




BEZVYKOPOVÉ TECHNOLOGIE-PROTLAKY 
KTERÉ NEJSOU ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ 

HORNICKÝM ZPUSOBEM DLE § 3 PÍSMENO I 
ZÁKONA Č. 61/1988 Sb. 

Vrty do délky 30 m. 

 
    Ing. Petr Jasek z OBÚ Ostrava se dlouhodobě zabývá problematikou „Činnosti prováděné 
hornickým způsobem“ a také jejím uplatňováním v rámci „Bezvýkopových technologií“. 
Požádal nás o otištění následujících pasáží z báňské legislativy, které považuje z hlediska 
uplatňování bezvýkopových metod za obzvlášť důležité. Vlastní komentář k problematice 
bude obsahovat jeho přednáška v rámci konference v Liberci.  

 

309/2006 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 23. května 2006, 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

HLAVA I 

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A 
ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 

§ 3 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

 (1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.  

 (2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,  

uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

 dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím 
právním předpisem. –nařízení vlády 591/2006 
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 (3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a 
činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná 
způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. nařízení vlády 591/2006 

§ 9 

Odborná způsobilost 

 (1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo 
zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na: 

nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,  

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,  

c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.  

 (2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v 
případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým 
zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu 6) . Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou 
odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou 
odborně způsobilými osobami.  

 (3) Zaměstnává-li zaměstnavatel  

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti, 

5) Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně způsobilá osoba v součinnosti s odborně způsobilými fyzickými 
osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů 10) , s odborovou organizací a zástupcem pro 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 11) . 

(7) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude 
provádět koordinaci jejich činnosti.  

DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ 
OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 

A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

§ 14 

 

 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při 
přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o 
fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 § 15 

 (1) V případech, kdy při realizaci stavby  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu, 

 je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
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oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v 
oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací 
musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením 
potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. 

Zhotovitel stavby je povinen  

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

 Koordinátor je při realizaci stavby povinen  

a) bez zbytečného odkladu 

1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 
postupu prací, 

2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 
zjednání nápravy, 
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591/2006 Sb. 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 

ze dne 12. prosince 2006 

 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

 

 Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3 , § 15 , § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci): 

(2) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v podzemí a činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí 2) a na zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více 
než 100 000 m 3 horniny, s výjimkou zakládání staveb. 

3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto 
staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě pracovišti. 

 Zhotovitel zajistí, aby 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na 
staveništi plánují nebo provádějí: 

práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové 
výztuže 

. svařování 

 Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu 
inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 

Koordinátor během realizace stavby: 

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým 
osobám, 

zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu 7)-stavební 
zákon . 

  

 (2) Koordinátor během realizace stavby 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

Požadavky na zajištění staveniště 

) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení 
provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. 
k tomuto nařízení, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, 
ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány.  
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 2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic 
staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 15) na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou.  

 3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové 
dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích 
a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel 
odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, 17)-energetický 
zákon č. 458/2000 ,zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 a během provádění prací je dodržuje.  

 Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.  

 2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné 
činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle 
zvláštního právního předpisu, 28) přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob 
způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní 
tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně 
přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň 
jako zarážka pro slepeckou hůl.  

 3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být 
opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.  

 4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky 
13)nařízení vlády č.362/2005 nebezpečí pádu z výšky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes 
výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v 
ostatních případech po obou stranách.  

 5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje 
výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita 
stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo 
osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, 
zajistí měření jejich koncentrace.  

 3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové 
práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. 17)-
energetický zákon č. 458/2000 ,zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 ) Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 

. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména 
tato opatření:  

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 

Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, 
popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

5



V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými 
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení 
montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení 

. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního 
předpisu, 

                                  Příloha č. 4 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 

1. Datum odeslání oznámení.  

2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby 
(stavebníka).  

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště.  

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě 
prováděny.  

5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby 
a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor.  

6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při 
přípravě stavby.  

7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při 
realizaci stavby.  

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi.  

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi.  

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem. 

  

 

Příl.5 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž 
provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 
5 m. 

. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, 
pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 7) 
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Životnosti potrubních síti 
Ing. Monika Esterková, Ivo Vránek 

K2 AQUECON, MEBIKAN 
 

     Životnost potrubí 
      Životnost je možné rozdělit na životnost ekonomickou, která je dána 
odpisovaným procentem a životnost fyzickou, kdy potrubní síť ztrácí svou funkční 
spolehlivost tj. nezabezpečuje požadované množství a tlak vody (vodovod) a není 
zabezpečena dostatečná vodotěsnost a pevnost. Při prodloužení životnosti trubního 
vedení sanací je nutno zvažovat skutečné podmínky provozované sítě. Tyto 
podmínky mohou být skutečně rozdílné. Např. sítě novější mohou vlivem nekvalitního 
provedení vykazovat větší úniky, zatím co u starších sítí může dojít pouze ke ztrátě 
kapacity. Sanace trubních vedení má zabezpečovat stejnou dobu životnosti jako u 
nové sítě. 

       Analýza stáří potrubí 
        Analýza stáří potrubí je jedna ze základních metod rozboru stavu vedení, která 
pomůže vytipovat oblasti a úseky sítě s vyšší náchylností k výskytu poruch. Analýza 
musí být doplněna i rozborem rozložení různých trubních materiálů u zkoumané sítě. 
Tento druh rozboru je nezbytný zejména pro plánování investic, případně i pro 
zvolení optimálního tempa obnovy sítě. 

        Analýza výskytu trubních materiálů s různou životností,    
analýza druhu závad lýza druhu závad 
        Na celkovou životnost sítě má kromě jejího stáří značný vliv i trubní materiál, 
který byl použit při její výstavbě. Z praxe jsou známy alespoň přibližné meze 
životnosti některých klasických trubních materiálů. U materiálů moderních je lze 
s určitou pravděpodobností odhadnout. Měli bychom se pochopitelně snažit používat 
materiály s nejvyšší životností, což však většinou přináší i vysoké investiční náklady 
na zřizování sítí. Často mají vliv i místní zvyklosti. 

Tab.1  Meze životnosti některých vybraných trubních materiálů 
Druh trubního materiálu Horní a dolní hranice životnosti (roky) 
Azbestocementové trouby 20 – 30 
Ocelové trouby 25 – 40 
Trouby z plastických hmot (PVC, PE, 
GRP) 

40 – 60 

Betonové a železobetonové trouby 50 – 70 
Litinové trouby 60 – 90 
Kameninové trouby 90 - 110 
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       Po ukončení analýzy stáří potrubí a rozložení druhů stavebních materiálů v síti, 
můžeme zkoumat závislost těchto faktorů na poruchovosti sítě, např. závislost stáří 
potrubí na počtu poruch na 1km délky sítě nebo závislost poruch na určitém období, 
kdy bylo vedení uloženo, protože jsou tyto periody spojeny s určitým způsobem 
provádění. 

       Druhy materiálů stok 
        Životnosti a vlastnosti materiálu trubních nebo monolitických stok, jejich profily a 
konstrukce (obetonování, obsyp, lože, ---) jsou jedněmi z nejdůležitějších kriterií, 
majících vliv na rozhodování o nutnosti a způsobu renovace a obnovy stokové sítě. 
Druh materiálu stok se musí volit podle charakteru odváděných odpadních vod, podle 
hloubky uložení stok, podle druhu a způsobu jejího namáhání (např. podle rychlosti 
proudění a množství unášeného písku) a podle charakteru území. 

         Většina stokových sítí se buduje z hotových trub, vyrobených průmyslově a 
dovezených na staveniště. Jsou to trouby betonové, kameninové, železobetonové, 
azbestocementové, litinové, ocelové, z PVC. 

         Vysoký věk, použití nekvalitních materiálů a technologií a špatná kvalita práce 
způsobuje, že mnohá podzemní trubní vedení jsou ve velmi špatném stavu a 
potřebují opravu a tím i prodloužení životnosti trubního vedení. 

           Opravy a sanace stok 
 
          Základním krokem při výběru koncepce a metody sanace je průzkum stoky a 
zjištění reálného stavu konstrukce stoky. Dnes běžně používaná metoda kromě 
vizuální prohlídky je průzkum televizní kamerou. 
Je třeba si uvědomit, že průzkum stavu stoky je sice základním, ale podpůrným 
krokem v procesu sanace. 
          Je nutné důkladné vyčistění úseku stoky a na základě shromážděných 
informací o stavebním stavu stoky, o možných návaznostech na související stoky a 
po komplexním posouzení hydraulických charakteristik jednotlivých úseků, následuje 
výběr koncepce sanace a následně výběr metody sanace z hlediska stavebně-
technologického. Jedná se o tyto formy z hlediska rozsahu: 

‐ oprava 
‐ renovace 
‐ obnova 

Z hlediska výběru metody sanace, tedy způsobu zásahu, je rozhodující rozsah 
porušení stoky. Z tohoto pohledu můžeme obecně rozdělit poruchy na: 

‐ lokální 
‐ celkové 

 V zásadě je možné sanaci provádět: 
‐ v nové trase 
‐ ve stávající trase  
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       Zásady a podmínky rekonstrukcí vodovodních sítí 
 
        Vodovodní síť je rozvodné potrubí tlakového pásma zahrnující zásobní, 
rozvodné řady a vodovodní přípojky. 
Rekonstrukce vodovodní sítě se bude provádět zpravidla plošně pro určitou část 
spotřebiště. 
Část spotřebiště pro rekonstrukci vodovodní sítě je buď tlakové pásmo nebo oblast 
tlakového pásma.  
 

Obecné zásady rekonstrukce vodovodních sítí 
 
Zjištění stavu sítě: 

‐ zjištění technického stavu sítě (pasportizace) 
‐ doplnění systému měření včetně volby měřidel na straně přítoků i odběrů 
‐ vyhodnocení množství vody-přítoku do spotřebiště, odběrů a úniků 
‐ zhodnocení výrobních a provozních nákladů 
‐ vyhodnocení příčin a úniků technického stavu potrubí a armatur 
‐  

Koncepční řešení vodovodu: 
‐ analýza vývoje potřeby vody včetně úniků a její vliv na rozšiřování zdrojové 

části vodovodu 
‐ posouzení hydraulického systému – stávající a výhledový stav a dimenze 

jednotlivých řadů (úseků) sítě 
‐  

Koncepční řešení rekonstrukce: 
‐ volba trubních (sanačních) materiálů a konstrukčních systémů pro potrubí, 

přípojky a armatury pro celé spotřebiště 
‐ na základě vyhodnocení stavu řadů vodovodní sítě výběr nejvhodnějších 

systémů rekonstrukcí a jejich provádění 
‐ ekonomické posouzení rekonstrukce – odhad nákladů a přínosy z omezení 

úniků 
‐ stanovení časového postupu s vazbou na ostatní inženýrské sítě a vedení 
‐ zajištění způsobu financování 
‐  

Vlastní realizace rekonstrukce  
 
         Bezvýkopové technologie, vyvinuté a nabízející se dnes v mnoha 
variantách a podvariantách, umožňují prodloužení životnosti již existujících 
inženýrských sítí. 
         Důležitým předpokladem pro úspěšnou aplikaci bezvýkopových metod obnovy 
a rekonstrukce podzemních potrubí je správný výběr a kvalitní aplikace novodobých 
trubních materiálů. 
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          Přehled možných bezvýkopových technologií pro obnovu a 
novou  instalaci vodovodů a kanalizací 
 

Cementace                                                            Hadicový relining                        
Epoxidace                                                              Closse fit technologie 
Relining                                                                  Pluhování 
Burstlining s vytláčením potrubí                             Mikrotunelování 
Cracking, Burstlining (rozbíjení potrubí)                 Lokální opravy, práce robotem  
 

         Závěr 
            Konkrétní příklad aplikace bezvýkopové technologie za účelem opravy a 
prodloužení životnosti vodovodního řadu:  
Cementace ocelového potrubí DN 300 o celkové délce 11 947 m 
Název akce: Tanvald-přivaděč do VDJ Krásná, rekonstrukce 
Informace o stavbě bude obsahovat druhá část přednášky.            

         Literatura:  
(1)  I.Vávra a kolektiv, Publikace GAS-Bezvýkopová obnova podzemních vedení 
(2) HYDROPROJEKT-TD SOVAK, Sanace vodovodních potrubí 
(3) HYDROPROJEKT-TD SOVAK, Sanace stok a kanalizačních přípojek 
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Reálné možnosti sdružených tras inženýrských 
sítí bezvýkopově prováděných 

doc. Ing. Petr Šrytr CSc., Ing. Bc. Lucie Nenadálová 
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze 

( srytr@fsv.cvut.cz, lucie.nenadalova@ fsv.cvut.cz ) 

Anotace 
Sdružené trasy inženýrských sítí nám umožňují instalaci většího počtu inženýrských 

sítí/IS, více druhů vedení technického vybavení v odpovídající ochranné konstrukci dle ČSN 
73 7505. Dochází tak k jejich kvalitnímu uložení, k jejich větší průběžné kontrole, a hlavně 
k prodloužení jejich životnosti. Sdružené trasy, jejich typy ochranných konstrukcí včetně 
způsobu jejich realizace, vykazují vývojové rezervy. Pozornost zasluhují v poslední době 
například takzvané multikanály. Multikanály umožňují vysokou kvalitu uložení 
telekomunikačních a silových kabelů či i například flexibilních PE HD potrubí menších DN. 
Jejich výhodou je nízká hmotnost pro manipulace a mechanická odolnost. Hodnocení 
multikanálu  metodou SLEEPT analýzy potvrzuje též jejich, ekologické a ekonomické 
přednosti. Cílem příspěvku je ukázat, zda a jak by bylo možné tyto multikanály a další 
podobné typy ochranných konstrukcí sdružených tras provádět přímo bezvýkopově, využitím 
vhodné varianty BT. Výsledkem je hledání nových možností systémového řešení aktuálních 
problémů obnovy a kompletace inženýrských sítí s cílem zajištění trvale udržitelného rozvoje 
ucelené technické obsluhy urbanizovaného území. Tuto významnou motivaci pak lze 
podpořit zdůrazněním, že sdružené trasy IS představují BT a je tedy nezbytné pečovat i o 
tyto progresivní druhy BT v zájmu zajištění dostatečné konzistence celého našeho BT-oboru.     

Úvod 
Sdružené trasy IS představují systémový nástroj řešení nazrálých problému všech síťových 
odvětví k zajištění ucelené technické obsluhy urbanizovaného území z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje a to za situace zhoršujících se podmínek technické, ekonomické a 
ekologické řešitelnosti včetně projevujícího se stavu nouze veřejného prostoru v podzemí 
měst a obcí.  

Užitím sdružených tras IS lze vytěžit ohromný synergický efekt. V prvé řadě je však nezbytné 
dokázat sdružené trasy řešit tak, aby byly plně konkurenceschopné a to též z ekonomického 
hlediska (viz tab. 1), když jsou již dnes jednoznačně nejekologičtějším řešením ve srovnání 
se všemi ostatními variantami řešení (vyvolávajícími opakované užití nákladné improvizace 
při stupňování rizik a nejistot provozní spolehlivosti) 

Mezi hlavní výhody používání sdružených tras nesporně patří lepší provozní kontrola a 
údržba inženýrských sítí, úspora prostoru a redukce poškozování zájmů dalších 
oprávněných uživatelů veřejného prostoru (zejména v jeho podzemí). 

Pokud mluvíme o „relativních nevýhodách“ sdružených tras inženýrských sítí, tak jsou to 
náročnější provozně technická opatření v podobě systému MaR a dispečinku, které nám 
však naopak přinášejí výhody v dokonalém přehledu o provozním stavu inženýrských sítí.  

Pokud srovnáváme ekonomické náklady spojené s uložením inženýrských sítí do společné 
trasy (klasické uložení inženýrských sítí) s náklady spojenými s uložením do sdružené trasy 
příslušných typů jejich ochranných konstrukcí, nesmíme ekonomickou bilanci redukovat jen 
na výši pořizovacích nákladů spojenou s první instalací inženýrských sítí, jak se dosud často 
stává, ale musíme uvažovat alespoň dva cykly životnosti IS, provozní náklady a vycházet 
z reálného předpokladu, že životnost ochranné konstrukce činí cca 150 let, viz [1],[3],[9]. 
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Tab. 1 - Ekonomická náročnost způsobů ukládání inženýrských sítí (%), vzájemné srovnání 
s aktualizací k roku 2010 [9]. 

ZPŮSOB ULOŽENÍ 
VE 

SPOLEČNÉ 
TRASE  

VE SDRUŽENÉ TRASE TYPU 
VARIANTY 

EKONOMICKÉHO 
HODNOCENÍ 

Klasicky do 
země 

Klasický 
podpovrchový 

kolektor 

Technická 
chodba 

 
Univerzální multikanál 

(BIRCO, SITEL,..) 
 
 

N 100 (1.) 285(4.) 201 (3.) 120 (2.) A K [150] 100 (2.) 194 (4.) 139 (3.)   80 (1.) 
N 100 (1.) 130 (4.) 128 (3.) 105 (2.) B K [150] 100 (4.)   95 (3.)    93 (2.)   71 (1.) 
N 100 (1.) 130(4.) 126 (3.) 106 (2.) C K [150] 100 (4.)   95 (3.)   92 (2.)   71 (1.) 
N 100 (1.) 128 (4.) 126 (3.) 105 (2.) D K [150] 100 (4.)   93 (3.)   92 (2.)   70 (1.) 

Zdroj: Aktualizovaná verze hodnocení ekonomické náročnosti způsobů ukládání IS k roku 2010 dle  

             diplomové práce ing. Součkové [9]. 

Varianty ekonomického hodnocení (v závorkách je uváděno výsledné pořadí): 

A - uvažovány výhradně pořizovací náklady         C - uvažovány též provozní náklady za období 60 let 

B - uvažovány též provozní náklady za období 30 let    D - dtto co ad C + uvažovány náklady na     

N - bez "kompenzace"                                                           úplnou obnovu IS       

 K - s "kompenzací" (za každou technickou nevýhodu + 5%, za nutnost použití dražších materiálů +    

        5%); technické nevýhody představují ekonomickou zátěž 

Technické nevýhody sdružených tras inženýrských sítí (ve srovnání se společnými trasami nabízejí 
vesměs výrazně příznivější pro ukládání IS, přesto mají i jisté „nevýhody“) : 

-Nelze počítat s příznivým účinkem zemního tlaku u některých potrubních IS; obecně to zvyšuje 
nároky na fixování polohy vedení uvnitř ochranné konstrukce příslušného typu sdružené trasy. 

-Je nezbytné zajistit systém MaR a dispečerského řízení provozu. 

Technické nevýhody společných tras inženýrských sítí: 

-Jde o prostorově neúsporné řešení vyvolávající nepořádek v podzemí veřejného prostoru. 

-Potenciální možnost vzájemného i velmi zákeřného poškozování jednotlivých druhů IS (vedení a 
objektů) či zařízení ve veřejném prostoru je reálná a potvrzena praxí. 

-Není možná odpovídající přímá provozní kontrola a údržba IS. 

-Nejsou možné pružné žádoucí změny IS. 

-Dochází často k poškozování majitelů sousedících nemovitostí, ke znehodnocování privátních 
pozemků. 

-Obnova životnosti vedení a objektů IS je výrazně znesnadněna. 

Historie sdružených tras  
Sdružené trasy inženýrských sítí vznikaly jako reakce na procesy superurbanizace (procesy 
opakované transformace území s tím, že následně bývá toto území obvykle intenzivněji a 
kvalitativně náročněji využíváno (začalo to v Londýně v r.1863 a postupně to předvádějí i 
další metropole. V našich podmínkách se kolektory a technické chodby dostaly do šance 
v souvislosti se sídlištní vysokopodlažní zástavbou, kdy byla upřednostňována dodávka 
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energie pro vytápění a přípravu TUV prostřednictvím centralizovaných systémů, které v té 
době měli ve své části transportní a distribuční podobu montážních kanálů/ energokanálů. 
Chytří lidé, kteří rozhodovali o technickém řešení, pak zcela logicky doporučili a prosadili 
řešení s využitím kolektorů a technických chodeb! 

Lidé, co byly „u toho“ správně usoudili, že velká hustota zástavby a možnost minimalizace 
délky tras ochranných konstrukcí inženýrských sítí se přímo nabízí, aby se rozhodlo ve 
prospěch kolektorů a technických chodeb. „Nahrál“ tomuto řešení i požadavek na zajištění 
tzv. „ souběhu výstavby“, umožněný kvalitnějším provedením technické přípravy území.  

Jakkoliv tyto kolektory a technické chodby vzápětí vznikaly výkopově, umožňovaly vzápětí a 
umožňují i dnes bezvýkopovou obnovu, kompletaci a modernizaci inženýrských sítí. Je 
možné je v tomto případě označit za nepřímé bezvýkopové technologie. 

 Procesy superurbanizace intenzivně pokračují.  Všechna velká města na celém světě 
reagují uplatňováním technických chodeb a kolektorů a toto řešení se stává měřítkem 
technické vyspělosti jednotlivých států. V Praze se tak např. děje využitím tzv. rakouské 
metody  ražení jinde formou mikrotunnellingu atd. 

Obr. 1: Příklad neprůlezného teplovodního kanálu a rozměrová schémata montážního 
teplovodního kanálu dle ČSN 38 3360 (tato norma pak vymezuje rozměrové 
parametry i pro variantu průlezného a průchodného montážního kanálu)  

 
 

Zdroj: Městské inženýrství, Šrytr a kolektiv [6]. 

 

 

 

 

 

  

 

Ukazuje se, že je to nepochybně moderní světový trend, který nelze přehlédnout [3] a bylo 
by jenom dobře, kdybychom i my nezaostávali. Je to výzva pro nositele adekvátních variant 
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bezvýkopových technologií, aby do tohoto procesu intenzivněji než dosud vstupovali a 
pomáhali rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku BT-trhu v tomto ohledu. 

Vzhledem k tomu, že jde rovněž o nástroj systémového řešení technické obsluhy území, tak 
jej není třeba vázat jen na území, kde probíhá či se brzy projeví procesy superurbanizace. 

 

Typy sdružených tras používané v současné době 
V současné době je stále nejpoužívanějším typem sdružené trasy inženýrských sítí kolektor 
či technická chodba, které své využiti nacházjí především ve velkých městech. Jejich 
výstavba dále pokračuje. Z kolektorů nejnověji postavených lze jmenovat „Kolektor 
Vodičkova-Karlovo náměstí“ a „Kolektory Václavské náměstí“ (3 vzájemně propojené 
kolektorové trasy) a dokončený  kolektor v centru Ostravy.  

 Další možnosti pro využití řešení formou sdružené trasy inženýrských sítí nabízejí 
multikanály (svým univerzálním řešením a širokou škálou potenciálně se  nabízejících 
možností využití.  

 

Multikanály  
Multikanál Sitel  

Instalace podzemních energetických a telekomunikačních kabelů vyžaduje ochranu zejména 
proti mechanickému poškození. Dříve se užívaly různé ochranné betonové konstrukce. 
V nedávné době se používaly a ještě používají zejména způsoby ukládání do chrániček z 
korugovaných plastových trubek, betonových žlabů a trubek HD PE, které přinášely výhodu 
v možnosti zatažení či zafouknutí optických kabelů atd. V současné době se osvědčuje 
ukládání do plastových multikanálů, které se vyrábějí z velké části z recyklovaného 
plastového materiálu. Multikanály jsou vlastně stavebnice, která se vzájemně skládá 
z jednotlivých kusů o rozměrech pro devítiotvorový multikanál  385 x 385 x 1118 mm s 2° 
výkyvem v jakémkoliv směru v místě každého spoje. Další možnosti využití nabízí čtyř a šesti 
otvorový multikanál. Nic nebrání ani různým kombinacím s využitím všech těchto prvků 
stavebnice. Prvky multikanálů jsou spojeny hrdlovým spojem utěsněný pryžovým těsněním a 
zajištěny čtyřmi ocelovými sponami. Instalace do výkopu vyžaduje rovné dno se zhutněnou 
vrstvou štěrkopísku.  

