




Nové PE 100-RC potrubí s kovovými proužky 
nebo celou vrstvou 

 Daniel Šnajdr, 

egeplast international GmbH, Greven, Německo 

Kombinace různých materiálů zvyšuje kvalitu a možnosti využití tradičních výrobků v celé 
řadě odvětví. Myšlenka kovových proužků nebo vrstev u plastových potrubí vznikla krátce po 
vzniku technologií výroby vícevrstvých trubek a dodatečného opláštění. V dnešní době 
nabízí společnost egeplast již 4 potrubní systémy využívající tuto technologii pro aplikace ve 
vodárenství, plynárenství i průmyslu. 

Obrázek 1 – Přehled potrubních systému s přidanou hodnotou 

Úvod 
Kovová vrstva pod opláštěním PE potrubí slouží jako difúzní a permeační bariéra. 

Kovové proužky pak využívají svojí vodivosti ke kontrole těsnosti systému nebo přerušení 
v případě bezvýkopových technologií. Jako materiál pro konstrukci kovových vrstev nebo 
proužků se používá hliník. Způsob spojování kovových vrstev i proužků jednotlivých PE 
trubek funguje stejně dobře jako spojování trubek samotných a svářecí personál to zvládá 
bez obtíží. Během posledních roků se také hodně zdokonalil způsob napojení kontrolních 
jednotek na dálkové systémy provozovatelů a bavíme se o inteligentních potrubních 
systémech. Největším potenciálem pro bezvýkopové technologie je potrubní systém SLM 
DCT, který umožňuje kontrolu integrity potrubí po instalaci.  

Referenční stavba 
V Praze proběhla koncem jara a začátkem léta letošního roku rekonstrukce výtlaku 

odpadní vody z rekonstruované ČOV Podbabská do ústřední ČOV na Císařském ostrově. 
Trasa je zčásti vedena bezvýkopově využitím technologie řízeného vrtání HDD a zčásti v 
otevřeném výkopu. Výtlačné PE potrubí d400x23,7 bylo v úsecích bezvýkopové technologie 
navrženo právě ve variantě SLM DCT s integrovanými vodivými proužky pro kontrolu 
integrity. 

Z důvodu navýšení kapacity výtlaku z ČSOV Roztocká byla provedena instalace dvojice 
výtlačného potrubí HDPE d400x23,7, včetně vystrojení pětice šachet na ostrově. Celková 
délka výtlaků je 1053,3 m a 1054,1 m. Trasa je zčásti vedena bezvýkopově, když překračuje 
potok i boční plavební kanál Vltavy směrem na Císařský ostrov a dále vede podél obslužné 
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komunikace v sousedství areálu ČOV. Zde jsou další dva bezvýkopové úseky podcházející 
vzrostlé stromy. Výtlak křižuje hlavní vyústění vyčištěné odpadní vody z čistírny a kalovod. 

Realizační firma a HDD 
Generálním dodavatelem stavby byla společnost ZEPRIS. Bezvýkopovou technologii 

řízeného vrtání HDD pod korytem řeky Vltavy realizovala společnost TALPA-RPF. Tato 
společnost působí na trhu bezvýkopových technologií již od roku 1991 a je zárukou vysoké 
kvality, má letité zkušenosti s řízeným horizontálním vrtáním. Svůj úkol splní i v obtížných 
podmínkách, především díky svým zkušenostem, dobrému technické vybavení a důkladné 
přípravě stavby.  

V našem případě byl počátek i konec křížení vodního toku přesně definován místy 
připojení původního potrubí. To bylo v minulosti položeno při překopu vodního toku a pro 
metodu řízeného horizontálního vrtání, které vyžaduje provedení křivky křížení v plynulém 
oblouku, byla vzdálenost poměrně krátká. Provedení pilotního vrtu bylo zvláště na břežní 
straně velmi náročné. Druhou komplikací byly geologické podmínky. Skalní podklad v trase 
křížení byl tvořen drobovou břidlicí v různém stavu navětrání. Pevnostně proměnlivé skalní 
podloží znamená vždy komplikaci při vtahování potrubí – nestabilní podmínky okolí vrtu 
mohou i ve velmi dobře připraveném otvoru způsobit náročné situace při vtahování potrubí.  
Proto vzhledem k podélnému profilu shybky i velmi náročné geologii podloží byl vybrán právě 
tento typ potrubí, které umožňuje kontrolou integrity po dokončení instalace potrubí. 

Zhotovitel v našem případě nic neuspěchal a po 18 dnech byly obě ramena shybky 
každá v délce 160 m úspěšně položeny pod řekou Vltavou a zmíněná zkouška integrity 
potrubí potvrdila plnou funkčnost nového potrubního výtlaku. 

Obrázek 2 – Znázornění trasy potrubí SLM DCT instalované řízeným vrtáním HDD 
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Potrubní systém SLM DCT 
 Pro bezvýkopovou instalaci bylo navrženo 

potrubí z materiálu PE 100-RC s dodatečným 
ochranným pláštěm z modifikovaného PEplus 
značeným třemi zelenými pruhy, které má pod 
ochranným pláštěm integrované vodivé proužky. 
Vodivé proužky pod opláštěním mohou sloužit 
jako signalizační vodič, ale především umožňují 
test nepoškození po instalaci. Investor tak může 
zkontrolovat, že nedošlo k poškození potrubí 
bezvýkopovou pokládkou. Toto riziko je velmi 
vysoké zejména u technologií Berstlining a HDD 
(řízené vrtání). Potrubní systém SLM DCT 
navazuje na filozofii opláštěného potrubí, které 
zajistí bezvadný nepoškozený povrch trubek u 
bezvýkopové instalace, a navíc nabízí jedinečnou 
možnost kontroly, že k poškození opravdu 
nedošlo. Jedná se o potrubní systém pro vlastníky 
a provozovatele, kteří kladou důraz na bezpečnost 
a spolehlivost pro budoucí generace. 

Obrázek 3 – Kontrola propojení pásků po 
svaření potrubí 

Investor a projektant 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) spravuje vodohospodářský majetek 

hlavního města Prahy, která je jeho stoprocentním vlastníkem. Společně s akciovou 
společností Pražské vodovody a kanalizace je provozovatel vodohospodářského majetku. 
Vodu nakupuje od společností Želivská provozní a Vodárna Káraný. Řídí i modernizaci 
Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, které se naše stavba týkala. Během 
technického dozoru stavby se mohl provozovatel několikrát přesvědčit o kvalitě provedené 
instalace a bezvadnosti instalovaného potrubí. 

K využití systému, 
který umožňuje kontrolu 
PE potrubí po instalaci 
sáhl projektant i investor 
poprvé, nicméně dobrá 
zkušenost z realizace a 
h l a d k ý p r ů b ě h 
bezvýkopové instalace 
povede jistě k dalšímu 
využití. 

Obrázek 4 – Potrubí SLM DCT připravené pro technologii HDD
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Shybka pod řekou Vltavou na stavbě 
Zkapacitnění výtlaku z ČSOV Podbabská 

a její provedení metodou řízeného 
horizontálního vrtání 

Ing. Ivan Demjan 

TALPA-RPF, s.r.o. 

Město je jak živý organismus. Pokud se rozvíjí a roste, musí s ním růst i jeho technická 
infrastruktura. Ve velkoměstě jako je Praha je výstavba důležitých tepen infrastruktury 
pochopitelně velmi náročná, někdy téměř nemožná díky překážkám, které této výstavbě stojí 
v cestě. Zde se otevírá velká příležitost pro bezvýkopové technologie. 

Něco málo z historie 
Rozvoj území nevyžaduje pouze výstavbu inženýrských sítí v právě budovaném území, 

ale musí dojít k navýšení kapacity všech navazujících částí systému. Tuto zákonitost si dost 
často neuvědomují ti, kteří kritizují dlouhou dobu přípravy výstavby ve velkých městech. A 
především se to týká Prahy, našeho největšího města. 

Pro kanalizační systém byla klíčová stará čistírna odpadních vod v Bubenči, kterou 
v roce 1967 nahradila nová ústřední čistička odpadních vod na nedalekém Císařském 
ostrově. Určitě si vzpomínáte na povodně v roce 2002, kdy došlo k jejímu zaplavení a velkým 
škodám na technologiích čištění vod. Tato událost a fakt, že čistírna nesplňovala normy 
Evropské unie vedly v roce 2013 k rozhodnutí o výstavbě nové čistírny odpadních vod. Ta 
byla dokončena v roce 2018 a v současné době by měl skončit její zkušební provoz. Obě 
linky čistí přibližně 93 % odpadních vod vzniklých na území Prahy a přiváděných jednotnou 
městskou kanalizací. 

Promyšlený projekt je základem dobrého výsledku 
Pokud tedy bylo úspěšně operováno srdce kanalizačního systému, nyní musí být posíleny 
jeho důležité tepny. Mezi ně patří výtlak z ČSOV Podbabská u ústí Litovicko-Šáreckého 
potoka určený k dopravě odpadní vody do kmenové stoky E v areálu ÚČOV. Tento výtlak 
provedený v dimenzi potrubí D225 mm je kapacitně nedostatečný, proto pražská projekční 
kancelář d plus projektová a inženýrská kancelář a.s. připravila řešení v podobě výstavby 
dvojitého výtlaku PEHD d400x23,7 RC. Trasa výtlaku bezprostředně u rekonstruované 
ČSVO musí překročit Litovicko-Šárecký potok a boční koryto Vltavy na Císařský ostrov a 
dále povede podél obslužné komunikace v sousedství areálu ČOV.  

Původní výtlak byl v minulosti vybudován provedením překopu obou toků s využitím těžké 
techniky pracující v říčním toku. Toto řešení je organizačně velmi náročné, vyžaduje dlouhou 
odstávku provozu v plavebním kanále, v jehož ústí byla trasa navržena. V neposlední řadě 
se ukázalo, že toto řešení je rovněž velmi nákladné. Proto projektant s ohledem na současný 
rozvoj bezvýkopových technologií zvážil využití metody řízeného horizontálního vrtání. Tento 
způsob překonání říčního toku se jevil jako efektivnější a mnohem méně ovlivňující říční 
provoz v plavebním kanále. Křížení Vltavy na rozdíl od stávajícího výtlaku může probíhat 
šikmo na plavební dráhu, v hydraulicky optimální trase bez zbytečných lomů.  
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Stávající výtlak na levém břehu a pod korytem Vltavy bude dle požadavku Povodí Vltavy s.p. 
zafoukán inertní směsí a stávající nadzemní šachtové objekty výtlaku budou demolovány.  

Podmínky provedení shybky 

Každé na první pohled krásné řešení s sebou po podrobnějším prozkoumání přináší 
komplikace a otazníky. Nejinak tomu bylo i v tomto případě.  

Komplikací číslo jedna byl nedostatek prostoru pro první fázi pilotního vrtu. Litovicko-
Šárecký potok v místě, kde jej shybka kříží, protéká v terénním zářezu hlubokém cca 6 m a 
jeho nejhlubší bod se nachází po dvaceti metrech od startovací jámy. Vrtná souprava měla 
za zády rušnou Roztockou ulici, prodloužení vrtu tedy nepřipadalo v úvahu. Od řeky Vltavy je 
potok oddělen pouze úzkou hrází a zde byla povodím Vltavy nastavena podmínka minimální 
hloubky pokládané shybky 5 metrů od hladiny na okrajích toku a 7,5 m od hladiny ve středu 
toku. Díky tomu byla první polovina shybky vedena v poměrně ostrém náklonu směrem dolů. 
Nicméně pokud má vrt skončit v projektovaném místě cílové jámy na ostrově, pod středem 
toku ve vzdálenosti 80 m od startu musí být veden vodorovně a zahájit dovrchní směrování. 
U vrtu prováděného v měkkých náplavových vrstvách někde na jižní Moravě by toto vedení 
nepředstavovalo velký problém. V námi popisovaném případě se pohybujeme v náročných 
geologických podmínkách skalního vrtání, a s geologií souvisí naše druhá komplikace.   

��������	
������	���	�	���������

Zdroj: projektová dokumentace ČSOV Roztocká (č. 070) Zkapacitnění výtlaku, Praha 6 zpracovaná 
d plus projektová a inženýrská a.s.  
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Zdroj: projektová dokumentace ČSOV Roztocká (č. 070) Zkapacitnění výtlaku, Praha 6 zpracovaná 
d plus projektová a inženýrská a.s.  

V trase plánovaných vrtných prací nebyl v přípravné fázi projektu proveden geologický 
průzkum. Při přípravě bezvýkopového provedení shybky jsme vycházeli z geologických 
průzkumů v minulosti prováděných v okolí stavby zajištěných projektantem, resp. 
dohledaných našimi geology v Geofondu.  

Podle konstruovaného řezu do navrhovaného hloubkového vedení profilu shybky 
zasahují proterozoické droby a prachovce. V mělčích vrstvách byly zjištěny kvartérní fluviální 
štěrky a písky a v příbřežních pásmech se těsně pod povrchem nacházely hlinité sedimenty. 
Proterozoické droby dosahují pevnosti až R3 (dle ČSN 73 6133) a těžitelnost I. až II. třídy dle 
ČSN 73 6133. Dle ČSN 73 3050 leží těžitelnost proterozoických sedimentů v 5. třídě. V 
případě, že vrstvení plochy horniny bude od sebe vzdálené více než 150 mm, může 
těžitelnost dosáhnout dle ČSN 73 6133 až III. třídy a dle ČSN 73 3050 pak 6. třídy. Fluviální 
písčité a štěrkovité sedimenty dosahují dle ČSN 73 6133 I. třídy a dle ČSN 73 3050 3. - 4. 
třídy. Pokud budou ve fluviálních sedimentech zastiženy kameny a balvany o velikosti mezi 
10 až 25 cm v objemu nad 50% dle ČSN 73 6133 se bude jednat o II. třídu těžitelnosti, dle 
ČSN 73 3050 pak o 5. třídu. Těžené zeminy budou zvodnělé.  

Nejbližší geologické průzkumné vrty jsou vzdáleny od místa cca 45 m.  Po přepočtení  
kóty terénu je patrné, že většina vrtu pro pokládku potrubí bude vedena v prostředí mírně až 
slabě zvětralé drobové břidlice s limonitovými povlaky na odlučných plochách a s polohami 
tence zvětralých břidlic.  

Provedení shybky 
Pro provedení shybky byla vybrána vrtná souprava DitchWitch JT60 s tažnou silou 267 

kN a kroutícím momentem 12 200 Nm. Práce byly zahájeny 13.4.2021. Pilotní vrt byl 
prováděn speciálním vrtným nářadím pro vrtání ve skále nízké až střední pevnosti. Tato 
volba se ukázala jako optimální s ohledem na nároky na řízení vrtu a zároveň umožňovala 
provedení vrtu v těchto náročných geologických podmínkách. Použití mud motoru nebo 
valivých dlát s duálními vrtnými tyčemi vyžaduje mnohem plynulejší křivku vrtu s radiusem 
ohybu 350 a více metrů, v tomto případě byla křivka ohybu naprojektována na 290 m. Jinými 
slovy – při použití mud motoru by se vrt v místě cílové jámy nacházel stále cca 6 metrů pod 
ní.  

