohled na čelbu během průniku skrz historický hradební systém

Kritickým okamžikem byla realizace ostrých propojů, kdy bylo nutné v klasicky ražených
štolách rozebrat stávající konstrukci Hradební stoky. V této fázi byla stavba vystavena na
milost a nemilost vrtochům počasí, protože jinak téměř suchá stoka se během silnějších
srážek zaplnila a jak nám na začátku sdělil projektant: průtok v ní je pak stejný jak v trojském
kanoistickém kanálu.
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Osud byl však celkem přívětivý a k zaplavení stavby dešťovou vodou došlo jen párkrát
jak je patrné z obrázku č.5.

Obr. 5: Pohled do zaplavené těžní šachty

3.3)

Sekundární ostění

Sekundární ostění štítované štoly bylo provedeno dle předpokladů a kyneta byla v dolní
polovině obložena čedičovými tvarovkami. Vrchní část stoky byla opatřena sanační
polymerovou maltou s libozvučným obchodním názvem NAFUFILL (obr. č.6). Sekundární
ostění v propojovacích štolách bylo nakonec přizpůsobeno navazujícímu úseku sanovanému
stavu Hradební stoky a bylo rovněž vybaveno čedičovou vystýlkou poté, co byla provedena
betonáž monolitického ostění do atypického ostění (obr.č.7)

Obr. 6: Definitivní podoba Hradební stoky ve štítované štole
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Obr. 7: Definitivní podoba Hradební stoky v obloucích klasické štoly

4)

Závěr

V nadpisu třetí kapitoly je parafrázován známý citát J. W. Goetheho: „Šedivá je teorie, jen
strom života věčně zelená se“. To by mohlo navozovat dojem, že se jedná o narážku týkající
se investora a projektanta, kteří žijí ve vlastní sociální bublině a zajetí šedi. Opak byl
pravdou, jak investor tak zejména projektant byli dobře připravení na úskalí provázející
geotechnické stavby v husté městské zástavbě a byli schopni pružně reagovat na aktuální
vývoj stavby. I z tohoto důvodu tato relativně komplikovaná stavba proběhla ve vymezených
termínech, bez ohrožení provozu na magistrále a škodách na přilehlých nemovitostech a
komunikacích.
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Bezvýkopová oprava kanalizace
v nepřístupném terénu
Ing. Štěpán Leitner,
TRASKO BVT, s.r.o.
Oprava kanalizace, která je vedena v nepřístupném terénu, skrz vzrostlý les a bez
přístupových cest k šachtám v podmáčeném údolí, podél potoka je vždy technickým i
organizačním oříškem. Od společnosti CHEVAK, a.s. jsme, v podobě akce Mariánské Lázně,
Lunapark – Chopinova, dostali příležitost takovýto oříšek rozlousknout.

Úvod
V nepřístupném, hustě zalesněném terénu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les,
konkrétně v Třebízském údolí, podél Úšovického potoka je vedena kanalizace z kameniny
DN 250, DN 300 a DN 350.

Obr. 1

Situace umístění kanalizace
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Obr. 2

Trasa kanalizace

Obr. 3

Umístění šachty

Výrazným problémem stávající kanalizace z roku 1900 byly nátoky podzemních vod
především netěsnými spoji a prasklinami. V místě křížení kanalizace s potokem došlo k
propadu kanalizace a Úšovický potok vtékal do kanalizace. Dalším závažným problémem
byly časté kořenové vrůsty ve spojích. Hloubka uložení kanalizace je 1,5 – 3,2m. Investor,
společnost CHEVAK, a.s. se, rozhodl pro bezvýkopovou opravu kanalizace pomocí CIPP
technologií včetně výměny šachet.
Obr. 4

Vtok potoka do kanalizace
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Obr. 5

Kořenové vrůsty

Obr. 6

Praskliny

Popis akce
Celkově se jednalo o 687m kanalizace od Š 15523 po Š 13838 rozdělených do dvou
etap:
1. Etapa: Úsek Š 15523 – Š 15468: 392m. Součástí této etapy byla i výměna 7ks
stávajících zděných revizních šachet výkopem za nové plastové – 6ks a jedna v
provedení beton s vnitřní světlostí DN 1000.
2. Etapa: Úsek Š 15468 – Š 13838: 295m

Úsek od Š 15468 po Š 13838 (2. etapa) měl délku 295m a přicházelo v úvahu, že tento
úsek vzhledem k podmínkám bude vhodné opravit najednou v celém délce. Bohužel
v této části kanalizace se vyskytovalo velké množství kořenů a bylo nutné zafrézovat
téměř každý spoj. Před zahájením sanačních prací musí být odstraněny veškeré
překážky (inkrusty, kořenové vrůsty, betonové nálitky, atd. ) v průtočném profilu v celé
jeho světlosti. K odstranění kořenových vrůstů byla použita kořenová fréza v součinnosti
s vysokotlakým čistícím vozem. Následně byla kanalizace profrézována kanalizačním
robotem v součinnosti s čistícím vozem. Právě délka kabelů těchto strojů rozhodla, že
tato část kanalizace bude opravena nadvakrát: úsek Š 15468 – Š 14319: 175m a úsek Š
14319 - Š 13838: 120m
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Obr. 7

Etapy akce

V úseku Š 15523 – Š 15525 kanalizace podcházela potok a nad kanalizací se nacházel
malý most. V tomto místě se v kanalizaci nacházel propad a potok vtékal přímo do
kanalizace. Nátok potoka do kanalizace byl natolik masivní, že nebylo možné takto
porušenou kanalizace bezvýkopově opravit. Proto bylo rozhodnuto, že tento úsek bude
lokálně, v délce 4m, opraven výkopem. Následně byl celý úsek opraven sanačním rukávcem
a zborcený most byl nahrazen lávkou pro pěší.