 

Obr. 2: Příklad pokládky multikanálu (ze dvou devítiotvorových prvků SITEL), Slatiny 
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Obr. 3: Netradiční instalace multikanálu SITEL  z údolí až na vrchol Pradědu 
v Jeseníkách (instalovány takto silové a sdělovací kabely)  

 
Zdroj: Podklady firmy Sitel spol s.r.o. 

 

Multikanál Birco  

Další vhodnou variantou sdružené trasy IS je multikanál Birco (BIRCOcanal) sloužící nejen 
k využití v prostorách, jako jsou například výstavní haly, ale nabízí i hospodárné řešení ve 
venkovních prostorách areálů, pěších zón apod. 

Jedná se o železobetonový konstrukční profil ve tvaru U s rozměry příslušné typové řady, 
který je zakrytý ocelovým krytem či mřížkou (může plnit též funkci dešťové kanalizace). 
Multikanál přináší nekomplikovanou a rychlou montáž vedení IS s pomocí 
vestavby/integrovaného poloprofilu s možností rychlé výměny či doplnění vedení 
inženýrských sítí.  

 

Obr. 4: Multikanál Birco 
 

 
Zdroj: Podklady firmy Birco GmbH 

 

15



S dalšími  typy řešení sdružených tras IS, jejich ochranných konstrukcí a technologických 
profilů,  se lze seznámit např. v [5]., [6]., [8]. 

 

SLEEPT analýza sdružených tras  
SLEEP analýza představuje komplexní pohled na řešenou problematiku z pohledu sociálního 
S (social), právního a legislativního L (legal), ekonomického E (economic), ekologického E 
(environmental), politického P (policy) a technologického T (technology).  

Pokud mluvíme o sociálních potřebách obyvatel, nejdůležitější roli bude jistě hrát 
bezporuchovost inženýrských sítí a nenarušování provozu veřejného prostoru neustálými 
výkopovými pracemi. 

Z pohledu právního a legislativního je nutná koordinace výstavby inženýrských sítí 
jednotlivých provozovatelů IS, která v současné době vázne (prodělává krizi). Většímu 
rozvoji sdružených tras IS, které mnohé koordinační problémy řeší preventivně, zatím brání 
malá spolupráce mezi jednotlivými provozovateli IS a benevolence managementů měst a 
obcí.  

Z pohledu ekonomického jistě ušetříme za provádění výkopových prací, při provozování 
ušetříme za opravy a hlavním přínosem bude vyšší trvanlivost a ochrana a přehlednost 
inženýrských sítí. S tímto faktorem přímo souvisí ekologické hledisko – omezení poruch a 
snížení rizika havárii, a protože nedochází k dalším výkopovým prací, nebude se ani 
zvětšovat produkce CO2. 

Z hlediska politického se jednak jedná o normotvornou činnost a dále o větší aktivitu 
managementů měst a obcí již na úrovni územně plánovací činnosti.  

Pokud jednoduše hodnotíme sdružené trasy pomocí SLEEPT analýzy docházíme k závěru, 
že sdružené trasy přinášejí nejenom ekologické výhody, ale i ekonomické a provozně 
technické přínosy.  

Možnosti rozvoje sdružených tras bezvýkopovou realizací, užitím BT: 
- Především využitím mikrotunelingu. 

- Dále též užitím přímého řízeného vrtání včetně HDD. 

- Pro realizaci tzv. sdružených chrániček pro přípojková vedení je k dispozici 
technologie protlaku či průpichu. 

- Jisté možnosti nabízí též technologie pluhování. 

Závěry 
- Multikanály a další podobné typy sdružených tras inženýrských sítí lze provádět i 

užitím bezvýkopových technologií. 

- Sdružené trasy inženýrských sítí všech typů prakticky splňují/garantují požadavky 
udržitelného rozvoje.  

- Sdružené trasy inženýrských sítí se stávají v situaci komplikujících se podmínek 
řešení ucelené technické obsluhy urbanizovaného území prakticky jediným 
perspektivním a konkurenceschopným řešením.  

 

Literatura, podklady: 
[1] Vaumund, V. (1983): Technicko ekonomická problematika investiční výstavby 

inženýrských sítí na území hl. m. Prahy, České vysoké učení technické Praha, Fakulta 
stavební, kandidátská disertační práce (školitel Prof. Ing. Volf, DrSc.) 
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[2] Stein, R. (2010) Entwicklung und Erprobung eines Leitungskanalsystem mit intergrierten 
Ver rund Entsorgungsleitungen, 24. Rohrleitungsforum Oldenburg 2010 (11. – 12.2 2010) 

[3] Podklady firmy Sitel spol s.r.o.  

[4] Konzultace ve firmě IFK Ges.m.b.H 

[5] DOS-T 09.02.01.001: Způsoby ukládání inženýrských sítí (ČKAIT, 12/1998, aktualizace 
z 12/2007) 

[6] Šrytr, P.: Městské inženýrství 1 a 2 díl, Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0663-X., 
ISBN 80-200-0802-0. 

[7] Šrytr, P. (2009): Výpadky (poruchy, havárie) inženýrských sítí z hlediska udržitelného 
rozvoje, ISBN 978 – 80-01-04289-2 

[8] www.upv.cz – Užitný vzor č. 19323 (Stavebnicový systém mobilní sdružené trasy 
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Pohled  na BT z hlediska velkého 
provozovatele 

 
 

Ing. Miroslav Nováček 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 
 

Klíčová slova: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK), bezvýkopové technologie (BT), 
provozovatel, vodovody, kanalizace 

 
 
 Zcela jistě není nutno uvádět obecné (a doufejme, že notoricky známé) zákonitosti, 
znalosti či porovnání výhod a nevýhod výkopových či bezvýkopových metod výstavby sítí. 
Tento příspěvek by měl mít spíše filosofický pohled na celou problematiku, a to právě 
z pohledu velkého provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve složitých 
podmínkách urbanizovaného celku. 
 
 
 Velikost provozovatele 
 
 Dlouholetá tradice akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, jejímž 
právním předchůdcem byla nejstarší vodohospodářská společnost ve střední Evropě 
(r.založení 1872), spolu s počtem obyvatel zásobovaných vodou vodovody a napojených na 
kanalizace ukončené ČOV, provozované společností BVK, dává skutečné oprávnění tuto 
zařadit v kontextu ČR mezi velké provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Je proto 
zcela logické, že takovýto provozovatel se nemůže vyhnout setkáním se s bezvýkopovými 
technologiemi a velmi často je nucen, s ohledem na charakter převážně městské zástavby, 
rozhodovat se, zda pro opravu či rekonstrukci vodovodů nebo kanalizací použít otevřený 
výkop, nebo některou z metod BT. 
 
 Trocha historie 
 
 S prvními, ještě poměrně primitivními technologiemi se naši předci setkávali již ve 
starověku, kdy přivedení pitné vody či odvedení vod odpadních bylo v případě nepříznivých 
geologických podmínek či v nadměrných hloubkách budováno hornickým způsobem, tedy 
štolováním. Období středověku bylo většinou k vodohospodářské infrastruktuře dosti 
macešské a tak k jejímu dalšímu rozmach došlo v 19., ale zejména ve 20. století, kdy se 
vzrůstající industrializací měst a zvyšujícími se nároky na celkovou hygienu a životní 
prostředí byla sídla systematicky vodovody a kanalizacemi zasíťována. S rozrůstajícími se 
městy a rozvoji všech možných technologií pochopitelně docházelo pod povrchem 
komunikačních tras k naprostému přehuštění inženýrských sítí a tak spolu s neexistencí 
zcela správných podkladů o jejich uložení začala po ,,dožití“ těchto zařízení nabývat 
důležitosti otázka ,,ne jak které vedení do země uložit, ale jak je vyměnit bez toho, aby došlo 
k porušení jiných sítí či co nejméně byl narušen provoz na komunikacích“. Pokud se ještě 
jednalo o nejrůznější kabelové trasy, telefonní linky apod., nejevil se tento problém až tak 
zásadní, protože tato vedení nebývají pod terénem hluboko a většinou jsou vedena 
v chodnících. Z tohoto pohledu nejhůře dopadají vodovody a zejména kanalizace, které 
bývají uloženy nejhlouběji ze všech inženýrských sítí. S tím jsou pochopitelně spojeny i 
náročnější požadavky na finanční zabezpečení ať už pro pořízení nových či obnovu starých 
vodohospodářských zařízení. 
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 Jsou BT pro provozovatele výhodné? 
 
 Za této situace by se proto masivní rozvoj BT, který za posledních čtyřicet let tyto 
technologie zaznamenaly, měl jevit jako naprosté požehnání, kdyby…. Ano, stále se 
provozovatelé vodovodů a kanalizací v ČR ocitají před dilematem, zda při cenách, mnohdy 
srovnatelných a někdy i přesahujících náklady na otevřený výkop, má vůbec smysl BT 
použít, když mohou mít za stejný finanční objem úplně nové potrubí. Zejména se to týká 
metod reliningů, které zmenšují stávající průtočný profil. Již na prvních národních 
konferencích před cca 15 lety v přednáškách dlouholetého předsedy Německé společnosti 
pro BT p. Bieleckeho zaznělo, že i v tak bohaté zemi jakou Německo je, má smysl BT 
nasadit pouze tam, kde se cena za BT pohybuje do výše max. 60% nákladů, které by stála 
stavba prováděna otevřeným výkopem. Na druhou stranu ale chápeme, že pokud máme 
zájem na tom, aby na tomto poli působily i české firmy, potřebují na pořízení strojů a zařízení 
základní kapitál, na který si musí většinou vzít úvěr a snaží se jej umořit vyššími cenami vůči 
konečnému odběrateli. Pro zhotovitele staveb bezvýkopovými technologiemi je další 
překážkou i obecně malá povědomost o její existenci mezi projektanty a zástupci státní 
správy, reprezentující představitele menších měst a obcí, které jsou investory staveb 
vodovodů a kanalizací. Kromě čestných výjimek se o těchto metodách nedozvídají ani 
studenti stavebních fakult vysokých škol, tedy lidé, kteří bývají povětšinou otevření novým, 
progresivním metodám. 
 
 Bezvýkopové technologie a BVK,a.s. 
 
 Co se však týká konkrétně naší společnosti BVK, je nutno konstatovat, že na poli 
využívání a znalostí o BT je v ČR  v popředí, o čemž svědčí i dlouholetá účast zástupců BVK 
v předsednictvu CzSTT a zejména je nutno zmínit jméno Ing. Oldřicha Kůry, jednoho ze 
dvou čestných členů CzSTT, který vždy byl ve své funkci zaníceným propagátorem BT a i 
nyní, v soukromém sektoru, na tomto poli působí. Ve městě Brně byly vyzkoušeny téměř 
všechny dostupné metody BT a to i za cenu pokusů neúspěšných. S potěšením však lze 
konstatovat, že většina metod se ale osvědčila a tyto jsou v hojné míře využívány. Jedná se 
především o cementace vodovodních řadů, využívání tepelně vytvrzovaných textilních 
rukávců a to ať na stokových řadech nebo kanalizačních přípojkách, nasazování krátkých 
vložek či plošné opravy lokálních závad stok pomocí robotů. Takto jsou opravovány zejména 
kanalizace v sídlištích budovaných v 70. a 80. letech minulého století. Pochopitelně všechny 
tyto technologie je možné aplikovat na základě poznatků, získaných pomocí průmyslových 
kamer. V BVK jsou denně na inspekci stok nasazovány dvě vlastní kamery, z toho jedna se 
satelitní kamerou pro kontrolu přípojek stok, ale kromě toho jsou ještě používány i kamery 
cizích subjektů. Za zmínku zcela ještě také stojí ověření metody zjišťování netěsnosti 
vodovodních řadů nejnovější metodou ,,smart ball“, která byla poprvé v ČR použita při 
příležitosti letošní výstavy ENVI. 
 
 Závěr 
 
 Z uvedených skutečností plyne, že BT mají v běžném provozním životě 
vodohospodářských společností své místo, a to i bez ohledu na velikost provozovatele, 
přesto tyto technologie jsou právě pro tento typ provozních společností velmi důležitou 
složkou portfolia akcí oprav nebo rekonstrukcí a je nezbytné jednotlivé druhy a metody BT 
znát, aby pro konkrétní případy mohli pracovníci provozovatele sami rozhodnout, posoudit či 
navrhnout, která z široké nabídky možností je ta nejlepší a nebyli odkázáni pouze na to, co 
jim nabízí zhotovitelé, kteří mají pochopitelně zájem uplatnit své technologie. Jako příklad 
mohou sloužit zkušenosti BVK, kdy se s ohledem na složitou geologii ve městě Brně 
ukázalo, že zde není úplně optimální navrhovat metody horizontálně řízeného vrtání větších 
délek. Dále se prokázalo, že metoda sanace stok vejčitých průřezů pomocí navíjených pásů 
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je scestná z důvodu nemožnosti zabezpečení ,,zámků“ nového potrubí atd., což ale 
neznamená, že BVK se používání BT uzavírají, právě naopak. Jak již však bylo uvedeno, 
přes veškeré výhody, které nasazení BT v životě měst přináší, rozhodující slovo má pohled 
ekonomický a zde je prostor pro to, aby si zhotovitelé sami zvážili, zda by se jim nevyplatilo 
své ceny upravit tak, aby případné ztráty pokryli větším a hojnějším používáním svých 
technologií a tím zajistili masivnější nasazování, protože jistě všichni z vlastní zkušenosti 
znají, jak frustrující počet  pocit je bezmocně stát v kolonách aut kvůli tomu, že jsou silnice 
narušovány otevřenými výkopy. Nezbývá si tedy než přát, aby se obecné povědomí o 
vhodnosti (ale zejména i o výhodnosti z ekonomického pohledu) používání BT rozšířilo v celé 
odborné veřejnosti, nikoliv jen u velkých provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, 
úzkého okruhu projektantů a několika málo osvícených vysokoškolských pedagogů. 
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Prekládka plynovodných potrubí 
a iných inžinierskych sietí z mostov 

do oblúkových mikrotunelov pod rieky 
 Ing. Marián Krčík, ml.  

Hydrotunel, s.r.o., Mojmírova 14, 972 01 Bojnice, Slovensko  

Na cestných, železničných a špeciálnych mostoch sú uložené, alebo zavesené mnohé 
inžinierske siete. Často sú to plynovody so zemným plynom, napriek tomu že to v súčasnosti 
platné zákony a technické normy Slovenska a Čiech zakazujú. Poškodené potrubia a ich 
uloženia na korodujúcich konzolách ohrozujú bezpečnosť dopravy na mostoch.Údržba 
takýchto vedení na mostných konštrukciách je náročná finančne aj technicky. Preto je 
vhodnejšie preložiť ich pod dná riek vedľa mostov do oblúkových mikrotunelov. 

Podľa zákona 193/1997 § 18 (československý zákon 135/1961 zb.) odsavec 3 a 11sa 
nesmú umiestnovat plynovody na cestné mosty. Odstavec 8 hovorí, že uložené plynovody 
na dopravných mostoch sa musia postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií premiestniť. 
Podobne aj norma STN 73 62 01 čl. 13.17 zakazujena cestné a železničné mosty 
umiestňovať výbušné médiá. Okrem tejto legislatívnej nutnosti prekládky plynovodov 
z mostov sú to aj technické aspekty. 

Úvod 
     Na potrubia uložených na mostoch vplývajú vnútorné napätia z tepelnej rozťažnosti 
rozdielu teplôt od -30 °C v zime až do +90 °C na povrchu potrubí počas slnečných dní v lete.  

          Okrem tepelnej rozťažnosti na dĺžke mosta, vplýva na potrubie negatívne aj zvýšená 
vlhkosť a bludné prúdy, ktoré sa sústreďujú najmä na prechode potrubia z mosta do zeme. 
Tým, že ostatná časť potrubia je pod zemou, kde je tepelná stabilita mnohonásobne vyššia, 
sú enormne namáhané prechody potrubí z mostov do zeme.  

     Veľké škody a nekontrolovateľnú perforáciu tlakových potrubí spôsobuje ich 
nedostatočná, v niektorých prípadoch aj chýbajúca aktívna katódová ochrana proti 
elektrokorózii. Jej realizácia zasa často naráža na indukčné účinky káblových vedení 
súbežne uložených tiež na mostnej konštrukcii.  

     Možným riešením je prekládka plynovodov, ale aj iných potrubných vedení a inžinierskych 
sietí z mostov do oblúkových mikrotunelov pod dno rieky. Ušetria sa tým náklady na ďalšiu 
údržbu potrubí a ich úložné konštrukcie. Zvýši sa tým bezpečnosť dopravy na mostnej 
konštrukcii, strategická bezpečnosť a zlepší ekológia krajiny. Najvýznamnejšia výhoda 
oblúkových mikrotunelov, oproti rozkopávkovému riešeniu je vo vysokej stabilite uloženého 
potrubia, vylučujúce jeho vyplávanie. Stáva sa to najmä po  väčších povodniach. Takmer 
každý rok realizujeme riadené oblúkové mikrotunely, ako havarijné opravy po vyplávaní 
plytko ukladaných potrubí v rozkopávaných rýhach na dne rieky. Pri povodni sa zásyp 
potrubí naruší a vplyvom turbulencií prúdenia vodného toku sa často potrubie obnaží až 
vyplaví, izoláciu mechanicky poškodí a plánovaná životnosť potrubia je paralyzovaná. Riešili 
sme prípady vyplávania potrubia už po troch rokoch od jeho uloženia. Po zachytení 
plávajúcich stromov o potrubie sa môže potrubie otočiť aj o 180°. U nás sú známe prípady, 
keď silný prúd vytrhol aj niekoľko sto kilogramové zaťažovacie bloky potrubia s priemerom 
1,2 m a odniesol desiatky metrov po prúde rieky a potrubie vyplavilo. Pri oblúkových 
mikrotuneloch zostáva nadložie hlboko pod riekou nenarušené a vyplavenie potrubia je 
prakticky nemožné. 
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Oblúkové mikrotunelové podchody 
Hlavnou výhodou oblúkových mikrotunelov je, že nepotrebujú hlboké štartovacie a 

cieľové jamy ktoré sú potrebné na priame pretlaky. Príkladom porovnania je 18 m hlboká 
štartovacia jama na priamy pretlak chráničky s priemerom 2 m pri prechode rieky Váh v 
Hlohovci a len 2 m ÷ 6,1 m hlboká jama pre oblúkový mikrotunel s vonkajším priemerom 2 m 
pod riekou Moravou v katastri obce Vysoká pri Morave. Na zatláčanie VTL oceľového 
plynovodného potrubia s väčšími priemermi: 1 000 mm až 1 400 mm musia byť montážne 
jamy dlhšie ako montované potrubie, ktoré sa dodáva v dĺžkach 11 až 18 m. Pri priamych 
pretlakoch sa v minulosti stalo, že montážne a cieľové jamy boli až 3x drahšie, ako samotný 
pretlak. Oblúkové mikrotunelové podchody sa môžu realizovať z úplne plytkých jám, často 
s možnou opornou tlačnou stenou nad terénom! Príkladom je len 1,5 až 5m hlboká jama so 
šikmým dnom pre pretláčanie priamo plynovodným VVTL rúr dlhých 11,5 m od výrobcu pre 
130 metrový pretlak pod Hornád. 

Najpoužívanejšie technológie pre realizáciu  

oblúkových mikrotunelových podchodov 
 

• riadené prepichy, 

• pneumatické zarážanie, 

• HDD - horizontálne riadené vŕtanie sa realizuje s bentonitovým výplachom pre priemer  

  potrubí do 1400 mm a optimálnu dĺžku do 700 m (vo svete sú známe aplikácie až na  

  3 100 m!), 

• mikrotunelovanie pretláčaním do oblúka. 

 

      Podľa spôsobu odťažby ho rozdeľujeme na: 

• pretláčanie so štítom, 

• so šnekovou odťažbou, 

• s hydroodťažbou (cez potrubie), 

• mechanizovanou odťažbou do vozíkov. 

 

Riadené prepichy 
Realizujú sa na sucho bez výplachu a sú určené najmä pre HDPE potrubia. Pri tejto 

technológii sa najskôr tlačí pilotná riadiaca hlava do oblúku a následne sa zaťahuje 
rozširovacia hlava a za zaťahovacou hlavou sa ťahá polyetylénové potrubie. Touto 
technológiou sa realizujú len menšie priemery: od 50 mm do 350 mm a dĺžky do 50 m. 

 

Pneumatické zarážanie 
Realizujú sa zarážaním vopred tepelnoindukčne alebo mechanicky predohnutých 

oceľových rúr do priemeru 1 000 mm na dĺžku do 70 m. Naša spoločnosť, ako prvá v Európe 
a asi aj vo svete začala využívať technológiu zarážania indukčne alebo na ohýbačke 
predohnutých rúr pred viac ako 10 rokmi. Využíva sa predohnuté potrubie s priemerom od 
200 mm do 600 mm a dĺžkou 20 m až 50 m. 
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Obr. 1 Pneumatické zarážanie 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontálne riadené vŕtanie z angl. prekladu Horizontal Directional Drilling - HDD 

Vývoj technológie pre riadené vŕtanie - HDD prebieha od 80. rokov minulého storočia. 
Riadené vysokotlakové vŕtanie vrtnou kvapalinou, tzv. softboring pochádza z USA, kde sa pri 
jeho návrhu vychádzalo z technológie pre vertikálne vejárové vŕtanie, používané na ťažbu 
ropy. Na začiatku vývoja HDD sa používali len malé vrtné súpravy s ťažnou silou do 50 kN  
(5 ton), ktoré boli schopné zaťahovať potrubia so svetlosťou do DN 250 na dĺžku 180 m.       
V súčasnosti sa v Európe využívajú stroje pre HDD s ťažnou silou až 4 000 kN (400 ton), 
ktoré zaťahujú oceľové rúry so svetlosťou DN 1 600 a dĺžky až 2 500 m. Na Slovensku do 
roku 2009 ako jediná firma, ktorá zaťahovala oceľové VTL potrubia je spoločnosť Hydrotunel 
Bojnice, ktorá vlastní vysokovýkonný vŕtací stroj HDD ťažkého radu s ťažnou silou až 1 000 
kN (100 ton). Z technologicky najzaujímavejších projektov realizovaných firmou Hydrotunel 
technológiou HDD je zatiahnutie oceľovýchVTL potrubí: 

 

• DN 300 pod rieku Váh pri Komárne v dĺžke 340m, 

• DN 500 prekládka VTL plynovodu z mostnej konštrukcie nad riekou Hornád pri    

   Košiciach do podchodu pod riekou, 

• DN 700 pod rieku Moravu v k.ú. Brodské v dĺžke 297 m už v roku 1999 (obr. 2a), 2b). 
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Obr. 2 Zaťahovanie potrubia VTL plynovodu ø711 x 11 mm dlhé 300 m pod rieku Moravu   
       2a) principiálny pohľad 

 
 

 2b) reál 

 
Okrem zaťahovania oceľových potrubí bolo technicky zaujímavé zatiahnutie 

polyetylénovej chráničky a v nej stredotlakový plynovod pod priehradu Nosice v dĺžke 430 m. 
V Komárne to bolo zloženie všetkých piatich inžinierskych sietí z cestného mosta do 
samostatných HDPE chráničiek, vrátane plynovodu do jedného HDD vrtu s priemerom                 
1 000 mm v dĺžke 230 m. 

Technológia horizontálne riadeného vŕtania HDD je progresívnou bezvýkopovou 
technológiou nielen pri prekonávaní terénnych prekážok v intraviláne miest, ale najmä pri 
prekonávaní vodných tokov.  

       Vrtná kvapalina dodávaná do vrtu paží okolitú zeminu a znižuje trenie medzi zeminou a 
zaťahovaným potrubím. Tým dochádza súčasne k vysoko účinnej ochrane povrchu 
zaťahovaného produktovodu. Povrch VTL potrubí je chránený polyuretánovou vrstvou a 
navyše na nej ešte aj oteru vzdornou cementovláknitou alebo sklolaminátovou vrstvou. 

Pri technológii HDD je v prípade terénneho obmedzenia dĺžky podvrtu nutné zmenšiť rádius 
o cca 15 až 25 % oproti bežnému rádiusu. Za bežný rádius sa považuje 1 000-násobok  
priemeru oceľového potrubia. Treba však pritom citlivo zvažovať geologické podmienky,  
hrúbku steny, kvalitu materiálu potrubia a dostatočnú rezervu ťažnej sily vŕtacej súpravy viď 
obrázok č. 5. 