Během provádění vrtu bylo Povodím Vltavy povolena výluka v lodní dopravě na jeden 
den v době mezi 9.00 až 16.00. Proto bylo provádění pilotního vrtu rozděleno na dva dny, 
přičemž první den proběhlo vrtání pod příbřežní částí u ulice Roztocká a pod Litovicko-
Šáreckým potokem, druhý den pod Vltavou a na Císařském ostrově. Důvodem pro výluku 
v lodní dopravě byla nutnost natažení lana, které označovalo osu mezi oběma rameny 
budoucí shybky. První rameno bylo vedeno dva metry od lana vlevo, druhé bylo plánováno 
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se stejným odstupem od lana vpravo. Obsluha technologie, která trasovala a řídila provádění 
vrtných prací, seděla v motorovém člunu zakotveném na tomto laně. Během přípravy vrtu 
jsme zvažovali použití Magnetic Guidance Systém (magnetický naváděcí systém), který 
dokáže provést pilotní vrt bez nutnosti přítomnosti obsluhy nad vrtem. Systém je však velmi 
nákladný, v našem případě by prodražil provedení obou vrtů cca o 1 500 mil. Kč. Zároveň 
v době realizace byl lock down vyvolaný pandemií Covid-19, což znemožňovalo přítomnost 
zahraničního technika nezbytného pro provedení vrtu. 

�������������	���� ��!����"�����

Zdroj: TALPA-RPF, fotodokumentace stavby 
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Zdroj: TALPA-RPF, fotodokumentace stavby 
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V následujících pěti dne probíhalo rozšiřování vrtu řozšiřovači typu Kodiak postupně až 
na rozměr 750 mm. V této fázi práce je účelem provést otvor v horninovém prostředí 
dostatečně velký pro vtažení potrubí DN400 mm a vymístění veškerých úlomků horniny 
pomocí vrtného výplachu z vrtu do jam. Tento detail je velmi důležitý, protože pokud by část 
rozdrobené horniny zůstala ve vrtu, při vtahování potrubí by pak došlo k hrnutí úlomků před 
potrubím a k jejich postupnému upěchování vedoucímu až ke kolapsu procesu vtahování 
potrubí. Dalším úskalím tohoto projektu je stav horninového prostředí. Z geologických zpráv 
vyplývá, že hornina je porušena ve vrstvách a bude tedy extrémní nebezpečí vypadávání 
vrtáním uvolněných horninových desek do provedeného otvoru. To bylo důvodem, proč bylo 
rozhodnuto použít jako poslední rozšiřovač průměru 700 mm, ačkoliv v běžných podmínkách 
by bylo dostatečné rozšíření na průměr 550 až 600 mm.  

Pro transport odvrtaných úlomků horniny je naprosto klíčový výběr typu vrtného výplachu 
a jeho recyklace pro další použití. Pokud vrtný výplach v rozpukaném horninovém prostředí 
začne utíkat do okolního prostředí vrtu, pak hrozí, že transportované částečky horniny 
zůstanou ve vrtu. Proto jsme v době přípravy vrtu věnovali výběru a modifikaci vrtného 
výplachu největší péči, jeho optimalizaci na místní podmínky nám pomáhal doladit pozvaný 
specialista ze sousedního Německa.  

Pro recyklaci vrtného výplachu byla použita jednotka s nátřasnými síty AMC Shaker 624 
a pro dočištění pak M-I SWACO MONGOOSE se sestavou hydrocyklónů. 

�����&���	��������������

Zdroj: TALPA-RPF, fotodokumentace stavby 

Desátý den provádění vrtu byl dostatečně vrt rozšířen a vypláchnut a mohlo být 
přistoupeno k vtahování potrubí. Ukázalo se, že vrt je stabilní a beze zbytků a úlomků 
horniny, takže vlastní proces vtahování potrubí byl po třech hodinách završen, potrubí 
dosáhlo cílovou jámu. 

Provedení pravého ramene shybky již bylo prováděno s využitím zkušeností levého 
ramene a proběhlo během následujících sedmi dní bez větších komplikací. Opět byla na 
dobu jednoho dne zastavena plavba tak, aby mohlo být nataženo lano a postup rozšiřování 
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probíhal ve stejném pořadí jako v prvním případě. Vtažení potrubí bylo stejně hladké jako 
u levé shybky. 
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Zdroj: TALPA-RPF, dokumentace stavby 
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Zdroj: TALPA-RPF, dokumentace stavby 

Potrubí, které bylo projektantem vybráno pro bezvýkopovou část, je technická novinka 
společnosti egeplast. Jedná se o z materiálu PE 100-RC d400x23,7 s dodatečným 
ochranným pláštěm z modifikovaného PEplus značeným třemi zelenými pruhy, které má pod 
ochranným pláštěm integrované vodivé proužky. Potrubní systém SLM DCT jednak využívá 
výhod opláštěného potrubí, které zajistí bezvadný nepoškozený povrch trubek u 
bezvýkopové instalace, a navíc nabízí jedinečnou možnost kontroly, že k poškození opravdu 
nedošlo. Vodivé proužky pod opláštěním mohou sloužit jako signalizační vodič, ale 
především umožňují test nepoškození po dokončení instalace. Investor tak může 
zkontrolovat, že nedošlo k poškození potrubí bezvýkopovou pokládkou. Na závěr po vtažení 
každého potrubí byla provedena zkouška integrity potrubí, která potvrdila jeho celistvost. 
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Zkušenosti z výstavby sběrače B 
v Radvanicích 
Petr Szotkowski 

HOCHTIEF CZ a.s. 

Úvod 
   V dubnu roku 2021 byla dokončena a předána klíčová stavba, která je důležitá pro 

odkanalizování území Slezské Ostravy, Radvanic a Bartovic. Jedná se o stavbu 
„Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“. 

Staveniště se nacházelo na území městského obvodu Slezské Ostravy, Radvanic a Bartovic. 
Prodloužení stávajícího sběrače B na území Slezské Ostravy, Radvanic a Bartovic má 
strategickou roli v koncepci odkanalizování celého zájmového území v povodí řeky Lučiny a 
Ostravice. Realizací díla byl vytvořen předpoklad pro systematické odkanalizování 
spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic, včetně ploch určených 
územním plánem pro rozvoj průmyslové a bytové výstavby. Výhledově je možno na kmenový 
sběrač B napojit stokovou síť Kunčic a Kunčiček, což je díky ukončení této stavby plánováno 
v blízké budoucnosti. 

Převážná část trasy sběrače B byla vedena v souběhu s vodními toky Ostravice a Lučiny. 
Celkový návrh odkanalizování zájmového území vycházel z koncepce Generelu kanalizace 
Slezské Ostravy a byl v souladu s Územním plánem města Ostravy stejně jako s Územním 
plánem městských obvodů Slezské Ostravy, Radvanic a Bartovic. Realizací stavby byl 
vytvořen předpoklad pro postupné rozšiřování systému jednotné stokové sítě v zájmovém 
území a převedení odpadních vod na ÚČOV Ostrava. 

Inženýrsko geologické poměry 
Podloží zájmové oblasti bylo tvořeno horninami produktivního karbonu, zejména pískovci 
v různém stupni zvětrání. Na něj nasedaly terciérní sedimenty, především vápnité jíly o 
proměnlivé, vždy ale nízké propustnosti. Nejsvrchnější část byla tvořena kvartérními 
sedimenty. V okolí řeky Ostravice to byly převážně sedimenty říční terasy – převážně velmi 
porézní, i když s proměnlivou jemnozrnnou složkou. V okolí řeky Lučiny byly tyto kvartérní 
sedimenty zastoupeny převážně jílovito-písčitými hlínami. Mezi ulicí Podzámčí a Báňskou 
vlečkou, kde překonával sběrač výraznou terénní elevaci s použitím hornické technologie, se  
téměř v celé trase vyskytovaly skalní horniny produktivního karbonu, zejména zvětralé 
pískovce.  

Geotechnicky byly poměry charakterizovány jako složité, což potvrdila i realita. Velmi často 
jsme bojovali s výskyty podzemní vody v písčitých zeminách, což mělo za následek vznik 
tekutých písků a velmi složitých geotechnických podmínek. 
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Členění stavby a využití bezvýkopových technologií 
   Výstavba kanalizačního sběrače B byla rozdělena na čtyři části, v rámci kterých se 

realizovala jak výstavba nových stok, tak rekonstrukce stok stávajících. Během této stavby 
byly využity snad všechny možné a známé technologie pro výstavbu kanalizačních stok. 
Sběrač byl budován jak klasickými otevřenými výkopy, tak různými bezvýkopovými 
technologiemi jako jsou mikrotuneláže, zatahování potrubí do již připravených chrániček tzv. 
relining, protlaky ocelových chrániček, ražbou pomocí nemechanizovaného štítu a 
v neposlední řadě to byla náročná ražba štoly klasickou hornickou metodou.  

Část 1 

V rámci této části se prováděla zejména sanace stávajících stok a to za použití sanačních 
malt a injektáží od firmy HERMES TECHNOLOGIE s.r.o. Sanované stoky byly v průchozích 
profilech 1600/1450, 1600/1250 popřípadě DN1200 a 950. Před zahájením sanací stok 
muselo být provedeno její důkladné vyčištění. K tomu se používaly sací bagry a vysokotlaké 
stroje pro finální otrýskání stěn. Vzhledem k tomu, že se nánosy v kanalizaci shromážďovaly 
již několik desítek let, bylo nejdříve nutné provést jejich rozvolnění pracovníky se sbíjecími 
kladivy a teprve poté mohlo být provedeno jejich vysátí sacím bagrem. Sanace stok 
zednickým způsobem byla provedena v celkové délce 1456 m.   

Současně v rámci této části byla v úseku mezi šachtami Š18 - Š19 provedena kompaktní 
vystýlka stoky metodou KAWO, což spočívalo v zatažení polyuretanového rukávce o dimenzi 
DN1600/1450. Tato metoda sanací stok je nosnou technologií společnosti WOMBAT s.r.o., 
která úspěšně zvládla toto nelehké zadání. Před zahájením zatažení polyuretanového 
rukávce bylo nejdříve nutné provést výkop startovací jámy Š18, jejíž stabilita stěn byla 
zajištěna rámovým pažením s použitím pažnic UNION.  

Realizace této části byla technicky náročná také z důvodu zachování provozu sanovaných 
stok za každé situace. Bylo nutné důsledně sledovat předpovědi srážek a reagovat na každý 
přívalový déšť, díky kterému reálně hrozil průtok ve stoce dosahující až na 3000 l/s.    

Část 2 

Tato část stavby by se dala nazvat jako „hornická“, jelikož právě zde se prováděla jedna 
z nejzajímavějších technologií a to ražba štoly klasickou hornickou metodou. Délka vyražené 
štoly má necelých 670 m a její začátek byl situován u Slezsko-Ostravského hradu a konec 
na cyklostezce vedoucí podél tramvajové dráhy k Terminálu Hranečník. Společnost 
HOCHTIEF CZ a.s. byla generálním dodavatelem celé stavby a má veliké zkušenosti a 
vlastní odborníky a kvalifikované pracovníky pro ražby tunelů, metra, kolektorů a různých 
jiných štol. Vzhledem k tomu, že v době realizace této štoly měla své hornické kapacity již 
naplněny, musela zvolit realizaci této části subdodavatelským způsobem. Jako zhotovitel pro 
činnosti prováděné hornickým způsobem byla vybrána společnost Porr a.s., která má taktéž 
s těmito typy staveb dlouholeté zkušenosti a je nutno říct, že se svého úkolu zhostila více 
než se ctí. 

Kromě štoly byl v rámci této části realizován ještě jeden málo vídaný objekt a to hloubená 
spadišťová šachta, která  byla navržena v kruhovém profilu o konstantním světlém průměru 
2,7 m a tloušťce ostění 300m. Celková hloubka jámy byla necelých 28 m. Jáma byla 
hloubená metodou spouštěné studny, kdy na první monolitický prstenec byl osazen patní břit, 
který zajistil snadnější pronikání prstence do horniny. Následně se postupně na povrchu 
betonovaly další monolitické prstence. Dle projektu se předpokládalo rozpojování hornin 
v první polovině ručně a teprve v druhé polovině za použití trhacích prací. Asi po vyhloubení 
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3 metrů se narazilo na skalní horninu, proto se rozpojování hornin v podstatě v celé hloubce 
jámy provádělo pomocí trhacích prací.  

Z důvodu častých odstřelů v blízkosti nemovitostí se prováděl důsledný monitoring, kdy se 
vyhodnocovaly zejména seismické vlivy po odstřelech. Během celé doby stavby nedošlo 
k překročení stanovených mezních hodnot. 

Kromě ražby štoly byly na této části další zajímavé činnosti realizované hornickým 
způsobem. Jednalo se o protlak ocelové chráničky DN1200 pod kolejovou vlečkou před 
terminálem Hranečník v celkové délce 50 m. Ocelová chránička byla následně vystrojena 
sklolaminátovým potrubím DN600 a prostor mezikruží byl zalit cementopopílkem. 

Část 3 

Tato část byla z hlediska prováděných technologií nejpestřejší. Kanalizace byla realizována 
zatažením potrubí do chrániček (tzv. relining), mikrotuneláží, ražbou pomocí 
nemechanizovaného štítu a také protlaky ocelových chrániček. 

Ražba pomocí nemechanizovaného štítu měla délku 54m a kruhový profil o průměru 2000 
mm. Do vyraženého profilu bylo zataženo sklolaminátové potrubí DN1000 a prostor
mezikruží byl v několika etapách zaplaven cementopopílkem. Vystrojení vyraženého profilu
bylo tvořeno z prefabrikovných klenbových segmentů – tvárnic BZM opatřenými otvory pro
provedení výplňové injektáže za ostěním.

Startovací a cílové jámy dosahovaly hloubek 11m, kdy jejich pažení bylo zajištěno ocelovými 
rámy s pažnicemi UNION.  

V rámci této části došlo ke křížení trasy s komunikací v ul. Těšínská, což bylo navrženo 
protlakem ocelové chráničky o dimenzi DN1400. Celková délka protlaku byla 35m  a byl opět 
vystrojen sklolaminátovým potrubím DN1000. Komplikací při jeho realizaci byla kolize 
s dešťovou kanalizací, kterou jsme museli neustále přečerpávat, aby nedošlo k zaplavení 
ocelové chráničky a čelby.  

V rámci části 3 docházelo ke křížení dalších komunikací, které byly zrealizovány pomocí 
mikrotuneláže kameninového protláčecího potrubí v dimenzi DN400.  

Část 4 

Tato část stavby byla prováděna téměř z celé délky v otevřeném výkopu, což nepatří do 
tématu této konference. Zmiňuji to zde, ale proto, že hloubky výkopu dosahovaly až 7m. Při 
inženýrskogeologických poměrech, které byly zastižený (výskyt tekutých písků) se jednalo o 
jednu z nejnáročnějších částí. Pokládka kanalizace v těchto hloubkách je i při jednoduchých 
geologických poměrech technicky náročná a ekonomicky nevýhodná. Dle získaných 
zkušeností by bylo vhodné již v projektové fázi řešit realizaci kanalizace v takových 
hloubkách bezvýkopovými metodami. Z ekonomického hlediska by zde nebyl rozdíl a 
odpadlo by mnoho dalších problému jako například poškození přilehlých objektů, propady 
v komunikacích nebo chodnících. 

Jako v rámci každé části stavby, i zde byly prováděny mikrotuneláže kameninového 
protláčecího potrubí DN300 v celkové délce 84m.  

Závěr 
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic byla zahájena v 03/2018 a její ukončení 
a úspěšné předání proběhlo 21.4.2021. Město Ostrava získalo stavbu, která je velmi důležitá 
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pro další rozvoj kanalizačních sítí na jejich územních celcích. Rekonstrukcí sběrače B bylo 
zrušeno sedm výustních objektů, které výrazně znečišťovaly řeku Lučinu a Ostravici. 
Společnost HOCHTIEF CZ a.s. má odborné pracovníky v podstatě ve všech stavebních 
oborech. Jsou to autorizovaní geotechnici, vodohospodáři a také závodní pro činnosti 
prováděné hornickým způsobem. Díky těmto kvalifikovaným lidem na straně zhotovitele, 
odborným subdodavatelům, kvalifikovaným technickým dozorům investora stavby, 
autorskému dozoru a všech dalších zainteresovaných osob byla tato komplikovaná stavba 
úspěšně dokončena k plné spokojenosti zákazníka. 
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Realizace tradičních bezvýkopových 
technologií na Hané 

 Igor Fryč 

PORR a.s. 