Obr. 8

Most v místě křížení potoka a kanalizace
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Výměna revizních šachet
Nejdříve byly vyměněny dle požadavku zděné revizní šachty za plastové šachty DN
1000.

Obr. 9

Původní šachta

Obr. 10

Nová šachta

Zajištění přístupu k šachtám
Na celou délku úseku 687m byl dobrý přístup pouze ke 4 šachtám: Š 15525 (od Hotelu
SPA Hotel Harmonie přes trávu), Š 17020 (přístup po lesní pěšince - pro naviják a montážní
pracovníky dostatečné) Š 17275 (přístup po silnici) a Š 13838 (přístup po silnici). Pro
bezproblémovou realizaci bezvýkopové opravy kanalizace bylo nutné, v součinnosti se
zadavatelem, v první fázi zřídit další přístupy k šachtám Š 15468, Š 14319.

Š 15468: pro zajištění přístupu bylo nutné provést prořez náletů, přeprava materiálu (bedna
se sanačním rukávem) a věci nutné pro instalaci byly k šachtě přepraveny jeřábem.

Š 14319: pro zajištění přístupu byla vybudována přístupová cesta cca 120m přes pozemky
hotelu Střelnice
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Obr. 11

Přeprava bedny se sanačním rukávem k Š 15468

Sanace
Pro bezvýkopovou opravu kanalizace byl použit rukávec ALPHALINER 500G firmy
RELINEEUROPE AG a SAERTEX LINER S+ firmy SAERTEX. Rukávec SAERTEX byl
použit v úsecích se změnou dimenze. Statickým výpočtem byla určena tloušťka staticky
relevantní vrstvy rukávce.

Sanační úseky byly určeny takto:
úsek

délka

DN

typ rukávce

Š 15525 – Š 15526

76m

250

ALPHALINER 500G, 5mm

Š 15526 – Š 17275

62m

250

ALPHALINER 500G, 5mm

Š 17275 – Š 17020

37m

250/300

SAERTEX LINER S+, 5mm

Š 17020 - Š 15468

200m

300

ALPHALINER 500G, 5mm

Š 15468 – Š 14319

175m

300/350

SAERTEX LINER S+, 5mm

Š 14319 - Š 13838

120m

350

ALPHALINER 500G, 5mm

53

Z důvodu velkého nátoku podzemních vod byl pro sanační rukáv použit celoobvodový
integrovaný preliner, který slouží pro ochranu rukávu proti poškození podzemními vodami.

Obr. 13

Po sanaci 1

Obr. 14

Po sanaci 2

Dokončovací práce
Vzhledem k enormnímu nátoku balastních vod bylo nutné vyřešit těsnost napojení
sanačního rukávu na šachtu. Pro zakončení rukávce v šachtě byl zvolen těsnící nerezový
kroužek nebo zatěsnění pomocí bentonitového pásku.

Obr. 15

Zakončení rukávce v šachtě pomocí nerezového kroužku
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Závěr
Při plánování i v průběhu realizace tohoto projektu bylo nutné vyřešit mnoho technických
i realizačních specifik, které jsou spojeny s instalací technologie UV LINER v takto
nepřístupném terénu. Celá akce ale proběhla bez větších komplikací a bez omezení
lázeňských hostů. Výhodami bezvýkopové opravy kanalizace technologií UV LINER bylo
v tomto případě bezesporu vůbec samotná možnost provedení opravy, rychlost
provedení, minimální zásah do lesního porostu a v neposlední řadě i finanční úspora
oproti výkopové technologii.
Děkujeme společnost CHEVAK, a.s., jako investorovi, za spolupráci.
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„Některé neočekávané situace při realizaci
staveb bezvýkopovými technologiemi“

Ing. Ivan Demjan,
TALPA-RPF, s.r.o., Ostrava, Česká republika
Bezvýkopové technologie musí pracovat pod zemským povrchem i přes omezenýmé
informace o konkrétní podmínkách v místě činnosti. V okamžiku, kdy se aktuální podmínky
liší od předpokladu, dochází k neočekávaným situacím, které mohou zcela zásadně ovlivnit
výsledek díla.