Touto technológiou sa priamo zaťahujú potrubia produktovodov: VTL plynovody, ropovody, 
vodovody z oceľových rúr s ochrannou polyetylénovou vrstvou a na nej po zvarení a 
odtlakovaní na stavbe nanesenou sklolaminátovou vrstvou. Je možné zaťahovať priamo aj 
polyetylénové potrubie produktovodu s tvrdenou polypropylénovou vrstvou alebo liatinové 
potrubia vodovodov. Príklad prekládky všetkých inžinierskych sietí z mosta do mikrotunela je 
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v meste Komárno. Pri požiadavke zavesiť na most ďalšie potrubie kanalizácie sa rozhodlo, 
že sa uloží do mikrotunela spolu s ostatnými inžinierskymi sieťami: vodovodom, 
nízkotlakovým plynovodom, optickými a elektrickými káblami – pozri priečny rez na obr. 3. 
Obr. 3 Priečny rez HDD            Obr. 4 Prekládka inžinierskych sietí z mosta do tunela v Komárne 

 
Bol zhotovený bentonitový vrt s priemerom 1 000 mm, do neho sa zatiahli polyetylénové 
chráničky pre každú inžiniersku sieť. 
Chráničky boli na oboch brehoch rozvetvené v rozmedzí päť metrov. Do každej z nich sa 
zatiahli jednotlivé inžinierske siete.  

Obr. 5 Prekládka VTL plynovodu DN 500 zatiahnutého do rádiusu 350 m pod  Hornád 
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Mikrotunelovanie pretláčaním do oblúku  
Tento spôsob sa realizuje vysokovýkonnou komplexne mechanizovanou technológiou pre 
priemer potrubí do 3 000 mm, pre minimálny rádius oblúku vo vertikálnej rovine R = 200 m a 
na dĺžku podľa polomeru zakrivenia až do 400 m. Príkladom pretláčania do malého oblúku 
s hydroodťažbou je pretlak chráničky ø 2 000/ø1 650 mm pod rieku Moravu do rádiusu len R 
= 300 m. Do tejto chráničky sa zatiahlo VTL potrubie DN 500 mm a zostáva tam rezerva pre 
ďalšie potrubie DN až 700 mm viď obrázok č. 6.  

Obr. 6 Mikrotunelovanie pretláčaním do oblúku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príkladom pretláčania do oblúku so šnekovou odťažbou priamo plynovodu bez chráničky je 
prekládka tranzitného VVTL plynovodu DN 1200 z mostu pod dno Hornádu do rádiusu 350m, 
pozri obrázok č. 7. 

Obr. 7 Štartovacia jama pre 11,5 m dlhé VTL rúry 1220 x 18,9 mm 
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Pri väčších priemeroch oceľových potrubí ako Ø 800 mm, kde je nutný pre HDD bežný 
rádius min. 800 m, výška nadložia 8 až 16 m sa často nedá technológia HDD použiť pre 
veľkú dĺžku podvrtu. Navyše je nutný protirádius zaťahovaného potrubia nad terénom na 
protiľahlej strane rieky ako je vŕtací stroj. V takýchto prípadoch je vhodná  technológia 
pretláčania so štítom do oblúku pozri obrázok 8. Hĺbka jám pre oblúkové mikrotunely so 
šikmým dnom sa zhotoví len taká hlboká, aby sa protioblúk produktovodu navaril po 
zhotovení pretlaku ešte bezpečne v zapaženej jame po dokončení pretlaku. 

 

Obr. 8  Pretláčanie so štítom do oblúku potrubia VTL Ø 1 220 mm x 18,9 mm 
 

DĹŽKA MIKROTUNELU VRTNO–PRETLÁČACOU TECHNOLÓGIOU 140 m. Rádius oblúku 400 m                          

 

 

 

 
DĹŽKA HDD PODVRTU 400m rádius oblúku 1200m+protirádius zaťahovania 1200m dĺžky 410 m

Záver 
Oblúkové mikrotunely, ako pokroková bezvýkopová aplikácia bezvýkopových technológií 

majú do budúcna veľký význam nielen pri výstavbe nových líniových stavieb, ale aj ako 
výhodná alternatíva při prekládke inžinierskych sietí z mostov. Při združenej investícii 
jednotlivých správcov inžinierskych sietí je možné náklady na ich prekládku zo železničných 
a cestných mostov pod zem efektívne znížiť. Zvýšená bezpečnosť a životnosť 
prevádzkovaných produktovodov, ale aj bezpečnosť a životnosť cestnej či železničnej 
dopravy na samotnej mostnej konštrukcii, predurčuje použitie oblúkových mikrotunelov z 
dlhodobého hľadiska na ich široké využitie. 

Literatura: 
[1] František Klepsatel/Jaroslav Raclavský (2007) Bezvýkopová výstavba a obnova 

podzemních vedení  
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Podmořské mikrotunelování v Barceloně 
s účastí Subterra, a.s. 

 
Ing. Dalibor Čenčík, Ing. Karel Franczyk PhD 

 
Subterra, a.s. 

 
  
Základní údaje: 
Stavba elektrárny v Barceloně , poblíž přístavu Port Forum , 230 m od středozemního moře a 
50 m od řeky Besos. 
Firma AGD Equipment Limited zde realizovala ražbu mikrotunelovacím strojem ISEKI 
Unclemole TCP 2845/3020 OD pro svého klienta firmu Acciona infraestructure,která byla 
vyšším dodavatelem stavby. 
Úkolem Subterra,a s, bylo vykonávat  práci  supervisora . 
 

 
 
 
Stručný popis projektu 
 
Cílem projektu bylo realizovat dvě ražby ze startovací šachty na pevnině v areálu budoucí 
elektrárny ,cílovou šachtou bylo mořské dno. Učelem ražeb bylo zajistit chlazení elektrárny 
mořskou vodou .Stroj a 3 ks  potrubí byly specielně upraveny pro možnost ukončení ražby 
v mořském dně ,v hloubce cca 20 m pod hladinou. 
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Obr. Situace obou ražeb ,horní větev severní vyraženo cca 345 m firmou Euro Hinco ,spodní 
–jižní byla naším úkolem. 
 
V roce 2008 byla provedena firmou  EURO HINCO severní větev , po značných problémech 
musel být stroj vykopán ve staničení  345 m , v době našeho působení na stavbě se prováděl 
výkop rýhy v mořském dně pro položení zbývajících cca 145 m. 
Hlavní problémy: zanášení-jamování  výplachu hlavy stroje firmy Herrenknecht,velké třecí 
síly ,překročení povolených tlaků ,praskání potrubí-exentrické tlaky ,netěsnost mezitlačných 
stanic,průtoky spodní vody,neudržení směru a nivelety zjm ke konci dosaženého staničení.  
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Smoking Jimmy jak nazývali tuto loď angličtí strojníci provádí výkop rýhy v mořském dně 
pro dokončení severní větve.A někde 100 m za lodí je naše „cílová jáma“. 
 
 
 
Geologie , vodní poměry 
 
Na základě 3 průzkumných vrtů  a granulometrických  zkoušek se předpokládala ražba 
v píscích s 25 % obsahem jílu. .Předpokládaný max tlak spodní vody 1,6 Bar.Celý profil 
ražby vč. nadloží se nacházel ve vodonosném horizontu s napjatou vodou.Pokrytí ražby 13 – 
4 m ,nižší hodnoty pokrytí se týkaly ražby v mořském dně.Skutečnost ,jako vždy ,byla jiná 
dokonce se procházelo navážkami ,antropogenními vrstvami čili smetištěm a to v hloubce cca 
13 m!Ale převažoval šedý písek s určitě větším podílem jílu nežli 30 %, díky nasazení 
centrifugy to ale pro stroj nepředstavovalo problém. 
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Celkový pohled na stavbu od mola , vpravo je vidět portálový jeřáb nad jámou. 

 
 
 
Ražba ,výztuž- potrubí. 
 
Projektovaná délka ražby 503 m , úpadní ražba, úklon min 2 % .Osa ražby ,která byla 
původně projektována kolmo na Head Wall byla asi o 5 stupňů změněna.Tlačné potrubí 
železobeton OD 3000/ ID 2500 , délka 3800 mm ,vybaveno kloubovými ocelovými úchyty 
v betonovém plášti.Tyto se zamazávaly při zatláčení vodotěsnou maltou fy SIKA. 
Povolená osová tlačná síla 1450 tun ,pouze v havarijním případě 2000 tun, ale tu nešlo využít 
díky pouze 1600 tun.kapacitě hlavní tlačné stanice.Vzhledem k délce ražby a max.povolené 
tlačné síle bylo navrženo pět mezitlačných stanic každá o kapacitě 1200 tun. 
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Výkres tlačného železobetonového potrubí vnější průměr 3m ,vnitřní 2,5 m,délka 
3,8m,hmotnost 20,5 t ,každá trouba 3 mazací ventily ,později 6 ,ale ty nebyly využity. 

 
Prvních 5 potrubí bylo vzájemně fixováno i se strojem ,chtělo se zabránit rotaci ,nepovedlo 
se.Důvodem byla nutnost dodržení min.odchylky od svislice pro montáž difuzorů. 
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Startovací šachta 
Startovací šachta kruhová , žb monolit.ostění tl.800 mm ,průměr 21 m ,hloubka 13 m.  Dno 
šachty žb ,vyspádováno do čerpací rýhy u vstupní stěny –Head wall ,opěrná stěna pro ISEKI 
,masívní žb konstrukce a přesto, že jáma byla od hloubky 4m pod hladinou vody ( blízkost 
moře a řeky ,průsaky 3 funkčních kolektorů ,z nichž největší měl průtok menší říčky) nebyly 
v jámě viditelné průsaky.Jáma byla realizována milánskou stěnou.  
 
 

 
 
V levém rohu snímku je vidět ústí protlaku firmy Euro Hinco , dosaženo staničení 345 m. 
Vzdálenost mezi čelní a opěrnou stěnou je 12 m , proto musela být vždy jedna roura 
používána jako tlačná vložka.Dno šachty bylo vždy ke konci směny spláchnuto a odčerpáno. 
   Díky úhlu jeřábové dráhy , nevykrýval portálový jeřáb manipulačně část tlačné stolice (na 
snímku vzdálenější) a prostor za ní . 
  Na čelní stěně je vidět profesionální záchranná nosítka a v bedně vedle byly dva dýchací 
přístroje a detektor plynů ,který se později umístil do ražené trouby. 
  Projektovaný  průnik ražby stěnou byl vyztužen sklolaminátovými pruty a oslaben 
čtvercovým výklenkem s válcovým tvarem počvy.Díky tomu se stroj opřel o neodtěžený 
písek a nemusel být kotven .Těžiště stroje bylo cca 2,6 m od vrtací hlavy, celková délka 6.75 
m a hmotnost 73 tun. 
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Pro lubrikaci potrubí-protlaku byly použity polymery.  Bentonit nebyl použit ,protože 
reaguje se slanou vodou a sráží se v“ koláče „.Polymery však zase odnášela spodní voda.O 
lubrikaci ještě dále v kapitole ražba. 
 

 
Gel vzniklý reakcí polymeru a slané vody ucpal komplet vibrační síta. 
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Stroj a jeho úpravy , podmínky nasazení a předpoklad postupů 
 
Pro ražbu byl zvolen mikrotunelovací stroj firmy ISEKI Unclemole model TCP 2845/3020. 
Číslo 3020,které značí vnější průměr není originální označení stroje ,plášť byl opakovaně 
zvětšen pro potrubí vnějšího průměru 3000 mm.Zpětně lze konstatovat ,že typ byl zvolen 
správně ,přes veškeré problémy nedošlo k jeho zastavení z důvodu totálního ucpání či 
zavalení čelby a ražbu ve zvodnělých píscích zvládal výborně. 
 
   
 
Upravy stroje . 
Jak jsme již uvedli ,stroj byl zvětšen opakovaným opláštěním  ,dále byly doplněny řezné a 
drtící dláta na hlavě , ale největší změny se týkaly výroby a montáže tzv odpojovacího rukávu 
(ejector sleeve) vč přechodového kusu (tail sleeve) a vodotěsného spojení se zátkou či vrškem 
potrubí (pipe cap , popř. Tapon),který  současně fungoval jako standardní adapter pro spojení 
vodící trouby a stroje.  
 
 
 
Dále byla provedena příprava pro vodotěsné zavaření vstupů do stroje a utěsněny veškeré 
montážní spoje.Typ stroje ,který byl použit měl také otvor pro mechanické šnekové 
odtěžení,tento byl také zavařen. 
  Důvodem těchto úprav byla možnost odpojení a vytěžení stroje z mořského dna . 
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Stručný postup operace vytěžení stroje z mořského dna 
 
1.Lokalizace stroje v mořském dně ,jeho odkopání.Rozsah výkopu nebyl určen ,hrozilo 
„vyplutí „ konce ražby, Archimédův zákon pořád platí . 
2.stlačení – uzavření všech mezilehlých tlačných stanic. 
3.demontáž el.zařízení a hydraulické jednotky ze stroje. 
4.vytěžení veškeré technologie vč. technologických rozvodů z tunelu. 
5.otevřít vnitřní ventil odpojovacího rukávce stroje (viz výkres stroje) 
6.uzavřít a zavařit průchody do stroje a tunelu (tapon) 
7.Potápěči odkryjí zvedací oka stroje. 
8.potápěči odstraní kryt krabice (speciální konstrukce) pro možnost napojení hydrauliky. 
9.Potápěči připnou zvedací řetězy k okům stroje 
10.Potápěči napojí hydraulické hadice  rychlospojkami do speciální krabice. 
11.Potápěč otevře vnější ventil a zaplaví odpojovací rukávec. 
12.Po zaplavení odpojovacího rukávce se aktivuje tlak z ponorné nádoby  a hydraulicky 
pomoci již instalovaných hyd.válců (kapacita stejná jako u mezitlačné stanice ,čili 1200 tun 
)se odtlačí stroj i s odpojovacím rukávcem od  ocelové zátky (taponu ) ,která samozřejmě 
zůstává na čele roury a jejíž průchod byl jíiž zavařen z tunelu ,viz bod 6. 
 
cCelá operace vytažení trvala 14 dnů. 
 
Iseki Unclemole TCP 2845/3020 OD byl osazen čtyřmi elektromotory  ,štítkový výkon 
celkem 120 Kw .Pro rozběh a provoz a to nejen motorů stroje ,ale i čerpadel výplachu je 
nutná změna charakteristiky proudu ,kmitočet ,proud a napětí.Pro tento účel slouží invertor 
,který je řízen počítačem .Je nastaven tak ,aby zvládl propočtené zatížení – kroutící moment 
při záběru vrtací hlavy a může pracovat v různých režimech. 
 
 
 
Hlavní tlačná stanice měla  8 hydraulických válců , tlačná  síla celkem 1600 tun.Pracovní 
zdvih 1600 mm .Dvoučinné válce byly ovládány z operační kabiny , hydraulický tlak byl 
vyvíjen čerpadlem na ohlubni jámy ,vt hadice dimenz.na tlak 480 bar ,kapacita hydraulické 
silové jednotky (power pack) max 525 bar. 
 
 Mezitlačné stanice  :celkem 5 ks ,tlak  jednočinných 12válců x 100 tun ,pracovní zdvih 300 
mmm. 
1.mezitlačná stanice roura 9/10 , 2. mezitlačná stanice 35/36 ,třetí m.s. 67/68 ,čtvrtá a pátá dle 
potřeby.Nebyly za dobu našeho působení nasazeny. 
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Přestože tento snímek vypadá jako nějaká destrukce spoje potrubí  , byl to standardní spoj 
.Takto byly trouby dodávány na stavbu a přebírány , spoje se  po ukončení ražby musely 
zatáhnout – vyspravit  spec.betonem. 
 Antirotační  zařízení  .cílem bylo zabránit odchylce specielně upravených trub s ocelovým 
montážním poklopem pro montáž difuzorů od svislice.Přestože strojník razí – odvrtává zeninu 
rotačně , střídajíce směr otáčení po a proti směru hodinových ručiček, nelze vždy stoprocentně 
zabránit nežádoucímu otočení stroje doleva či doprava vůči vertikále . 
  Proto se projektant rozhodl spojit 5 ks potrubí se strojem aby díky vyššímu plášťovému tření 
zabránil otočení o více jak 1 stupeň.Toto opatření se nakonec ukázalo nedostatečné a v cca 
300 m ražby se do těchto trub v jejich horní čtvrti zabudovaly ocelové podpěry. 
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Záběr ukazuje funkci  „cross head „ tlačného adapteru (na snímku před šedým límcem trouby) 
a používání „spacers“ tlačných vložek ,používali jsme krátký spacer jako první ,tímto jsme 
provlékli flexibilní hadice  fí 150 mm odtěžení , některé kabely a hydraulické hadice pro 
mezitlačné stanice  a pak postupně  přidávali 2 vložky dlouhé 1,4m. Silový kabel a ostatní 
vedení byly uloženy během tlačení v mezeře mezi kolejnicemi a tlačnou stolicí. 
 
Technologické rozvody v tunelu 
 
Tunelová trouba byla vyložena ocelovými nosiči potrubí ,kabelů a hadic .Konstrukce nebyla 
dobře navržena ,vše bylo nutno fixovat vázáním . Celkem bylo vedeno 17 linií , což 
představovalo vyšší nároky na pečlivost a šikovnost obsluhy ražebního cyklu. 
  Na levém ostění :1el.kabel pro hydrauliku vlastního stroje 
                              1Silový kabel 400 A 
                              1Operační kabel (ovládání funkcí stroje) 400 v 
                              1 Tlačná větev výplachu ,průměr 6“ 
Na pravém ostění:vodní hadička pro Gyroskop 
                             2 kabely pro Gyroskop 
                             2  kabely pro kamery ve stroji   
                             1 kabel pro kameru mezitlačné stanice 
                             1 kabel 400 v pro mezilehlou pumpu a invertor 
                             1lubrikační potrubí 2“ 
                              Sací větev těžby výplachu 6“ 
                              2 hydraulické hadice ¾“ a 1“ pro mezitlačné stanice  
                              2x  Kabel osvětlení 220v 
                              1xKabel čerpadel  280 v 
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Záběr z tunelu do šachty z roury č.20 ,  1.mezilehlá pumpa je vidět v rouře č.21 

Do šachty to bylo 220 m ,celkem bylo již vyraženo 296 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39



 

 
 
Pro ražbu byly smluvně stanoveny tyto  parametry : 
 
 skladba zeminy Silt 25% , písek 75 % ,  
 průměrný denní postup bez použití mezitlačných stanic při dvousměnném provozu a uvedené  
geologii 12,5 m. 
Sestavení technologie  8-10 dní., 
Zaražení stroje 1den. 
Vytěžení stroje z mořského dna 14 dnů 
Návoz a sestavení od 23.32009 
Zaražení 6-7 Dubna 2009 
  

 
 
Osádka právě osazuje speciál.tlačný kruh pro osazení první části mezitlačné stanice ,tzv 
trailing roury.  
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Skutečný postup ražby (do staničení 331 m) 
 

číslo zatlač.potrubí vyražené vyražené vyraženo 
směna 12  hod metry metry celkem 

Duben ranní kusy noční kusy I. směna II.směna za 24 hod ke dni poznámky

So 18 1,5 1,3 zaražení st
Ne 19 0 0 hledání příč
Po 20 rozhodnuto
Ut 21 příprava vy
Stř 22 vrtání a inje
Čtv 23 injektáž
Pá 24 -2,8 zpětné vytla
So 25 kontrola mo
Ne 26 kontrola na
Po 27 specialista A
Ut 28 MC MC 3 specialista A
Stř 29 MC MC 2 1 7x blokace 
Čtv 30 MC 0,5 roztrženo v

Celkový postup v zaraženém potrubí O m  !!!! Celková dé
metry vyražené vyraženo 

Květen I.sm ks II .sm ks I.sm II.sm metry celkem 
za 24 hod ke dni

Pá 1 0 1,2 2 0 7,6 7,6 7,6 ranní směn
So 2 3 1 4,5 2 3,8 7,6 11,4 19 ranní směn
Ne 3 6,7 2 8,9 2 7,6 7,6 15,2 34,2 č.9/10 prvn
Po 4 10 1 11,12 2 3,8 7,6 11,4 45,6 nutno razit 
Ut 5 13,14,15 3 16,17,18,19 4 11,4 15,2 26,6 72,2 nedostat
Stř 6 20 1 21 1 3,8 3,8 7,6 79,8 Klient požá
Čtv 7 22 1 23,24,25 3 3,8 11,4 15,2 95 špatné fitin

ek 

k
Pá 8 26 1 27,28 2 3,8 7,6 11,4 106,4 ražba v nav
So 9 29 ,30 2 31,32 2 7,6 7,6 15,2 121,6 ražba v nav
Ne 10 33,34 2 35,36 2 7,6 7,6 15,2 136,8 druhá mezi
Po 11 37,38 2 39,40,41 3 7,6 11,4 19 155,8 výměna ven
Ut 12 42,43 2 44 1 7,6 3,8 11,4 167,2 zaseknutý s
Stř 13 45 1 46,47 2 3,8 7,6 11,4 178,6 tlak přes 30
Čtv 14 48 1 49,50,51 3 3,8 11,4 15,2 193,8 praskají ital
Pá 15 52,53 2 54,55,56 3 7,6 11,4 19 212,8 nedostatek 
So 16 57,58 2 59 ,60 2 7,6 7,6 15,2 228 problemy s 
Ne 17 61 1 62,63 2 3,8 7,6 11,4 239,4 noční směn
Po 18 64 1 3,8 0 3,8 243,2 noční směn
Ut 19 65 1 66,67 2 3,8 7,6 11,4 254,6 na příkaz js
Stř 20 2/3 č.68 68,69 2 0 7,6 7,6 262,2 přes urgenc
Čtv 21 70 1 71 1 3,8 3,8 7,6 269,8 troubu č.69
Pá 22 71-72 1 0 3,8 3,8 273,6 ranní směn
So 23 72-73 1 73-74 1 3,8 3,8 7,6 281,2 praská flexi
Ne 24 75 75-76 2 0 7,6 7,6 288,8 razíme otoč
Po 25 77 1 77-78 0 3,8 0 3,8 292,6 praská vále
Ut 26 78 1 0 3,8 3,8 296,4 velká třecí s
Stř 27 0 0 0 296,4 posuv 5 cm
Čtv 28 1/2 č.79 0 1,9 1,9 298,3
Pá 29 ODLET ,konec mise

obrovské p
čtvrtek 11.6. č.87 tj.331 m průměr m/den 6,12
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Jak je z tabulky zřejmé , skutečnost byla jiná. .Důvodem byly problémy při zatlačování stroje 
v prvních metrech, kde bylo nutno dodatečně injektovat zvodnělé písky za ostěním a dále 
nedostatečné tlačné síly, což bude vysvětleno v závěru. 

Čištění vrtací hlavy . 
 

 
Zácvik osádky 
  Protože klient-Acciona  ,odmítla spojit ranní a noční osádky na dobu proškolení obsluhy 
ražby ,požádala o zaškolení noční směny mne.Nakonec provozně to mělo význam ,noční 
směna byla pokryta pouze anglickým strojníkem a obsluhou separační stanice , ranní měla 
navíc anglického mechanika.Byl to z hlediska provozu logický krok.Navíc komunikace 
s osádkou byla velice obtížná , přesto že mistr měl komunikovat v anglickém jazyce (smluvně 
podchyceno), tak znal několik slovíček a to spíše díky fotbalu. 
    Dalším problémem byla technická erudice osádky.Prakticky se učili všechno od nuly.I 
když leckdy nadávám na naše „havíře“ ,tady jsem na ně s lítostí vzpomínal .Pro vysvětlení , 
osádku tvořilo pět marokánských mladých mužů , pouze jeden z nich měl nějakou zkušenost 
jak spojovat kabely,potrubí atd.Proto jsem si taky musel na noční směně sám přivařit stroj ke 
kolejnicím aby nám jej nevytlačil tlak vody (1.2 bar )do šachty. 
  Myslím , že až do konce mého působení nepochopili do důsledku např. funkci pit by passu . 
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Stálo nás to hodně psychických a fyzických sil.Zejména propojování a potahování kabeláže 
byl neustále problém.Podpora ze strany vedení stavby byla v tomto směru minimální a spíše 
využívali neinformovanosti marokánců ve svůj prospěch. 
   Nakonec se ukázalo nejlepší metodou nechat je se spálit ,čili nezavřeš výpustný ventil 
,zatopíš si šachtu apod. 
  Na druhou stranu je třeba říci , že po asi 14 dnech byli až na výjimečné situace samostatní. 
Pouze spojování a kroucení kabelů byl neustále problém.Na druhou stranu dodržovali striktně 
pracovní dobu ,na minutu ! ( pokud nebyl fotbal ) i když  jejich mistr odjel v noci na dvě 
hodiny pryč (restaurace – noční oběd). 
 