1) OLOMOUC – přeložky na kanalizačním sběrači „D“

1.1)  Obecně o projektu „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta“ 
Účelem stavby je protipovodňová ochrana města Olomouce navržená tak, aby zapadala 

do programu řešení protipovodňových opatření celého povodí řeky Moravy nad i pod 
Olomoucí. Pro Olomouc musí zabezpečit ochranu odpovídající významu a potřebám města, 
ale není v žádném případě řešena na úkor sídel ležících po proudu řeky Moravy pod 
Olomoucí. Nevyhovující současný stav brání rozvoji města, protože se nyní značná část 
zástavby nachází v inundaci. Zde platí omezení ve využívání území a ve svých důsledcích 
by nerealizováním protipovodňové ochrany byla velká část města Olomouce v 
zaplavovaném území odsouzena k „dožití“ bez dalších investic. 

Protipovodňová ochrana je uplatňována pouze v nejnutnější míře u zástavby ve střední 
části města. Hlavním účelem je zkapacitnění řeky Moravy ve městě ze stávajícího Q20 = 384 
m3/s na návrhový průtok ochrany Q380 = 650 m3/s, čehož bude dosaženo těmito opatřeními: 

• Vybudováním ochranných hrází nebo nábřežních zdí v nedostatečně chráněných
místech.

• Snížením a rozšiřením stávajících berem.
• Rozšířením koryta řeky Moravy a výstavbou nábřeží v nejkritičtějším místě

v Olomouci mezi Masarykovým a Komenského mostem.
• Výstavbou dvou nových mostů (Masarykův a Komenského) s vyšší průtočnou

kapacitou tj. 650 m3/s.
• Zamezením průniku říční vody do stokového systému města opatřeními na

kanalizační síti (uzávěry výustí).
• Místní prohrábkou dna a odtěžením lokálních nánosů ve vybraných úsecích Moravy

V souvislosti s budováním PPO byly navrženy i rozsáhlé investice do přeložek dotčených
inženýrských sítí a souběžně i další plánované investice města (lávky, cyklostezky, 
vyhlídkové terasy atd.). Právě zmíněné přeložky těch nejsložitějších inženýrských sítí tj. 
kanalizačních sběračů budou předmětem tohoto článku. 

1.2)  Základní údaje stavby 
Stavba: Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II.B etapa 
Stavební objekty: SO 07.0. Přeložky sběrače D – ražená štola 
Investor: Povodí Moravy s.p. 
Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s. 
Projektant ražené části: Rimer s.r.o. 
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Generální zhotovitel: Společnost Morava, Olomouc (SILNICE Group a.s., INSTA a.s. a 
VÁHOSTAV SK, a.s.) 
Zhotovitel ražené částí přeložek sběrače „D“: PORR a.s. 

1.3)  Členění stavebních objektů přeložky sběrače D v rámci PPO Olomouc 
Objektová skladba SO 07.0 Přeložka sběrače D – ražená štola: 

SO 07.0-1 – Obtok v úseku Š15D – OK4D  
SO 07.0-2 – Společná část 
SO 07.0-3 – Štola DN 1200 (Komenského most) 
SO 07.0-4 – Štola DN 1800 (Masarykův most) 
SO 07.0-5 a 6 – Trysková injektáž (nerealizováno) 
SO 07.0-7 – Bourání stávající stoky ve štole 
SO 07.0-8 – Potrubí ve štole 
SO 07.0-9 – Hydrovrty 

Součástí realizace byly i objekty vstupních šachet, které zároveň sloužily jako těžní, 
startovací a koncové šachty pro razící štíty a protláčecí zařízení. Jejich členění na jednotlivé 
stavební objekty bylo celkem nepřehledné a pro větší srozumitelnost článku nemá význam je 
zde taxativně uvádět.    

1.4)  Vývoj technického řešení ražených přeložek v průběhu času 
Zadávací dokumentace z nějakého důvodu vycházela z katastrofických předpokladů 

ohledně hydrogeologických podmínek v trase štolovaných přeložek. Samozřejmě 
bezprostřední blízkost řeky Moravy a historicky dlouhodobě zastavěné území evokovalo 
obavy z výskytu nesoudržných zvodnělých vrstev sedimentů spolu s nejrůznějšími 
antropogenními překážkami. Nicméně popisy složení geologických vrstev z provedených 
průzkumných vrtů nevypadaly nijak zle. Výskyt silně zajílovaných štěrků, jílovitých hlín a 
ulehlých navážek spolu hladinou podzemních vod cca 1,0 m nad niveletou štoly dodával 
určitý optimismus, že geologické podmínky nemusely být až tak zlé. 

Štoly byly naprojektovány co by klasicky ražené hornickým způsobem. Jejich tvar byl 
navržen jako lichoběžníkový (DN 2380/2190 mm) nebo podkovovitý (DN 3020/2780 mm) a 
mělo být do nich zataženo sklolaminátové potrubí DN 1200 resp. 1800 mm.  Jako primární 
ostění štol  byla navržena důlní zvonková výztuž, pažnice Union a stříkaný beton. K zajištění 
stability čelby a zeminového prostředí kolem štoly byla netradičně navržena trysková injektáž 
z povrchu. Rozmístění „sloupů“ tryskové injektáže bylo uspořádáno tak, aby byly 
stabilizovány boky a podloží štoly.  

Výše uvedené řešení mělo několik praktických úskalí. Hustou síť vrtů pro tryskovou 
injektáž by bylo možné jen s obtížemi dodržet kvůli výskytu nepřeberného množství 
nejrůznějších inženýrských sítí. O pravděpodobném počtu jejich poškození nemluvě. Rovněž 
se dalo předpokládat, že velký počet vrtů situovaných nad trasou štoly povede k rozvolnění 
nadloží nad štolou a pak k nevyhnutelným poklesům nadloží a „komínování“. Třetím a 
nejpodstatnějším problémem byla neúměrně vysoká cena za razící práce, ale zejména pak 
za realizaci tryskové injektáže v tak masivním rozsahu. 

Po dlouho trvajících a složitých technicko-obchodně administrativních jednáních, které by 
vydaly na samostatný a obšírný článek, se strany zúčastněné na výstavbě přece jen dohodly 
na změně technologie provádění razících prací. V realizační dokumentaci se nakonec 
prosadila osvědčená technologie štítování spolu s použitím chemických injektáží pro 
zajištění nadloží a stability čelby. Kromě výrazně nižších nákladů bylo toto řešení 
odsouhlaseno zejména proto, že analogickou technologií byly kmenové sběrače podél řeky 
Moravy vyraženy již před 40 až 50 lety a jen stěží se dalo předpokládat, že se za tuto dobu 
změnily hydrogeologické podmínky natolik, aby se ražby nedaly takto spolehlivě provést.       
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Přeložka kmenového kanalizačního sběrače v těchto místech byla relativně krátká, ale o 
to složitější co do počtu křížení a napojování dalších vedlejších kanalizačních stok (obr.č.1),  
1. Situace ražeb a jednotlivých šachet u Komenského mostu

Ze situace je dobře patrné, že tato část byla hlavně o šachtách, které pak sloužily pro 
vybudování monolitických napojovacích a soutokových šachet. Všemu vévodila rozměrná 
stavební jáma pro budoucí odlehčovací komoru OK4D (plocha 88 m2)  pak neméně velká 
společná jáma pro šachty Š15aD a Š1DVI (plocha 73 m2), kde musel být proveden 
realizačně velmi náročný provizorní propoj jak dokumentuje obr.č.2. 
2. Provizorní propoj na „živé“ kanalizaci spolu s razícím štítem DN 2000 mm

těsně před jeho vytažením 

Vlastní ražený úsek mezi šachtou Š1D1 a odlehčovací komorou OK4D byl dlouhý 
pouhých 46 bm a z velké části musel být veden skrz stávající štítovaný sběrač, který byl 
těsně před ražbou nového vyplněn popílkocementovou směsi. To proto, aby při rozebírání 
segmentového ostění nedošlo k jeho destrukci a propadu nadloží. Tomu samozřejmě 
předcházelo převedení splaškových průtoků provizorním obtokem. Dlužno podotknout, že 
ostění staré štítované štoly (v horní části nikterak nechráněné) se nacházelo v relativně 
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dobré kondici ačkoliv se původně předpokládal jeho téměř havarijní stav. Výše uvedené je 
dobře patrné z obr. č.3.    
3. Začílkovaná původní štítovaná štola a štola nová s již zataženým

sklolaminátovým potrubím HOBAS profilu DN 1200 mm v okamžiku
zaplňování mezikruží popílkocementovou směsí 

 Všechny ostatní úseky kanalizace, které je vidět na situaci (obr. č.1) měly být 
realizovány v paženém otevřeném výkopu. Ačkoliv hloubky výkopů nebyly až tak závratná 
(5,0 – 5,5 m) ukázalo se toto řešení jak zcela nereálné. V omezeném prostoru staveniště 
probíhalo tolik činností (výstavba nového mostu, realizace velkoprofilových pilot, výstavba 
nábřežních zdí a dalších přeložek inženýrských sítí), že další výkopy by paralyzovaly 
koordinaci prací a harmonogram výstavby. Proto přišly na řadu další bezvýkopové 
technologie. V úsecích stok DVI a DVII byly protlačeny ocelové chráničky DN 1420/10 mm a 
DN 1220/10 mm, do kterých byla zataženo sklolaminátové potrubí DN 1000 mm resp. DN 
800 mm. Úsek mezi odlehčovací komorou a šachtou Š15aD byl s výhodou vyražen již dříve 
nasazeným nemechanizovaným štítem DN 2000 mm. 

Výstavbu provázely celkem očekávatelné a pravidelné obtíže, které byly vyvolány 
bezprostřední blízkostí vodního toku (a jeho rozkolísanou hladinou během intenzivních 
dešťů) spolu s dešťovými průtoky v jednotné kanalizaci (obr.č.4). Kromě finanční újmy však 
tyto mimořádné situace nezpůsobily žádné zásadnější potíže. Je třeba poznamenat, že 
zatopení stavby tohoto typu jsou prakticky nepojistitelné události. 
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4. Běžná situace – obtok nestíhá pojmout dešťové průtoky v jednotné kanalizaci.
Druhý den následuje neoblíbená práce na čištění šachet a štol 

1.6)  Přeložka sběrače u Masarykova mostu 
Přeložka kmenového kanalizačního sběrače u Masarykova následovala až po ukončení 

prací u Komenského mostu a byla z hlediska tunelářských prací zajímavější. Razící štít měl 
konečně možnost se „pořádně rozjet“ a ekonomika stavby se konečně dostala do veselých 
černých čísel (obr.č.5).  
5. Situace ražeb a šachet u Masarykova mostu 

Ražbou přeložky byl pověřen osvědčený částečně mechanizovaný štít DN 2560 mm. 
Celková délka ražené přeložky v tomto úseku činila 120 bm. Pro stabilizaci předpolí čelby 
byla opětovně použitá chemická injektáž z čelby na bázi dvousložkových polyuretanových 
pryskyřic. Více než plnohodnotně nahradila dříve zamýšlenou tryskovou injektáž a v průběhu 
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ražeb nedošlo k poklesům nadloží nebo jiné propagaci následků ražby na okolních 
nemovitostech. Výška nadloží se pohybovala v rozmezí 3,0 – 3,5 m. 

Veškeré práce v této druhé etapě proběhly relativně hladce a bez výraznějších 
komplikací. Pochopitelně pokud si odmyslíme několik „vytopení“ srážkovými vodami, na 
které byl loňský i letošní rok obzvlášť bohatý. Rovněž několikanásobné přerušení prací 
z důvodu stavby Masarykova mostu nebylo ku prospěchu, ale pokud by jiných problémů na 
stavbách nebylo, bylo by dobře na světě. 

6. „Dvěstěpadesátšestka“ razí skrz starou „dvoustovku“ 

7. Pohled, který „Ingstaváka“ neomrzí 
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Protlačení železobetonového tubusu na stavbě 
„Cyklistická stezka Litovel – Červenka – Uničov 

na k.ú. Červenka“ 
Michal Sodomka 

OHL ŽS, a.s. 

Společnost OHL ŽS, a.s. se jako subdodavatel spolupodílela na výstavbě cyklostezky 
mezi Litovlí a Uničovem. Naše společnost realizovala část jednoznačně nejnáročnějšího 
objektu na celé stavbě, kdy bylo zapotřebí za plného provozu protlačit železobetonový tubus 
skrz zemní těleso železničního koridoru. Samotný podchod je situován pod tratí Česká 
Třebová – Přerov – Bohumín v km 64,985. Investorem stavby je obec Červenka, která 
zadala zpracování projektové dokumentace Ing. Pavlu Kláskovi z firmy Visso s.r.o.  

OHL ŽS, a.s. realizovala část stavebního objektu SO 600 – Podjezd. Tento objekt byl 
rozdělen na několik dílčích technologických kroků. Sled jednotlivých operací byl následující: 

1) zaberanění larsenových stěn,

2) realizace zajišťovacího deštníku z ocelových trub DN 219, včetně přípravy
injektážních trubiček,

3) injektáž pro stabilizaci nadloží,

4) armování a betonáž technologické rampy,

5) armování a betonáž samotného tubusu,

6) aplikace hydroizolace metylmetakrylátu,

7) protlačení železobetonového tubusu,

8) betonáž vjezdových portálů.

Operace č. 1, 3, 5, 6 a 8 zajišťoval náš objednatel.

Požadavky Správy železnic (SŽ)
Na základě stavebního povolení a podmínek ve vyjádření správce trati bylo svoláno 

jednání na OŘ Olomouc, kde bylo dohodnuto, za jakých podmínek budeme moci stavební 
práce realizovat. Před zahájením prací na SO 600 – Podchod bylo na základě předchozího 
jednání provedeno 2x nulté zaměření kolejí. Zaměření bylo provedeno na vzdálenost 5 m na 
každou stranu od osy ražby. Jednotlivé body byly od sebe vzdáleny 1 m. Celkem tedy bylo 
sledováno 52 nivelačních bodů. Sledování kolejí bylo požadováno při třech operacích. Při 
zavrtávání ocelových chrániček DN 219 a injektáži byly koleje sledovány 1x denně a při 
protlačování samotného tubusu byly koleje měřeny 2x denně. Výsledky měření byly ihned na 
stavbě zpracovány a rozeslány na předem stanovené adresy. Veškeré geodetické práce 
(vytyčování, sledování) na koridoru zajišťovali naši kolegové ze střediska pod vedením Ing. 
Huberta Bodejčka. Dalším požadavkem správce trati bylo zajištění pomalé jízdy na trati po 
dobu těchto prací. Jízda byla snížena na hodnotu 30 km/hod. A v neposlední řadě bylo ze 
strany správce vyžadováno trvalé sledování polohy kolejí pomocí rozchodky. 
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Realizace zajišťovacího deštníku
Po dokončení zajištění svahu larsenami a provedení kontrolního zaměření kolejí jsme 

začali provádět práce na zajišťovacím deštníku. Na realizaci samotného deštníku jsme 
nasadili vrtnou soupravu Grundodrill 25N. Tento deštník je tvořen soustavou jednadvaceti 
ocelových trub DN 219 x 10 mm (obr. č. 1). Jednotlivé trubky jsou od sebe osově vzdáleny 
300 mm. Na každé ocelové trubce byly pro budoucí injektáž navařeny ocelové trubičky o 
průměru 17,2 x 2,3 mm. Na každou trubku bylo navařeno celkem 7 ks těchto trubiček. 
Nejdelší trubička měla délku 13,6 m a každá další byla o 1,7 m kratší. V prvním kroku jsme 
navrtali všechny vodorovné pilotní vrty (11 ks). Při jejich realizaci jsme u třech vrtů (č. 3, 6 a 
9) narazily na překážky vždy ve staničení 9 m. Tyto překážky nám stěžovaly hladké
dokončení vrtů i ostatní vrty byly prováděny v geologicky velmi proměnlivém podloží. V trase
jednoho vrtu se geologické složení změnilo i třikrát, kdy jsme vrt začínali v navážce, pak
následovala škvára popř. popílky a uprostřed jsme vrtali skrz vrstvu jílovitých zemin až
čistých jílů. Všechny práce na zajišťovacím deštníku trvaly 16 kalendářních dní.

