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Představení společnosti VP a.s. 
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na 

území města Plzně, v bývalých okresech Plzeň – sever a Plzeň – jih a v dalších městech a 
obcích v okolí Plzně, např. Starý Plzenec, Břasy, Stod, Čižice, Plešnice a Štěnovice. 
Společnost zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro 
téměř 230 tisíc obyvatel.  

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je členem skupiny  Veolia Voda Česká republika, a.s. 

Akcionáři: 

Veolia Voda Česká republika, a.s. – 98,3% 

Město Plzeň – 1,7%                                   

V roce 2012 vyrobila VODÁRNA PLZEŇ a.s. 14 442 tis. m3 pitné vody a vyčistila 22 494 tis. 
m3 odpadní vody. 

Informace o provozované vodohospodářské infrastruktuře 
Celková délka provozované vodovodní sítě činí 1 342 km a celková délka provozované 

kanalizační sítě činí 860 km.  

Z toho délka provozované vodovodní sítě na území města Plzně činí 560,8 km a celková 
délka provozované kanalizační sítě na území města Plzně činí 516,1 km. Materiálové složení 
vodovodní a kanalizační sítě na území města Plzně – viz tabulka č. 1 a 2. 

Tab. 1: Materiál a profily kanalizační sítě – město Plzeň 

Kanalizace ‐ Plzeň / km (stav k 31.12.2012) 
% 

Rozdělení dle materiálů ‐ členění shodné s pravidly pro VUME 

kamenina  260,9  50,56 
beton  129,5  25,10 
plasty  12,2  2,37 
jiné (sklolaminát, litina,zděné)  75,9  14,71 

neurčeno  37,5  7,26 

Celkem  516,1  100,00 
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Kanalizace ‐ Plzeň / km (stav k 31.12.2012) 
% 

Rozdělení dle profilů ‐ členění shodné s pravidly pro VUME 

do 300 mm  241,5 46,80 
od 301 do 500 mm  83,0 16,08 
od 501 mm do 800 mm  44,4 8,60 
větší než 800  145,8 28,25 

neurčeno  1,4 0,27 

Celkem  516,1  100,00 

 

Zdroj: VP a.s. 

Tab. 2: Profily a materiál vodovodní sítě – město Plzeň 

Vodovod ‐ Plzeň / km (stav k 31.12.2012) 

% 

Rozdělení dle materiálů ‐ členění shodné s pravidly pro VUME 

kov  498,6  88,91 
plasty  53,6  9,56 

jiné  8,6  1,53 

Celkem  560,8  100,00 

 

Vodovod ‐ Plzeň / km (stav k 31.12.2012) 

% 

Rozdělení dle profilů ‐ členění shodné s pravidly pro VUME 

do DN 100  238,4  42,51 
DN 101‐300  214,5  38,25 
DN 301‐500  57,5  10,25 
nad DN 500  47,8  8,52 

neznámé  2,6  0,46 

Celkem  560,8  100,00 

 

Zdroj: VP a.s. 

 

Kamerový průzkum 
Podrobná inspekce stavebně technického stavu sítě je základním podkladem pro 

navrhování obnovy (rekonstrukce) kanalizační sítě. V případě plánované rekonstrukce 
komunikací, tramvajových tratí je na území města Plzně kamerový průzkum první podmínkou 
pro následné další rozhodování o obnově vodohospodářské infrastruktury (dále VHI), 
umístěné pod těmito povrchy.  

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provádí systematicky průzkum kanalizační sítě od roku 2005. Ke 
konci roku 2012 bylo zmonitorováno kamerou celkem 295,6 km provozované kanalizační 
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sítě. Z toho na území města Plzně je v současné době zmonitorováno cca 30% celkové 
délky kanalizační sítě a při současném trendu inspekce bude celá kanalizační síť na území 
města Plzně kompletně zmonitorována v roce 2033.  

 

Obr. 1: Monitorovací kanalizační vůz 

 
 

Zdroj: VP a.s. 
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Obr. 2: Grafické znázornění průzkumu kanalizační sítě 

Zdroj: VP a.s. 