 
Sledování směru a úklonu ražby 
 
Pro sledování směru a úklonu ražby byl použit trubní laser uchycen konzolou na betonové 
opěrné stěně. Protože stěna byla velice masivní nedocházelo k chvění laseru během 
zatlačování vyššími tlaky ( častý problém menších či subtilnějších opěrných stěn).Problém  
s laserem na delší trasy je známý .Díky ohřátí větrů v raženém díle (motory 
,rozvaděče,hydraulika) dochází ke chvění paprsku a zvětšení průměru paprsku. 
  Proto se na delší trasy  používá přesnější gyroskop.V zásadě odečítá naprogramované 
hodnoty pomocí referenční vodní hladiny v šachtě a ve stroji .Vše je sledováno programem a 
zobrazeno graficky na PC monitoru v kabině strojníka.Ten vidí v grafické síti dva kruhy 
červený a modrý, jeden značí polohu středu stroje  a druhý hlavu stroje ,takže se nabízí 
jednoduché prostorové zobrazení.Bohužel znamená to vést další dva kablíky a 10 mm  vodní 
hadičku.Tady je nutná velká pečlivost obsluhy ,ono zbavit se bublin je leckdy problém ,zjm. 
když vedení je kladeno společně s ostatními rozvody. 
  Takže ražba byla sledována pomoci dvou zařízení a byla to dobrá zkušenost zažít střet dvou 
měřičů a následně dvou rozdílných technik měření v praxi. 
  Většinou strojník sledoval to čemu více věřil.Výsledek byl slušný ,nepřekročili jsme 
směrově 15 cm a výškově 10 cm na 300 m .Vzhledem k hmotnosti a velikosti potrubí a 
geologii konečný výsledek výborný . Mimochodem gyroskop se samozřejmě musí používat 
pro ražbu  oblouků , které tato technologie umí také. 
 
 
Větrání , bezpečnost  a ochrana zdraví 
 
.Za zmínku stojí několik opatření. 

1. pohyb pracovníků na potrubí (výška 3,5 m) byl řešen ocelovým lankem napjatým 
lanovým zvedákem ,každý kdo se pohyboval na rouře měl mít postroj a být připnut 
karabinou ,bohužel leckdy mu lano vycházelo až na zem ,ale to bezpečnostnímu 
technikovi nevadilo.Celkem dobré opatření , bohužel nešlo využít při osazování 
tlačných vložek apod. 

2. v šachtě byly zavěšeny pevná plastová nosítka , profesionální výrobek vč.popruhů , 
vzpomněl jsem si kolikrát jsem již řešil výrobu nosítek pro jeřáb na našich jámách 

3. dva dýchací přístroje přímo v šachtě  
4. detektor plynů ,později umístěn přímo do tunelu 
5. výborná věc - malý kapesní detektor plynů. Připne se na kapsu a jste varováni dle 

vámi nastavených hodnot, kalibraci může provádět zaškolená osoba. 
6. bezpečnostní technik dbal mj na čistotu a vzhled dělníků ,zjm cizinců( vč.nás) , museli 

si prát a používat nepoškozené pracovní oděvy,taky rukavice a brýle byly vydávány 
naprosto běžně. 
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Větrání bylo neuspokojivé ,plastové flexi roury průměr 200 mm , netěsné napojení 
ústí,malý výkon radiálního ventilátoru.Přes veškerá hlášení  byly provizorně používány 
stavební axiální větráky ,tři ks na 300 m.Hladina kyslíku byla vždy v normě ,problém bylo 
mikroklima v tunelu. 

 
Problematika samotné ražby 
 
Základním  problémem celého projektu byly nedostatečné tlakové síly. 
Plášťové tření, odpor vůči tlačným silám dosáhl hodnot se kterými projekt nepočítal. 
 
 1.přesto ,že bylo havarijně možno tlačit silou 2000 tun ,kapacita hlavní tlačné stanice byla 
1600 tun a mezitlačných stanic pouze 1200 tun.U mezitlačných stanic se nakonec musely 
přidat hydraul.válce na celkových 1600 tun , ale ani to nestačilo. 
 
2.spoléhalo se na lubrikaci polymery , efekt byl velice nízký ,nebo nulový ,zjm v úseku 
mezitlačné stanice 2 – 1. 
 
3. nasákavost a drsnost povrchu betonových rour byla značná , nesrovnatelná se 
sklolaminátem  nebo glazovanou keramikou či ocelí. 
Také jejich hmotnost ,asi 20 tun jeden kus dlouhý 3,8 m přitížila potřebě tlačných sil. 
 
4. výška nadloží 11 – 14 m ,písky a silty ,bez nebo jen s min.obsahem jílů. 
  I když písky a silty byly zvodnělé  ,nedošlo k žádnému efektu nadnášení a nestabilní nadloží        
pravděpodobně svou hmotností přispělo ke zvýšení plášťového tření. 
Mořská voda určitě v píscích proudila a asi odplavovala  polymer ,který měl snížit tření. 
 
5.kapacita –výkon power pack-u hlavní hydraulické silové jednotky byl dimenzován na max 
tlak 525 bar.Problém byl v tom ,že pro vyvinutí alespoň minimálního pohybu ( 5 cm /15 min 
apod.) musela jednotka jet neustále na plný výkon .To se samozřejmě projevilo na 
rozvodech,čerpadle atd. 
 
Jedním z velice nepříjemných problémů byla komunikace mezi tunelem a strojníkem. 
Dále chybělo sledování pohybů mezitlačných stanic.To jsme částečně vyřešili kamerou, 
pomocí které strojník sledoval pohyb pístů mezitlačné stanice. 
  
 
Závěr 
Realizace jižní větve mikrotunelu dosáhla 331 metrů, tedy zhruba stejnou délku jako dříve 
realizovaná větev severní. Důvody nenaplnění projektových parametrů byly v obou případech 
shodné – podcenění skutečných třecích sil ze strany projektanta. Investor byl na tuto 
eventualitu připravený a zbytek nutné délky potrubí uložil pod mořské dno pomocí speciální 
lodí. Zarážející z našeho pohledu je, že projektant udělal v rámci dvou let dvakrát stejnou 
chybu při dimenzování technologie. Působení zhotovitele i supervizora však byla hodnocena 
v Barceloně jako velmi dobrá a k celkovému úspěchu projektu nakonec vedla. 
 
Ing. Dalibor Čenčík – SUBTERRA, a.s. 
Ing. Karel Franczyk, Ph.D – SUBTERRA, a.s.  
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Bezvýkopové technologie a renovace 
vodovodních řadů 

 

 Ing. Ivan Demjan  

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

 

Bezvýkopové technologie užívané pro renovace vodovodního potrubí byly vyvíjeny s 
cílem snížení vlivů stavby na své okolí. Většina metod je dostupná a v určité míře používána 
již dlouhou dobu, potřebný nárůst zájmu investorů může být stimulován především nižší 
nákladovostí na realizaci metod. 

 

Úvod 
V poslední době můžeme sledovat prudký rozvoj bezvýkopových technologií (BT) pro 

sanace vodovodů, plynovodů a kanalizací. Lze předpokládat, že jejich objem bude čím dál 
vyšší. Je to zapříčiněno zejména větší časovou úsporou oproti klasické pokládce. Dalším 
hlediskem pro využití BT je současná nová výstavba na již zastavěných územích, zejména 
ve městech. Jsou místa, kde ani není povolen otevřený výkop, nebo jsou problémy se vstupy 
na pozemky soukromých vlastníků. Navíc kompletní uzavření ulice ve městě z důvodu 
výstavby např. kanalizace s sebou nese nejen vysoké náklady na zastavení provozu, ale i 
značné komplikace v dopravě. Dalo by se říct, že BT jsou vhodné hlavně do měst, nicméně 
čím dál častěji se uplatňují i při výstavbě různých přivaděčů, kde je minimální počet odbočení 
případně přípojek. Z toho vyplývá menší náročnost na přípravu, rychlejší realizace a tím 
pádem i nižší investiční náklady. 

 

Nová generace polyetylénových materiálů 
  

 

BT s sebou přinesly také rozvoj používaných materiálů, zejména plastů pro tlakové 
systémy. Jedním z těchto nových plastových potrubí je i potrubí SafeTech, které je v nabídce 
společnosti WAVIN EKoplastik s.r.o. Potrubí SafeTech z materiálu PE100 RC je 
konstruováno jako dvouvrstvé s navzájem propojenými, neoddělitelnými vrstvami, kde vnější 
vrstva zajišťuje ochranu celého potrubí i pro střední rizika poškození. Řetězce makromolekul 
molekul, ze kterých se tyto materiály skládají, mezi sebou vytvářejí pevnější vazbu. Výhodou 
této konstrukce je možnost svařování potrubí všemi způsoby standardně. Tyto nové 
materiály mají ve srovnání s dříve používaným materiálem Pe100 výrazně lepší vlastnosti 
související s odolností proti mechanickému poškození, např. vznik a šíření trhlin nebo 
odolnost proti bodovému namáhání potrubí. Rozdíl v chování těchto materiálů  oproti dříve 
používanému materiálu Pe100 potvrzují například testy FNCT a test odolnosti proti 
bodovému namáhání. 
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Obr. 1 Test FNCT a test dle Dr. Hessela pro materiály Pe100 RC  

Zdroj: WAVIN Ekoplastik, výzkumná zpráva Dr. Hessela ze dne 21. 04. 2001 

 

Relining – efektivní metoda renovace potrubí 
 

 Mezi způsoby pokládky se střední zátěží pokládaného potrubí patří BT relining. Jedná 
se o nejjednodušší, nejlevnější a nejznámější způsob sanace stávajících potrubních 
systémů, která spočívá v zatahování PE potrubí s vnějším průměrem menším, než je vnitřní 
průměr stávajícího potrubí. Relining je vhodný pro sanace potrubí, u kterých lze akceptovat 
snížení průtočného profilu potrubí. V závislosti na stavu vnitřní plochy renovovaného potrubí 
může před zahájením vlastních renovačních prací vyvstat nutnost potrubí vyčistit. Tento 
zákrok má zajistit vhodnou průchodnost potrubí a předejít vzniku poškození na vnější straně 
zatahované trubky. Před samotným zatažením se musí připravit startovací a koncový výkop. 
Startovací výkop musí mít dostatečné rozměry, aby bylo možné potrubí svařené v délce 
celého úseku vtáhnout do stávajícího potrubí. Potrubí lze opatřit středícími kroužky, které 
zajistí vystředění polohy nového potrubí uvnitř stávajícího. Podle způsobu provozování a 
budoucích nároků na potrubí se rozhodne o tom, jestli se mezikruží mezi novým a stávajícím 
potrubím vyinjektuje. Při použití potrubí SafeTech RC u této technologie dosáhneme 
předpokládané životnosti 100 let a zároveň dojde ke skloubení požadavků, které jsou 
kladeny na tuto technologii, s požadavky na optimální investiční náklady. 
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Sanace vodovodního potrubí DN600 na ulici Zborovská v Ostravě 
 

 V průběhu měsíce července loňského roku byla prováděna renovace vodovodního 
přivaděče v ulicich rušného města Ostravy. Jednalo se o první část sanace ocelového 
vodovodního přivaděče na ul. Zborovská v Ostravě prováděná pomocí technologie relining 
v celkové délce 408 m. Do starého ocelového potrubí DN630, položeného v padesátých 
letech minulého století, bylo zatahováno potrubí SafeTech RC DN560 SDR17. Investorem 
akce byly Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 

Obr. 2 Detail navádění potrubí 
 

 
  

Samotnou realizaci prováděla TALPA-RPF s.r.o. Společnost TALPA-RPF se 
bezvýkopovým technologiím věnuje již 19 let. Svého času patřila mezi průkopníky metody 
řízeného horizontálního vrtání (HDD) a dodnes se svými pěti stroji patří k nejvýznamnějším 
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firmám v oboru. U opravy přivaděče Zborovská byl pro technologii reliningu použit stroj pro 
řízené horizontální vrtání, což není úplně běžné. Obvyklé je totiž u mechanického čištění 
potrubí využití škrabáků a vytěráků tažených na laně. Stroje pro HDD potřebují více místa 
pro své ustavení před startovací jamou, umožňují však nasazení rotačních nástrojů a fréz a 
využití kroutícího momentu a tahu stroje (v tomto případě se jednalo o stroj Vermeer D36/50 
s kroutícím momentem 7000 Nm-1 a 18 tun tahu). Mechanické čištění bylo doplněno 
hydraulickým účinkem výplachu o průtoku až 320 l/min za účelem dopravy odfrézovaného 
materiálu do jam. Ulice Zborovská je velmi frekventovaná, avšak poměrně úzká ulice 
v centru Ostravy a důraz musel být kladen na organizaci prací tak, aby její průjezdnost byla 
co nejméně ovlivněna. Proto s ohledem na minimalizaci výkopů byla celková opravovaná 
délka rozdělena na dva úseky. Vrtná souprava byla umístěna v obou případech na koncích 
ulice, v jejím středu bylo pracoviště sváření plastového potrubí a společná jáma pro 
vtahování pro oba úseky. Stav ocelového potrubí byl kritický, původní asfaltová izolace byla 
již z velké části opotřebena, obnažené stěny potrubí byly zeslabeny korozí a pokryty 
nesouvislými vrstvami inkrustů. Proto pro čištění potrubí byl použit rotační škrabák 
s řetězovou frézou a vytěrák, které společně zajistili vyhlazení vnitřních ploch potrubí tak, 
aby bylo zajištěno bezpečné vtažení potrubí. Před vlastním vtažením potrubí bylo provedeno 
dočištění rotujícím vodním paprskem a kontrola stavu potrubí po čištění kamerou. Operace 
čištění potrubí u každého úseku trvala jeden den, stejně tak i vtahování potrubí. V prvním 
případě byl pro snížení tření v potrubí použit speciální polymer, maximální tah během 
vtahování však dosáhl pouze 1,5 tuny, proto u druhého úseku mohlo být od dodatečného 
„mazání“ potrubí upuštěno.  Celková doba realizace této stavby v centru města byla 63 dní, a 
to i přes komplikace s vytyčováním inženýrských sítí a s nesprávnými informacemi o 
skutečném uložení renovovaného potrubí. 

 

Obr. 3 Sváření potrubí DN560 mm 
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Závěr 
 Při realizaci akce „Zborovská“ jsme potvrdili skutečnost, že díky použití moderního 

materiálu PE100 RC – potrubí SafeTech a využití speciální pokládky bezvýkopovou 
technologií lze získat řešení s dlouhodobou životnosti systému, minimálním omezením okolí, 
s rychlým provedením při optimálních nákladech. 

Literatura: 
[1]  WAVIN Ekoplastik, výzkumná zpráva Dr. Hessela ze dne 21. 04. 2001 
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Certifikované trubní systémy pro alternativní 
pokládky PE 100-RC stále ukazatel kvality? 

 
GERODUR CZECH, s.r.o. 

 
 
Nové postupy pokládek = nové požadavky 
DVGW: použité trubky – materiál musí být vhodný pro danou techniku pokládky 
 
 
Základem je certifikovaný produkt!! 
 
Technické informace 
PAS 1075 „Trubky z PE pro alternativní techniky pokládky – rozměry, technické 
použití a zkoušky“. 
Tento standard PAS 1075 (public available specification) poprvé pevně stanovuje 
vlastnosti, použití a zkoušky pro trubky z polyetylénu určené pro alternativní techniky 
pokládky.V dokumentu PAS 1075 je popsaný rozdíl mezi trubkami z PE 100-RC a 
PE 80 / PE 100, který je ve vyšší odolnosti proti pomalému šíření trhlin (SCG – Slow 
crack growth).Nazvat materiál PE 100-RC je možné jen za předpokladu,že došlo k 
prokázání vlastností uvedených v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve 
speciálním zkušebním institutu s akreditací. 
 
Klasifikace trubek v souladu s PAS 1075 
 
Typ 1: Plnostěnné trubky z PE 100-RC 
Jednovrstvé plnostěnné trubky z PE 100-RC v souladu s DIN 8074/ ISO 4065. 
 
Typ 2: Trubky s rozměrově integrovanou ochrannou vrstvou z PE 100-RC 
Dvouvrstvé a třívrstvé trubky s rozměrově integrovanou ochrannou vrstvou z PE 100 
nebo PE 100-RC s vnitřní koextrudovanou vrstvou z PE 100-RC materiálu. Po 
splynutí jsou koextrudované vrstvy neoddělitelně spojené. Vnitřní vrstva z PE 100-
RC plní funkci přenosu média a je součástí stěny trubky. 
 
Typ 3: Trubky s rozměrem v souladu s DIN 8074/ISO 4065 s vnějším rozměrově 
přidaným pláštěm 
Trubky s rozměrem v souladu s DIN 8074/ISO 4065 s vnějším rozměrově přidaným 
pláštěm, jádro trubky je z PE 100-RC a vnější rozměrově přidaný ochranný plášť je z 
modifikovaného polypropylénu. Minimální tloušťka ochranného pláště je 0,8 mm, tato 
tloušťka je závislá na rozměru trubky. Spojení vnitřní trubky a ochranného pláště 
musí být natolik pevné, aby při pokládce nedošlo k jejich oddělení. 
 
RCprotect odpovídá typu 2 podle klasifikace PAS 1075 
GEROfit odpovídá typu 3 podle klasifikace PAS 1075 
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Zkouška kvality – musí být provedena nejen na materiálu, ale i na trubce! 
 
Podle PAS 1075 musí být splněné tyto zkoušky: 
1. Schvalovací zkouška materiálu 
FNCT-full notch test 8760 h, 80˚C, 4 N/mm2 
2 % Akropal N-100 
PLT-point load test 8760 h, 80˚C, 4 N/mm2 
2 % Akropal N-100 
Tepelné stárnutí > 100 let, 20˚C 
NPT-notched pipe test 8760 h 
2. Schvalovací zkoušky kvality materiálu 
Pravidelné kontroly a pozorovaní materiálů v souvislosti s FNCT, PLT a NPT. 
3. Schvalovací zkouška trubky 
FNCT-full notch test 3300 h, 80˚C, 4 N/mm2 
2 % Akropal N-100 
PLT-point load test 8760 h, 80˚C, 4 N/mm2 
2 % Akropal N-100 
Penetrační pokus zbytek stěny trubky po 9000 h > 50% původní stěny 
4. Schvalovací zkouška trubky 
Pravidelné kontroly a pozorovaní trubek v souvislosti s FNCT a PLT. 
Důležité upozornění: 
Zkušební laboratoře pro testování tohoto PAS standardu musí být přezkoumané 
nejméně jednou za 3 roky. Pro zkušební metody a zkušební postupy musí být 
akreditované v souladu s DIN EN ISO / IEC 17025. Doba trvaní zkoušky životnosti v 
podobě tepelného stárnutí polyetylénu v čase delším než 8760 h při 80 ° C není 
dovolena. 
Materiály smí být nazvané PE 100-RC jen tehdy, pokud splňují požadavky uvedené 
ve standardu PAS 1075, a pokud byly schváleny akreditovaným certifikačním 
institutem. 
 
 
Co přinese ochrana proti bodovému zatížení pokud provedeme pokládku 
trubek bez pískového obsypu? 
 
Bodové zatížení působí na povrch trubky silami, které vznikají po uložení potrubí do 
horniny s hrubozrnnou strukturou. 
Vnitřní tlak – kruhové napětí v tahu na trubce. Vnější bodové zatížení – projev napětí 
na 
vnitřní straně trubky. Obrázek vpravo graficky znázorňuje bodové zatížení, které 
způsobuje lokální koncentraci napětí a to na vnitřní straně trubky zapřičiňující tzv. 
pomalé šíření trhlin. 
RCprotect trubky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu PE 100-RC, který byl 
vyvinut právě za účelem bezpečné pokládky trubek bez pískového obsypu a jejich 
dlouhodobé odolnosti proti vzniku trhlin způsobených pnutím. 
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Osvědčení jakosti trubek RC 
FNCT – full notch creep test 
(podle ISO 16770, EN 12814-3, DVS 2203-4 příloha 2) 
FNCT test je zkouška tahem na vzorku odebraného z trubky. Na zkušebním tělesu je 
proveden kruhový zářez, při 80˚C a napětí v tahu 4 MPa je ve smáčedle (vodě) 
proveden test prokazujicí životnost trubky. 
NPT – notched pipe test (podle ISO 13479) 
Zkušební těleso, tzn. trubka se čtyřmi zářezy od sebe vzdálenými 90˚, které jsou 
provedeny odebráním 20% stěny trubky je podrobena zkoušce životnosti až do jejího 
samotného selhání. 
PLT – point load test (podle PAS 1075) 
Trubka je deformována pomocí kulového razidla, které působí na zkušební těleso z 
vnější strany. Velikost vnějšího bodového zatížení je zjištěna z protažení vzniklého z 
duktilního napětí na vnitřní straně trubky. Zkouška se provádí za přítomnosti 
smáčedla. 

PE 100-RC 
Použitím nejkvalitnějších polyetylénových materiálů je možné nejen pokládat potrubí 
moderními způsoby, ale také počítat s jejich životností delší než 100 let. Ve 
stávajících normách je předepsané uložení do písku a štěrku určováno jeho 
maximální zrnitostí. V posledních letech se stále více prosazuje pokládka do výkopu 
bez pískového lože nebo bezvýkopové techniky pokládky. Při takovéto pokládce a 
provozu vznikají další bodová zatížení, která vyžadují vyšší odolnost trubek proti 
napěťovým trhlinám, proto firma Gerodur důsledně zpracovává nejkvalitnější 
materiály PE 100-RC (resistance to crack). Tyto RC materiály vykazují vysokou 
odolnost proti vzniku napěťových trhlin.  
Se zavedením standardu "PAS 1075 (PAS = publicly available specification) byly 
stanoveny první oficiální požadavky na rozměry, technické požadavky a testy potrubí 
včetně materiálů určeného pro alternativní instalační techniky - uložení do výkopu 
bez pískového lože či pokládka potrubí pomocí bezvýkopových technik.  
  
 

   
  
Bodové zátěže jsou zátěže, které působí na povrch trubky, např. v důsledku 
kameniva o vysoké zrnitosti. Z obrázků je patrné, že bodové zátěže zapříčiňují 
lokální koncentraci napětí, díky němuž se pak na vnitřní straně trubky objevují 
napěťové trhliny. Tento proces se nazývá růst trhlin.  
Trubky RCprotect® jsou vyrobeny ze speciálního materiálu PE 100-RC, který byl na 
základě změn požadavků (pokládka do výkopu bez pískového lože) vyvinut tak, aby 
bylo zamezeno vzniku těmto napěťovým trhlinám.  
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RCprotect® pro pokládku do výkopu bez pískového lože 
 

 
  
Trubky RCprotect® jsou koextrudované plnostěnné trubky z PE 100-RC (resistance 
to crack) s rozměrově integrovanou barevnou vnější vrstvou.  
Trubky RCprotect® odolávají zejména vlivům při pokládce do výkopu bez pískového 
lože a dlouhodobým bodovým zatížením. Cílené využití nově vyvinutých vlastností 
trubek, jakým je například odolnost proti pomalému šíření trhlin, poskytuje jistotu, že 
trubky vyhoví veškerým požadavkům na moderní a hospodárnou pokládku.  
RCprotect ® trubky odpovídají typu 2 klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 
jsou certifikovány DIN CERTCO. Trubky splňují požadavky ohledně permanentních 
testů jakosti granulátů a extrudované trubky.  
 
Pro bezpečné použití po dobu delší než 100 let. 