Úvod
Pokud provádíte výstavbu inženýrských sítí otevřeným výkopem, pak můžete
v kterémkoliv okamžiku provést kontrolu požadovaných parametrů, vidíte skutečné
geologické podmínky a můžete reagovat na jejich změny. Stávající podzemní sítě a jiné
překážky v místě stavby máte pod vizuální kontrolou a na případné odlišnosti od projektu
můžete ihned reagovat. Případné vady díla jsou tedy spíše způsobeny nedodržením
technologické kázně nebo vadami materiálu.
Zcela odlišná situace je při provádění těchto staveb bezvýkopovými technologiemi. Je to
jako by vám někdo před prvním výkopem zavázal oči a vy byste nadále mohli používat
pouze sluch. Proto je před zahájením prací tak důležitá kvalita a promyšlenost projektu,
provedení geologického průzkumu, zajištění informací o existujících inženýrských sítích a
jiných podpovrchových překážkách v blízkém okolí místa realizace. Pokud se vám podaří
zjistit všechny tyto informace, máte šanci začít vidět. Nemáte však jistotu, že vše bude těmto
předpokladům odpovídat. Úspěch pak závisí na tom, jak rychle se vám podaří tuto odchylku
odhalit a najdete-li rychle správné řešení.
V následujících případech jsou popsány poměrně banální situace, se kterými se můžete
při realizaci stavby bezvýkopovou technologií setkat a které se mohou oproti očekávání
rychle změnit.

Správné řešení je základem úspěšného projektu
Na počátku všeho je záměr. O úspěšnosti převedení záměru do reality rozhoduje
především kvalita zpracování projektu, jeho promyšlenost a provázanost ve všech
stavebních oborech, které se na stavbě budou podílet. Snad již skončila doba, kdy šetrnost
investorů nebo snad neschopnost projektantů měla za výsledek to, že veškeré informace
v projektové dokumentaci obsažené jsou průměr a délka protlaku nadepsané ve výkrese
situace nad tučnou čarou křížící komunikaci bez ohledu na jakékoliv místní podmínky
provedení této práce ovlivňující. Právě množství parametrů bezvýkopové práce ovlivňující a
jejich vzájemná provázanost je argumentem pro nezbytnost diskuse projektanta a specialistů
pro bezvýkopové technologie v době přípravy projektu. Tato synergie dokáže ušetřit jak
finanční náklady stavby, tak i čas potřebný pro realizaci.
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Příkladem popisujícím nedostatečně prodiskutované projekční řešení by mohlo být
odlehčovací rameno Motolského potoka a návrh jeho křížení ulice Plzeňské v Praze.
Projektant zde navrhnul provedení pokládky polyetylénového potrubí D400 mm metodou
řízeného horizontálního vrtání. Toto by mohlo být v pořádku, pokud by vrt na trase nekřížil
dešťovou kanalizaci kamenina DN300 a vejčitou stoku kanalizačního sběrače. Obě
kanalizace byly v těsném směrovém souběhu a vzdálenost mezi spodní částí kameninového
potrubí a vrchní částí vejčité stoky byla 600 mm. Vzhledem k tomu, že pro pokládku potrubí
D400 mm je v daných podmínkách používáno vrtné nářadí průměru 550 mm, je jasné, že by
pokus o provedení díla skončil destrukcí alespoň jedné z těchto kanalizací.

Obr. 1
Podélný profil Odlehčovací rameno motolského potoka – úsek
pod ulicí Plzeňská

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

Obr. 2 Kontrola přesnosti pilotního vrtu in situ

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.
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K diskusi o možných variantách řešení nakonec ještě před realizací došlo a byl přijat
návrh fy Hydrotechnik postavený na provedení slepého protlaku ocelového potrubí DN 1000
mm až k oběma kanalizacím. Jeho úkolem bylo zpřístupnit místo křížení nově vtahovaného
potrubí a obou kanalizací. Obě kanalizace byly následně částečně obnaženy. Naším úkolem
pak bylo provést řízený horizontální vrt a neporušit přitom žádnou kanalizaci. Uvnitř
protlačeného potrubí DN1000 byla vytvořena vodítka z ocelového potrubí DN150 mm, jehož
úkolem bylo navést a udržet vrtné soutyčí pro řízený horizontální vrt přesně ve středu mezi
oběma kanalizacemi během pilotního vrtu a pak kontrolovat rozšíření a vtažení vrtu tak, aby
nedošlo k poškození ani jednoho kanalizačního potrubí. Realizace úspěšně proběhla letos
během jednoho horkého červnového víkendu, obě kanalizace přestály práce bez porušení.

Obr. 3

Pohled na čelbu protlaku po odstranění vodítek

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.
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Obr. 4

Instalace vodítek do protlaku DN1000

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

Změny projektu během realizace a jejich vliv na financování
Vztahy mezi investory na jedné straně a realizátory staveb na straně druhé jsou dnes
řešeny velmi přísnými smlouvami, které omezují provedení stavby variantním řešení,
respektive komplikují nutné změny projektu. Zvláště upravená řešení navyšující cenu jsou
v praxi velmi neobvyklá. Tento stav pramení ze snahy investorů udržet finance pevně
v rukou a zřejmě i z obav pracovníků investora z toho, že by mohli být nařčeni z navyšování
cen zakázek. Proto raději všechny snahy o změny blokují.
Poměrně často se stává, že skutečné podmínky pro provedení díla se liší od podmínek
v zadání. Tím se projekt stává obtížně proveditelným, nákladnějším nebo technicky
nevhodným. Zhotoviteli nezbývá než po investorovi žádat změnu projektu nebo přijde
s vlastní úpravou řešení. Zástupce investora pak často odmítne financovat tuto změnu s tím,
že odborně zdatná firma měla tuto situaci předpokládat a zapracovat změny do své cenové
nabídky. To je však nereálné. Změny položkových rozpočtů v soutěžních tendrech jsou
nepřípustné a pokud si nabízející firma navýší stávající položky o předpokládanou cenu
upraveného řešení, pak se stává dražším ve srovnání s jinými méně technicky zdatnými
soupeři.
Pokud projekt obsahuje využití bezvýkopových technologií, pak pravděpodobnost vzniku
této situace prudce narůstá. Jedná se o technologie velmi citlivé na splnění všech podmínek
svého nasazení. Nejzásadnější a zároveň nejzáludnější z nich je posouzení vhodnosti
místních geologických podmínek pro vybranou bezvýkopovou technologii.
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Geologické podmínky se mění nejčastěji
Projekt ne vždy reflektuje podmínky nutné pro provedení díla, což většinou ukáže až při
realizaci samé. Zhotovitel se pak dostává do situace, kdy se ukáže, že provedení dle
projektu není možné, je technicky nevhodné nebo příliš nákladné. V důsledku je ohrožena
ziskovost zakázky, dodržení termínů, kredit spolehlivého dodavatele. Pod časovým tlakem
se pak rychle hledá řešení, které nemusí být optimální.
Obr. 5