 

Obnova infrastrukturního majetku 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. (dále VP) provozuje VHI na území města Plzně na základě 

smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené mezi 
naší společností a statutárním městem Plzeň. VP zajišťuje jednak opravy VHI a zároveň 
realizuje na základě smluvního ujednání obnovu VHI nepeněžní formou – tzv. „věcným 
plněním nájemného“.  Jedná se o formu, kdy část nájemného není placeno peněžní částkou 
pronajímateli (statutární město Plzeň) a je využíváno na financování obnovy VHI (investorem 
je VP).  

První zkušenosti s využitím bezvýkopových technologií má naše společnost od roku 
2003, kdy tato technologie byla použita na obnovu poškozené kanalizační sítě po povodních 
v srpnu 2002. 

Kanalizační systém byl v průběhu této povodně neobvykle zatížen tlakem vody a 
prouděním vody z přilehlých recipientů. Voda z recipientů zatopila vstupní šachty vč. uličních 
vpustí a zahltila tak kapacitu stok. Zároveň docházelo k přítoku dešťových vod z výše 
položených lokalit, které již kanalizace nemohla odvádět a docházelo tak k tlakovému 
přetížení systému, v některých lokalitách došlo až k „vyskočení“ vstupních poklopů 
kanalizačních šachet. Po opadnutí povodňové vlny bylo okamžitě zahájeno čištění 
naplavených sedimentů ze zasažených částí kanalizační sítě vč. následné inspekce 
stavebnětechnického stavu. Ta odhalila na mnoha místech poruchy typu porušení až 
destrukce potrubí, poškozené těsnění spojů, infiltrace balastních vod, poškození výustních 
objektů odlehčovacích stok, apod.    
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Na základě rozsahu a typu poškození byly následně navrženy metody k jejich odstranění 
(klasické technologie / bezvýkopové technologie). V místech, kde bylo možné využít 
bezvýkopových technologií, bylo k těmto technologiím především z časových důvodů 
přistoupeno. Dalším důvodem nasazení bezvýkopových technologií byly i problematické 
podmínky pro realizaci (historická část města, dopravně zatížené komunikace, hloubka 
uložení, apod.). V případech celkového poškození byl zvolen hadicový relining – provozní 
zkušenosti jsou dobré, po cca 10 letech provozu bez známek poškození. V případech 
lokálního poškození byla zvolena sanace pomocí krátkých vložek – provozní zkušenosti 
nejsou dobré, po cca 10 letech provozu došlo u většiny krátkých vložek ke zborcení vložky 
anebo došlo k jejich vytrhání při hydromechanickém čištění kanalizace.    

 

Obr. 3:  Destrukce krátké sanační vložky 
 

 
Zdroj: VP a.s. 

 

Bezvýkopové technologie se ve větší míře začaly využívat na kanalizační síti, neboť u 
vodovodní sítě v intravilánu se v důsledku nutnosti zásahů do povrchů u přípojek nevyužívá 
jedna z hlavních výhod této technologie. 

Přehled využívání bezvýkopové technologie od počátku jejího využívání u vodovodní a 
kanalizační sítě na území města Plzně v rámci obnovy VHI (věcné plnění nájemného - 
investor VP) v porovnání s klasickou technologií (otevřený výkop) je schematicky znázorněn 
na obr. 4 a 5. 
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Obr. 4: Vodovodní síť – porovnání využití bezvýkopové technologie 
s klasickou metodou 

  
Zdroj: VP a.s. 
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Obr. 5: Kanalizační síť – porovnání využití bezvýkopové technologie 
s klasickou metodou 

Zdroj: VP a.s. 

 
Kromě formy obnovy VHI společnost VP zajišťuje i opravy vodovodní a kanalizační sítě, 

které tvoří rovněž značnou část finančních prostředků vkládaných do infrastrukturního 
majetku. Rozsah realizací oprav kanalizační sítě za jednotlivé roky formou bezvýkopové 
technologie je znázorněn na obr. 6. 
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Obr. 6: Kanalizační síť – využití bezvýkopové technologie na opravy 

Zdroj: VP a.s. 