GEROfit® pro pokládku a sanace bez výkopu 

 
  
GEROfit ® R je plnostěnná tlaková trubka z PE 100-RC (resistance to crack) s 
rozměrově přidaným ochranným pláštěm z modifikovaného polypropylenu (PP). Jen 
s tímto originálním ochranným pláštěm je možné zabránit mechanickému poškození 
potrubí! GEROfit ® R odpovídá typu 3 klasifikace PAS 1075 a je předurčen pro 
všechny bezvýkopové metody black-box. GEROfit ® R trubky jsou certifikovány DIN 
CERTCO. Vstupní materiál i vyrobené trubky jsou permanentně testovány na jakost.  
 
Pro bezpečné používání po dobu delší než 100 let.  

Rozhodující rozdíl mezi GEROfit® R a standardními, resp. koextrudovanými 2 a 3 
vrstvými trubkami spočívá v aditivně nanesené ochranné vrstvě – ochranném plášti 
(viz obrázek níže). Pro zaručení dlouhé životnosti trubky a vytvoření možnosti 
pokládky do výkopu bez pískového obsypu nebo bezvýkopové pokládky jsme 
vyvinuli trubku GEROfit® R, která díky pokročilé technologii a kvalitě materiálu těmto 
požadavkům zcela vyhovuje.  
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Originální ochranný plášť zabezpečnuje tlakovou trubku před poškozením – to dokáží 
pouze aditivní ochranné vrstvy! Plášť obepínající trubku funguje jako dodatečný 
ochranný obal! 
 
Test vrubů a oděru – Každodenní používání a hodnocení testů vykazují shodné 
výsledky 
Aditivní plášť GEROfit® R chrání tlakovou trubku z PE 100-RC dostatečně před 
přímým poškozením, jakými jsou např. rýhy, vruby, ostré zářezy a oděr. Výsledky z 
praxe odpovídají vynikajícím výsledkům testů nezávislých institutů. Kontrolované 
vlastnosti ochranného pláště byly: 

• Odolnost proti prostupnosti - simulace prostupnosti např. metodou berstlining  
• Odolnost proti vzniku rýh 
• Stanovení oděru vnější vrstvy 
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Vertikální vrty v kombinaci s řízeným 
horizontálním vrtáním 

Ing. Pavel Drábek 

Transtechnik CS, spol. s r.o., Praha, Česká republika 

Není pochyb o tom, že celosvětově je naprosto nezbytné prověřovat všechny možnosti 
využití obnovitelných zdrojů energie. Zdroje fosilních paliv a nerostných surovin jsou 
omezené a o jejich vlivu na životní prostředí bylo napsáno mnoho. Alternativním zdrojem 
energie a jedna z možných cest se jeví využití geotermální energie. Legislativa některých 
států považuje veškeré teplo pod zemským povrchem (bez ohledu na jeho původ) za 
geotermální energii1. 

Využití geotermální energie je v době rostoucích cen energií stále více diskutovaným 
tématem. V minulosti realizované projekty prokázaly, že tuto energii můžeme bezpečně 
využít pro vytápění soukromých objektů, ale roste rovněž i požadavek na její průmyslové 
využití. Technické řešení vertikálních vrtů a jejich horizontální napojení do sítě je v hledáčku 
mnoha dodavatelů vrtacích strojů. 

 

Legislativa 
Vrty delší více než 30m spadají do činností prováděné hornickým způsobem. Tato 

činnost se řídí podle §3 písmene f. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto činnosti mohou provádět pouze 
fyzické nebo právnické osoby, jimž dal obvodní báňský úřad oprávnění k těmto činnostem. 
Společně s tím jsou firmy realizující takovéto vrty povinny do 8 dní před započetím práce 
informovat místně příslušný báňský úřad o realizaci vrtu. 

Pokud se budeme zabývat vrty pro tepelná čerpadla systému země – voda (tzv. vertikální 
kolektory), můžeme je realizovat jako vodní dílo nebo jako průzkumné vrty. Oba tyto způsoby 
realizace mají svá pravidla a zákonná nařízení.  

Geotermální energie 
Geotermální energie je jeden z obnovitelných zdrojů energie. Připusťme, že naše Země 

se chová jako veliký solární kolektor. Množství energie získané ze slunce Zemí za jednu 
hodinu je vyšší, než lidstvo spotřebuje za celý rok. Z toho 47% sluneční energie je 
absorbováno Zemí. 

Teplota horninového prostředí směrem do podloží vzrůstá. Do určité hloubky pod 
zemským povrchem je teplota horninového masivu ovlivňována "aktuálními" klimatickými 
podmínkami - především denním a ročním cyklem teploty, infiltrací, výparem a dopadem 
slunečního záření. Řídícím činitelem pro vývoj teplot zemského povrchu a klimatu je přísun 
sluneční energie. Během světlé části dne (oproti nočnímu období) a v průběhu jara a léta 
(oproti podzimu a zimě) dochází k prohřívání horninového masivu od povrchu terénu do 
podloží. 

Kontinuálním měřením teplot půdy v hloubkách 5 - 100 cm na území ČR se zabývají 
vybrané meteorolotické stanice ČHMÚ, například stanice v Doksanech2. 
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 Naší snahou by mělo být takto uchovanou energii využít pro: 

→ vyhřívání obytných a průmyslových prostorů 

→ ohřev vody 

→ klimatizaci obytných a průmyslových prostorů 

 

Obr. 1:  

 
Zdroj: Prezentace společnosti Vermeer 

Obrázek č. 1 znázorňuje obecné pravidlo závislosti teploty na hloubce. V podmínkách 
naší zeměpisné šířky je teplota půdy zhruba od 15m hloubky konstantní, a to nezávisle na 
teplotě ovzduší. S přibývající hloubkou nad 100m se její teplota zvyšuje. 

Energie pro ohřev může být z půdy čerpána při relativně nízké teplotě. Ta je potom 
následně zvýšena tepelným čerpadlem a použita naším vyhřívacím zařízením. 

Pro ochlazování v letním období je systém obrácen. Energie z budovy je odčerpána a 
vrácena na ochlazení do půdy. 

Globální instalace tepelných čerpadel zaznamenává v posledních letech značný nárůst a 
tento trend se dle očekávání nebude měnit. Roční nárůst je více než 10% za posledních 10 
let (Le Feuvre 2008). 

Obr. 2: 

 
Zdroj: Prezentace společnosti Vermeer 

 

Technologie instalace 
Pro většinu odborné i laické veřejnosti je technologie řízeného horizontálního vrtání známá, 
ale velice zajímavá je koncepce sloučení řízeného horizontálního vrtání a vertikální instalace.  

Společnost Vermeer na trh uvedla zařízení s označením D20x22IIFX schopné kombinovat 
vertikální a horizontální aplikace. To znamená, že máme možnost nejprve provést vertikální 
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vrt, instalovat uzavřený okruh vertikálního vedení a poté jej propojit pomocí horizontálního 
vrtu například s budovou. Na trhu jsou stroje schopné pracovat s nastavením lafety od 0o-90o 
a tím jednoduše kombinovat výhody vertikálního i horizontálního vrtání. To vše lze dnes 
provést bez nutnosti vlastnit několik dalších strojů a vybavení. Tato cesta nabízí rozšíření 
nabídky služeb a další zdroj financí pro firmy zabývajících se bezvýkopovou technologií. 

Obr. 3: 

 
 

Za další způsob instalace vedení lze považovat např.: 

- Rýhování nebo pluhování. 

- Řízené horizontální vrtání. 

 

Závěr 
 

Je evidentní, že výrobci strojů pro instalace inženýrských sítí cítí potenciál v kombinaci 
vertikální a horizontální bezvýkopové instalace. Otevírá se tím další možnost využití této 
technologie a oslovení nových trhů. Vedle instalací vodovodních, kanalizačních, plynových a 
jiných vedení lze rozšířit oblast podnikání i o vertikální vrty. Příjemným bonusem je, že není 
nutné extra navyšovat strojní vybavení. Získávání nových a ekologicky šetrnějších zdrojů 
energie bude zcela nepochybně tématem číslo jedna v následujících letech. Buďme 
připraveni!   

Literatura: 
[1] Rybach L., Sanner B.; GROUND-SOURCE HEAT PUMP SYSTEMS - THE EUROPEAN 

EXPERIENCE; GHC BULLETIN, MARCH 2000  
[2] http://www.chmi.cz/meteo/ok/oba/obs/akt.html 
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 SmartBall, detekce nekontrolovaných úniků 
vody z vodovodních řadů 

 
 Ing. Oldřich Kůra, 

 SEBAK spol. s r.o., Brno, Česká republika 
 

  Úvod  
 Pracovníci podniků vodovodů a kanalizací ve své každodenní činnosti usilují o stálé 
snižování ztrát vody ve vodovodní síti. Je to nekonečný proces, který je motivován ekonomickým 
efektem s dopadem na cenu vody, ale je důležitý i z pohledu zachování a stále zlepšování 
životního prostředí, neboť patříme k regionům Evropy, které mají a budou mít značné problémy se 
zajištěním kvalitní pitné vody pro obyvatele a průmysl. 
 Již více jak rok sledují pracovníci vodáren postup v zavádění nové technologie SmartBall 
(chytrý míč) do rutinního využívání v prostředí vodovodních sítí společností vodovodů a kanalizací 
České republiky. 
 

  SmartBall – informace 
 Obecná informace o principech, výhodách a referencích, které provází tento výjimečný 
způsob zjišťování skrytých poruch na vodovodech byly již jednou publikovány v časopisech Sovak 
a No-DIG. Tyto informace však byly zcela obecné a byly převzaty z reklamních materiálů vlastníka 
patentu event. dvou článků, které byly publikovány v USA event. Kanadě. 
 Firma SEBAK spol. s r.o. se od návštěvy světové výstavy No-DIG v Torontu v roce 2009 
soustavně zabývá myšlenkou zavést tuto technologii SmartBall firmy Pure Technologies i v 
podmínkách České a Slovenské republiky i Polska. 
 Počátkem letošního roku jsme se rozhodli předvést tuto výjimečnou technologii zájemcům v 
rámci veletrhu WATENVI a to jak na stánku, tak i přímo v terénu. Předcházel složitý proces 
posouzení hygienické nezávadnosti technologie SmartBall v prostředí pitné vody, které prováděl 
Státní zdravotní ústav Praha. 
 Po dohodě s Ing. Miroslavem Nováčkem, generálním ředitelem Brněnských vodáren a 
kanalizací jsme společně vytipovali úsek vodovodního řadu, kde průzkumné práce budeme 
provádět. 
 Při přípravě této akce jsme vycházeli z technologických podmínek a zkušeností vlastníka 
patentu, který technologii SmartBall rutinně zvládl, o čemž svědčí pozitivní reference z mnoha 
provedených průzkumů stavu vodovodních řadů i ropovodů na americkém kontinentě, na území 
Asie a v neposlední řadě i v některých zemích západní Evropy. 
 V principu SmartBall je akustický záznamník dat, uložený v hliníkové kouli o průměru 66 
mm. Při jeho pohybu po dně potrubí sbírá akustické šumy, provázející výtok vody z potrubí v místě 
poruchy a stanovením množství kapaliny, které vytéká přes porušenou stěnu potrubí event. 
netěsný spoj trub. Rovněž lze s poměrně vysokou přesností určit i vzduchové kapsy v prostoru 
potrubí. 
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 Obr.1  SmartBall s ochranným polyuretanovým obalem 

 
 Při rozhodování o užití SmartBall k detekci poruch na vodovodních řadech je třeba zajistit 
určité podmínky, které jsou důležité pro úspěšnost průzkumu. 
 Průměr potrubí k detekci poruch by měl být větší než 250 mm. Za určitých podmínek lze 
tuto technologii volit i pro průměry menší, vždy však s určitým rizikem uvíznutí míče v potrubí. Je 
lhostejné, z jakého druhu materiálu je potrubí, je však důležité, aby byly k dispozici vstupní místa 
pro zavedení a vyjmutí míče z potrubí. 
 Zavádění míče do prostoru potrubí s tlakovým režimem proudící kapaliny se zajišťuje 
nejlépe přes šoupě nebo vzdušník o minimálním průměru 100 mm prostřednictvím speciálního 
nástavce, který se připevní na přírubu armatury. Nejlépe vyhovuje taková úprava, kdy vstup do 
detekovaného potrubí je v jeho vrcholu a nástavec je ve svislé poloze. Nevylučuje se i poloha 
armatury se vstupem z boku potrubí, kdy nástavec je logicky v poloze vodorovné. 
 Jinak je tomu při vyjmutí míče z potrubí, který je zachycen předem instalovanou sítí. Zde 
musí být nástavec vždy ve svislé poloze. 
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 Obr. 2  Nástroj pro zavedení míče do potrubí 

 
 Tato technologie umožňuje zrevidovat až 23 km potrubí na jeden průchod míče , který 
může zaznamenávat data až 13 pracovních hodin, což je dáno kapacitou elektrického zdroje. 
 Na detekovaném potrubí jsou v předstihu před prováděnou revizí osazeny ve vzdálenosti 
cca 1 000 m senzory, které slouží pro sledování pohybu míče v potrubí. Přijímač umístěný v místě 
senzorů zaznamenává též ultrazvukové impulzy vysílané zařízením SmartBall. Z těchto 
zaznamenaných impulzů lze určit poloha míče v potrubí v čase vzhledem k rozmístěným 
senzorům. Místa vstupu a vytažení míče, jakož i umístění senzorů jsou zaměřena v souřadnicích 
GPS, což je po vyhodnocení dat předpokladem k určení míst anomálií v tlakovém režimu proudící 
kapaliny. 
 Sled prací při plánování, realizaci a vyhodnocení detekce poruch na vytipovaném 
vodovodním potrubí je prováděn v tomto pořadí:  
 

1. Studium technických podkladů vodovodu před revizí a zpracování realizační dokumentace 
vlastní detekce 

2. Instalování senzorů na potrubí určených ke sledování pohybu míče 
3. Instalace síťky v místě vytažení míče z potrubí 
4. Vložení míče do potrubí 
5. Pohyb míče v potrubí, při kterém jsou zaznamenávány akustické šumy, které provází únik 

vody z potrubí 
6. Vytažení míče síťkou přes uzávěr 
7. Analýza zaznamenaných dat o úniku vody a lokalizaci poruch event. vzduchových kapes. 
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  Obr. 3  Vyjmutí míče z revidovaného potrubí 

 

  SmartBall – veřejné předvádění 
 
 Jak jsem již uvedl v úvodu, v rámci veletrhu životního prostředí WATENVI jsme uspořádali 
na den 26.5.2010 veřejné předvádění kontroly těsnosti vodovodu DN 600 v Brně – Pisárkách o 
délce 904 m. Potrubí je ocelové a je v provozu od roku 1969. Míč byl vložen do potrubí u muzea 
Anthropos přes uzávěr DN 150 mm a vytažen přes uzávěr DN 150 mm v místě před čerpací 
stanicí Nový Lískovec. 
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  Obr. 4  Předvádění SmartBall v Brně  

 
 
 V místě vložení míče do potrubí byl tlak vody 8 bar, v místě jeho vytažení 1,5 bar. Mezní 
maximální průtok činil v době průzkumných prací cca 250 l/s a míč putoval potrubím cca 29 minut. 
 Analýzou informací získaných pohybem míče SmartBall v určené trase nebyly zjištěny 
žádné úniky vody z potrubí a výskyt vzduchových kapes. 
 Toto předvádění za účasti cca 40 zájemců bylo naplánováno, zrealizováno a vyhodnoceno 
ve spolupráci firem SEBAK spol. s r.o., Brněnské vodárny a kanalizace a.s., americko-kanadské 
firmy Pure Technologies a nizozemské firmy Applus RTD Group. 
 

  Závěr 
 
 Je nesporné, že snižování ztrát vody ve vodovodní síti patří k významným úkolům 
provozovatelů vodovodů. Technologie SmartBall může významnou měrou pomoci společnostem 
vodovodů a kanalizací při zjišťování  a lokalizaci skrytých poruch a to zejména u potrubí větších 
průměrů. Jedná se zejména o delší přivaděče vody mezi prameništěm a spotřebištěm, mezi 
úpravnou vody a spotřebištěm aj. Velmi důležité při přípravě a realizaci těchto průzkumných prací 
je těsná spolupráce mezi provozovatelem vodovodu a společností, která tyto specializované 
detekční práce provádí a vyhodnocuje. Za naprosto klíčové považuji vytipovat event. zřídit nebo i 
upravit vstupy a výstupy z potrubí. Nemusí to být vždy uzávěr nebo vzdušník, ale je možné využít 
odtoku nebo přítoku do stávajícího akumulačního prostoru nebo je možné zřídit vstup nebo výstup 
z potrubí navrtacím pasem (do 600 mm). Důležité je též navrhnout místa instalace senzorů, které 
musí být umístěny přímo na potrubí. Této technologie pro detekci poruch je možné s úspěchem 
užít i u výtlačných potrubí odpadních vod i jiných kapalin. 
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Inovační GRD – systém 

Martin Veselý 

INTERGLOBAL DUO, s.r.o.  
 

Zemní energie je energie budoucnosti a využívá se ve stále větším rozsahu. Nové 
metody a technika vrtání přispívají k dalšímu rozšíření.

 

Inteligentní způsob získávání zemního tepla 
 

Obr. 1: GRD – GEODRILL 4R - „Nejlepší pro člověka a přírodu” 

 

 

 Zemní teplo -  hospodárný zdroj energie  
 

Stávající běžná praxe je, získávat zemní teplo prostřednictvím vertikálních vrtů. 
Vrtací technika k tomu potřebná je nákladná, drahá a způsobuje nezřídka značné 
škody na krajině. Není neobvyklé, že více než 50% investičních nákladů může připadnout 
jen na vrtání.To brzdí investiční připravenost mnoha vlastníků domů. S novou GRD-metodou 
se dají náklady značně snížit.  
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Tak jako strom zapouští do země kořeny, tak GRD-metoda umožňuje, aby tepelné zemní 
sondy mohly být dopraveny z malé šachty paprskovitě (radiálně) do všech směrů a sklonů 
také pod budovy (viz obrázek).  Možné to je pouze se zvlášť pro to vyvinutým, kompaktním, 
technicky snadno obsluhovatelným GEODRILLEM 4R.   

 

To má kladné dopady na: 

• Investiční náklady výhodnější výchozí kalkulace = nižší montážní náklady 

• Přípravné časy snadnější přístup k pozemku, malá montážní plocha, krátké doby 
instalace   

• Instalace sond technika jednoduchá na obsluhu, časově a finančně úsporný systém 
spojování sond   

       

 GRD-systém je výhodný  

• při výměně topného systému, 

• v hustě zastavěných obytných čtvrtích, na malých pozemcích, např. s řadovými 
domky, ale také 

• na sídlištích 

  

Tržní výhled 

V současné době činí míra obnovy na německém trhu pro obytné budovy ca. 2%, tzn. 
každých 50 let se nahradí veškerý domovní fond novými stavbami. Již dnes je každá 9. nová 
budova v Německu zásobována geotermální energií. V sousedních evropských zemích, jako 
např. Švédsku, je míra zásobování geotermální energií již asi přes 90 %. S GRD se pro 
uživatele dodatečně otevírá trh ve stavebním fondu, kde obratový potenciál v podpovrchové 
oblasti je ca. 4 krát větší, než na trhu výstavby. 

 

Výhody využítí zemního tepla: 

• Vytápí se ze země odebraným teplem, které tepelná čerpadla přeměňují na topnou 
energii. Provozní energie tepelných čerpadel činí max. 25% jejich celkového výkonu, tzn. 
nejméně 75% výroby energie pochází ze země, a méně než 25% je obstaráváno z jiných 
energetických zdrojů (např. proud).   

• Zemní tepelná čerpadla nepotřebují žádné nádrže na olej, žádné prostory na nádrž, 
přípojky plynu   

• Žádný komín a tím také žádný kominík  

• Žádné obavy z cen oleje a plynu  

• Šetrné k životnímu prostředí díky snížení CO2  

• Rovněž vysoká provozní jistota v dlouhých a zvlášť chladných zimních měsících hovoří 
ve prospěch  využívání zemního tepla. 
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Inovační GRD - systém  

GRD-systém spojuje přednosti metod horizontálně a vertikálně pokládaných zemních 
tepelných kolektorů/ zemních teplených sond. Systém využívá vícerozměrně jak šířku, tak 
také hloubku pozemku narušení hladiny spodní vody. Zvlášť vyvinutá technika snižuje 
podstatně technickou nákladnost a výlohy na instalaci zemních tepelných sond.  

 

Čím větší rozpětí, tím menší možná interakce. Zemní tepelné sondy se svojí max. 
hloubkou 40 m nacházejí z největší části uvnitř půdní zóny ovlivňované ročním obdobím a 
slunečním zářením.  To znamená stabilní odběr tepla, který je v soudržných, vlhkých, 
vodonosných oblastech zvlášť vydatný. Takové oblasti jsou, pokud možno, záměrně 
upřednostňovány.  

 

Osazení sondami zemního tepla je podle tvaru pozemku flexibilně uspořádatelné 
„hvězdicovitě“ od středu pozemku ven. Za pozornost stojí co nejkratší přívod / napojení od 
šachty k tepelnému čerpadlu.  

 

Obr. 2: Schéma osazení sondami 

 
 

Charakteristika GRD-metody: 

• optimální využití pozemku díky vícerozměrnému uložení zemních tepelných sond 

• vkládání do všech směrů a sklonů od 35° do 65° 

• záměrné nasměrování do vlhkých, vodonosných půdních vrstev bez negativního vlivu 
na hladinu spodní vody 
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• délky tunelů se řídí podle geometrie pozemku a místních půdních podmínek 

• vysoký, stálý odběr tepla    

• čistá, na údržbu nenáročná instalace díky přístupnému šachtovému systému 

• vybavení výkonnými a vysoce hodnotnými sondami zemního tepla    

• rychlá návratnost díky nízkým investičním nákladům 

• rychlá návratnost při mnimálních investicích 
 

GEODRILL GRD 4RGEODRILL GRD 4R 

Efektivní způsob využití země 
 

GRD-systém (patentově přihlášen) využívá vrtací systém Duplex (výplach:  volitelně 
vodou nebo vzduchem), aby mohly být „tunelovány“ také nesoudržné horniny a skála. 
Paprskovité vrty se zhotovují malým, velmi výkonným zařízením. Zařízení se skládá z 
pohonné jednotky, vrtací tyče s nástrojem a otočného jeřábu, který  se sestavuje na 
prefabrikovaném šachtovém elementu (hloubka 1,00 m, průměr 1 m). Šachta slouží po 
ukončení prací jako servisní a údržbářská stanice.   

 

Zařízení se spojí se šachtou a nastaví se na otočném jeřábu flexibilně na požadovaný 
úhel sklonu, jakož i na pozici pro každý výchozí bod. Vrtá se podle stanoveného vrtacího 
plánu. Obsluha je nekomplikovaná a může být prováděna školeným personálem. 

Vrtací hlava a vrtací pažnice nejprve zhotoví kanál sondy v požadovaném průměru. 
Délky vrtů se řídí podle geometrie pozemku.  

Ve druhém pracovním kroku následuje instalace zemní tepelné sondy a následná tlaková 
zkouška. Prostřednictvím současně položené injektážní PE - trubky se zaplní dutina mezi 
zemí a sondou zemního tepla. Jako výplňový materiál se používá speciální thermocement s 
teplovodivými příměsemi, které odběru tepla napomáhají. Sondy zemního tepla připravené 
k provozu se v pracovní šachtě připojí přes akumulátor na tepelné čerpadlo. 

Při dobrém plánování a přípravě může být beze všeho položeno během jednoho prac. 
dne ca. 60 m  
 

Hlavní výhody: 

1. Malé zařízení pro šikmé vrty místo svislého vrtu. 

2. Malá montážní plocha a minimální narušení pozemku. 

3. Rychlejší a hospodárnější instalace zemních sond. 

4. 3-rozměrné podchycení vodonosných vrstev pro vysoký výkon odběru tepla.  

5. Jednoduchá obsluha 
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Charakteristika - GEODRILLU GRD 4R 

• malý, kompaktní a velmi výkonný 

• vyvinut speciálně pro radiální pokládku sond zemního tepla 

• nadmíru flexibilní v použití a obsluze 

• šetří povrchy (asfaltované, dlážděné plochy,  

• trávníky, okrasné dřeviny atd.) 