Podélný profil „Křížení vodoteče - přeložka vtl plynovodu Adolfovice“

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

S případem výše popsané situace jsme se setkali letos v červenci při rekonstrukci
vysokotlakého plynovodu DN300 mm v katastru obce Adolfovice v Jeseníkách. Trasa
plynovodu v úseku dlouhém cca 250 m křížila soukromé zahrady, místní komunikaci a koryto
potoka v hlubokém zářezu. Bezprostředně za touto vodotečí
se nacházel prudký svah
s převýšením cca 16 m se sklonem cca 60 stupňů. Trasa pokračovala dále na náhorní
planině. Projekt překonání takto komplikovaného terénu řešil standardně výkopem. Pod
zahradami to je technicky možné, s ohledem na majitele zahrad však poměrně necitlivé.
Výkop ve svahu v daném sklonu je oříšek i pro kráčivý bagr. Proto se zhotovitel rozhodl
nabídnout řešení bezvýkopovou technologií řízeného horizontálního vrtání, s čímž investor
souhlasil za podmínky, že změna nebude mít vliv na celkovou cenu stavby.
Dle podmínek zadání měly být v místě provádění prací půdní podmínky tř. 3 až 4
s výskytem hrubých štěrků s balvany 30 až 50 cm. Provedené mělké kopané sondy a jiné
související zemní práce tyto podmínky potvrdily. Dohodli jsme se se zhotovitelem na
provedení bezvýkopového řešení za cenu odpovídající popsaným podmínkám. Vrtné práce
zahájeny na náhorní plošině středně výkonnou vrtnou soupravou Vermeer D36/50 s tahem
18 tun. Po odvrtání cca 50 m a dosažení hloubky 8 m (polovina převýšení svahu) však
souprava narazila na kompaktní skalní podloží. Několika pokusy v různých směrech a
hloubkách bylo ověřeno, že skála tvoří zřejmě bázi celého svahu a zabíhá pod potok.
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Obr. 6
vtažení

Pohled z náhorní planiny, v zadní části je připraveno potrubí pro

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

Pro ověření geologických podmínek pod potokem byl proveden další výkop do hloubky
cca dva metry pod dno potoka. Ve stěně výkopu byly zastiženy částečně naerodované
zelenošedé břidlice. Horniny této pevnosti nejsou pro řízené horizontální vrtání překážkou,
pokud použijete stroj pro skalní vrtání a valivá dláta. Investor informaci o změně
geologických podmínek přijal, nicméně trval na dodržení původní ceny. Jak zhotovitel
zakázky, tak naše firma již do prací investovaly příliš hodně, než abychom couvli, takže jsme
se dohodli na cenovém kompromisu, který byl postaven na předpokladu omezeného rozsahu
vrtu v kompaktní skále. Vrtná souprava pro vrtání ve skále DitchWitch AT30 v následujících
sedmi dnech provedla pilotní vrt v délce 230 m. Ukázalo se, že vrt prochází v 75%
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v kompaktní skále tř. 5 a v délce cca 12 m mezi potokem a komunikací se podmínky výrazně
mění a parametry skály dosahují třídy 6 až 7. Překonání těchto dvanácti metrů v nejcitlivější
části trasy se podepsalo na výrazném opotřebení vrtného nářadí hraničící s likvidací
ohodnocenou řádově ve statisících. Celkově náklady na provedení přesáhly milion korun,
dokončení díla by vyžádalo dvojnásobek, což převyšovalo citelně dohodnutou cenu. Opět
proběhlo jednání o navýšení ceny s ohledem na výraznou změnu podmínek realizace.
Investor však trval na svém, takže práce byly zastaveny a jak zhotovitel stavby, tak i naše
společnost si musely přiznat ztrátu.