1. Dokončený zajišťovací deštník 

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

Technologická rampa 
Ač to tak na první pohled nevypadá, jednalo se o práce, které měly největší dopad na 

finální dokončení celého podchodu. Technologická rampa měla na délku 22,55 m, šířku 4 m 
a tloušťku 0,4 m. Celá rampa byla vybetonována ve sklonu budoucí ražby, a to 1,4 % 
úpadně. Pro zvýšení aktivního odporu pro tlačnou soupravu byly pod technologickou rampou 
vyhloubeny a zabetonovány tři opěrné bloky do hloubky 2 m pod základovou spáru. Do 
technologické rampy byly osazeny a zabetonovány kapsy, které sloužily pro postupné 
osazování protláčecí soupravy (obr. č. 2). Práce začaly provedením výkopu až na pracovní 
spáru pro pokládku podkladního betonu. Ani tato část se neobešla bez drobných komplikací. 
V místě jednoho z opěrných bloků byla nalezena zasypaná skládka komunálního odpadu, 
která nesplňovala podmínky pro únosnost základové spáry. Proto bylo přistoupeno k sanaci 
tohoto místa. Nakonec po provedení statických zkoušek (v jednom místě nebyly naměřeny 
dokonce žádné hodnoty) muselo být přistoupeno k sanaci celé plochy pod technologickou 
rampou. Samotná betonáž již proběhla bez větších komplikací a takto připravenou rampu 
jsme předali objednateli pro realizaci samotného tubusu. Technologickou rampu jsme 
realizovali ve spolupráci s kolegy z Olomouce pod vedením Martina Soukopa. 
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2. Technologická rampa před betonáží 

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

Ražba železobetonového tubusu 
Celou přípravu a betonáž železobetonového tubusu zajišťoval náš objednatel. Tubus měl 

čtvercový průřez s vnějšími rozměry 3,1 x 3,1 m. Celková délka tubusu byla 17,7 m. Jedním 
z požadavků SŽ bylo, aby strop a obě stěny byly chráněny proti stékající vodě. Projekt proto 
počítal s tím, že bude na vnější stěny nanesena izolační vrstva z metylmetakrylátu. Takto 
připravený tubus nám objednatel předal k ražbě 7. 9. 2020 (obr. č. 3). Na toto datum byly 
připraveny všechny potřebné operace od návozu technologie, přes opětovné nulté měření 
kolejí, objednání pomalé jízdy, až po vypálení prostupu do larsenové stěny. Ražbu celého 
podchodu jsme plánovali na 3,5 dne, a na tento termín bylo vše naplánované (pronájem 
techniky, pomalé jízdy, geodeti atd.). 

Zahájení ražby značně ovlivnily klimatické podmínky. Celý víkend před zahájením prací 
pršelo a těžká technika měla velké problémy se dostat na předem stanovená místa. Nakonec 
jsme i tyto problémy vyřešily a ražbu jsme zahájili kolem jedné hodiny odpoledne. Jelikož se 
jednalo o první realizaci podobného podchodu naší společností, a podle všeho i v celé 
republice, byl každý krok bedlivě sledován mnoha osobami, jak ze strany objednatele a SŽ, 
tak i laickou veřejností.  

Hned na počátku akce jsme si potřebovali ověřit, jakou silou bude celý tubus uveden do 
pohybu. Velmi mile nás překvapilo, že na prvotní posunutí (bez zatlačeného předštítku) nám 
stačilo pouhých 55 tun, oproti předpokládaným 80 tunám. Do již otevřené čelby se tedy 
zakousl minibagr a začal postupně odkopávat zeminu, jejíž transport jsme původně chtěli 
realizovat pomocí sacího bagru. To se však po dvou metrech ražby ukázalo jako nemožné. 
V celé čelbě protlaku se začaly objevovat mokré a velmi plastické jíly (obr. č. 4), které nebylo 
možné touto technologií odsávat a docházelo k ucpávání sacího potrubí. Toto vygradovalo 
kolem pondělní půlnoci, kdy jsme museli přistoupit ke změně systému odtěžování zeminy 
z čelby protlaku. Na vyvážení zeminy byl nakonec použit smykový nakladač. Od té chvíle 
jsme již plynule pokračovali a přepočtená tlačná síla se pohybovala od 100 do 160 tun, a to 
v závislosti na tom, jak moc byl zatlačený předštítek do zeminy.  
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Za první den byly vyraženy necelé 3 m. Druhý den práce na ranní směně probíhaly 
plynule, tlačné síly se nijak nezvyšovaly. Komplikace nastaly až na noční směně. Ve 
staničení 10 m (tubus včetně předštítku) došlo v 22 hod. k náhlému zvednutí tlaků a 
zastavení dalšího postupu. Po odtěžení zeminy z čelby a jejího vyčištění bylo zjištěno, že 
před předštítkem se nacházejí tři vrty ze záporového pažení, ve kterých byly zabetonovány 
profily HEB 200 (obr. č. 5). Po ověření jejich poloh se vysvětlilo, co nám komplikovalo práce 
při realizaci zajišťovacího deštníku. Každopádně jsme stáli před otázkou, jak pokračovat dál. 
Jestli zajistit čelbu proti případnému komínování a čekat na další pokyny objednatele, nebo 
zda překážku co nejrychleji překonat a pokračovat dál. Po telefonické konzultaci se SŽ bylo 
nakonec rozhodnuto, že tyto překážky musíme odstranit. Obnažení a vyzmáhání těchto 
profilů nám zabralo 4 hodiny. I tak noční směna končila ve staničení 10 m.  

Středeční ranní směna pokračovala v zaběhnutém rytmu a noční směně předávala ražbu 
ve staničení 14 m (obr. č. 6). V tuto dobu se již přepočtená tlačná síla pohybovala na 
hodnotách kolem 426 tun. Každopádně vše směřovalo k tomu, že ražba bude dokončena 
mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. Nakonec nám trochu pomohla i geologie, kdy na 
posledních 2 metrech jílové vrstvy ustoupily a začaly se objevovat štěrky se škvárou. V tuto 
chvíli jsme dosáhli nejvyšší přepočtené síly při zatláčení, a to 486 tun. Těchto hodnot bylo 
dosaženo bez použití kluzné injektáže. I tak jsme se pohybovali blízko plánovaných hodnot, 
kdy projektant předpokládal maximální sílu 460 tun. A pak přišel okamžik, na který jsme se 
připravovali několik měsíců. Ve čtvrtek 10. září v čase 00:02 jsme vytlačili předštítek ze země 
a konečně si mohli oddechnout. Čtvrteční ranní směna kompletně vyklidila staveniště, které 
jsme v 15:00 předali objednateli k dalším dokončovacím pracím. Celá realizace včetně 
vyklizení staveniště tak skončila podle plánu po 3,5 dnech. 

3. Tubus před zahájením ražby 

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 
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4. Pohled na čelbu při ražbě 

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

5. Profily HEB 200 na čelbě 

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 
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6. Zatláčení tubusu pod železniční trať 

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 

Konečné zaměření po dokončení ražby 
Po protlačení tubusu do finální pozice bylo provedeno kontrolní zaměření geodety. 

Výsledky jsou pro nás velmi uspokojivé. Směrově jsme tubus zatlačili s odchylkou 2 cm na 
celé délce 18 m. Výškově jsme se od plánované nivelety odchýlili 2,5 cm (obr. č. 7). 

7. Tubus po zatlačení a vyjmutí protláčecí soupravy 

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s. 
Jelikož se jednalo o první projekt tohoto druhu, který jsme realizovali, považovali jsme jej za 

zkušební a mnoho věcí jsme se na něm naučili. Protláčecí soupravu KS-1 máme dimenzovanou až na 
sílu 800 tun, jsme přesvědčeni, že se získanými zkušenostmi jsme schopni v budoucnu realizovat i 
podstatně delší podchody, v náročnějších geologických podmínkách. Konečný výsledek prací lze 
přičíst až téměř dokonalé spolupráci všech zúčastněných, počínaje investorem, který se nebál jít do 
inovativního technického řešení, přes našeho objednatele firmu PORR a.s., projektanta Ing. Pavla 
Kláska, SŽ a v neposlední řadě týmu našeho střediska, který stavební práce realizoval.
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Obnova potrubních sítí novým potrubím 
nebo rekonstrukce? 

Juraj Barborik 

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

Ekonomická a ekologická investiční příprava plánované obnovy by měla směřovat ke 
zvýšení technické úrovně tlakových i beztlakových sítí cestou snížení ekologické, investiční a 
provozní náročnosti. Cestou k dosažení tohoto cíle jsou i bezvýkopové metody. 

Investor, provozovatel a odborný zpracovatel projektové dokumentace by měl posoudit 
technické, ekonomické a ekologické hledisko obnovy, oprav a provozu z hlediska celého 
životního cyklu stavby. Zpracování plánů obnovy potrubních sítí s nejnižšími celkovými 
náklady a ekologickou zátěží není možné provést pouze porovnáním stavebních nákladů. Je 
nutné provést zhodnocení základních vlastností jednotlivých bezvýkopových metod a 
použitého materiálu, posoudit technické parametry a zejména provozní životnost a 
spolehlivost obnovy. Kvalitní a odborné zhodnocení přináší pozitivní finanční výsledky 
životního cyklu obnovy a environmentálních ukazatelů. Snižuje potřebu investičních a 
provozních finančních prostředků, které jsou v současné době již nedostačující. Proto 
nerealizujme obnovu s krátkou provozní životností (viz materiály v čase se snižujícími 
mechanickými parametry), které se jeví v krátkém horizontu jako spolehlivé, ale po několika 
málo desetiletích provozu vyžadují opětovnou výměnu (viz sklolaminát a další umělohmotné 
materiály). Bezvýkopová obnova s těmito materiály je z investičního hlediska jenom nepatrně 
levnější ve vztahu ke krátké nebo pouze středně dlouhé provozní životnosti. Jejich finanční 
náročnost z hlediska posouzení životního cyklu je i násobně vyšší než u bezvýkopových 
metod s instalací trubního materiálu trvalých vysokých mechanických parametrů s dlouhou 
provozní životností (např. z tvárné litiny).  

Výběr metody a materiálu 
Provedení kriteriálních hodnocení atributů jednotlivých materiálů a následně jednotlivých 

bezvýkopových metod povede vlastníka, projektanta i provozovatele k výběru trubního 
materiálu a bezvýkopových metod znamenajících snížení finanční náročnosti vlastnictví 
potrubních sítí, včetně potřeby finančních prostředků na obnovu v budoucnu. Tato hodnocení 
poslouží nejenom k výběru materiálu a metod, ale mohou sloužit i jako podklad k tvorbě 
technických standardů. Potrubí z tvárné litiny vysokých technických parametrů a dlouhé 
provozní životností, v kombinaci s bezvýkopovou metodou např. berstlining, je to 
ekonomické a ekologické řešení pro obnovu potrubních sítí v trase stávajícího potrubí. 
Kvalita potrubí a bezvýkopové metody jsou zajištěny evropskými a mezinárodními normami 
(trubní materiál: ČSN EN 545 a 598, bezvýkopová metoda: ČSN ISO 13470). 

Vložkování umělohmotným těsně přiléhajícím potrubím neobstojí při vzájemném 
kriteriálním hodnocení a posouzení z hlediska životního cyklu. Jedná se o rekonstrukci/
sanaci umělohmotnou vložkou z PE-HD, mechanicky tvarovanou na místě stavby nebo u 
výrobce. Metody a materiály mají různá označení (např. Close-Fit, Compact-Pipe, Dyn-Tec) 
a převážně nejsou kvalitativně zajištěny evropskými a mezinárodními normami. Všechny 
umělohmotné trubní materiály májí v čase proměnlivé vlastnosti: 
• dominantní vliv času se projevuje významným poklesem modulu pružnosti, pevnosti,

tečením (creepu) a korozí za napětí,
• teplotní roztažnost umělých hmot (řádově vyšší než kovy) způsobuje zvýšení axiálního

napětí ve stěně a spoji potrubí,
• pro bezvýkopové metody „nabízejí měkkou“ stěnu potrubí.
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Hydraulickým efektem sanace vložkováním PE potrubím je snížení vnitřního průměru o 
2x tloušťku stěny.  

Na provozní životnost bezvýkopové obnovy má rozhodující vliv trubní materiál. Z praxe 
jsou k dispozici meze provozní životnosti jednotlivých materiálů i technologií. Pro 
rozhodování lze použít i praktické údaje z evropských států. Z dlouhodobých praktických 
zkušeností vyplývá, že ceny bezvýkopových technologií obnovy novým potrubím  z tvárné 
litiny jsou cenově obdobné a srovnatelné s rekonstrukcí/sanací vložkováním umělohmotným 
trubním materiálem. Výrazný rozdíl nastává v provozní životnosti, kvalitě, spolehlivosti a 
poruchovosti, která je mnohdy výrazně jiná.  

Technologie obnovy potrubí instalací nového potrubí z tvárné litiny (zejména metody 
berstlining a relining):  
• pokrývají všechny typy poškození a přenášejí veškerá zatížení instalací nového potrubí,
• umožňují zvýšení kvality, technických a mechanických parametrů obnovované,
• zvyšují kvalitu a hospodárnost sítí, a to výběrem materiálu vyšších výkonnostních

parametrů stěny a spojů potrubí, vyšší spolehlivosti, bezpečnosti, a zejména delší
provozní životností apod.
Sanace vložkováním vyžaduje pečlivé statické posouzení, kamerový průzkum potrubí,

vyčištění, frézování a další operace. Jsou náročné z hlediska praktických aplikací a provozu: 
• vyžadují kvalitní a komplexní posouzení stavu a poškození starého potrubí,
• realizace ve složitých podmínkách vnitřního povrchu stávajícího potrubí,
• vytváří namáhání vlivem tepelné roztažnosti umělohmotných materiálů,
• zmenšují hydraulickou kapacitu a profil,
• pokud stávající potrubí není kruhové, není ani vložka kruhová a další.

Potrubí z tvárné litiny a bezvýkopové metody obnovy
Potrubí z tvárné litiny nabízí jeden potrubní systém pro všechny bezvýkopové metody,

vody, půdy i prostředí. Obnovu potrubí je možné navrhovat a realizovat s vysokou 
bezpečností pro všechny tlakové, podtlakové, beztlakové/gravitační vodovodní a kanalizační 
sítě. To je umožněno mechanickými parametry stěny a konstrukčním systémem spojů trub 
v kombinaci s vnější a vnitřní povrchovou ochranou. Praktické aplikace obnovy s využitím 
bezvýkopových technologií v kombinaci s klasickou pokládkou znamenají úsporu finančních 
prostředků v jednotlivých fázích přípravy, realizace a celého životního cyklu.  