• minimální investiční náklady 

• minimální potřeba místa, rychlá montáž a jednoduché ovládání 

• nastavení různých úhlů sklonu od 35° do 65° 

• minimální omezení a nepatrné emise (hluk) 

• žádné překážky kvůli omezeným přístupovým poměrům na pozemku 

• jednoduchá přeprava s malým nákladním vozem a přívěsem 

• prefabrikovaná šachta (Ø 1 m, hloubka 1,00 m),  

• montáž svépomocí možná 

• nástupní plocha d x š x v 2800 x 1500 x 2 000 mm 

• výkon pohonu:  47,4 kW naftový motor Hatz 

• točivý moment  3 500 Nm, tlačná a tažná síla 40 kN 

• časově úsporný systém spojování sond 

 

Potřeba tepla – výkon odběru – potřeba sond 

  
Potřeba tepla 

Dimenzování GRD-systému závisí na potřebě tepla. Ovlivňující faktory jsou obytná 
plocha, stav tepelné izolace, otopný systém a roční doba provozu Potřeba tepla pro dobře 
izolovaný rodinný jednodomek (novostavba) je při obytné ploše kolem 120 m2 průměrně mezi 
8 a 11 kW. 

 

Výkon odběru 

Směrodatný pro výkon odběru je půdní složení. Ideální půda pro vysoký trvalý odběr 
tepla je vlhká půda nebo skála. Tekoucí spodní voda odběr tepla podstatně zvyšuje.    
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Geologické mapy udávají detailně spolehlivou informaci o složení půdy. Přirozeně je 
dobré, dotázat se vlastníků, neboť pátrání po místním vodstvu má vždy smysl.  

Průměrný výkon odběru se nachází u 40-50 Wattů na metr délky sondy. 

Vhodné půdy - nesoudržné horniny, skála a smíšené geologie Výběr vrtací hlavy probíhá 
s ohledem na geologické poměry. 

 

Potřeba zemních teplených sond – přibližný výpočet 

Při předpokládaném topném výkonu ve výši10kW a provozní době 1.800 hod./rok činí 
potřeba tepla 18.000 kWh v roce.  75% z toho nebo 13500 kWh v roce musí “dodat” země. 
Při pravděpodobném výkonu odběru 50 Watt na metr sondy a doby provozu 1.800 hod. dodá 
země ca. 90 kWh na rok a metr délky sondy. Pro 13.500 kWh je tím potřeba zemních 
teplených sond v celkové délce 150 m. V jednotlivých případech stanoví potřebu tepla 
odborníci (architekti, projektanti apod. Při modernizaci tepelné izolace se doporučuje 
vystavení energetického pasu podle EN EV 2002/06.(Vyhláška o úspoře energie)  

 

 Efektivní odběr tepla 

Obrázek ukazuje rozdělení tepla v půdě podle jednoletého topného období Důležitý přitom 
je úhel sklonu zemních tepelných sond. Při svislém uspořádání je vzájemné ovlivňování sond 
vysoké a tepelné rozdíly nízké. Při radiálním uspořádání sond je jejich vzájemný vliv nízký, 
teplotní rozdíly zůstávají vysoké. To umožňuje vysoký odběr tepla. Také nebezpečí promrznutí 
je významně nižší. 

Teplá voda - chlazení  

Pokud se má tepelnými čerpadly vyrábět také teplá voda, tak se stanovuje doba provozu 
na 2.400 hodin, tím se odpovídajícím způsobem zvyšuje počet a/nebo délka zemních 
tepelných sond.  

V jednotlivých případech je třeba ověřit, zda pro potřebu teplé vody nekombinovat zemní 
teplo se sluneční energií. Tepelná čerpadla umožňují v létě také chlazení obytných prostor 
díky převrácení topného efektu.  

 

Závěr 

Podklady poskytla firma: 

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen 

Postfach 4020 · D-57356 Lennestadt 

v zastoupení firmou: 

Interglobal Duo, s.r.o., Ořešská 939/55, 155 00 Praha 5, tel. 233 350 593, fax 
233 350 238, 

zemniprotlaky@interglobal.cz, www.interglobal.cz 
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Grundoburst 
Bezvýkopová metoda obnovy vodovodních a 

kanalizačních řadů 
Martin Veselý 

INTERGLOBAL DUO, s.r.o 

Metody provádění rekonstrukcí 
Naše společnost dodává zařízení pro bezvýkopové rekonstrukce inženýrských sítí 

metodou berstlining (rozbití stávajícího potrubí a zatažení nového na jeho místo) a relining 
(vtažení nového potrubí menšího průměru do stávajícího). Práce jsou prováděny stroji pro 
opravy potrubí o jmenovité světlosti 40 až 500 mm. Pokusím se představit dvě z těchto 
metod - Burstlining a metodu TIP (Tight in pipe). 

Výhody 
Výhodou bezvýkopových technologií je rychlost provádění, minimální nutnost záboru 

komunikací, minimální omezení pozemní dopravy a ekonomická úspora proti pracím 
prováděných výkopem. V porovnání s klasickým způsobem práce v otevřených výkopech 
umožňují naše Metody zkrácení doby provádění stavebních prací až o 80% při stejných 
nákladech a zároveň se sníží objem výkopových prací až od 90%. Tyto metody jsou výhodné 
předavším ve městech, obcích a všude tam, kde by byl omezen provoz po pozemních 
komunikacích. 

Představení Burstliningu a Reliningu  

 

Bezvýkopová metoda „Burstlining“ 
Tato metoda se používá tam, kde existuje stávající potrubí. Jedná s o zatažení nového 

potrubí z HDPE, krátkých modulů nebo tvárné litiny na místo stávajícího nevyhovujícího 
potrubí. Při této metodě je stávající potrubí destruováno. Profil zatahovaného nového potrubí 
může být stejný, nebo až o dvě dimenze větší než to stávající. Vzhledem k tomu, že při 
zatahování používáme pouze potrubí s ochrannou vrstvou, není potřeba využívat chrániček. 
HDPE potrubí používáme buď v návinech (do do 110mm), nebo svařujeme tyče dlouhé 6 m 
a 12 m. Svařování potrubí provádíme svářecí soupravou svařováním natupo. 

Před opravou je nutné vyhloubit strojní jámu pro umístění stroje a trubní jámu pro 
vkládání nového potrubí. Jsou-li na trase přípojky, je nutné je obnažit, aby mohlo výt 
provedeno jejich zpětné napojení na nové potrubí. Opravy mohou být prováděny po úsecích 
dlouhých až 150 m. Pro přepravu strojů používáme nákladní automobil s hydraulickou rukou. 
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Obr. 1: Burstlining 

                naviják trubky              nové potrubí             trhací tyče                    hydraulická stanice             staré 
potrubí 

Zdroj: Materiály firmy Tracto-Technik, GmbH 

 

 

 

Obr. 2: Burstlining (šachta-šachta) 
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Rekonstrukce kameninového potrubí většího průměru. Zde je již nutné pro zapojení hlav 
použít jeřáb, nebo hydraulickou ruku. Je třeba si uvědomit, že čím větší profil, tím horší na 
náročnější je vždy příprava. 

Doba provádění díla je závislá na podmínkách, konfiguraci terénu, směrovém položení 
potrubí (ohyby, zatáčky, kolena apod.). Délka zatahovaných úseků je do 150 m. V průměru 
jsme připraveni provádět jeden úsek denně vč. přípravy. V případě kratších úseků se doba 
provádění prací prodlužuje. 

 

Bezvýkopová metoda Relining - „Tight in pipe“ 
Tato nová metoda je založena na možnosti srovnání a zkalibrování deformovaného 

kanalizačního potrubí a zatažení nového PP potrubí při minimálním zmenšení průtočného 
profilu potrubí.  

Provádění opravy se děje v několika krocích. Nejdříve se v opravovaném úseku provede 
zasunutí tažných tyčí. Tyto tyče slouží jak k sesazení jednotlivých segmentů potrubí, tak 
k jejich zasunutí do stávajícího poškozeného potrubí. Průchodnost a kalibrace poškozeného 
potrubí se provádí tzv. Kalibrační hlavou, která je tažena tyčemi a za ní je upevněn Burstfix – 
napínací zařízení pro zatahování krátkých modulů (o délce 70 cm). Délky úseků opravované 
kanalizace jsou v běžném případě kolem 50 metrů (šachta – šachta). 

Doba provádění díla je závislá na podmínkách, ale dá se říci, že denní norma je 50 metrů. 
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Obr. 3:  
 

 

 

 

  Grundoburst 400S Burstfix 
 
 
 
 
Kalibrační hlava 

Obr. 4:  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Deformovaná stará trubka      2. Kombinované rozšíření s rolnami        3.Nová trubka přiléhá těsně ke stěně 

                                                           formuje starý kanál                                    nové trubky, je obnoven kruhový profil 

 

Obr. 5: Tight in pipe 
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Premiéra 
Skrz kanalizační šachty může nyní být do staré kanalizační trubky zatahována trubka do DA 
292 mm. 

Bezvýkopová obnova kanalizačního potrubí skrz šachtu byla nyní rozšířena o jednu variantu. 

Dosud nebylo možné zatáhnout PE-HD řetězec trubek „tight in pipe“(těsně na staré trubce) 
skrz kanalizační šachtu v jednom kuse, neboť dlouhou trubkou se nedá v úzké kanalizační 
šachtě o průměru 1000 mm manipulovat. Nedá se ohnout a chybí místo, aby se v celkové 
délce navlékla do staré trubky v nějakém ohybu 90º. Proto se dosud mohly používat pouze 
krátké trubky. 

Firma Tracto-Technik z tohoto důvodu vyvinula jedinečné zařízení „GRUNDOFORM“. 
Zařízení sestává z důmyslného valivého vodícího systému, prostřednictvím kterého se 
trubka zatahuje. Trubky PE-HD DA 192, 242 a 292 mm se při tom ochlazují a šetrně 
k materiálu se formují do oválu, takže mohou být zatahovány skrz šachtu bez lámání a 
odírání. Proces formování umožňuje vysoký křivočarý pohyb a lehkou manipulaci. Struktury 
matriálu zůstávají zachovány. Vylučuje se "přetažení“ základního materiálu. Bezprostředně 
před zatahováním do starého potrubí se PE-HD trubka opět vrátí zpět do své kruhovité 
formy. 

Tím nyní poprvé existuje možnost zatahovat také dlouhou trubku „tight in pipe“ skrz šachtu. 
Protože při této metodě přiléhá nová trubka těsně ke stěně staré trubky, znamená to i 
nepatrnou ztrátu průměru. Hydraulické výkony zůstávají do značné míry zachovány. Tato 
metoda umožňuje rychlosti zatažení až do 100 m / 1 hod. S tím jsou spojené kratší stavební 
časy a mnoho jiných stavebně-technických výhod. Obzvláště může být tento postup 
nasazován tak  u potrubí deformovaných až do 30%. 

Obr. 6: BURSTFORM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interglobal Duo, s.r.o., Ořešská 939/55, 155 00 Praha 5, tel. 233 350 593, fax 233 350 238, 

zemniprotlaky@interglobal.cz, www.interglobal.cz 
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Čištění potrubí vysokotlakým vodním 
paprskem 

Ing. Václav Lázníček 

Rekonstrukce potrubí – REPO a.s. 

Vysokotlaký vodní paprsek (fyzikálně správněji – vysokorychlostní paprsek) je proud 
kapaliny (vody) o přetlaku větším než 500bar, usměrněný tryskou. Energie vodního paprsku 
se používá v mnoha odvětvích, např. ve strojírenství k dělení materiálu nebo k vyřezávání 
složitých tvarů, ve stavebnictví k tryskání betonových konstrukcí před jejich sanací atd. 

Při čištění vodovodního a kanalizačního potrubí se vysokotlaký vodní paprsek používá 
pro obnovu jeho průchodnosti a jako příprava potrubí před prováděním sanačních prací 
vložkováním nebo cementovou vystýlkou.  Zařízení s čerpadlem Jetstream  provozované 
naší firmou pracuje s maximálním tlakem 1400 bar s možností přestrojení na maximální tlak 
850 bar.  

Čištění vodovodního potrubí neřízeným paprskem  
Dlouhodobým provozováním ocelových a litinových vodovodních řadů dochází k nárůstu 

pevných usazenin (inkrustů) na vnitřní stěně potrubí. Tento stav vede ke zvýšení hydraulické 
ztráty v potrubí a ke zhoršení kvality dodávané vody. Pro zlepšení hydraulických poměrů 
v potrubí, ale hlavně před sanací řadu např. cementovou vystýlkou nebo vložkou, je nutné 
potrubí co nejdokonaleji vyčistit. Systémem Jetstream čistíme potrubí o světlosti                 
DN 100–1200 po úsecích cca 200m. U malých světlostí do DN300 je středem potrubí tažena 
rotační hlavice s jednoduchými tryskami typu Gopher nebo Raptor. Pro světlosti DN 400 
a větší je použita rotační hlava se dvěma rameny  na kterých jsou trysky s rotujícím 
paprskem typu Barracuda, aby byl docílen plošný efekt. U světlostí nad DN800 je rotační 
hlava s rameny umístěna na speciálním akumulátorovém vozíku s plynulou regulací rychlosti 

pojezdu.   Pracovní tlak se volí podle 
tvrdosti a velikosti inkrustace a podle 
typu následné sanace. Před 
vložkováním se požaduje vyčištění 
potrubí téměř na čistý kov. Pro účely 
cementové vystýlky nejsou zbytky 
koroze na závadu. 

Čištění vodovodního potrubí 
vysokotlakým vodním paprskem má při 
jednom pracovním cyklu stejný účinek 
jako několikanásobné mechanické 
čištění upoutaným nástrojem. Uvolněný 
materiál zůstane z velké části v potrubí a 
je nutné ho vytěžit speciálním čistícím 
vozem schopným odstranit z potrubí 
materiál o velké měrné hmotnosti na 
značnou vzdálenost.  

Potrubí DN700 před a po čištění 

  

74



Čištění kanalizace řízeným paprskem 
Při různých technologických a stavebních činnostech v blízkosti kanalizace se mohou 

do kanalizačního potrubí dostat směsi, které v potrubí vytvrdnou a částečně nebo zcela 
ho zneprůchodní. Jedná se převážně o injektážní a stabilizační směsi, betony v různém 
stavu rozplavení, popílky apod. Dalším závažným problémem je prorůstání kořenového 
systému do kanalizace. Tyto problémy nelze řešit běžnými tlakovými vozy, lze však  použít 
kanalizačního robota a to buď klasickým způsobem (vybrušování usazenin, řezání kořenů) 
a nebo s použitím řízeného vysokotlakého vodního paprsku. 

Naše firma provozuje několik kanalizačních systémů Sika-robot. Toto zařízení je určeno 
k lokálním opravám kanalizačního potrubí. Především jde o vybrušování a lepení prasklin, 
vyplňování rozsazených hrdel, odbrušování vyčnívajících přípojek, napojování odsazených 
přípojek, otevírání přípojek po vložkování apod. Systém Sika-robot má ve výbavě dva roboty 
pro průměry 200 – 400mm a 400 – 800mm. Veškeré práce a pohyby robota jsou přenášeny 
kamerou a ovládá je operátor systému. Abychom mohli využít k odstraňování tvrdých 
usazenin a kořenů řízený vysokotlaký vodní paprsek, upravili jsme kanalizačního robota pro 

nesení rotačních trysek Barracuda. 
Umožnila nám to masivní 
konstrukce vlastního robota a jeho 
značná hmotnost, protože zpětný 
tah od rotační trysky je při 1400 
barech cca 400N. Po této 
konstrukční úpravě je rotující 

vysokotlakým vodním paprskem 
Sika-robot – Jetstream musí být 
provozně doplněn o běžný čistící 

o možno vždy po určité 
žit rozplavený a nalámaný 

ma

a
způsobů (broušení, příklepové frézy apod.) minimali
Nevýhodou metody je nutnost nasazení tří samosta
problému.  

 

Závěr 
Čištění vodovodních potrubí před sanací vložkou neb

vysokotlakým vodním paprskem zcela nahradilo u naš
způsoby čištění. Metoda čištění kanalizací řízeným papr
obnovy průtoku. Tato technologie má i své nevýhody j
nutnost nasazení více strojů a zařízení na jedné lokalitě
širokému využití vysokotlakého vodního paprsku v bezv log
zařízení v naší firmě k nejvytíženějším. 

Pohyblivé rameno robota s kamerou a vysokotlakou
tryskou Barracuda  

vysokotlaký vodní paprsek řízen 
stejným způsobem jako při 
ostatních činnostech robota. 
Spojený systém pro čištění řízeným 

vůz, aby byl
době vytě

teriál, který by ve větším 
množství ztěžoval robotu pohyb.  

prskem oproti použití mechanických 
zuje následné škody na potrubí. 
tných zařízení na řešení jednoho 

o cementovou vystýlkou neřízeným 
í firmy, až na výjimky, mechanické 
skem je většinou poslední možností 
ako jsou vysoké provozní náklady, 
 a vysoké nároky na obsluhu. Díky 
ýkopových techno iích patří toto 

Čištění kanalizace řízeným vysokotlakým vodním p
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HISTORIE FIRMY BROCHIER  A  ZKUŠENOSTI FIRMY 
BROCHIER s.r.o. 

ZA VÍCE NEŽ 15 LET ČINNOSTI V OBLASTI BT 
 
 
 
 
 
Historie firmy Brochier
 
   Firmu Brochier založil  1873 Paul Brochier tím,že  otevřel  
v Norimberku v ulici Adlerstraße 23 obchod se sanitárním 
instalačním zbožím. Pomocí inzerce v časopisech  
a denním tisku, účastí na veletrzích a výstavách Paul 
Brochier  svoji firmu zviditelňuje. Již brzy může rozšiřovat 
rozsah své činnosti: k sanitárnímu instalačnímu zboží 
přibývá výroba plynových a vodovodních potrubí a správa 
komunálních plynovodů. 
 
 
 
 
 
Paul Brochier (zakladatel firmy) 
 
   V roce 1903 68letý Paul Brochier  umírá a přenechává 
obchod svému zeti Philippu Kirchgeorgovi. Pod jeho 
vedením se firma dále rozrůstá, takže je brzy nutno 
zakoupit nové kancelářské prostory na náměstí Josefsplatz.  
   V roce 1907 přistupuje do firmy syn zakladatele Hans 
Brochier  a ujímá se vedení nově založené pobočky  
v Mnichově.  
 
 
 
 
 
 
Hans Brochier (syn zakladatele firmy)
 
   V roce 1940 má firma Brochier  již 1.000 zaměstnanců. K výrobě potrubí a kanálů 
nyní přibývá ještě výroba velkých kontejnerů, čerpacích stanic, jímacích zařízení atd.  
   Od poloviny 80-tých let minulého  patří Brochier k nejvýznamnějším německým 
společnostem v oblasti konstrukce strojírenství, výroby a sanace potrubí  
a vodohospodářské a kanalizační techniky. Díky svému komplexnímu spektru 
činností, nejmodernější technice a inovačním technologiím se Brochier stal  
v tuzemsku i zahraničí výkonným poskytovatelem služeb v komunální oblasti i pro 
průmyslové firmy.  
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Založení firmy Brochier s.r.o. 
 
   Společnost Brochier s.r.o.vznikla jako dceřiná společnost holdingu Hans Brochier 
GmbH&Co,se sídlem v Norimberku. 
   Firma Brochier s.r.o. byla založena 26.4.1994 a je od tohoto data  zapsána  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 28509. 
   V roce 2007 po ukončení činnosti jedné větve německé firmy  Brochier 
GmbH&Co,vykoupili čeští společníci a jednatelé firmu Brochier s.r.o.,která je od této 
doby ryze českou firmou bez jakékoliv zahraniční účasti. 
 
Obchodní firma a sídlo společnosti 
  
Obchodní firma společnosti zní: Brochier s.r.o. 
Současné sídlo společnosti:  
Praha 10, Ukrajinská 728/2 
 
Předměty podnikátelské činnosti 
 
Bezvýkopové rekonstrukce podzemních potrubních vedení 
 

- průzkumy podzemních sítí (kanalizace, voda, plyn) s jejich technickým 
posouzením. 

- opravy podzemních sítí (kanalizace, voda, plyn) pomocí bezvýkopové 
technologie firmy Brochier. 

 
Stavební práce 
 

- výstavba průmyslových objektů a budov-obchodní centra, supermarkety, 
objekty pro výrobu a skladování 

 
   Ve smyslu vývoje zakázek na trhu stavebních prací byla zrušena v roce 2006 
činnost v oboru stavebních prací. 
 
Stavební stroje 
 

- vývozy a dovozy stavebních strojů,výhradní zastoupení výrobců  
           Svedala - Dynapac, Svedala - Demag, Broyt, Terex atd. 
 
Tato činnost byla ukončena na ve IV.Q. roku 2007. 
 
Od roku 2008 má firma výhradní zastoupení německé firmy Benninghoven pro 
Českou a Slovenskou republiku v oboru obalovny asfaltových směsí. 
Jedná se o dovoz a prodej obaloven,náhradních dílů a komponent včetně servisu  
a rekonstrukcí stávajících obaloven 
 
Bezvýkopové rekonstrukce podzemních potrubních vedení 
Od počátku činnosti v oblasti bezvýkopových rekonstrukcí se firma vybavovala  
technologickými prostředky a  pracovníky,kteří byli v počátcích odborně školeni 
včetně praktických zkušeností  u německé firmy  Brochier GmbH&Co. 
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NABÍDKA PRACÍ V OBLASTI BEZVÝKOPOVÝCH REKONSTRUKCÍ 
KANALIZACE, VODA, PLYN 
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ZÍSKANÁ OCENĚNÍ : 

NO DIG AWARD- 2004 
PROJEKT PHARE-REKONST  MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

 

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2005 

REKONSTRUKCE KANALIZACE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

 

RUKCE KANALIZACE V
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NO DIG AWARD- 2007 

PROJEKT CEMENTACE OOV PŘIVADĚČE DN 1600 
 

 
 

 
 

Na závěr mého příspěvku jsem vybral představení našich nejúspěšnějších projektů v 

- Kanalizace: Rekonstrukce kanalizace v Mariánských Lázních 
rava 

 

 
 

následujících oblastech  : 
 

- Voda:  Cementace OOV přivaděče DN 1600-SmVaK Ost
- Plyn:  Rekonstrukce NTL plynovodu –Praha 5,Radlická ulice 

 
 
 
Ing.Stanislav Lovecký 
jednatel společnosti 
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Budovat kanalizace, vodovody a kabelovody 
bezvýkopově, to je správný směr 

Ing. Michal Sodomka 

OHL ŽS, a.s. 

Pro křížení a souběhy různých inženýrských sítí s dopravními cestami jsou v současné 
době nejčastěji využívány různé typy bezvýkopové technologie jako např. horizontálně 
řízené vrtání, strojní vrtání (mikrotunelování) spolu s klasicky kopanými protlaky. Kombinace 
těchto technologií jsou voleny proto, aby byl zajištěn provoz a dopravní obslužnost na dané 
dopravní cestě (železnice, silnice, letištní plochy, atd.). Všechny tyto technologie byly 
v loňském roce úspěšně nasazeny na stavbách realizovaných naší společností. 

 

- Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav – protlak železobetonových trub DN 1600 

- Letiště Ostrava – Rozšíření odbavovací plochy pro letadla  - 1. etapa – protlak 
ocelové chráničky DN 700 

- Karviná – rozšíření kanalizace, kanalizace Darkov – protlaky kameninového potrubí 
DN 300 a DN 400 

 

  

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav - podchod železnice pro 
převedení povrchových vod  

V roce 2009 vybudovala společnost OHL ŽS, a.s. na stavbě „Rekonstrukce železničního 
uzlu Břeclav“ propustek sloužící pro převedení povrchových vod pod kolejištěm břeclavského 
nádraží. Celý propustek, provedený klasicky kopaným protlakem z železobetonových trub 
DN 1600 o celkové délce 160 m, byl rozdělen na tři dílčí protlaky. Jeho trasa vedla pod třiceti 
čtyřmi železničními kolejemi, přičemž 30 kolejí bylo po dobu stavby nepřetržitě užíváno pro 
posun vlakových souprav. Na čtyřech kolejích byl přerušen provoz kvůli vyhloubení dvou 
startovacích šachet o půdorysném rozměru 7,5 x 5,5 m.   