Neočekávaná úskalí metody HDD
Jsou případy, při kterých jste si jisti, že všichni od investora přes projektanta až po
realizační firmu udělali pro zdar projektu všechno, a přesto se přihodí něco, s čím nikdo
nepočítal. To jen matka příroda nám dává najevo, že nejsme všemocní.
Město Dolní Benešov na Opavsku se rozhodlo rozšířit hřbitov. Komplikací byl vodonosný
horizont vydatně zásobující podzemní vodou právě ta místa, kde by se mělo pohřbívat.
Nebožtíky nelze pohřbívat do vody. Proto byl připraven projekt, který měl zajistit odvodnění
plochy cca 150 metrů dlouhým horizontálním drénem uloženým do výkopu v hloubce cca 3
metry. Nikdo si však neuvědomil, jak náročné je provedení drénu výkopem tři metry
hlubokým v úzké uličce mezi hroby bez možnosti použití mechanizace. Nikdo si neuvědomil,
nakolik mají místní lidé své předky ve v úctě. Ve výběrovém řízení bylo osloveno 17
stavebních firem, které na rozdíl od projektanta si tyto komplikace uvědomily a z podání
nabídky se omluvily. Naše společnost byla jednou z nich, proto jsme znali detaily projektu a
mohli jsme vypracovat alternativní řešení postavené na bezvýkopovém provedení drénu
v celé délce 153 metrů. Jediné výkopové práce mezi hroby by se tak zúžily na provedení
startovací a cílové jámy. Návrh byl vedením města přijat, projektantka zkonzultovala řešení s
hydrogeologem a s našimi specialisty pro řízené horizontální vrtání a přepracovala projekt.
Realizace byla zahájena letos v srpnu. První komplikací se ukázala drobná odlišnost
geologických podmínek. V místech, kde byly prováděny ruční výkopy, byly zastiženy hrubé
štěrky s příměsí písku, silně stmelené, které ve velké míře obsahovaly křemenné valouny
velikosti 7 až 10 cm s výskytem kusů až 15 cm. O pevnostních vlastnostech této vrstvy
hovoří nejlépe fakt, že bez použití sbíječek bylo ruční provádění výkopů nemožné. Proto bylo
rozhodnuto o nasazení výkonné vrtné soupravy Ditchwitch JT60 s tahem 28 tun místo
původně zamýšlené Vermeer D36/50 s tahem 16 tun. Provedení pilotního vrtu využívalo
naplno výkon stroje a vyžadovalo velkou trpělivost obsluhy. Pilotní vrt totiž musel být
proveden s velkou přesností tak, aby potrubí bylo výsledně položeno v požadovaném spádu.
Vrtání v daných geologických podmínkách a strojem s vysokým výkonem vyžaduje velké
množství výplachové směsi podávané do vrtu. Při délce vrtu přes 150 metrů musí být
proudění výplachu dostatečně velké, aby docházelo k výnosu odvrtaného materiálu do jam.
A právě z těchto faktů vyplynula další komplikace. Zemina na ploše hřbitova není
homogenní, některé hroby jsou staré a zemina je již stmelená, některé byly vykopány
nedávno a zemina zde není dosud zcela zhutnělá. Tato místa jsou tedy s ohledem na štěrky
v podloží silně porézní a dovolují tak vrtnému výplachu, aby si hledal kratší cestu na povrch.
Benešovský hřbitov je velmi výstavný, pečlivě udržované hroby jsou ohraničeny bílým
štěrkem, pro místní je to velmi důležité místo. Pokud jsme se něčeho obávali, pak to byla
právě tato situace, kdy se vrtný výplach dostane napovrch. Vrtné práce musely být dvakrát
přerušeny, protože výron výplachu byl tak masivní, že jeho odstranění a očištění plochy si
vyžádalo několikahodinovou práci. Proto bylo rozhodnuto provedení dalších dvou
odlehčovacích výkopů ve třetinách délky vrtu. Ty byly pak v průběhu vrtných prací čerpány,
čímž se snížil tlak výplachu v prostředí a k dalším výronům už nedocházelo.
Do vrtu bylo vtahováno polypropylénové potrubí DN 200 mm SN16 s vrtanou perforací
v rozsahu 10%. Díky všem opatřením probíhalo vtahování zcela hladce, ovšem až do
vzdálenosti cca 25 metrů před cílem, kdy při minimálním tahu kolem dvou tun praskl závěs,
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kterým je připojeno vtahované potrubí k vrtné hlavě. Jedná se o prvek, který je dostatečně
dimenzovaný a před zahájením práce byl pečlivě zkontrolován. Genius Loci? V každém
případě to znamenalo další ruční výkop do tří metrů a provedení výměny poškozeného
prvku. Všichni jsme s opravdovou úlevou přijali informaci o dokončení prací krátce poté.

Obr. 7

Vrtná souprava DitchWitch JT60 na zahradě rodinného domu

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.
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Obr. 8