Vyrobený tekutý kovový materiál šedá litina se mění modifikací a očkováním na tvárnou 
litinu. Následně odlité trubky a potrubní systém získávají vysoké mechanické, provozní a 
aplikační vlastnosti, například:  
• pevnost v tahu min. 420 MPa, pružnost min. 270 MPa, tažnost 10%,
• vynikající odolnost proti prasknutí, provozním rizikům a rázům v potrubí,
• tlakové zatížení až do 100 bar (s koeficientem bezpečnosti = 3),
• odolnost vůči namáhání ohybem poklesem půdy, zachování kruhovosti a nivelety,
• kruhová tuhost 1790 kN/m2 od DN 80 mm do 16 kN/m2 pro DN 2000 mm,
• neměnící se mechanické vlastnosti potrubí v čase,
• bez negativního ovlivňování tepelnou roztažností,
• stejně pružné a pevné po dobu životnosti 100 - 150 let,
• axiální zatížení až do 170 t, umožňuje zatažení stovek i více než 1000 m potrubí vcelku,
• odolnost vůči změně statického a dynamického zatížení za 25, 50, 75 i více než 100 let,
• možnost využití odklonění v hrdle bez zatížení stěny a spoje,
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• přirozená difúzní těsnost kovové/litinové stěny trubky a další.
Praktické aplikace bezvýkopových metod pro obnovu vodovodů a kanalizací potvrzují

kvalitu obnovy ocelového, betonového, litinového, AZC, PE, PVC, kameninového a dalších 
typů potrubí novým potrubím z tvárné litiny nejvyšší kvality v trase starého potrubí. 
K dispozici jsou trubky z tvárné litiny s vnitřními i vnějšími povrchovými ochranami.  

Praktické aplikace v CZ/SK a možnosti rozsahu DN bezvýkopových metod, obnovy 
v trase stávajícího potrubí, potrubím z tvárné litiny podle ČSN ISO 13470:  
• berstlining DN 80 – 1100 mm, dle ISO 13470 do DN 1200 mm, 
• relining potrubí DN 80 – 1400 mm, dle ISO 13470 do DN 2600 mm, 
• hydros® DN 80 - 300 mm, není v normě. 

Příklady praktických realizací obnovy potrubím z tvárné litiny 
I když nástup bezvýkopových metod na Slovensku byl pozdější, než v ČR, je jejich 

rozvoj, zejména s využitím potrubí z tvárné litiny, v současné době dynamický. K tomu 
uvádím následující dva příklady realizace v letošním roce:  
Skalica – obnova stávajícího ocelového vodovodu DN 300 mm 
• bezvýkopová metoda obnovy berstlining, kontinuální rozrušování starého potrubí a

obnova novým potrubím z tvárné litiny stejného průměru,
• nové instalované potrubí z tvárné litiny DN 300 mm, se zámkovými spoji UNIVERSAL Ve

s návarken na hladkém konci a venkovní zesílenou mechanickou ochranou žárového
zinkování vrstvou vyztužené cementové malty ZMU,

• celková délka I. etapy obnovy  3882 m.
1. Montáž zámkových spojů UNIVERSAL Ve 

2. Zatahování trub do stávajícího rozřezaného a rozšířeného potrubí

Bratislava , Podunajské Biskupice - obnova stávajícího ocelového potrubí DN 1400 mm 
• realizace konec II. pololetí 2021,
• kombinace metod relining a berstlining,
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• relining novým potrubím DN 1100 mm délky 2700 m,
• v místech s ovalitou potrubí v délce cca 30% berstlining potrubím DN 1100 mm,
• parametry nového potrubí z tvárné litiny DN 1100 mm: tlaková třída C30, dovolený

provozní tlak zámkových dvoukomorových spojů UNIVERSAL Ve je PFA = 25 bar,
dovolená tažná síla 1700 kN, stavební délka trubky 8,13 m.

3. Trubka DN 1100 mm se spojem UNIVERSAL Ve a tažná hlavice

Závěr 
Při bezvýkopové obnově potrubních sítí není možné kontrolovat uložení potrubí. Je nutné 

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

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

Potrubní systémy z tvárné litiny jsou vhodné pro bezvýkopové metody obnovy a instalace 
vodovodních a kanalizačních sítí ve všech terénech a pro všechny aplikace použití.  
Zachovávají stejné, na čase a klimatických podmínkách nezávislé, mechanické parametry.  

Potrubní systémy z tvárné litiny minimalizují náklady v celém životním cyklu jak u 
klasické, tak i u bezvýkopové obnovy. Zachovávají hydraulické parametry, vykazují nejnižší 
poruchovost a nejdelší životnost ze všech dostupných trubních materiálů.  

Literatura: 
ČSN ISO 13470: Bezvýkopové technologie aplikace potrubí z tvárné litiny  
ČSN EN 545: Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro vodovodní potrubí  
ČSN EN 598:Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro kanalizační potrubí 
Katalog Saint-Gobain PAM: Vodovody z tvárné litiny a bezvýkopová pokládka  
Kolektiv autorů: Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a 
kanalizací, Praha, SOVAK ČR, 
QUANTIS, Saint-Gobain PAM: Výpočetní software životního cyklu stavby TCO a LCA 
ČSN ISO 15686-5: Plánování životnosti - Posuzování nákladů životního cyklu  
ČSN EN ISO 14040: Environmentální management - Posuzování životního cyklu  
ČSN EN ISO 14044: Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
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Budování kabelových tras v železniční stanici 
Poříčany 

Ing. Petr Janoušek 

OHL ŽS, a.s. 

V termínu od listopadu 2020 do března 2021 jsme realizovali výstavbu části kabelovodu 
v železniční stanici Poříčany. Naše dodávka je součástí stavby „Velim – Poříčany, BC“ a týká 
se objektu kabelovodů.  V rámci realizace projektu byly vyhloubeny tři šachty (dvě 
svahované a jedna pažená), došlo k zatažení PE potrubí d 315 o celkové délce 144 m a 
zatažení PE potrubí d 225 o celkové délce 1 728 m.   

Popis projektu (zadávací dokumentace) 
Dle zadávací projektové dokumentace měly být provedeny celkem tři protlaky 

v ocelových chráničkách DN 900 o celkové délce 192 m a tři šachty pro osazení 
železobetonových kabelových šachet. Délky protlaků byly navrženy shodně na 64 m, osová 
vzdálenost chrániček měla být 1520 mm (viz obr. č. 1). Do každé ocelové chráničky DN 900 
mělo být zataženo celkem 7 kusů potrubí PE 100 SDR 17 d 225 a do těchto trub pak 
jednotlivé kabely (zabezpečovací, sdělovací, napájecí). Takto navržené protlaky jsme chtěli 
realizovat technologií šnekového vrtání. 

Startovací šachty Š1 a Š3 a cílová šachta Š2 měly mít celkovou kubaturu 450 m3. 
Šachta Š2 je situována jako mezilehlá mezi kolejí 2 a 4. Projekt počítal s provedením pažení 
z ocelových štětovnic a rozepřením ocelovými profily. Do takto vyhloubených šachet a k 
odvrtaným protlakům měly být usazeny a propojeny kabelové šachty. Samostatně měly být 
provedeny dva protlaky z chrániček PE 100 SDR 17 d 315. Celková délka těchto protlaků 
byla 144 m (2 × 72 m). Pro realizaci těchto protlaků byla zvolena technologie horizontálně 
řízeného vrtání. 

Obr. č. 1: Výřez podélného profilu z projektové dokumentace. Zdroj PD, autor Sudop Praha a.s. 

Realizace 
Již při vytyčení startovacích šachet byly zjištěny drobné kolize, které zkomplikovaly další 

postup prací. Po vyhodnocení těchto nesrovnalostí bylo vedením stavby a investorem 
rozhodnuto o změně polohy ocelových chrániček DN 900, protlaky PE potrubí d 315 zůstaly 
v původní trase. 

Po provedení nového vytyčení již bylo přistoupeno k samotné realizaci. Nicméně již při 
beranění štětovnic v místě šachty Š1 bylo zjištěno, že jejich zaberanění do požadované 
hloubky nebude možné. Na úrovni –4 m jsme narazili na vrstvy ulehlých písků, které se 
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později změnily na pískovce, do kterých nebylo možno štětovnicemi zaberanit. Po zjištění 
této skutečnosti byla v místě startovací šachty Š3 provedena kopaná sonda. Touto sondou 
bylo zjištěno, že v hloubce 2,5 m pod terénem se nachází též tvrdé podloží. Při proložení 
přímky vzniklo předpokládané geologické rozhraní, které částečně zasahovalo do profilu vrtu 
protlaku ocelové chráničky DN 900. Tato skutečnost je pro šnekové vrtání velmi nepříznivá. 
Mohlo by docházet k postupnému zvedání nivelety chráničky a dojít až k havárii vrtu. Jelikož 
se vrty realizovaly pod pojížděnými kolejemi, představovalo to vysoké riziko.   

Na základě zjištěných skutečností a vyhodnocení celé situace jsme investorovi předložili 
návrh změny technologie provádění protlaků. Na jejím základě bylo rozhodnuto, že místo 
provedení tří šnekově vrtaných protlaků ocelových chrániček DN 900 budou provedeny tři 
protlaky technologií horizontálně řízeného vrtání a do těchto protlaků bude zatažen svazek 
sedmi trub PE 100 SDR 17 d 225. Výhodou tohoto řešení bylo, že jsme mohli provedeným 
vrtem kopírovat geologické rozhraní bez rizika zhavarování vrtu. Další výhodou bylo 
provedení protlaku v celku bez nutnosti okamžitého vybudování šachty Š2. Tato šachta se 
následně dle požadavku investora vybudovala až v rámci výluk jako nasazená. Šachta Š3 
byla realizovaná jako startovací svahovaná a šachta Š1 jako cílová svahovaná. Součástí 
změny byla i úprava osové vzdálenosti jednotlivých protlaků. Původní osová vzdálenost 
ocelových chrániček byla 1520 mm, po dalších jednáních s geotechnikem stavby bylo 
dohodnuto, že nově bude osová vzdálenost 3570 mm. 

S takto upraveným projektem a technickým řešením jsme přistoupili k samotné realizaci. 
Na jednotlivé koleje byl vynesen rastr kontrolních bodů. Kontrolní měření probíhalo dle 
pokynů traťmistra. Jako první se zrealizoval protlak PE chrániček d 315 v délce 72 m, obě 
chráničky byly zataženy najednou do jednoho vrtu.  

Po dokončení prvního protlaku jsme zahájili výkop šachet Š1 a Š3. Byly vytyčeny 
veškeré inženýrské sítě, které by mohly být v kolizi s výkopy šachet, budoucími protlaky a 
kabelovými šachtami. V místě výkopu šachty Š3 jsme dlouho řešili kolize s neznámými 
kabely. Po jejich vyřešení bylo nutné připravit šachtu Š3 tak, aby se vrtná souprava dostala 
do šachty a mohla zahájit vrt v projektované úrovni (viz obr. č. 2). 

Obr. č. 2: Výřez podélného profilu z realizační dokumentace. Zdroj: PD, autor Visso s.r.o. 

Po dokončení výkopů startovací a cílové šachty byly zahájeny vrtné práce. Protlaky byly 
prováděny vrtnou soupravou Grundodrill 25N. Místní podmínky (stará budova, nájezd na 
staveniště) nás nutily provést jeden vrt chrániček 7 x d 225 z šachty Š1 a další dva vrty z 
šachty Š3. Délka protlaků se z důvodu posunu šachet (kolize se sítěmi) změnila 
z počátečních 64 m na konečnou délku 72 m. Mimo původní projekt byl proveden ještě jeden 
vrt v délce 72 m, do kterého bylo zataženo 4 x d 225. 

Realizace protlaků probíhala poměrně snadno. Přibližně v polovině délky protlaků bylo 
geologické podloží tvrdší, což potvrdilo původní obavy z kolísání geologické rozhraní a 
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změna technologie se ukázala jako správný krok. Při realizaci bylo rovněž nutné brát na 
zřetel, že mezi kolejí č. 2 a 4 dojde k dobudování šachty Š2, což znamenalo provést protlaky 
tak, aby v místě šachty Š2 byly ve stejné hloubce.   

Po dokončení protlaků byl v rámci výluky na koleji č. 2 proveden výkop a pažení 
mezilehlé šachty Š2. Tato šachta v těsné blízkosti pojížděné koleje č. 4 byla pažena 
pažnicemi Union a rozepřena rámy z válcovaných I profilů. Šachta o hloubce 4,2 m měla 
půdorysné rozměry 6,5 × 4,2 m. Svazky obnažených trub byly přerušeny tak, aby mohla být 
osazena betonová šachta, poté byl proveden její zpětný zásyp (viz. obr. č. 3, 4, a 5). 

Obr. č. 3: Kabelová šachta Š2 po osazení 
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Obr. č. 4: Kabelová šachta Š2 – likvidace pažení 

Obr. č. 5: Kabelová šachta Š2 – konečné úpravy 
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Závěr 
Jak je zřejmé z popisu prováděných prací, jednalo se o technicky velmi zajímavý projekt. 

Jeho realizaci  nicméně ztěžovaly nízké teploty, jelikož práce byly prováděny v zimních 
měsících a nevyhnul se nám ani současný „fenomén“ covid-19, kdy jsme byli nuceni 
stavební práce na 14 dní přerušit. I přes tyto obtíže se nám podařilo všechny protlaky 
zrealizovat dle požadavků objednatele k jeho i naší spokojenosti. Velké poděkování patří 
všem pracovníkům, kteří se na této zakázce podíleli. 

35



Lze lépe pečovat o náš obor bezvýkopových 
 technologií/BT? 

doc.Ing. Petr Šrytr, CSc., Katedra technologie staveb, 
 Fakulta stavební ČVUT v Praze, srytr@fsv.cvut.cz 

Úvod 
   Podstata problému zvládnutí takovéhoto tématu spočívá v tom, jak efektivně a 

dostatečně věrohodně, tj. adekvátně a objektivně zvládnout i opakovaně zvládat úplnou 
inventuru problematiky  péče o náš obor BT s využitím poznatků z ostatních kooperujících 
oborů a s respektováním priority veřejného zájmu při péči o kvalitní fungování našich měst a 
obcí? Je smysluplné a potřeba se o to pokoušet. Musíme se snažit tuto inventuru dělat 
principiálně poctivě, dostatečně  komplexně a pozorně při zohlednění splnění požadavku 
garance udržitelného stavu a rozvoje všech subsystémů, které zajišťují adekvátní fungování 
sídel. Již na samém začátku takového úsilí se pak obvykle dostáváme do situace, že je třeba 
zohlednit základní podmínky vyplývající z historického vzniku a vývoje sídel. Těch je opravdu 
velmi mnoho a je třeba umět udržet nad nimi dostatečnou kontrolu. Hlavní část potřebné 
inventury oboru BT pak spočívá ve zpřehlednění stavu a perspektivy všech subsystémů 
technické obsluhy sídel a metodických i faktických nástrojů, umožňujících usilovat o 
adekvátní koordinaci ucelených řešení s pomocí BT, která mají naději se stát řešeními 
správnými a úspěšnými. V dnešních komplikovaných podmínkách vývoje lidské civilizace to 
ani jinak nelze charakterizovat. Musíme garantovat max. zodpovědný přístup k věci včetně 
zvážení aplikací adekvátních pojistek, např.  též v podobě užití přehledných kontrolních aktů 
i široké diskuse napříč zainteresovanými obory, jejich garanty.       