Geologie v místě protlaku 
Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že celá trasa 

propustku bude realizována pod hladinou podzemní vody. V kontrolních vrtech byla hladina 
podzemní vody naražena v hloubce 2 m a její ustálená výše byla v hloubce 1,4 m pod 
povrchem. Dále bylo kontrolními vrty zjištěno, že trasa protlaku bude vedena v náročných 
hydrogeologických podmínkách. V profilu protlaku se předpokládalo, že bude celé dílo 
realizováno v písčitých jílech, které budou postupně přecházet do zvodnělých písčitých hlín.  
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Obr. 1: Ukázka geologie v čelbě protlaku   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh výstavby 
 

Aby celé dílo mohlo být vůbec zrealizováno, musela být v trase protlaku vybudována 
soustava čtrnácti čerpacích vrtů. Všechny vrty byly vystrojeny perforovanou PVC trubkou 
s osazenými lepenými filtry a následně obsypány kačírkem frakce 8 – 16 mm. Tato soustava 
hydrovrtů zajistila snížení hladiny podzemní vody na úroveň 2 – 3 m pod projektovanou 
niveletu protlaku.    

Po odčerpání hladiny podzemní vody byla vyhloubena startovací šachta o půdorysném 
rozměru 7,5 x 5,5 m a hloubce 5 m. Do takto připravené startovací šachty byla osazena 
protláčecí souprava. Na první speciálně upravenou rouru o průměru DN 1600 byl osazen 
řídící předštítek. Pro zajištění stability nadloží a eliminaci jakýchkoliv rizik spojených 
s nadvýlomy probíhala současně s ražbou zpevňující injektáž pomocí tyčí „IBO“ o průměru 
30/16 mm. Délka každé tyče byla minimálně 5 m. Délka jednotlivých ražených úseků byla 60 
m. Aby bylo možné dosáhnout těchto délek, byla prováděna tzv. kluzná injektáž přes injekční 
otvory, které byly osazeny po obvodu železobetonové roury TZT 160/200. Ražba probíhala 
v nepřetržitém provozu, kdy za jednu směnu byly vyraženy 2 m protlaku. Celková doba 
samotné ražby všech tří úseků byla 3 měsíce. V dokončeném protlaku byla na dno 
zatlačeného potrubí položena betonová kyneta, vyztužená pomocí ocelových sítí. 

Obr. 2: Pohled do vyraženého protlaku z ŽB potrubí DN 1600 
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Obr. 3: Pohled na protlak s již provedenou betonovou kynetou 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hlavním důvodem pro použití bezvýkopové technologie byl požadavek na minimální 
omezení dopravy na podcházených kolejích. Proto také veškerý přesun stavebního a 
vytěženého materiálu pobíhal pouze po kolejích, bez možnosti výluk, což vyžadovalo 
precizní koordinaci prací a to nejvíce ovlivnilo celkovou dobu výstavby. 

 

Obr. 4:  Celkový pohled na dokončené dílo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letiště Ostrava – Rozšíření odbavovací plochy pro letadla  - 1. etapa  
V roce 2010 realizovala naše společnost dva protlaky ocelové chráničky DN 700 na 

stavbě „Letiště Ostrava – Rozšíření odbavovací plochy pro letadla  - 1. etapa“. Protlaky 
slouží k převedení šestnáctiotvorové kabelové trasy pod stávajícími zpevněnými plochami 
letiště EXIT 1 a EXIT 2. Protlak pod EXITem 1 byl navržen v délce 34,0 m, pod EXITem 2 
v délce 38,0 m. Vzhledem k předpokládané geologii, tvořené čistými hlínami, byla pro 
realizaci protlaků zvolena technologie horizontálně řízeného vrtání strojem GRUNDODRILL 
25 N. Tato technologie byla zvolena i proto, že jedním z požadavků objednatele byla co 
nejrychlejší doba realizace. V prvotním návrhu se počítalo s termínem čtyři dni na jeden 
podvrt (bez přípravy startovacích jam).   
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Obr. 5: Vrtná souprava GRUNDODRILL 25 N na ploše ostravského letiště 
 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh výstavby 
Po vyhloubení svahované startovací jámy, byl postaven stroj Grundodrill 25 N cca 15 m 

za startovací jámu. Prvním krokem celé realizace bylo provedení pilotního vrtu v celkové 
délce cca 55 m (38 m protlaku + 15 m náběh vrtu). Po jeho dokončení byl vrt postupně 
v šesti krocích rozšiřován až na průměr 920 mm. Do takto připraveného vrtu byla opět 
osazena rozšiřovací hlava DN 920, za níž byla zapojena ocelová chránička DN 700. Protlak 
pod EXITEM 1 byl proražen za čtyři dny a pod EXITEM 2 za tři dny. Během celé doby 
výstavby práce znesnadňovalo nepříznivé počasí. Teploty se přes den pohybovaly kolem 
nuly a v noci klesaly až na – 10°C. Proto byl nad vrtnou soupravou vztyčen stan, který byl 
celou noc temperován, aby nedošlo k zamrznutí a následnému poškození stroje.  

Obr. 6: Situace stavby s vyznačenou polohou protlaků ocelové chráničky DN 700 
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Obr. 7: Příprava potrubí před zatažením 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karviná – rozšíření kanalizace, kanalizace Darkov – protlaky 
kameninového potrubí DN 300 a DN 400 

 

V rámci výstavby kanalizačního systému města Karviná realizovala OHL ŽS, a.s. stavbu 
č. 10 „Kanalizace Darkov“. Bezvýkopová technologie byla použita zejména na ulici 
Lázeňská, hlavní příjezdové trase do lázní Darkov. Její aplikace byla příhodná také v úzkých 
bočních uličkách, kde by užití otevřeného výkopu bylo kvůli poloze jednotlivých inženýrských 
sítí velmi komplikované. Dalšími důvody pro zvolení bezvýkopové technologie byly vysoká 
hladina podzemní vody a geologie. Trasa kanalizace prochází původním řečištěm řeky Olše. 
Díky tomu se v celé trase mikrotuneláže vyskytovaly štěrkopísky s velikostí zrn do 12 cm. 
Celá trasa kanalizace byla budována pod hladinou podzemní vody, která byla odčerpávána 
v prostoru startovací šachty. Pro samotnou realizaci byl zvolen stroj PERFORÁTOR PBA 
150. 

Obr. 8: Protláčecí souprava PERFORÁTOR PBA 150 při zatlačování ocelové 
výpažnice 
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Průběh výstavby 
Bezvýkopová technologie byla využita na stokách A, A 3 a A 5. Na 122 m dlouhém úseku 

stoky A má kanalizace profil DN 400.  Dalších 234 m kanalizace pokračuje v profilu DN 300. 
Na zbylých stokách (A 3, A 5) bylo použito kameninové potrubí DN 300 o délkách 82 a 125 
m. Celková délka mikrotuneláže je 572 m.  Jelikož se kanalizace realizovala na poměrně 
rovinatém úseku s malým převýšením, pohyboval se spád od 3 do 9 ‰. Přesnost vrtu pro 
tento minimální spád byla zajištěna laserovým naváděním vrtné soupravy. Po provedení 
pilotního vrtu a jeho kontrolním zaměření, následovalo odvrtání pomocí šneků umístněných 
v ocelových výpažnicích. Po odvrtání celého úseku byly šneky vytaženy, čímž došlo 
k vyčištění celé kolony od vyvrtaného materiálu. Posledním krokem bylo vytlačení ocelových 
výpažnic z vrtu pomocí kameninového potrubí. Délka jednotlivých vrtaných úseků se 
pohybovala od 20 do 58 m. Průměrná produktivita dosahovala u potrubí DN 400 šesti metrů 
a u potrubí DN 300 12 m hotového díla za směnu. 

 

Obr. 9: Pohled do kanalizace z kameninového potrubí DN 300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 
Na všech uvedených stavbách se použití bezvýkopové technologie ukázalo jako velmi 

výhodné technologické řešení. Při jeho aplikaci nebyla omezena dopravní obslužnost 
dotčených oblastí a byl minimalizován dopad výstavby na sousedící objekty. Díky vhodně 
zvolené technologii a odbornému vedení byly výše uvedené stavby předány včas a 
požadované kvalitě.   
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Možnosti uplatnění bezvýkopových technologií 
při řešení geotechnických problémů 

 

Karel Vojtasík, 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Česká Republika 

 

Příspěvek nastiňuje možnosti uplatnění bezvýkopových technologií, které  leží mimo 
tradiční oblast výstavby městských inženýrských sítí, k  řešení některých geotechnických 
problémů a v dalších perspektivních oblastech, jejichž vznik a vývoj jsou iniciovány 
uspokojováním společenských potřeb.  

Úvod 
Bezvýkopové technologie slouží k výstavbě podpovrchových líniových děl – ukládání 

portubí, kruhového průřezu, jehož poloměr se pohybuje v rozmezí cca od  80 do 900 mm 
(tzv. neprůlezný průřez). Materiál a konstrukce stěn potrubí jsou určeny  účelem, kterému má 
dílo sloužit. Díla, respektive jejich dílčí úseky, jsou buď přímá    horizontání, nebo 
subhorizontální s mírným úklonem. Některé bezvýkopové technologie však mohou rovněž 
realizovat i díla s proměnlivým úklonem a  trasou. Z hlediska možnosti řízení směrových 
parametrů děl, se bezvýkopové technologie dělí na směrově neřízené s konstantními 
směrovými parametry, nebo řízené s možností měnit plynule směrové  parametry děl.  

Uvedená charakteristika předurčuje užití bezvýkopových technologií k provádění široké 
škály městských inženýrských sítí,  kde dnes tyto technologie nacházejí nejčastější 
uplatnění. Uplatnění bezvýkopových technologií nekončí výstavbou inženýrských sítí. 
Možnosti jejich uplatnění jsou mnohem širší.  

Mimo oblast výstavby městských inženýrských sítí se nabízí možnost jejich využití jak při 
řešení některých standardních geotechnických problémů, tak  v zcela nových oblastech, 
například v energetice, která má mimořádný impakt na životní prostředí. 

Oblast geotechniky  
 V oblasti geotechniky bezvýkopové technologie nabízí alternativní metody k řešení  dvou 

druhů geotechnických problémů.  Jsou to odvodnění a stabilizace prostředí. Řešení obou 
problémů neoddělitelně doprovází i dopady environmentální. 

Výstavba odvodňovacích systémů je založena na tradičním účelu bezvýkopových 
technologií, kterým je realizace kolektoru. V praxi se může jednat například o podpovrchové 
odvodnění svahu zářezu v zeminách. Odvodňovací systém tvoří soustava drenážních hadic, 
uložených bezbýkopovou technologií. Toto řešení může být  alternativou k tradičnímu 
odvodnění svahu kamennými odvodňovacími žebry (obr. 1).  

Druhým příkladem,  kde lze uplatnit bezvýkopové technologie, je odvodnění 
sesouvajícího se svahu.  Toto  je dnes prováděno soustavou přímých subhorizontálních vrtů 
vystrojených ocelovou výpažnicí. Odvodňovací vrty jsou zpravidla umístěny na několika 
horizontech svahu. Odvodňovací vrty jsou vedeny až k smykové ploše. Odvodňování je 
realizováno jen na krátkém úseku, který je vymezen oblastí průsečíku odvodňovacího vrtu se 
smykovou plochou.  Bezvýkopové technologie nabízí  alternativu řešení odvodnění pomocí 
soustavy odvodňovacích vrtů,  vedených po směru sklonu svahu   podél předpokládané 
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smykové plochy (obr.2). V tomto případě bude účinnost odvodnění mnohem vyšší. Soustava 
odvodňovacích vrtů vytvoří drenážní horizont uvnitř svahu, který zásadně změní režim 
proudění podzemní vody. Podzemní voda z tělasa sesuvu bude směřovat k uměle 
vytvořenému drenážnímu horizontu. Změnou směru proudění podzemní vody bude také 
ovlivněn stav napjatosti v tělese svahu, dojde zde k přírůstku   efektivních napětí a tím i k  
nárůstu smykové pevnosti prostředí a k zvýšení stupně stability svahu. 

 
     Obr.1 Odvodnění  svahu zárezu                      Obr.2 Odvodnění  sesouvajícího se svahu  

V obou případech odvodnění je potřeba, aby odvodňovací vrty byly realizovány metodou, 
která je směrově řízená. V prvém případě je zapotřebí, aby odvodňovací systém kopíroval 
povrch terénu svahu, v druhém případě pak tvar smykové plochy. 

Při stabilizaci prostředí je bezvýkopovou technologií do prostředí zaváděn liniový prvek, 
který nebude vykonávat funkci kolektoru, ale bude plnit funkci statickou. Prostřednictvím 
líniového prvku mohou být přenášeny, buďto tahové síly, nebo prvkem mohou být zachyceny  
zemní tlaky, zabráněno nadměrným deformacím nebo stabilizováno okolní nestabiliní 
prostředí. Stabilizační prvek bude namáhan v tomto případě ohybem. K stabilizaci prostředí, 
nebo k zachycení zemních tlaků nestačí jediný líniový prvek, ale je k tomu zapotřebí několika 
prvků, uspořádaných do struktury, která má charakter hnaného pažení. Z  prvků je možno 
vytvořit dva typy struktur, rošt, nebo stěnu (obr.3). 

 

                 

Rošt Stěna 

Obr.3  Struktury stabilizace prostředí 

 U roštových struktur, na rozdíl od stěnových struktur, prvky nemají vzájemný přímý 
kontakt a jsou v prostředí umístěny s určitou pravidelnou roztečí.  Roštové struktury  jsou 
vhodné k stabilizaci zemních tlaků v soudržných zeminách. Naproti stěnové struktury jsou 
vhodné pro stabilizaci nesoudržných zemin.  Obě struktury zpravidla slouží k dočasné 
stabilizaci prostředí a mohou být uplatněny při výstavbě krátkých horizontálních liniových děl, 
například  při zřizování průchodů v tělesech násypů dopravních komunikací. V tomto případě 
lze aplikovat neřízenou bezvýkopovou technologii horizontálního beranění ocelových trub. 
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Oblast energetiky 
Bezvýkopové technologie zasahují i do oblasti životního prostředí.   Oblast výstavby 

městských inženýrských sítí může být považována za jednu z nich. S životním prostředím 
dnes úzce souvisí téměř všechny aktivity člověka.  Pro některé z nich mohou být právě 
bezvýkopové technologie východiskem, které naplňuje princip tzv. udržitelného vývoje lidské 
společnosti. Například oblast energetiky, přesněji řečeno geoenergetiky. Z horninového 
prostředí můžeme čerpat geotermální energii, nebo obráceně prostředí by mohlo sloužit 
k dočasnému ukládání tepelné energie, která  by v období potřeby mohla být čerpána zpět. 
Obrázek č. 4 uvádí schéma čerpání geotermální energie z vodonosného souvrství soustavou 
horizontálních vrtů  - horizontálního tepelného výměníku, který může být proveden 
bezvýkopovou technologií.  Ukládání tepelné energie je založeno na stejném principu. 
V tomto případě však bude zapotřebí vytvoření dvou výměníkových systémů  (obr. č.5). 
Jeden bude tepelnou energii přivádět a druhým bude akumulovaná tepelná energie 
z prostředí opět čerpána zpět. K provedení výměníků mohou být aplikovány bezvýkopové 
technologie. Aby uvedené systémy byly funkční je samozřejmé splnění řady dalších 
podmínek. V případě pouhého čerpání tepelné energie musí ve vodonosném horizontu 
podzemní voda proudit tak, aby ochlazená odtékající podzemní voda byla nahrazena 
přítékající vodou o vyšší teplotě. V druhém případě, ukládání tepelné energie, bude třeba 
zajistit, aby dodaná tepelná energie zbytečně neunikala z oblasti, do které bude ukládána. 
V případě vodonosných horizontů je třeba zvolit horizont, ve kterém podzemní voda 
neproudí, nebo vybudovat v něm umělé bariéry, které budou bránit jejímu pohybu a tím i 
ztrátám energie.  

            

Proudění Vodonosný 

 horizont
Bariéra 

   Obr. 4 Čerpání geotermální energie                       Obr. 5 Ukládání tepelné energie 

Výstavba horizontálních tepelných výměníků by mohla být proveditelná směrově řízenými 
bezvýkopovými technologiemi. Současné bezvýkopové technologie však budou muset být 
dále rozvíjeny a zdokonaleny tak, aby svými technickými parametry pokryly podmímky 
realizace horizontálních výměníků. Půjde o zvýšení jejich hloubkového dosahu, délky 
realizovaných úseků a především zdokonalení a vývoj kontrolních a řídících systémů, které 
zajistí spolehlivost a přesnost ukládání   kolektorové sítě. 

Závěr 
Článek uvedl některé oblasti, ve kterých by se mohly úspěšně uplatnit bezvýkopové 

technologie. 

Jsou zde zmíněny odvodňování a stabilizace svahů a svahových sesuvů a výstavba 
stabilizačních konstrukcí krátkých líniových horizontálních geotechnických staveb. 

Oblast environmentální je zde zastoupena pouze jedním, společensky aktuálním a velmi 
významným tématem, kterým je využití  hornihového prostředí k energetickým účelům. 
V tomto případě se jedná o  globální problém. Projekty související s energetikou vždy 
zasahují do životního prostředí a všechny způsoby jak dopady minimalizovat, nebo i 
eliminovat mají mimořádnou cenu. Tato oblast se může pro bezvýkopové technologie 
v budoucnu stát dominantní, podobně jako je tomu již u oblasti výstavby městských 
inženýrských sítí.  
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Praktické poznatky a zkušenosti získané při 
provádění sanací a oprav podzemních objektů 

Ing. Zdeněk Cigler 

Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, 716 03 
Ostrava-Radvanice, tel. 00420 596 232 803, fax: 00420 

596 232 993, e-mail: zdenek.cigler@minovaint.com

Autor v příspěvku upozorňuje na různé poruchy ostění liniových podzemních objektů 
a seznamuje s prováděním speciálních technologií využívaných pro utěsňování a 
zpevňování ostění podzemních objektů. Jedná se zejména o chemické injektáže a speciální  
způsoby kotvení, které byly prováděny při opravách a sanacích významných podzemních 
objektů jakými jsou štolové přivaděče pitné vody (Želivka, Běleč, Podhradí-Dolejší Kunčice), 
různé tunelové a jiné podzemní stavby. 

Aplikace těchto technologií se velmi osvědčují při zajišťování bezpečného stavu 
podzemních objektů tak, aby splňovaly požadavky Vyhlášky č. 49/2008 Sb. ČBÚ o 
požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. 

 

Úvod 
V České republice, ale samozřejmě i v jiných zemích existuje kromě velkých tunelových 

staveb také velké množství různých liniových podzemních objektů, které jsou provozovány 
a spravovány různými provozovateli a majiteli. Jedná se zejména o různé obslužné 
a technologické štoly a kanály, štolové přivaděče vody, kanalizační sběrače a stoky a další 
díla, která zpravidla provozují vodohospodáři, energetici a různé velké výrobní podniky. 

Ve svém příspěvku se budu zabývat poruchami ostění těchto liniových objektů, opravami 
porušeného ostění a specifickými problémy, které je nutné při provádění oprav řešit. Budu se 
zabývat podzemními objekty, které do 1. března 2008 nespadaly pod působnost Státní 
báňské správy. Požadavky k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů jsou stanoveny 
Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 49/2008 ze dne 4. února 2008. 

V příspěvku popisované způsoby provádění oprav a sanací ostění podzemních objektů 
se velmi osvědčují při zajišťování bezpečného stavu těchto objektů tak, jak to vyžaduje jejich 
dlouhodobá životnost a také dozor Státní báňské správy.  

 

1. Některé poruchy ostění podzemních objektů 
Pro dlouhodobou a bezpečnou provozuschopnost liniového podzemního objektu 

z hlediska jeho stability je snad nejdůležitější stav jeho ostění, zejména jeho celistvost a stav 
horninového či zeminového prostředí za ostěním objektů. Z praxe však víme, že u mnoha 
podzemních liniových objektů je jejich ostění porušeno celou řadou méně závažných či 
závaznějších nebo dokonce nebezpečných defektů, které zde vznikly z různých příčin. 
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Jedná se především o: 

• různé lokální defekty malého rozsahu jako jsou malé bodové otvory v ostění např. 
otvory po zkorodovaných rádlovacích drátech, po různých zkorodovaných kotevních 
prvcích nebo zkorodované ocelové výztuži v místech s nedostatečným krytím betonové 
směsi. 

• lokální defekty většího rozsahu jako jsou větší nepravidelné otvory o velikosti několika 
centimetrů či decimetrů nebo plošné defekty, které jsou zpravidla tvořeny kumulací více 
menších otvorů v ploše několika decimetrů čtverečních. Tyto defekty vznikly v mnoha 
případech již v době výstavby díla např. nedostatečným hutněním betonové směsi, 
nedokonalým vyplněním vrchlíku  díla nebo v místech průsaků či slabších přítoků vody, 
které negativně ovlivnily kvalitu prováděné betonáže 

• různé liniové defekty jako jsou podélné a příčné trhliny. Zpravidla se jedná o kombinaci 
tahových a smykových trhlin. Tyto defekty vznikají z mnoha různých příčin, např. vnějším 
nebo vnitřním dynamickým namáháním ostění, různými pohyby okolního masivu, 
nedokonalým provedením ostění, sníženou pevností betonu ostění, dlouhodobým 
působením podzemní vody apod. Mezi liniové defekty ostění je také možné zahrnout 
nedokonale utěsněné pracovní spáry, které jsou v častých  případech příčinou mnohých 
problémů.  

    
                         Štolový přivaděč pitné vody                              Štolový přivaděč Švařec - Běleč 
                   silný lokální přítok v klenbové části                            - podélná trhlina v ostění díla 

  
Kanalizační sběrač – podélné a příčné trhliny v cihlovém ostění 
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2. Negativní vliv pronikající vody 
Defekty ostění uvedené v předcházející stati postupně zhoršuje a rozšiřuje dlouhodobé 

působení pronikající vody. Zpravidla se jedná o pronikání podzemní vody ostěním směrem 
dovnitř objektu, u štolových tlakových přivaděčů vody může naopak docházet k pronikání 
vody ostěním směrem do okolního masívu.  

Ať už voda proniká ostěním v kterémkoliv směru bude její dlouhodobé proudění vždy 
zhoršovat technický stav ostění a stav prostředí v bezprostředním okolí ostění. 

Zpočátku se jedná o slabý lokální průsak nebo slabý přítok několikamilimetrovým 
otvorem nebo nepatrnou trhlinou. Zpravidla takovémuto malému průsaku nebo přítoku není 
věnována dostatečná pozornost. Provozovatel objektu se obyčejně začne zajímat až o 
výraznější a silnější lokální nebo liniové přítoky. Zřejmě nikdo nepochybuje, že i z velmi 
malého trvalého průsaku nebo přítoku vody se postupem času stává přítok větší, 
intenzivnější, otvory v ostění se postupně zvětšují, za ostěním se postupně vyplavováním 
jemných trakcí z okolního prostředí vytváří větší či menší kaverna.  

Takováto kaverna je potenciálním zdrojem nebezpečí. Její pomalé zvětšování může 
časem dosáhnout takového rozsahu, že působením různých vlivů může dojít k náhlé ztrátě 
stability, k  prolomení kaverny a tím k následné destrukci již narušeného ostění díla a k  
průvalu zemin a hornin do díla. Samozřejmě prolomení kaverny s následným  průvalem se 
nutně musí projevit na povrchu terénu. Z minulosti jsou známy z České republiky i ze 
zahraničí případy, kdy došlo zejména v městské zástavbě k velmi závažným havarijním 
propadům povrchu, při kterých vznikly velké škody na majetku i na lidském zdraví, bohužel 
někdy také došlo ke ztrátám na životech. 

    

obým působením pronikající vody 

 provádění oprav 
ing se utěsňováním a opravami ostění 

 zabývá od roku 1997, tedy třináct let. Za tuto dobu 
ění celé řady více či méně významných 
ch jsme získali mnoho cenných zkušeností, 

ů a pracovních postupů. V současné době 
jší následující způsoby provádění oprav. 