Výron vrtného výplachu mezi hroby

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

Obr. 9

Výron vrtného výplachu mezi hroby

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.
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Závěr
Práce s využitím bezvýkopové technologie jsou vždy tak trochu dobrodružstvím. Všechny
tři případy jsou dokladem toho, že na první pohled standardní situace může přinést
nečekané komplikace a pak záleží na zkušenostech obsluhy, její schopnosti správně
reagovat a práci úspěšně dokončit. Stejně tak záleží i na vůli všech, kteří projekt připravovali
a pro aplikaci bezvýkopové technologie vytvořili podmínky.
Mnohé záměry bez využití bezvýkopových technologií nejsou vůbec možné, někdy
přinášejí úsporu při realizaci, někdy jsou prostě rychlejší a někdy usnadní život všem v okolí
stavby. Proto bude příležitostí pro jejich využití pořád více. Pokud chceme, aby byly úspěšně
dokončeny, nesmíme mít strach vytvářet jakkoliv odvážné vize. K jejich ztvárnění však
musíme přistupovat s patřičnou mírou respektu a nepodcenit žádný detail přípravy ani
realizace.
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Oprava kanalizace DN 800/1200 v Brně Lužánkách aneb se sněhulákem tam a zpátky
Ing. Marek Helcelet - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Stanislav Špaček - WOMBAT s.r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK) jsou nejen nejstarší vodohospodářskou
společností na území České republiky, ale také progresivním propagátorem a uživatelem
bezvýkopových technologií (BT). V rámci BVK byla vyzkoušena téměř většina běžně
používaných metod BT v oblasti vodního hospodářství. Proto se pracovníci této společnosti
setkali nejen s desítkami úspěšných aplikací, ale i s jednotlivými případy, kdy se ne vše
podařilo a některé metody a způsoby realizace se ukázaly v brněnském prostředí jako slepé
uličky a od dalšího jejich užívání se odstoupilo.

Úvod
Opravy inženýrských sítí jako jsou plynovody, vodovody či kanalizace pomocí vyvložkování
se staly naprosto běžnou, rutinní záležitostí, kterou i na českém trhu zvládají desítky
stavebních firem. O akcích, kdy stavba proběhla bez problémů a i následně po ukončení
záruky se zpravidla hovoří jen tehdy, pokud byly něčím výjimečné. O akcích, kdys tomu tak
nebylo, se většinou zhotovitelé moc nechlubí, přestože právě tyto stavby jsou studnicí
poznávání úskalí bezvýkopových technologií a mohou být poučením pro všechny účastníky
výstavby od zhotovitelů přes investory a majitele až po konečné uživatele, tj. provozovatele.
Jednou z takových staveb, kde vše při TV prohlídce vyvložkování stoky před uplynutím
záruční doby vypadalo tragicky, ale nakonec vše dopadlo k obapolné spokojenosti, byla
oprava kanalizace vejčitého profilu DN 800/1200 v brněnském parku Lužánky.

Místo a charakter stavby
Park Lužánky (původně Augarten; v hantecu Augec) je nejvýznamnější brněnský městský
park. Nachází se v Černých Polích v městské části Brno-střed, jeho rozloha činí přibližně 22
hektarů. Jde o nejstarší veřejnosti přístupný městský park v Česku, prohlášený též za
kulturní památku České republiky. V r. 1887 byla v jeho západní části, v souběhu s dnešní ul.
Lidickou, vybudována jednotná kanalizace DN 800/1200 pro odvádění odpadních vod
z budoucí zástavby západním směrem dnešní ul. Kotlářskou (r. 1889) ke Kraví hoře a
severním směrem dnešní ul. Staňkovou (r. 1890) ke Královu Poli. Následně pak vody
odtékaly ul. Lužáneckou do vodoteče říčky Ponávky. Kanalizace v ulicích Lidické a
Štefánikově byly vybudovány až v r. 1911 (obr. 1).
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Obr. 1 - Stáří kanalizací v době vybudování stoky v Lužánkách
Po rozsáhlých rekonstrukcích kanalizací v ul. Lidické (r. 2000) a ul. Pionýrské se Staňkovou
(r. 2012) kanalizace v této části Lužánek ztratila svůj strategický charakter, protože propojení
od ul. Pionýrské a Staňkovy bylo zrušeno. S ohledem na skutečnosti, že do této kanalizace
zůstalo napojení odvodnění parkových cest a Střediska volného času (Domu dětí a
mládeže), stoka byla v relativně dobrém stavebním stavu a případná redukce na dostačující
profil DN 300 se zaplněním meziprostoru popílkocementovou směsí byla ekonomicky a
časově nevýhodnější, bylo rozhodnuto o vyvložkování stoky pomocí geotextilního rukávce.

Průběh prací
Jelikož nemuselo být počítáno se statickým spolupůsobením vložky, byl rukávec proveden
v tloušťce 26 mm po vytvrzení. Provedení prací pro fy Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby,
a.s. subdodávkou zajišťovala firma WOMBAT s.r.o. Vlastní práce na vyvložkování 438 m
stoky proběhly v běžném režimu od 08.2014 do 04.2015. Po jejich dokončení byla
provedena tlaková zkouška celé trasy a stejně tak kamerová prohlídka, která nevykazovala
žádné nedostatky (obr. 2).
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Obr. 2 - Stoka v Lužánkách po realizaci vložky v 11/2014

Záruční prohlídka
V únoru r. 2020 byla provedena prohlídka stoky před uplynutím záruční lhůty. Jaké však ale
bylo překvapení pracovníků provádějících revizi, je patrné z obr. 3. Místo krásného vejčitého
profilu na ně z obrazovky vystupoval podivný osmičkový tvar, kudy se kamera nemohla
dostat dál.

Obr. 3 - Stoka v Lužánkách před uplynutím záruční lhůty v 02/2020
Prvotní otázka samozřejmě zněla, co způsobilo deformaci vložky od obou stěn stoky a
následující, pro provozovatele ta nejdůležitější, co s tím? Jak již bylo uvedeno, ve stoce je za
bezdeštného stavu téměř nulový průtok, ale když byla provedena prohlídka z druhé strany
závady, byl z jedné pravostranné přípojky zaznamenán poměrně silný průtok na první pohled
balastních vod. Přestože, jak název parku napovídá, v dané oblasti byla hladina podzemní
vody vždy vysoko, po několika letech extrémního sucha se i zde předpokládalo, že poklesla

68

na úroveň, která by nemohla způsobit nepřetržitý přítok do stoky. Kromě toho, místa dvou
deformací byla poměrně daleko od místa přítoku (obr. 4).