Celkové zpřehlednění 
   Již zpřehlednění základních podmínek historického vzniku a vývoje sídel musí být 

dostatečně cílené a představuje vlastně samostatné téma. Lze se však v tomto případě 
alespoň odvolat na existující informační zdroj [7], díl 1(kap. 4.4. Koncepce řešení 
inženýrských sítí/IS, str. 102-118, kap. 4.5. Topologie IS, str. 118-130 a kap. 4.6. Spolehlivost 
IS, str. 131-139) a dále též připomenout, že dnes máme z metodického hlediska k dispozici 
řadu konkrétních použitelných nástrojů, metodiku případových studií (Feasibility Study), 
metodiku hodnotové analýzy (Asset Analysis), metodiku SWOT analýzy, metodiku Risk 
Management, Critical Mnagement atp. Současně je pak třeba usilovat o nápravu všech 
slabých míst rozhodovacích procesů uplatňovaných již při návrhu strategických a 
navazujících řešení IS, tj. včetně slabých míst v legislativních, technických a dalších 
podkladech. V tomto ohledu je důležité dokázat iniciovat širší diskusi napříč 
zainteresovanými obory (např. oboru dopravního inženýrství, městského inženýrství, 
urbanismu, oboru ochrany životního prostředí atp.), s účastí zainteresovaných jejich nositelů 
a výsledky pak dokázat ve veřejném zájmu efektivně realizovat.  

   Období, kterým procházíme, není vůbec jednoduché. Zcela evidentně zanechává 
destrukční stopy ve všech sférách lidské činnosti. Má pak smysl si klást otázku, jak 
základním způsobem dostatečně ochránit sféru techniky, fungování stavebního inženýrství, 
fungování oboru BT atd.? To by logicky mělo být a musí být ve veřejném zájmu předmětem 
pozornosti těch, kteří se staví do pozice vůdčích nositelů příslušných aktivit a vůdčích  
nositelů kontrolních funkcí těchto aktivit. V našem případě pak aktivit oboru BT. Pozornost 
musí být smysluplně věnována všestranné diskusi s cílem identifikovat konkrétní rizika a 
nacházet ucelená řešení, jak tato rizika efektivně a včas eliminovat a to i z dlouhodobého 
hlediska, hlediska garance udržitelného stavu a rozvoje sídel. Dané téma pak přesahuje 
rámec jednoho příspěvku a současně vyžaduje soustavné úsilí při permanentní snaze si 
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počínat maximálně optimálně, dokázat včas a účinně reagovat. Ve svém příspěvku mám 
tedy snahu nabídnout svůj pohled na věc, jakkoliv je to nesnadné, zejména tam, kde již došlo 
k jistému zanedbání, k jistým nepříznivým důsledkům dlouhodobě přehlížených vážných 
problémů. V rámci jednoho příspěvku si nelze klást za cíl nabídnout zpřehlednění 
problematiky zcela vyčerpávajícím způsobem, nýbrž vychází z předpokladu vyvolání a 
pokračování žádoucích konstruktivních diskusí a následně i podnikání reálných kroků 
směřujících k nápravě nedostatků.      
     Zvolené téma příspěvku považuji za užitečné a vyplývá z opakovaných mých zjištění a 

zkušeností v případě výskytu malé či neadekvátní i přímo nedostatečné péče o důležité 
obory poznání z hlediska garance udržitelného stavu a rozvoje měst a obcí včetně výskytu 
útlumu pozornosti  při výskytu degenerativních projevů lidské společnosti. Je s tím potřeba 
začít něco dělat, postarat se o nápravu! 
     Jednotlivé obory poznání a lidské činnosti mají zcela konkrétní nositele – garanty jejich 

potřebné úrovně. Uceleně  a pravidelně, opakovaně hodnotit tuto úroveň formou komplexní 
inventury stavu, stavu oborů včetně toho našeho, oboru BT představuje záruku adekvátního 
fungování včetně fungování naší CzSTT. Každý takový obor má pak obvykle i své 
specifičnosti, které výrazně ovlivňují jeho pozici a smysluplnost. Co je možné považovat za 
specifičnosti našeho oboru BT? Např.: 
●Je oborem relativně mladým.
● Je oborem, který zasahuje (má překryv) s mnoha existujícími, staršími obory, což vyžaduje
pokoru, těsnou součinnost a důslednou koordinaci.
● Je oborem, který je zaštítěn jeho přímými nositeli, zejména těmi, kteří fungují v terénu, v
praxi a pro praxi, subjekty typu stavebních či projekčních firem apod.
● Je oborem, který by měl být adekvátně zaštítěn prostřednictvím odborných subjektů
v rámci vzdělávacích systémů, v rámci odborných společností na národní i mezinárodní
úrovni. I toto je nezbytné mít pod dostatečnou kontrolou.
● Za specifičnost lze pak považovat i stav vnímání oboru BT subjekty státní správy ve
smyslu dostatečného vnímání potřeby daného oboru včetně schopnosti adekvátní
spolupráce s jeho nositeli.
● Absurdní specifičností pak je to, že jsme všichni – prostí občané – jen bezmocní rukojmí při
selháních subsystémů technické obsluhy sídel. Většina z nás pak nevnímá jako důležité se
tomu bránit. Např. požadovat od politické reprezentace kontrolovatelné garance.
● Za specifičnost a chybu lze považovat upřednostňování zdeformovaného ekonomického či
ekologického hlediska před hlediskem technickým v rámci uplatňovaných rozhodovacích
procesů. Proč jsou vlastně nabízeny technické vymoženosti v podobě standardních služeb
prostřednictvím veřejné, technické a dopravní infrastruktury, když absentuje adekvátní péče
o jejich spolehlivost?
● ………………………………………………………………………………………………………..

     Pokusíme-li se následně zpřehlednit okolnosti a důsledky těchto specifičností, pak lze 
logicky identifikovat i jisté slabiny a rizika působících v praxi negativně či přímo 
kontraproduktivně. - Při zpřehledňování rezerv profesních oborů, i toho našeho oboru BT, lze 
získat a využít i konkrétní poznatky a fakta  daná reálnou situací konkrétních sídel ve vazbě 
na reálnou situaci sledovaného profesního oboru v praxi. – Důležitá je i přehlednost a 
srozumitelnost profesních oborů, mají-li být správně vnímány i širokou veřejností. - Jak na 
tom jsme v našem případě? Např. jak přesnou a úplnou máme klasifikaci technologických 
variant BT, terminologii BT? Jak jsme na tom s využíváním  progresivních technologií a 
nástrojů typu monitoring a vyhodnocování stavu  inž.sítí/IS (v rámci jejich správy, operativní i 
dlouhodobé péče, Facility Management), nástrojů typu moderních technologických postupů a  
zařízení monitoringu IS? 
     Do jisté absurdní situace jsme se dostali z důvodu malé pozornosti v případě technické  

standardizace, unifikace technických parametrů a procesů, základních technických řešení 
realizovaných právě prostřednictvím dnes neúměrně rozsáhlých, nepřehledných, často i 
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zdeformovaných i vnitřně rozporných ČSN, EN či i ISO norem. V případě procesů 
standardizace lze pozorovat výskyt cíleného samoúčelu produkovaného standardizátory-
pseudoprofesionály. Namísto sjednocení a zjednodušení technických řešení cíleně prosazují 
účelově a uměle zkomplikovaná, nedostatečně zkoordinovaná a nepřehledná řešení, obvykle 
ve vazbě na zdeformované legislativní podklady (aktuálně viz. nový stavební zákon či 
zákony a vyhlášky síťových odvětví atp.) a často též maskované cíle nositelů 
podnikatelských záměrů apod.  

    Koncepční řešení technické obsluhy sídel musí být především strategicky správně 
orientováno, a to již na úrovni ÚPD/Územně plánovací dokumentace a ÚPP/Územně 
plánovacích podkladů při prokazatelném splnění podmínky garance udržitelného stavu a 
rozvoje. Analogicky jako jsou již delší dobu povinně součástí ÚPD a ÚPP tzv. ÚSESy (ÚSES/
Územní systém ekologické stability), tak by měly být povinně zavedeny ÚSTSy (ÚSTS/
Územní systém technické stability)! Musíme dokázat adekvátně reagovat vlastním 
sjednoceným a dostatečně programově koncipovaným úsilím, konkrétními programovými 
opatřeními, konkrétními programovými aktivitami v adekvátním záběru. Z mého pohledu je 
pak prioritně žádoucí prosadit odpovídající rozšíření programu Technických služeb sídel 
včetně jejich rozšířené zodpovědnosti. Je třeba prosadit zpracování studií proveditelnosti pro 
výhledové, tj. strategické řešení IS ve všech ulicích (veřejných prostorách či prostranstvích) 
sídel, což již předpokládá v předstihu prosazení zpracování a aktualizace TMÚ/Technických 
map území. Získané výsledky je nezbytné adekvátně prosadit do ÚPD při jejich aktualizacích 
včetně prosazení zpracování povinné jejich části formou ÚSTS a v neposlední řadě zajistit 
též adekvátní osvětu pracovníků stavebních úřadů a oddělení rozvoje sídel (pokusit se o to 
např. zpracováním přehledné BT-publikace přizpůsobené právě pro tyto účely). Zatím se 
však více prosazují jen dílčí technická vylepšení v podobě nikoliv strategicky a uceleně 
orientovaných záměrů označovaných často  jako akty pro Smart City, v jejichž pozadí lze 
často identifikovat především úřednicky podporované nákladné podnikatelské záměry. 

   Velmi citlivá a bezprostředně primární závislost oboru BT a IS je na materiálových-
technologických variantách (jejich počet nepřehledně narůstá a popírá tak též principy 
unifikace) a na jejich nositelích, kteří často upřednostňují vlastní ekonomické zájmy před 
zájmem  veřejným. Situace je dále negativně a nekontrolovatelně ovlivňována protekčními a 
korupčními vlivy ve složitějších a nepřehledných podmínkách, jakkoliv téměř všichni 
vnímáme protekci a korupci jako sebevražedné nástroje. Za veliký paradox lze pak 
považovat též např. i zpoplatnění přístupnosti ČSN, ČSN EN i ISO norem. 
     Naštěstí stále existují rozumní odborníci s potenciálně silným zázemím svých příznivců, 

kteří tuto situaci usilují napravit. Máme k dispozici též i již připomínané profesní nástroje, jak 
čelit těmto vyskytujícím se paradoxům. Je to např. průhledná a relativně snadno 
kontrolovatelná metodika tvorby a vyhodnocování variantních řešení ucelené technické 
obsluhy sídel, metodika Feasibility Study/metodika případových studií a metodika Asset 
Management/metodika objektivizovaného vyhodnocování variantních řešení. Konkrétní 
postup pak spočívá v tvorbě adekvátního počtu variant pro výhledové strategické řešení 
veřejného prostoru všech ulic a náměstí, všech místních komunikací, všech veřejných 
prostor a prostranství pod i nad úrovní terénu pro dané konkrétní sídlo. Racionální výběr 
optimální varianty pro každou ulici pak lze realizovat s pomocí reprezentativního týmu 
odborníků užitím nástroje Asset Management. Sám jsem si to měl možnost konkrétně ověřit 
např. v případě zpracování Studie proveditelnosti ul. Budějovická v Táboře v r. 2018-2019 
[18] a dále i [17], dlouhodobě pak při své participaci na tvorbě ÚPD mnoha měst a obcí.  Lze
např. prakticky vždy využívat adekvátní varianty BT v případech, kdy současný stav IS a
veřejného prostoru není ve stádiu prostorové nouze či ve stádiu problematického stavu
faktické životnosti IS a TI a jejich chaotického stavu prostorového uspořádání. V případě, že
zde již existuje zejména stádium prostorové nouze, tak je třeba adekvátně reagovat a
nekompromisně použít prostorově úsporné varianty řešení v podobě vhodných typů
sdružených či též kombinovaných tras vedení IS. Takovými vhodnými typy se mj. ukazují
např. multikanály, viz obr.1. až obr.5., sdružené chráničky, obr.6.A,B či též kolektory
(realizované microtunnellingem) obr.7. a technické chodby (např. při výskytu plynulé řadové
uliční zástavby) apod. Jedná se vlastně též v těchto případech o varianty BT, přímé a
nepřímé, jakkoliv ani ISTT [24] zatím tyto varianty mezi BT nezahrnuje. V této souvislosti je
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nezbytné vyslovit i vážné výhrady k výsledku revize a aktualizace ČSN 73 6005 Prostorová 
úprava vedení technického vybavení, která proběhla v letech 2011 až 2020. Tato aktuálně 
platná norma z listopadu 2020 je absurdně horší, než ta z r. 1994. Současně je třeba usilovat 
i o ucelenou inventuru všech síťových odvětví z pohledu potřeb kvalitních aplikací BT. 

Obr.1. – Stavebnice ochranné konstrukce IS, multikanálu SITEL, www.sitel.cz (licence fy. Carson-
Brooks), která je dále vyvíjena a reaguje na potřeby praxe její další postupnou kompletací (výrobce a 
dodavatel pro společnost SITEL, a.s., pro ČR, je nadnárodní společnost SILON s.r.o. Planá nad 
Lužnicí, Průmyslová 451, 391 02 Sezimovo Ústí II, www.silon.eu). 

Obr.2. – Příklad aplikace stavebnice multikanálu SITEL (Carson-Brooks), zdroj SITEL s.r.o. 
(www.sitel.cz), příklad možného uspořádání technologického profilu sdružené trasy IS (výhodně lze 
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uplatnit i plastová potrubní vedení do DN 100 či paralelně trasovanou potrubní chráničku pro instalaci 
potrubního vedení DN>DN100). 

Obr.3. - Jistým potvrzením dalšího vývoje stavebnice SITEL jsou aktuálně např. její další komponenty 
pro   čtyřotvorový stavebnicový prvek multikanálu SITEL, umožňující instalaci potrubního vedení do 
velikosti DN 400 (www.sitel.cz). 
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Obr.4. - Příklad podchodníkového technického kanálu typu EUREKA (1-kabely silové VN, 2-vodovod, 
3-plynovod STLl/NTL, 4-chránička, 5- kabely silové NN, 6-vedení elektronických komunikací), zdroj
EUREKA (www.eureka.com).

Obr.5.- Příklad technického kanálu typu BIRCO (výstavní exponát), zdroj BIRCO GmbH 
(www.birco.de); ochranná konstrukce sdružené trasy IS plní též funkci dešťové oddílné kanalizace; 
BIRCO GmbH nabízí  více rozměrových variant včetně variant řešení technologického profilu a  
různých detailů tohoto typu sdružené trasy IS. 
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A       B 

Obr.6.A – Příklad sdružené chráničky HYDROS pro vedení 4. kategorie dle ČSN 73 6005, tj. pro 
přípojková vedení, zdroj HYDROS (www.hydros.de); Obr.6.B – Příklad varianty řešení ze sousedního 
Německa, sdružená chránička pro  venkovní vedení VN, VVN i ZVN instalovaná prostřednictvím 
technologie HDD, microtunnelling apod.;  taková řešení lze doporučit, když jde současně o  
spolehlivost těchto vedení, evidentní ochranu obyvatel žijících v blízkém okolí těchto venkovních tras 
rizikových vedení, kdy je možné výhodně využít souběhu konce životnosti takových venkovních tras, 
kdy je to žádoucí též z hlediska hrubého narušování vzhledu krajiny a prostředí, z hlediska 
stupňujících se rizik zhroucení těchto tras při výskytu extrémních povětrnostních situací, z hlediska 
nároků na rozsah ochranných pásem  apod.  