 

.1. Utěsňování průsaků a přítoků vody 
Za nejvhodnější technologii pro utěsnění různých nežádoucích  průsaků a přítoků vody v 

ostění považujeme jednoznačně nízkotlakou injektáž dvousložkovými polyuretanovými 

Porucha ostění vzniklá dlouhod

 

3. Některé osvědčené způsoby
Naše společnost, resp. realizační divize Grout

podzemních liniových objektů intenzívně
bylo úspěšně provedeno utěsnění a zpevn
podzemních liniových objektů. Při těchto prací
ověřili jsme celou škálu různých materiál
považujeme za osvědčené a nejspolehlivě

3
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pry mi pryskyřicemi typu 
Car nou napěněnou hmotu 

         

ktáží 

ři kterém je dutina 
vy  je zhotoveno a do dutiny vloženo a 
př íložným kovovým nebo dřevěným 
bedn y nízkotlakou injektáží jedno či 

řípadech speciální injekční 

Za osvědčenou t me tzv. „armovanou 
injektáž“. Jedná se p í injektáž trhliny. Do 
jednotlivých injekčních vrtů, zpravidla průměru 14 mm, jsou před provedením injektáže 
vloženy výztužné ocelové nebo i sklolaminátové  pruty, případně nerezové pruty o průměru 
10 to prutů prakticky stávají malé svorníky, 
doc

skyřicemi typu CarboPur nebo jednosložkovými polyuretanový
boStop , které při styku s vodou zvětšují svůj objem a vytvářejí pev

s uzavřenými póry. V některých specifických případech je vhodné použít nízkotlakou injektáž 
metakrylátovými gely typu CarboCryl. Pro provádění nízkotlaké injektáže se nejvíce 
osvědčilo použití jednoduchých mechanických pakrů o průměru 13 mm , které jsou upínány 
do injekčních maloprůměrových vrtů, zpravidla o průměru 14 mm. Injektáž je pak prováděna 
speciálními injekčními čerpadly pro jedno či dvousložkové pryskyřice nebo pro metakrylátové 
gely. 

Utěsnění průsaků a přítoků vody chemickou inje

 

3.2. Opravy větších otvorů a dutin v ostění 
Pro opravy větších dutin v ostění se osvědčil pracovní postup, p

čištěna mechanicky nebo tlakovou vodou, následně
ikotveno ocelové armování, prostor dutiny je uzavřen př

ěním a následně je provedeno vyplnění celé dutin
dvousložkovými polyuretanovými pryskyřicemi a v některých p
cementovou směsí. 

3.3. Opravy trhlin v betonovém a zděném ostění 
echnologii pro opravu trhlin v ostění považuje
rakticky o nízkotlakou utěsňovací či zpevňovac

– 12 mm. Po provedení injektáže se z těch
hází tím k tzv. „sešití trhliny“ Trhlina je po takovéto injektáži utěsněna a současně kvalitně 

zpevněna právě těmito ocelovými svorníky. Pro opravy trhlin v ostění podzemních objektů se 
díky svým mechanickým vlastnostem nejvíce osvědčily dvousložkové polyuretanové 
pryskyřice. 
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3.4 Vyplňování kaveren za ostěním, kotvení ost
Pro vyplňování různých kaveren za ostěním 

napěněnými polyuretanovými pryskyřicemi, v ně
speciální cementovou směsí. Tyto výplňové inje
instalované ocelové nebo plastové plnící trubky. V 
díla kotvit do okolního masívu se velmi osvědč
nebo typu Titan. 

    

Zpevňování a stabilizace ostění kotvením a výplňovou injektáži 

4. Různé problémy při provádění oprav podzemních objektů 
Musíme si uvědomit, že jakékoliv práce, které je potřeba provádět ve stísněných 

podzemních objektech budou vždy pracemi ve ztížených, mnohdy v extrémních pracovních 
podmínkách. Při zajišťování těchto prací je nutné řešit celou řadu specifických, organizačních 
a personálních záležitostí.  

 

4.1. Specifické pracovní prostředí 
Při opravách a sanacích liniových podzemních objektů můžeme z hlediska pracovního 

prostředí očekávat pouze samé nepříjemnosti: 

Oprava defektů v ostění těsnící a výplňovou injektáží  

ění 
se nejvíce osvědčila nízkotlaká injektáž 

kterých specifických případech pak injektáž 
ktáže jsou zpravidla prováděny přes předem 

případech, kdy je nutné ostění liniového 
ily injekční zavrtávané kotevní tyče typu R 
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• stísněné pracovní prostory 

• komplikované přístupové cesty na pracoviště 

• velké vzdálenosti pracoviště od vstupu do objektu 

• hygienicky obtížné a nepříjemné prostředí – tma, zima, mokro, nepříjemný zápach, 
nebezpečí infekce  

• zpravidla neexistence přípojek energií 

• zpravidla velmi krátký čas na provedení potřebných  prací 

• možnost výskytu složení  ovzduší, jehož složení nevyhovuje hygienickým normám ( 
snížený obsah kyslíku, metan, sirovodík aj.) 

Práce ve ztíženém prostředí – kanalizační sběrače  

v mnoha případech nutné řešit celou řadu 

ateriálů na pracoviště – speciální vozíky, 
 nádoby, vše musí být připraveno „na 
tě, není vyloučena ani svislá doprava 

•  nutno řešit přívod nebo instalace rozvodu elektřiny, stlačeného 
 akumulátorových zařízení, v některých případech 

řízení lidská síla 

•

            

 

4.2. Specifické technické problémy 
Z hlediska technického zajištění prací je 

technických detailů: 

• speciální zařízení pro dopravu techniky a m
vrátky pro úklonnou  i svislou dopravu, dopravní
míru“ dle konkrétních podmínek daného pracoviš
osob s použitím  lezeckých a záchranářských prostředků 

pohonné energie –
vzduchu, hydraulického okruhu, použití
musí být použita pro pohon potřebných za

 osvětlení pracoviště 
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• větrání pracoviště, měření složení ovzduší 

komunikační prostředky – vysílačky, zác• hranářská pojítka pro zajištění vzájemné 
komunikace mezi pracovišti, zvuková a světelná signalizace 

• zajištění hygieny práce – speciální osobní ochranné prostředky a pomůcky 

• ochrana životního prostředí – použití  zařízení zabraňující znečištění nebo kontaminaci 
vod 

• způsob dokumentování prováděných prací 

• zajištění bezpečnosti pracovníků proti vn
k neočekavanému napouštění díla vodou apod. 

    

Štolový přivaděč pitné vody Želivka – speciální dopra ní vozík , spouštění pracovníků do štoly 
větracím komínem 

 

.3. Specifické lidské zdroje 
ální pozornost technickému zajištění prací, tak je 

tak

•  byla i malá  skupina schopna 

• 
ědomovat svou osobní 

ve skupině, každý pracovník musí být vtažen do řešení problému  

 zdatnost a psychickou odolnost ve ztížených 

ějším vlivům, např. aby nedošlo 

v

4
Podobně jako je třeba věnovat maxim

é nutné dobře sestavit složení pracovní skupiny a vybrat jednotlivé pracovníky, kteří musí 
splňovat tyto předpoklady: 

• zodpovědný technik, který práce řídí  musí mít patřičné odborné znalosti a  praktické 
zkušenosti, musí být schopen pružně řešit případné změny podmínek a rozhodovat o 
změnách technického řešení 

složení pracovní skupiny musí být víceprofesní tak, aby
řešit problém komplexně 

všichni pracovníci skupiny musí být dobře seznámeni s problémem a s úkoly, které se od 
nich očekávají, všichni pracovníci ve skupině si musí uv
odpovědnost a svou roli 

• všichni pracovníci musí mít dobrou fyzickou
podmínkách 

• vedoucí pracovník musí umět dobře se svými podřízenými komunikovat a musí dokázat 
práci svých podřízených také patřičně finančně odměnit. 
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                    Štolový přivaděč Švařec - Běleč 
           - stabilizace ostění štoly kotvaním 

 

Od r. 2003 postupně prováděno utěsňování velmi 
 podzemní vody. Pracoviště jsou v současné době  

se do štoly vstupovalo úpadnicí Brtnice, která 
ce 2008 proto bylo vybudováno ve svislém  

dělení. Ve štole nelze z více důvodů použít 
no speciální čerpadlo poháněno 

Štolové přivaděče průměru 2,1 m ošlo ke vzdálenosti 70 až 85 m od 
stupního portálu  Běleč I. k podélnému roztržení ostění ve vrchní části profilu. V obou 
tolách byly až ve vzdálenostech 500 m od portálů prováděny rozsáhlé sanace trhlin, 

pra , opravy otvorů v ostění a  rozsáhlé výplňové injektáže 
kav

zem ě vznikl na ulici, v místě autobusové zastávky, propad o 

pro tup do díla byl možný pouze kanalizační šachticí průměru 600 

zác
inje

 

                    Štolový přivaděč Želivka                     
       - utěsňování přítoků chemickou injektáží                

5. Některé příklady z praxe 

Štolový přivaděč pitné vody Želivka 
Délka štoly je 51,3 km, průměr 2,6 m. 

silných lokálních a liniových přítoků
vzdálena od vstupů 800 – 1000 m. V  minulosti 
však byla od pracovišť vzdálena 8-9 km, v ro
větracím komínu v Jesenici u Prahy lezní od
žádnou pohonnou energii, pro injektáž je proto  používá
lidskou silou. 

Štolové přivaděče pitné vody Švařec – Běleč I.   , Běleč II. – Štěpánovice 
,  v roce 2005 d

v
š

covních spar, lokálních přítoků
eren za ostěním. 

Pro práce ve velkých vzdálenostech  byly používány elektrocentrály a injekční a vrtací 
technika s pohonem hydraulickým a pneumatickým. 

Kanalizační sběrač, Ostrava, Novoveská ulice 
V roce 1998 došlo k havárii kanalizačního sběrače prolomením  letité kaverny a k průvalu 
in do kanalizační štoly. Současn

rozměrech cca 5 x 3 m do hloubky cca 3 – 4 m. K havárii došlo v nočních hodinách a zřejmě 
to nebyl nikdo zraněn. Vs

mm a práce bylo nutné provést za provozu splaškové  kanalizace. Z povrchu byl proveden 
komunikační vrt průměru 150 mm, kterým byly na pracoviště přivedeny veškeré energie, 

hranářská pojítka pro komunikaci s povrchem i injekční hadice (injekční čerpadlo a 
kční hmoty byly umístěny   na povrchu). 
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Závěr 
Příkladů z praxe by samozřejmě bylo možné popsat mnohem více, v příspěvku však není 

tolik prostoru. Závěrem je třeba zdůraznit, že pro zajištění dobrého stavebně technického 
stavu liniových podzemních objektů je třeba jejich prohlídky provádět pravidelně, věnovat 
pozornost i zdánlivě slabým přítokům a průsakům vody. Opravy průsaků, přítoků vody a 
vznikajících kaveren  pokud možno neodkládat, protože čas a pronikající voda pracují trvale 
proti dobrému technickému stavu ostění podzemních objektů. 
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Trouby z tvárné litiny – materiál vysokých parametrů 
pro bezvýkopové technologie obnovy a pokládky 

vodovodních a kanalizačních sítí 
 

Ing. Juraj Barborik 
 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 
 

Mobil: 606 938 254, E-mail: juraj.barborik@saint-gobain.com, http://www.trubnisystemy.cz
 
   V současnosti je nutné vybudované potrubní sítě opravovat a vyměňovat.  
Výstavba a rekonstrukce vodovodního a kanalizačního potrubí pomocí progresivních  
a technicky vyvinutých bezvýkopových technologií se rozvíjí především v intravilánu. Tyto 
nové technologie výstavby a  obnovy potrubních sítí nacházejíí stále častěji uplatnění i  
v extravilánu, zejména při křížení vodních toků, komunikací, při vedení trasy přes chráněné 
přírodní území a další. 
   Na rozvoji  bezvýkopových technologií má v posledních deseti letech rozhodující a výrazný 
podíl i trubní materiál z tvárné litiny. Vysokými mechanickými a dalšími užitnými vlastnostmi 
trub z tvárné litiny je dosažena vysoká bezpečnost a dlouhá životnost obnoveného nebo 
nově položeného  potrubí. 
   Bezvýkopové systémy pokládky potrubí mají technické i ekonomické výhody a přednosti. 
K využití všech těchto výhod jsou k dispozici i bezpečné a spolehlivé  hrdlové trouby z tvárné 
litiny. Vysoký stupeň bezpečnosti trub z tvárné litiny je dosažen vynikajícími mechanickými 
vlastnostmi materiálu tvárné litiny při extrémním namáhání bez poškození. Zvýšené nároky 
na trubní materiál  jsou splněny vysoce zatížitelnými troubami z tvárné litiny s pružnými 
násuvnými zámkovými hrdlovými spoji.  
   Pro veškeré bezvýkopové technologie jsou k dispozici trouby se speciální povrchovou 
ochranou vrstvou z cementové malty ZMU a polyetylenovou popřípadě polyuretanovou 
ochrannou vrstvou STANDARD TT. Vrstva z cementové malty ZMU je vysoce mechanicky 
zatížitelná a 100% zabrání poškození žárového zinkování. Současně speciální povrchové 
ochrany umožňují pokládku i ve velmi vysoce agresivním půdním prostředí. Použití 
standardní povrchové ochrany je možné po dohodě mezi investorem, zhotovitelem  
a dodavatelem trubního materiálu při použití doplňujících technických opatření. 
   Zámkové pružné násuvné spoje s dovoleným úhlovým odkloněním umožňují provádět 
prostorové polygony. Doposud se realizovala potrubí v délce jednoho vtažení několik stovek 
metrů a velkých jmenovitých průměrů. 
   V mnoha evropských městech dnes dosahuje obnova potrubních sítí bezvýkopovou 
metodou významný podíl. 
 
Mechanické vlastnosti trub z tvárné litiny 
Při mechanickém namáhání selhávají tvrdé a křehké lámavé trouby tak, že se v nich vytvoří 
skořápkové trhliny, u kterých při přetížení vznikne otvor nebo lom. Měkké trouby se deformují 
a protahují, čímž vniká zeslabení stěny potrubí vedoucí k poškození. 
U tvárné litiny je velká část energie přeměněna v elastickou deformaci, což je doloženo 
vysokou měrnou přetvárnou prací trub z tvárné litiny (GGG). 
 
Pružné násuvné hrdlové spoje a zámkové hrdlové spoje – spoje pevné v tahu 
Hrdlové zámkové spoje pevné v tahu jsou současně  i pružné. Vývoj zámkových hrdlových 
spojů s osovým odkloněním byl důležitým předpokladem vývoje moderní pokládky litinového 
potrubí bezvýkopovou technologií. Zámkové hrdlové spoje s návarkem a s prodlouženým 
hrdlem UNIVERSAL s odlitou jistící komorou jsou velmi vysoce zatížitelné, tj. mohou být 
použity pro zvlášť extrémní aplikace. Úhlové odklonění až 5° na každé hrdlo umožňuje 
provádět potřebné  poloměry zakřivení. U téměř všech technologických postupů 
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bezvýkopové pokládky  a obnovy potrubí se tak do definitivní trasy vtahuje kloubový řetězec 
ze zámkových litinových trub. Spolehlivost a bezpečnost litinového potrubí pro bezvýkopové 
technologie potvrzují typové zkoušky stanovené normami ČSN EN 545 a ČSN EN 598 na 
těsnost spoje proti vnitřnímu a vnějšímu tlaku i při všesměrném odklonění. 
   Charakteristickými výkonovými hodnotami potrubí pro bezvýkopové technologie jsou 
dovolená tažná síla F, dovolený provozní tlak PFA a vnější zatížení. Pro přípravu projektu 
nebo pro realizaci jsou tyto hodnoty k dispozici u výrobců trub. 
  Těsnící funkci zajišťuje speciálně profilovaný těsnící kroužek. Axiální síly vznikající při 
pokládce potrubí jsou přenášeny zámkovými spoji. 
   Systém zámkových spojů s návarky je vhodný pro veškeré bezvýkopové technologie. 
Použití systému zámkových spojů bez návarku  je nutné konzultovat s výrobcem trub. 
Pružný násuvný spoj nepřenáší axiální síly a trouby s tímto spojem lze použít za podmínky, 
že při pokládce potrubí právě tyto axiální síly nevzniknou. 
 
 

 
Obr.: Hrdlové trouby z tvárné litiny s pružným násuvným zámkovým spojem UNIVERSAL STANDARD Ve (popř. 
UNI TIS-K) 
 
 
Přednosti montáže pružných násuvných zámkových hrdlových spojů 
Systém zámkových spojů s jistící komorou umožňuje jednoduchou a tím bezpečnou montáž 
pro veškeré bezvýkopové technologie.  
Výhodou odlitého prodlouženého hrdla je jeho malý venkovní průměr. Průměrný čas 
montáže jednoho zámkového spoje je několik minut. Optimální organizací práce lze 
dosáhnout velké rychlosti pokládky potrubí u menších jmenovitých světlostí od 40 do 60 
metrů za hodinu. 
 
Speciální povrchová ochrana ZMU 
Vnitřní a vnější povlaky chrání litinovou troubu před korozí způsobovanou vodou a zeminou. 
Speciální povrchová ochrana vrstvou z cementové malty ZMU umožňuje vysoké mechanické 
zatížení povrchu trouby a je určena i do velmi silně agresivního půdního prostředí. ZMU 
umožňuje zásyp vytěženou i kamenitou zeminou a stoprocentně ochrání trouby před 
případným poškozením při použití  bezvýkopových technologií. Jde zejména o tření při 
tažení nebo tlačení půdním profilem. 
Jedná se o vnější povrchovou úpravu složenou z: vrstvy kovového zinku min. hmotnosti 200 
g/m² (min), vrstvy pojiva z dvousložkového epoxidu tloušťky 100 µm, vrstvy cementové malty 
z vysokopecního cementu min. tloušťky 5 mm vyztužené polypropylenovými vlákny. 
Cementová malta je pigmentovaná modrým barvivem pro vodovody a červenohnědým pro 
kanalizace. 
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ZMU Vyložení cementovou maltou 

 
Vrstva z cementové malty 
vyztužená vlákny 

Přechodová vrstva 
 – dvouslož. epoxid Žárové zinkování  200 g/m² 

Tvárná litina 

Obr.: Konstrukce litinové trouby s vrstvou cementové malty ZMU 
 
Vnitřní vyložení  
Trouby, které mají být použity pro zásobování pitnou vodou, jsou standardně opatřeny 
vyložením z cementové malty na základě vysokopecního cementu. Kanalizační trouby jsou 
opatřeny vyložením z cementové malty na základě hlinitanového cementu. 
 
Kvalita prováděné bezvýkopové pokládky a obnovy 
Kvalita nově položeného potrubí je závislá na kvalitě použitého trubního materiálu, která 
souvisí s dovoleným provozním tlakem, dovolenou tažnou silou a vnějším zatížením. 
Tyto parametry u jednotlivých trubních materiálů je nutné sledovat a porovnávat, aby se 
žádná část potrubí nepoškodila přílišným namáháním již při montáži a nezkrátila se tím 
životnost potrubí. 
U termoplastických materiálů je nutné brát v úvahu závislost hodnoty tažné síly na teplotě  
a době zatížení v tahu. Na rozdíl od snižování tažné síly u termoplastických materiálů nemá 
teplota, délka zatahování a zakřivení trasy žádný vliv na trouby z tvárné litiny. 
Investor a projektant může lehce provést srovnání s jinými materiály používanými pro 
potrubní sítě. 
Trouby z tvárné litiny se zámkovými hrdlovými spoji vykazují ze všech používaných materiálů 
nejvyšší kvalitativní hodnoty. 
To umožňuje v případě použití trub z tvárné litiny větší délky zatahovaného potrubí a zvyšuje 
ekonomičnost, aniž by se snížila bezpečnost a životnost potrubí. 
Trouby jsou žárově pozinkovány a pro 100% ochranu žárového zinkování u bezvýkopových 
technologií mohou být opatřeny vrstvou z cementové malty ZMU.  
Při metodě berstlining se kupříkladu nové trouby protahují mezi střepy s ostrými hranami ze 
staré roztržené trouby. Při použití metody vrtání s výplachem (HDD) může částečné 
sesypání narušit původně stejnoměrnou stěnu vrtu. 
Charakteristickými vlastnostmi vrstvy cementové malty je vysoká mechanická a chemická 
odolnost, odolnost proti rázům, úderům a oděru. 
U bezvýkopových technologií nelze vizuálně kontrolovat neporušení stěny trouby. Proto se 
doporučuje použít u bezvýkopových technologií nejrobustnějšího potrubí a vysoce 
mechanicky zatížitelnou venkovní povrchovou ochranu. 
Trouby z tvárné litiny dosahující nejvyšších hodnot měrné přetvárné práce ve srovnání  
s ostatními druhy trub nabízejí nejlepší předpoklady proto, aby byly bez poškození položeny  
i v nekontrolovatelných poměrech „uzavřeného“ způsobu montáže. Zámkové spoje  
s návarkem na hladkém konci trouby zároveň díky vysokým dovoleným tažným silám 
umožňují realizovat dlouhé úseky, aniž by hrozilo selhání spoje při zatahování. 
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Gumová manžeta
Návarek

Těsnící kroužek  Zámkový kroužek 

Spoj UNI TRI Ve = UNI TIS-K 

 

Obr.: Hrdlová litinová trouba se zámkovým spojem UNI TRI Ve = UNI TIS‐K a vrstvou cementové malty ZMU 

Praktické aplikace litinových trub pro bezvýkopové technologie 
Litinové trouby jsou vhodné pro všechny bezvýkopové technologie realizující pokládku 
nového nebo rekonstrukci starého potrubí. 
Jde zejména o: 
- výtlačně-zátažné technologie,  
- berstlining, 
- relining dlouhých úseků: vtažení nebo zatlačení nového litinového potrubí do stávajícího 
potrubí,  
- technologii horizontálního vrtání s proplachem HDD 
- technologii raketového pluhu. 
 
Obr.: Výtlačně-zátažné technologie, berstlining: montáž potrubí, hydraulický agregát, řezací hlavice 
 

       

Obr.: HDD litinové potrubí se zámkovým spojem DN 700, délka úseku potrubí 240 m, tažná síla 10 tun, doba 
zatažení 3,5 hod., realizace v  roce 2006 

    

102



 

Obr.: HDD litinové potrubí DN 600, délka úseku 1100 m, startovací a 
montážní prostor na rampě, doba celkové realizace 4 týdny, realizace v roce 
2000 

 

 

Obr.: Raketový pluh, litinové potrubí DN 150, ZMU, délka tažených úseků 126 m, 
rychlost tažení 7m/min., hloubka uložení 1,8 m, tažná síla 12,1 kN, realizace v roce 
1999 

 

 

 

 

Závěr 

Vrstva cementové malty ZMU je nejenom mechanicky zatížitelná speciální povrchová 
ochrana, ale dle norem ČSN EN 545 a ČSN EN 598 je to venkovní ochrana do velmi vysoce 
agresivního půdního prostředí. Při použití u bezvýkopových technologií chrání žárové 
zinkování a navíc prodlužuje průměrnou životnost potrubí až na 120 let. 

     

Praktické zkušenosti potvrzují, že bezvýkopové technologie obnovy stávajícího potrubí  
a realizace nového potrubí jsou obecně ekonomičtější než klasické otevřené technologie, 
zejména v intravilánu. Množství dnes již velmi vyspělých bezvýkopových technologií 
umožňuje vybrat pro každý projekt vhodnou a ekonomickou variantu. Bezvýkopové 
technologie při použití litinových trub se vyznačují vysokou účinností a rychlostí pokládky za 
každých klimatických podmínek, spolehlivostí a bezporuchovým provozem s vysokou 
hospodárností. Využitím mechanických vlastností trub z tvárné litiny, použitím bezpečných 
zámkových spojů a speciální venkovní povrchové ochrany je zajištěna realizace 
vodovodních a kanalizačních systémů nejvyšších užitných vlastností s nejdelší životnosti ze 
všech v současné době používaných trubních materiálů. 
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