Obr. 4 – Místa závad
V bezprostřední blízkosti kanalizace vede v souběhu vodovodní řad DN 500 z tvárné litiny,
opravený v r. 2016, takže se zdálo logické, že by mohlo dojít k nátoku čisté vody z tohoto
zdroje. Ale provedené měření průtoků ve vodovodním řadu ani pátrání po poruše tuto
domněnku nepotvrdilo. Po provedeném rozboru sice nebyly zjištěny indikátory znečištění
komunálními odpadními vodami, ale ani hodnoty odpovídající vodě pitné. Nadále tedy bylo
vycházeno z předpokladu, že se skutečně jedná jen o vodu podzemní, protože stoka vede
v hloubkách okolo sedmi metrů a do stoky se voda dostává špatnými hrdly kanalizačních
přípojek, neprovozovaných BVK. Zásadní otázkou tedy zůstalo, jak závadu odstranit.

Provedení opravy
Pracovníci zhotovitele po uplatnění odstranění závady začali okamžitě pátrat po příčině
zdeformování vložky a díky důkladně a pečlivě vedené dokumentaci průběhu stavby podle
ISO zjistili, že v úseku cca 65 m nebyl vlivem selhání lidského faktoru dodržen předepsaný
technologický postup v době vyhřívacího a vytvrzovacího času. Při konzultacích s výrobcem
pryskyřičných směsí byla vyslovena domněnka, že z tohoto důvodu neproběhla řádná
polymerace a pokud by došlo k opětovnému a řádnému vyhřátí, mohl by tento proces řádně
proběhnout, takže by se vložka nemusela pracně odstraňovat a provádět znovu. Práce na
odstranění závady proběhly již v březnu 2020, čemuž napomohla nejen snaha zhotovitele i
nadále udržovat dobré pracovní vztahy s konečným odběratelem, ale paradoxně i problémy
spojené s šířením koronaviru, kdy některé již nasmlouvané zakázky musely být odsunuty.
Díky, před prvotní instalaci vložky, správně ošetřenému povrchu stoky se potvrdil názor
odborníků výrobce pryskyřičných směsí a po opětovném vyhřátí a následnému vytvrzení na
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požadované parametry se stal téměř „zázrak“ a částečně zborcená vložka se vrátila do
původního stavu (obr. 5).

Obr. 5 - Stoka v Lužánkách po opravě reklamace v 03/2020

Závěr
Kromě toho, že pracovník zhotovitele, který byl odpovědný za způsobenou situaci, po
vzájemné dohodě odešel, zhotovitel zajišťuje technické opatření, díky kterému bude možné
sledovat a vyhodnocovat správné přilnutí ke stěně původního potrubí během vlastního
vytvrzování. Současně se prokázala dlouhodobá schopnost používaných pryskyřičných
směsí reagovat i po několika letech. Díky rozvaze a rozhodnutí jít do rizika, že provedení
popsané opravy bude neúspěšné a s tím i vzrostou finanční náklady na odstranění závady,
se zhotoviteli podařil skutečně „husarský kousek“. Ze strany konečného odběratele byl
pochopitelně uplatněn požadavek na prodloužení záruční doby, během níž bude stav vložky
v tomto místě průběžně sledován, o čemž budou členové České společnosti pro
bezvýkopové technologie informováni na některé z dalších národních konferencí.
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Praktické využití HDD při výstavbě vodovodů
z tvárné litiny
Juraj Barborik
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
Optimální projektová příprava s využitím bezvýkopové instalace trub z tvárné litiny
umožňuje pro nás netradiční a šetrné řešení výstavby vodovodů. Současně přináší zvýšení
technické úrovně tlakových sítí, snížení ekologické, investiční a provozní náročnosti. Investor
a odborný zpracovatel projektové dokumentace již v mnoha stavbách využil a využívá
technické, ekonomické a ekologické hledisko výstavby sítí bezvýkopovými metodami
s využitím potrubí z tvárné litiny. Tato řešení jsou nejvýhodnější z hlediska posouzení celého
životního cyklu stavby. V příspěvku chci prezentovat dvě zajímavé realizace horizontálního
řízeného vrtání (HDD), které umožnily projektantovi v jednom případě vyřešit problém
s vlastníky pozemků a ve druhém případě navrhnout šetrnou a ekologickou výstavbu ve
vztahu k obyvatelům obce s téměř nulovým omezením dopravy.