A   B 
Obr.7.A - Schéma kolektoru v trubním prefabrikátu DN 3000 realizovaném výhodně užitím technologie 
mikrotunnelling (technologie plně mechanizovaného štítování) - příklad  
Legenda: 1- kanalizační potrubí, 2- přiváděcí vedení teplé užitkové vody, 3- cirkulační vedení teplé 
užitkové vody, 4- teplovod – přiváděcí potrubí, 5- teplovod – vratné potrubí; zdroj: http://
www.unitracc.com/ 
Obr.7.B - Jiný příklad použití technologie mikrotunnelling pro realizaci kolektoru užitím trubního  
prefabrikátu DN 1600  ze sklolaminátu HOBAS.  
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     Proč vlastně máme používat technické normy? – Paradoxně je na úrovni státní správy 
přednostně uváděno, že EN, ISO normy i ČSN jsou jednou z nezbytných podmínek pro volný 
oběh zboží a služeb v ČR a EU. Normy údajně přednostně slouží jako měřítko referenční 
úrovně, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby (samozřejmě pak též i úroveň 
technických a technologických řešení konkrétních problémů, to však již není zdůrazňováno), 
údajně též odrážejí výsledky vývoje a výzkumu bez konkrétních údajů o jaký výzkum a vývoj 
se vlastně jedná? Nejčastěji se údajně s citací norem setkáváme na průvodních listech 
výrobků apod.? – Alespoň jeden konkrétní příklad z praxe oboru IS a BT: Údajně, dle EN, 
garantovaný kruhový tvar hrdlového spoje kanalizačního potrubí (čedič, kamenina, 
sklolaminát, …) garantuje dostatečně a dlouhodobě vodotěsnost potrubního spoje? Ano, ale 
musí být současně splněno mnoho dalších podmínek. 
Při aplikacích BT bychom neměli tolerovat improvizaci, tj. i vědomou nedůslednost,  
připouštět rizika kvality za hranou únosnosti. Měli bychom usilovat o prosazování 
kvalitnějších a efektivnějších způsobů ukládání vedení IS [3], [14], [16]  včetně uplatnění 
adekvátních BT [5], [17], [18]. Dostatečná a včasná prevence před vznikem rozsáhlých 
kolapsů IS je součástí ucelených opatření pro garanci udržitelného stavu a rozvoje IS. Z toho 
pak pro nás vyplývá příkaz prosazovat ucelená strategická řešení s reakcí na měnící se 
podmínky, tj. i na složité kombinace podmínek a očekávané jejich změny v průběhu času. To 
je nezbytné vnímat též např. v souvislosti s aktuálně probíhajícími procesy zpracování TMÚ/
DTM ČR (technických map území/digitálních technických map území ČR). Jedině jejich 
kvalita, úplnost a dostatečná přesnost může umožnit návrh adekvátních efektivních řešení, 
východisek z potenciálně panujících stavů nouze, může pomoci usilovat i o širokou 
názorovou shodu relativně heterogenního souboru týmů řešitelů veřejných prostor a 
prostranství sídel. 

Závěry 
- Ano, lze lépe pečovat o náš obor BT! Je to  náš permanentní profesní cíl i povinnost!
- Náměty a doporučení formou konkrétních příkladů byly uvedeny výše a lze tedy na

ně učinit jednoduše odkaz, jakkoliv zcela jistě existují i další možnosti.
- Na jedné straně jsou často komerčně prosazovány tzv. nové technologie Smart City a

na druhé straně se paradoxně nejsme schopni poučit z výskytu charakterem i
rozsahem vážných havarijních stavů subsystémů technické obsluhy sídel.

- Prioritně pak je třeba prosadit rozšíření programu a zodpovědnosti subjektů typu
Technických služeb sídel včetně zajištění zpracování studií proveditelnosti pro
výhledová strategická řešení IS ve všech veřejných prostorách sídel (mj. též na
základě kvalitních TMÚ/Technických map území), prosadit je dále třeba zpracování
povinné části ÚPD formou ÚSTS/Územní systém technické stability sídla.
V neposlední řadě pak je třeba usilovat o zajištění adekvátní kvalifikační úrovně
pracovníků stavebních úřadů a oddělení rozvoje městských a obecních úřadů.

- Musíme však též začít více čelit vlastním našim prohřeškům a slabinám. Jako obor
BT jsme součástí resortu stavebnictví a postihuje nás tedy řada jeho základních
problémů včetně nedobrého a oprávněně kritizovaného stavu stavebního zákona
apod.
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Obr.č.1 – Příklad zděné stoky v Praze 

�

�

�

�

�

Jaké typy trub lze pro oblouk použít

V dnešní době jsme schopni navrhnout jak kruhové, tak i vejčité obloukové trouby. Lze nabídnout 
betonovou i železobetonovou variantu a trouby lze osadit čedičovou výstelkou v požadovaném 
provedení. Momentálně máme k dispozici profily a rozměry viz tab. č.1. 
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Tab. č. 1 Rozměrové možnosti obloukových trub

KRUHOVÁ TROUBA 
DN/l [cm]

VĚJČITÁ TROUBA 
B/L [CM] 

60/250 VN 50/75/250 
80/250 VN60/90/250 

80/250 RIM VN 70/105/250 
100/250 VN 80/120/250 

100/250 RIM VN 90/135/250 
120/250 VN 100/150/250 
140/250 PN 70/125/250 
160/200 PN 80/143/250 
180/200 PN 90/160/250 
200/200 PN 100/175/250 
220/200 PN 120/200/250 

Tab. č.  2 Maximální úhly pro kruhové trouby Tab. č.  3 Maximální úhly pro vejčité trouby

TROUBA 
DN/l [cm] 

MAX. ÚHEL 
OBLOUKOVÉ TROUBY

60/250 45° 
80/250 45° 

80/250 RIM 45° 
100/250 45° 

100/250 RIM 45° 
120/250 45° 
140/250 45° 
160/200 22,5° 
180/200 22,5° 
200/200 22,5° 
220/200 22,5° 

TROUBA 
b/h/l [cm]

MAX. ÚHEL
OBLOUKOVÉ TROUBY

50/75/250 45° 
60/90/250 45° 

70/105/250 45° 
80/120/250 45° 
90/135/250 45° 

100/150/250 45° 
70/125/250 45° 
80/143/250 45° 
90/160/250 45° 

100/175/250 45° 
120/200/250 45° 
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Obr. č.  2 Zadání oblouku na stokové síti

Obr. č.  3 Vykreslení obloukových trub 
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Obr. č. 4 Vyskládaný oblouk

Obr. č. 5 Pokládka oblouku Obr. č. 6 Vnitřní pohled
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 Obr. č. 7 Napojení oblouku do atypické šachty   Obr. č. 8 Pokládka obloukového potrubí 

    Obr. č. 9 Zatahování potrubí do štoly  Obr. č. 10 Vnitřní pohled 

49



50



Štola pro kanalizaci v Plesné a problematika 
bezvýkopových technologií ve skalním 

prostředí 
Karel Franczyk 

Samostatný geotechnik 

Přes dynamický rozvoj v oblasti bezvýkopových technologií zůstává pro stavaře a 
geotechniky poměrně velký problém v oblasti provádění malých štol v prostředí pevných 
skalních hornin. Pokud je nutno provádět přesné podvrty či štoly o průřezech do 1000 – 1200 
mm je zapotřebí vyvinout na styku s čelbou relativně velký přítlak, který většinou přesahuje 
možnosti takto malých strojů. K tomu přistupuje opotřebení dlát a s nimi nutnost jejich 
průběžné výměny. Což bývá u takto malých profilů dalším takřka neřešitelným problémem.  

V podmínkách Ćeské republiky proto většinou tyto projekty jsou řešeny spíše tradičními 
technikami, jako jsou ruční ražby nebo ruční protlaky, kde je možno aplikovat dle potřeby 
sbíjecí kladiva, hydraulické klíny, případně i trhací práce. Přesto jistě stojí za to sledovat 
vývoj modernějších technologií v této oblasti. Příkladem projektu, kde by využití 
modernějších metod mohlo přinést jednak úspory a jednak úlevu od nejrůznějších problémů 
je ražba kanalizační štoly ve Staré Plesné u Ostravy.  

Projekt kanalizace v Plesné 
Zmíněná štola je součástí rozsáhlého projektu – „Kanalizace splašková Plesná“, který 

řeší komplexně odkanalizování jedné z nejvýstavnějších obcí v blízkém okolí Ostravy. Tento 
projekt je v současné době rozestavěný, avšak ražená štola je již hotova a je tedy možno 
poukázat na průběh prací a získané zkušenosti a také možná trochu na závěry, které z nich 
vyplývají. 

Štola pro kanalizační stoku A 
V centrální části obce zvané jako „Náměstíčko“ překonává trasa kanalizace dvojitou 

terénní vlnu a hloubení rýhy by se tak dostalo do neúnosných hloubek pod 10 m. Proto byla 
zvolena technologie klasické ražby, a sice šlo o dva samostatné úseky, které vždy 
podcházejí nejvýraznější část každé ze dvou zmíněných elevací: 

V úseku mezi šachtami ŠA 16 a ŠA 19 – celkem 139 m. 
V úseku mezi šachtami ŠA 25 a ŠA 30 – celkem 186 m. 
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1. Úseky ražby dle PD 

Štola byla naprojektována v LB výztuži z ocelových rámů I 160 v rozměrech 1,6 m x 
1,2/1,1 m (1,6 m světlá výška, 1,1 m světlá šířka u stropu, 1,2 m maximální světlá šířka). 
Rozteče jednotlivých rámů, kladených na příčné profily z I 160 měly být maximálně 0,8 m. 
Dílo je paženo po celém obvodu ocelovými pažnicemi Union 908/3 a rozepřeno 5ti 
trubkovými rozpínkami. 

Ochrana předpolí měla být zaháněním ocelových pažnic ve stropě, případně doplněním 
zavrtávanými tyčemi IBO. 

Rozpojování i nakládání mělo být prováděno ručně. Vzhledem k blízkosti objektů se 
vůbec neuvažovalo o použití TP. 

Obr. 1 Pohled do štoly v době ražení 

úsek Délka v 
m

ŠA 16 – ŠA 
18

77 m

ŠA 18 – ŠA 
19

62 m

ŠA 26 – ŠA 
25

38 m

ŠA 26 – ŠA 
28

61 m

ŠA 29 – ŠA 
28

39 m

ŠA 29 – ŠA 
30

48 m
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IG poměry 
V technické zprávě byly předpokládány jílovité zeminy případně zvětralé jílovité břidlice spíše 
až charakteru zemin. Nebyly však vylučovány ani zóny kompaktnějších břidlic.  

Obr. 2 – čelba rozpojována klíny 
V průběhu prací však byly již při hloubení přístupových šachet ověřeny v předmětných 
hloubkách velmi pevné horniny – pískovce a droby, případně jílovité břidlice v různém stupni 
navětrání a v různých pevnostech. Tyto vrstvy se na předmětných úsecích poměrně rychle 
měnily a tomu bylo nutno přizpůsobit technologii ražby – zejména způsob rozpojování a 
zabezpečování ochrany čelby a stropu. To vyústilo v různorodé způsoby zvládání 
jednotlivých úseků, které byly řešeny následovně: 
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Tab2:   Úseky ražby při výstavbě 

Instalace kanalizačního potrubí 
Do takto náročně budované štoly (doba provádění ražeb mezi 06/20 až 03/2021, což byl 
nárůst o 5 měsíců oproti předpokladům) se v dalším kroku instalovalo kanalizační potrubí. 
Jednalo se o kameninu DN 300 mm, která se kladla na vybetonovanou počvu vyražené štoly 
do spádu 0,54 % a fixovala se pomocí ocelových táhel proti výztuži. Poté se celá štola prolila 
PCS směsí a nechala vytuhnout na 2 MPa. 

úsek Délka v m IG poměry    Technologie 
ražby

ŠA 16 – ŠA 18 20 m Velmi 
nestabilní 
zvodnělá 
břidlice

Budování co 
25 cm, 
mikropilotový 
deštník

ŠA 18 – ŠA 16 57 m Pískovce a 
droby R2

Budování po 
80 cm, 
rozpojování 
hydr. klíny

ŠA 18 – ŠA 19 42 m Velmi 
nestabilní 
zvodnělá 
břidlice

Budování co 
25 cm, 
mikropilotový 
deštník

ŠA 19 – ŠA 18 20 m Pískovce a 
droby R2 i R1

Budování po 
80 cm, 
rozpojování 
hydr. klíny

ŠA 25 – ŠA 26 15 m Pískovce a 
droby R2 i R1

Budování po 
80 cm, 
rozpojování 
hydr. klíny

ŠA 26 – ŠA 25 23 m Břidlice R3 Standardní 
postup dle PD

ŠA 26 – ŠA 28 61 m Břidlice R3 Standardní 
postup dle PD

ŠA 29 – ŠA 28 39 m Břidlice R3 Standardní 
postup dle PD

ŠA 29 – ŠA 30 48 m Břidlice R3 Dle PD
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Obr. 3 Instalace potrubí ve štoly 

Technologické alternativy 
Pod dojmem výše popsaného se nabízí logická otázka – Bylo by možno realizovat 

výstavbu potřebné kanalizace v daných poměrech nějakým jiným – sofistikovanějším 
způsobem? Přesto, že na trhu je relativně mnoho dodavatelů disponujících moderními 
metodami bezvýkopových technologií, každá z nich má svá omezení nebo limity, takže ve 
výsledku je odpověď na výše položenou otázku více než rozpačitá. Důvodem je zejména 
kombinace malého světlého průřezu potrubí a relativně vysoké pevnosti průvodních hornin. 
Rozeberme si jednotlivé možnosti: 

Vrtání HDD 
S jistými obtížemi a rozhodně jedině v případě potřebného vybavení (valivá dláta, mud 

motor, apod.) je možno uvažovat o vrtání v pískovcích a drobách o pevnostech R1 až R2. 
Otázkou ale je dodržení přesného a souvislého spádu 0,54 %.  

Šnekové horizontální vrtání 
V současné době zřejmě nejsme s vybavením, které je v ČR k dispozici, schopni vrtat 
pilotními vrtáky horniny o pevnostech R1, R2 řízeným způsobem. Pokud ale nebude 
proveden přesný pilotní vrt, je takřka nulová šance, že by bylo možno využít systémy 
následného rozšíření a zatažení. Proto se technologie šnekového vrtání jeví pro tyto případy 
jako nejméně vhodná. 

 Mikrotunelování 
Do úvahy by přicházelo mikrotunelování se skalní hlavou a valivými dláty. Avšak při 
uvažovaných pevnostech hornin v tlaku, které dosahovaly i více než 100 MPa a byly navíc 
doplněny vysokou abrazivitou a velkým podílem křemenné složky, by bylo nutné využít 
rozhodně silnější stroje, než jsou systémy určené pro profily 300 mm. Aby bylo možno 
vytvořit potřebný přítlak, bylo by nutné aplikovat stroje minimálně o DN 600 mm, velmi 
pravděpodobně ale i větší – 800 – 1000 mm.  
Výhodou mikrotunelování na druhou stranu je možnost využití pod hladinou podzemní vody 
a v blízkosti ohrožených povrchových objektů, což byl právě i příklad presentovaného 
projektu ve Staré Plesné.  
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Závěr 
Výstavba kanalizačního sběrače A v Plesné v úseku mezi šachtami ŠA 16 – ŠA 19 a dále ŠA 
25 – ŠA 30 o celkové délce 325 m trvala i s hloubením přístupových šachet více než jeden 
rok a stála nemalé prostředky. Početné osádky převážně zahraničních dělníků a horníků zde 
pracovaly na samé hranici únosnosti hygienických i bezpečnostních limitů. Došlo 
k opakovaným deformacím na povrchu v okolí mnoha ohrožených objektů, problémům 
v dopravě i s celkovým životem v obci.  
Je velmi pravděpodobné, že při nasazení mikrotunelovacího stroje se skalní hlavou mohly 
být tyto problémy ušetřeny a to i při nižších celkových výdajích. Navíc výsledné dílo by mělo 
dvojnásobný profil, což by bylo možno využít pro retenční kapacitu. 
Velmi nadějná se jeví i možnost využití skalního vrtání HDD pro tyto účely. 
V každém případě zůstává výstavba podzemních vedení malých profilů v prostředí velmi 
pevných skalních hornin velkou výzvou pro zhotovitele, projektanty i výrobce bezvýkopových 
technologií. 
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Realizace vodovodní shybky pomocí 
technologie mikrotunelování 

Ing. Jan Brabec 

HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. 