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov
Stávající kapacita vodovodní sítě průmyslové zóny přestává vyhovovat požadavkům
průmyslových podniků. Realizace navrženého řadu o světlosti DN 300 mm z tvárné litiny
umožní v místě napojení na stávající rozvody průmyslové zóny zvýšení odběrů vody. Řad
bude zároveň posilovat stávající zásobní pásmo a bude mít dvě místa napojení na výtlačné
řady.
U řadu procházejícího obcí Prostějov - Čechůvky v délce cca 250 m byla využita metoda
HDD s použitím potrubí z tvárné litiny DIREXIONAL UNIVERSAL Ve DN 300 ZMU (vnější
vrstva cementové malty):
-

v místě, kde řad úzkým průchodem kříží komunikaci, v místě blízkého souběhu
navrhovaného vodovodu s kanalizací a rodinným domem,

-

v souběhu se silnicí na základě požadavků SSOK v délce 170 m ve vzdálenosti 1,1
m od kraje silnice, ve svahu a ochranném pásmu stávajících stromů (z důvodu
nesouhlasu okolních vlastníků soukromých pozemků),

-

instalace řadu proběhla metodou horizontálně řízeného vrtání s min. krytím potrubí
1,2m,

-

tato metoda vyžadovala pouze výkop startovacích/cílových jam pro vrtací stroj a jam
pro vkládání/montáž potrubí,

-

bezvýkopové instalace byla provedena v rozsahu 2 dní,

-

HDD zjednodušila realizaci i z hlediska výskytu vysoké hladiny spodních vod.
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Obr. 1: Trasa HDD DN 300 mm 170 m, kladečský plán se šachtami, I. Etapa průchod
s křížením komunikace, II. a III. Etapa podél komunikace

Obr. 2: I. Etapa: úzký průchod s křížením komunikace, II. a III. Etapa podél
komunikace

Obr. 3: Rozšiřovací vrt, tažná hlava

Obr. 4: Hrdlový spoj UNVERSL Ve DN 300 mm, instalace potrubí DIREXIONAL ZMU
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Obr. 5: Montáž potrubí v šachtě, vnější ochrana ZMU kompletována pryžovou
manžetou a chráněná plechovým límcem

Obr. 6: Vrtná hlava, tažná hlava a potrubí v cílové šachtě

Obr. 7: II. a III. Etapa: zahájení realizace pilotního řízeného vrtu

Obr. 8: Ukončení pilotního vrtu, zahájení realizace rozšiřovacího vrtu

Obr. 9: Zahájení instalace potrubí, montáž potrubí s náběhem na povrchu
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Obr. 10:

Montáž a instalace potrubí DIREXIONAL UNIVERSAL Ve DN 300 mm ZMU

Obr. 11:

Obr. 12:

Potrubí v cílové šachtě a realizace propojení s I. Etapou

Ukončení prací bez zásahu do komunikace, s využitím pozemku
komunikace se stromy

Skupinový vodovod Brandýsko
Účelem stavby je zvýšení provozní spolehlivosti jednotlivých stávajících dílčích
vodovodních systémů v oblasti Brandýska, jejich posílení a vzájemné propojení. Zajištění
odolnosti vodárenského systému v obdobích s nízkými či nulovými dešťovými srážkami,
které mají negativní dopad na stávající zdroje pitné vody. Dalším přínosem bude zlepšení
kvality dodávané vody.
U výtlačného řadu VDJ Choceň – VDJ Mostek v obci Mostek v délce přes 400 m byla
vyžita metoda HDD s použitím potrubí z tvárné litiny NATURAL-BioZinalium UNIVERSAL Ve
DN 150 mm PUR (uvnitř vrstva polyuretanu), vzhledem k příznivým geologickým podmínkám
pouze se zesílenou základní ochranou slitinou zinku a hliníku s mědí NATURAL-BioZinalium:
-

staveništěm byly pozemky ve vlastnictví komunikací KSUS silnice II/312 z Chocně
směr na Ústí nad Orlicí, Letohrad, Žamberk, Vamberk,

-

jedná se o komunikaci s frekventovanou dopravou, která při využití HDD nebyla
téměř omezena, provoz bez semaforů a řízení dopravy,

-

bezvýkopová instalace nezatěžovala obyvatele hlukem, prachem apod.,
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-

vysoká hladina spodní vody cca 1,0 m pod terénem nebyla zátěží pro HDD oproti
klasické pokládce,

-

bezvýkopová instalace byla provedena v rozsahu 3 dní.

Obr. 13:

Obr. 14:

Trasa HDD DN 150 mm v délce přes 400 m v silnici II/312, kladečský plán

Potrubí NATURAL-BioZinalium UNIVERSAL Ve DN 150 m PUR

Obr. 15:

Obr. 16:

Realizace pilotního vrtu v silnici II/312

Realizace bez omezení dopravy, montážní jáma s potrubím z předchozí
etapy
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Obr. 17:

Obr. 18:

Ukončení pilotního vrtu, rozšiřovací hlava, tažná hlava

Připojení potrubí s tažnou hlavou na rozšiřovací a zahájení instalace

Obr. 19:

Montáž potrubí na povrchu, využití úhlového odklonění ve spojích

Závěr
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 klasických i bezvýkopových metod. To je
umožněno konstrukčním systémem stěny a spoje trouby v kombinaci s vnější a vnitřní
povrchovou ochranou. Praktické aplikace klasické pokládky s kombinací úseků
bezvýkopových technologií znamenají úsporu finančních prostředků v jednotlivých fázích
přípravy, realizace a celého životního cyklu. Při bezvýkopové obnově a instalaci potrubních
sítí není možné kontrolovat uložení potrubí. Je nutné použít nejodolnější a nejrobustnější
potrubí, které nejlépe odolává veškeré mechanické zátěži. 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. Bezvýkopové instalace
zjednodušují projektovou přípravu a následně realizaci, jak dokládají již realizované stavby.
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