Cílem článku je shrnutí informací a poznatků získaných ze stavby „Obříství – 
rekonstrukce vodovodní shybky“, kterou společnost HYDROTECHNIK PRAHA prováděla 
pomocí technologie mikrotunelování. Společnost se bezvýkopovými technologiemi zabývá 
nepřetržitě od roku 1991 a konkrétně technologií mikrotunáže od roku 2018. V úvodu článku 
jsou popsány všeobecné údaje o stavbě shybky. Realizace miktunelování ocelových 
chrániček DN 1200, která byla prováděna na začátku letošního roku, je popsána v druhé 
části. 

1. Všeobecné údaje o stavbě

Vodovodní shybka pod řekou Labe v blízkosti obce Obříství je součástí páteřního řadu 
Hostín – Dolany, který je jedním ze základních prvků skupinového vodovodu KSKM. 
Stávající dvouramenná shybka DN 800 se nachází v říčním km 844,8. Ve směru toku se v ř. 
km 843,5 nachází zdymadlo a jezová zdrž vodního díla Obříství. Jez udržuje hladinu na kótě 
158,89 m.n.m. (BpV), v závislosti na průtoku umožňuje kolísání hladiny v rozmezí od -50 cm 
do +20 cm. V lokalitě shybky se kóta dna řeky pohybuje v rozmezí od 153,90 m.n.m do 
154,70 m.n.m (obr. 1). 

Řeka Labe v tomto úseku je zařazena mezi sledované – dopravně významné – vodní 
cesty. Důležitým faktorem ovlivňujícím realizaci stavby je její poloha – stavba zasahuje na 
pravém břehu do evropsky významné lokality Úpor – Černínovsko, ve které jsou předmětem 
ochrany zejména rozsáhlé lužní lesy, na levém břehu je regionálního biocentrum Úpor – 
Kelské louky. Pozemky na obou březích této řeky lze označit jako nezastavěné území. 
Jedinými objekty, které se zde na obou březích vyskytují, jsou armaturní komory stávající 
vodovodní shybky. 

Obě větve původní shybky byly vybudovány z ocelového potrubí profilu 820 x 14 mm v 
celkové délce 132 m. Trubky byly od sebe osově vzdáleny 1,5 m a vzájemně propojeny 
zavětrováním. Potrubí bylo uloženo do otevřené rýhy ve dně, obsyp byl proveden 
štěrkopískem, pode dnem řeky jsou nad troubami položeny železobetonové panely. Potrubí 
jsou vzhledem k jejich stáří i způsobu provedení ve špatném technickém stavu, protivodní z 
obou větví je již delší dobu nefunkční. 

Nová vodovodní shybka byla navržena vzhledem ke způsobu rekonstrukce mimo trasu 
stávající shybky. Oba nové potrubní úseky budou napojeny na stávající armaturní komory, 
jejichž vystrojení bylo nedávno zrekonstruováno. Rekonstruovaná vodovodní shybka v plném 
rozsahu převezme funkci stávající stavby, jejíž nevyhovující současný technický stav je 
důvodem k jejímu úplnému odstavení. Shybka zůstane i po rekonstrukci řešena ve 
dvouramenném provedení. 
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Obrázek 1 Mapa oblasti a podrobná situace stavby (Zdroj: R. Schejbal) 

2. Realizace mikrotunelování ocelových chrániček DN 1200
Přípravná fáze 
Samotné realizaci předcházela důkladná, téměř půlroční příprava. Vzhledem k 

předpokládanému výskytu plastických jílů byla k separační jednotce přidána sedimentační 
nádrž. Tím se zdvojnásobila zásoba vrtné výplachové směsi téměř na 60 m3 a doba mezi 
výměnou vrtné směsi byla prodloužena. Znehodnocená vrtná směs byla vždy přečerpána do 
přídavných sedimentační nádrží a poté postupně odvážena fekálním vozem na skládku. Z 
toho důvodu bylo nutné zajistit cisternový kontejner a další dvě nádrže. Dále byl z lodních 
kontejnerů vyroben sklad na nářadí, sklad na pohonné hmoty a tunelové vedení. Tlačný rám 
ve vlastnictví zhotovitele je navržen pro protlačování max. 3 m dlouhých trub. Na stavbě v 
Obříství se uvažovalo s protlačováním 6 m dlouhých trub. Proto byl dopředu vyroben tlačný 
mezikus (obr. 2), který se do tlačného rámu vkládal vždy po zatlačení 3 m a pokračovalo se v 
protlačování. V neposlední řadě proběhlo odzkoušení a servis jednotlivých komponentů 
strojního vybavení. Firma HERRENKNECHT dodala speciální ocelovou desku s gumovým 
těsněním do startovací šachty a kloubový spoj s těsněním, který sloužil pro spojení back-up 
roury s první ocelovou rourou. Tento spoj umožnil operátorovi lepší řízení stroje. Dále bylo na 
razicí štít AVN800XC-A instalováno rozšíření a byl osazen větší řeznou hlavou. Tím došlo ke 
zvětšení vrtaného průměru z 1140 mm na 1348 mm. 
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Dne 21. 1. 2021 objednatel, firma Subterra a.s., předal zařízení staveniště. V první fázi 
došlo ke zpevňování terénu v okolí již vybudované startovací šachty betonovým recyklátem a 
následně začal návoz veškerého strojního vybavení a příslušenství. K transportu techniky 
bylo zapotřebí přibližně patnáct návěsů. Za postupného navážení byly zahájeny přípravné 
práce ve startovací a cílové šachtě. V místě prostupu protlaku skrz pažení byl vybetonován 
přední betonový blok, a to v celé šířce šachty až do výšky prvního rozpěrného rámu. Na 
tento blok, o tloušťce stěny cca 0,5 m, s prostupy o průměru 1,5 m se po jeho vybetonování 
namontovala ocelová deska o rozměrech 2x2 m s gumovým těsněním. Před zahájením 
ražby je řezná hlava razicího štítu zatlačena za toto těsnění, které pak brání úniku vrtné 
výplachové směsi zpět do šachty. Dále slouží i jako ochrana proti přítoku podzemní vody do 
šachty po provrtání tryskové injektáže. Stejný přední blok s prostupy byl vybetonován v 
cílové šachtě. Po vybetonování předního bloku proběhlo osazení tlačného rámu do osy 
protlaku. V prostoru za tlačným rámem byl vybetonován opěrný blok o tloušťce cca 0,5 m s 
prostorem pro umístění laseru. Laser byl umístěn na HEB profilu, který byl přikotven do 
betonové podlahy. Z důvodu velké tlačné síly, a tím možného pohybu štětovnic nebo 
opěrného bloku, byl laser umístěn nezávisle na startovací šachtě. Maximální tlačná síla při 
protlačování však dosahovala pouze cca 100 tun (1000 kN). Pro lepší mobilitu ve startovací 
šachtě byla v okolí tlačného rámu zhotovena dřevěná podlaha. Elektrické a datové kabely 
společně s hydraulickými hadicemi byly propojeny s řídicím kontejnerem. Šachtové čerpadlo 
bylo zapojeno do systému hydraulické dopravy. Na závěr se osadily koleje z ocelových 
profilů pro vedení stroje při zarážení. Na povrchu v okolí startovací šachty byl propojen řídicí 
kontejner s hlavním dieselagregátem. Sedimentační nádrže byly propojeny s hnacím 
čerpadlem a separační jednotka propojena s šachtovým čerpadlem. V obou směrech 
hydraulického systému došlo k zapojení průtokoměrů. Pro snižování tlačných sil se 
uvažovalo s lubrikací nadvýrubu směsí bentonitové suspenze s polymery. Výsledná 
suspenze byla injektována do nadvýrubu pomocí bentonitové míchačky Häny IC310, a to 
skrze tři lubrikační otvory vytvořené po 120° v přední části první ocelové trouby. Vzhledem k 
tomu, že tato část trouby byla následně vytlačena a odříznuta v cílové šachtě, nebylo nutné 
řešit dodatečné zaslepování injektážních otvorů. Přípravné práce byly dokončeny za 20 dní 
(obr. 3). 
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Obrázek 2 Tlačný mezikus (spacer) použitý při protlačování (Zdroj: J. Brabec) 

Dobrým zvykem bývá před zahájením ražby provést slavnostní zahájení. I přes 
komplikovaná epidemická opatření se na stavbě sešli účastníci výstavby, aby společně s 
panem farářem Peterem Kováčem pokřtily nový razicí štít AVN800XC-A od firmy 
HERRENKNECHT. Tentokrát byl razicí štít pojmenován Ludmila, a to na základě umístění 
stavby poblíž města Mělník, coby jednoho z předpokládaných míst narození kněžny svaté 
Ludmily. Letošní rok patří také k významnému 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. 

Ražba 
Z důvodu velkého tlaku podzemní vody byla navržena stěna z tryskové injektáže v 

místech prostupů protlaků se štětovou stěnou, a to i u cílové šachty. Při odřezání štětovnic (v 
místě prostupu pro první protlak) došlo k nekontrolovanému provalení materiálu do startovací 
šachty. Na poslední moment se povedlo z šachty zachránit laser a ovládací panel tlačného 
rámu, které by mohla voda poškodit. Poté byla šachta uměle zaplavena a trysková injektáž 
se musela provést znovu a lépe. Vlivem zatopení šachty došlo k nabytí objemu dřevěných 
klínů u rozpěrných rámů a částečnému pohybu štětovnic. Vznikla tím malá trhlina mezi 
betonovým blokem a štětovnicemi, kterou bylo nutné následně doinjektovat polyuretanem. 
Po zahájení protlačování bylo nutné zajistit relativně velký hydrostatický protitlak (7,5 m 
vodního sloupce), který působil na stroj a kolonu ocelových trubek při vkládání tlačného 
mezikusu, případně při dotlačení trouby do konce. Bylo potřeba trouby nějakým způsobem 
zajistit proti pohybu zpět do šachty (trouby byly zajištěny pomocí upínacích řetězů ráčnovým 
napínákem k pažení šachty). Stejně tak bylo nutné vytvořit pro svářeče dostatečný prostor 
od gumového těsnění. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že je šachta pro provádění protlaků 
malá a protlačovací trouby se zkrátí z 6 m na 5 m. Po výskytu všech těchto problému se 
razicí štít rozjel s postupy okolo 15 mm/min. Touto rychlostí se povedlo 5 m dlouhou troubu 
zatlačit a další navařit za dvanáctihodinovou směnu. Těchto postupů se dosahovalo pouze 
ve slínovci, který se vyskytoval do 30 m délky protlaku. Zbývajících 70 m se protlačovalo skrz 
plastické jíly, kde byl stroj tlačen rychlostí pouhých 5–6 mm/min a protlačení a navaření 
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jedné trouby trvalo směny 2. V průběhu protlačování probíhaly práce při nepřetržitém 
provozu dvacetčtyři hodin. Přes veškeré výše uvedené překážky se povedlo úspěšně 
prorazit první protlak 13. 4. 2021. 

Relativní výzvou bylo „trefit se“ v cílové šachtě do předem vybetonovaného předního 
bloku. V průběhu ražby docházelo ke kontrolním geodetickým měřením polohy stroje a 
drobným směrovým korekcím laserového paprsku. Hlava razicího štítu o vnějším průměru 
1348 mm se musela být navedena do již připravených 1500 mm prostupů v předních blocích. 
K dispozici byla rezerva 7,5 cm. Když se stroj přiblížil ke štětové stěně a zarazil se do 
tryskové injektáže, proběhlo poslední geodetické zaměření. Výsledkem bylo přesné osazení 
ocelové desky s těsněním vzhledem k pozici řezné hlavy a mohlo se začít s odřezáváním 
štětovnic. V další fázi došlo k prorážce. Stroj byl odpojen, vytlačen a přemístěn zpět ke 
startovací šachtě na druhý protlak. Jakmile byly trouby dotlačeny do finální pozice, byla 
zahájena polyuretanová injektáž meziprostoru za ocelovou deskou s těsněním, prostoru 
mezi betonovým blokem a ocelovou troubou, a dále byla deska demontována jak ve 
startovací, tak i v cílové šachtě. Polyuretanová injektáž byla z hlediska technického i 
ekonomického značně náročnější, než bylo původně předpokládáno. Finální část spočívala v 
namontování pojistné ocelové desky okolo ocelové trouby, zavaření desky k troubě a 
odříznutí zbývající části ocelové chráničky. Tímto byl protlak prvního ramene shybky 
dokončen a připraven pro navazující práce. 

Dokončovací fáze 
Po dokončení prvního protlaku probíhaly přípravné práce na ražbu druhého ramene 

osově vzdáleného pouze 2 m vpravo. Po vytažení veškerého tunelového vedení (slurry 
trubky, hydraulické hadice, datový kabel a bentonitové hadice) z protlaku byla vyčištěna 
startovací šachta – byla provedena demontáž tlačného rámu a odstranění opěrných bloků. 
Následovalo nové osazení tlačného rámu, betonáž nových opěrných bloků a ražba byla po 
týdnu prací opět zahájena. S ohledem na již dobře známé geologické podmínky došlo k 
úpravě složení vrtné výplachové směsi a daleko častěji se měnila. Směs v sedimentačních 
nádržích separační jednotky byla vždy po zatlačení pětimetrové trouby, v průběhu 
navařování další trouby (v čase cca 6 hod.), komplet přečerpána a napuštěna nová. Vrtná 
směs byla rychle znehodnocená především z důvodu velkého podílu rozptýlených jílů. Tato 
směs byla následně odvážena na skládku. Vzhledem k časté výměně výplachu, a také 
přidáním polymerů zamezujícím bobtnání jílů a lepení vrtných nástrojů, se postup téměř 
třikrát zrychlil. Protlak druhého 100 m dlouhého ramene byl úspěšně dokončen ve velmi 
složitých geologických podmínkách za pouhých 15 dní. Předání stavby proběhlo dne 13. 5. 
2021. Čistá doba realizace mikrotunelování dvou 100 m dlouhých ramen ocelových 
chrániček DN 1200 tak trvala 2,5 měsíce. 

3. Závěr 
Realizace se ukázala jako velmi technicky náročná, a to především z důvodu 

protlačování pod hladinou podzemní vody, složitým geologickým podmínkám, ale také z 
důvodu napjatého termínu. Vše se však podařilo výborně zvládnout především díky 
kvalitnímu týmu. Pracovníci nepodcenili důležitou přípravu, vše bylo prováděno s velkou 
zodpovědností a nadšením. Dále je vhodné zdůraznit kvalitu technologického vybavení od 
firmy HERRENKNECHT, která byla stabilním partnerem, a to už v období přípravy na daný 
projekt. Razicí štít Ludmila se nyní připravuje na další významnou zakázku, na výstavbu 
dálniční kanalizace podél tunelu Pohůrka v Českých Budějovicích, kde bude razit cestu 
železobetonovým trubkám DN 800, a to v celkové délce 792 m. 
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Obrázek 3 Razicí štít AVN800XC-A a back-up roura (Zdroj: J. Brabec) 
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