 

Praktické zkušenosti 
Název akce:  Oprava kanalizace – Goethova ulice 
Realizace:  2010 

Původní stoka kamenná, PF 1150/620 (z části vytesaná v pískovci/ z části zděná), rok 
výstavby 1910. Vzhledem k celkovému poškození, podmínkám pro realizaci (historická část 
města, dopravně zatížené komunikace, hloubka uložení cca 7 m, nestandardní trasa původní 
stoky) a k potřebě změny profilu, byla zvolena metoda rušení stávajícího potrubí a pokládka 
nového KT DN 400 až 1000 v ražené štole. Jedná se o ekonomicky velmi nákladný způsob, 
nicméně podmínky na stavbě prokázaly, že se jednalo o dobře zvolenou variantu řešení. 
Zkušenosti provozovatele jsou velmi dobré a pro obdobné případy tento druh použité 
technologie doporučujeme. 
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Obr. 7: Goethova ulice 

 
 

Zdroj: VP a.s. 

 

Název akce: Rekonstrukce Americké třídy, část Martinská ul. 
Realizace:   2010 

Původní kamenná stoka PF 1000/1500 (z části vytesaná v pískovci/ z části zděná), rok 
výstavby 1910. 

Vzhledem k celkovému poškození a podmínkám pro realizaci (historická část města, 
průběh ostatních inženýrských sítí, hloubka uložení cca 7 m, nestandardní trasa původní 
stoky), byla zvolena metoda obnovy stávajícího potrubí formou vydlážděním spodní 
kinety čedičovou dlažbou a sanací vrchní klenby otryskáním původní konstrukce 
s následným nanesením sanačních hmot na bázi cementu. Jedná se o ekonomicky velmi 
nákladný způsob. Podmínky na stavbě byly vzhledem k omezenému prostoru a nepřímé 
trase komplikované, nicméně po dokončení realizace bylo možné konstatovat, že se 
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jednalo o dobře zvolenou variantu řešení. Zkušenosti provozovatele s touto technologií 
jsou velmi dobré a pro obdobné případy doporučujeme. 

 

Obr. 8: Martinská ulice 

 
Zdroj: VP a.s. 

 

Název: Rekonstrukce Perlové a Veleslavínovy ulice  
Realizace:  2012 

Původní zděná stoka PF 1400/800, rok výstavby 1903. Vzhledem k celkovému 
poškození a podmínkám pro realizaci (historická část města, vysoký výskyt ostatních 
inženýrských sítí, dopravně zatížená komunikace, zkrácení doby realizace, hloubka 
uložení cca 5 m, zachování stávajícího profilu, apod.), byla zvolena metoda obnovy 
stávajícího potrubí formou hadicového reliningu (inverzní tvrzení). Jedná se o 
ekonomicky srovnatelný způsob s výkopovou metodou. Podmínky na stavbě byly 
vzhledem k celkové rekonstrukci komunikace a ostatních inženýrských sítí komplikované, 
nicméně po dokončení realizace bylo možné konstatovat, že se jednalo o dobře zvolenou 
variantu řešení. Zkušenosti provozovatele s uvedenou technologií jsou velmi dobré a pro 
obdobné případy doporučujeme. 
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Obr. 8: Veleslavínova ulice 

 
Zdroj: VP a.s. 
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Název: Obnova stoky Perlová ulice  
Realizace:  2007 

Původní zděná stoka PF 1200/760, rok výstavby 1902. Vzhledem k celkovému 
poškození a podmínkám pro realizaci (historická část města, průběh ostatních 
inženýrských sítí, dopravně zatížená komunikace, zkrácení doby realizace, hloubka 
uložení cca 5 m, zachování stávajícího profilu, apod.), byla zvolena metoda obnovy 
stávajícího potrubí formou hadicového reliningu (tvrzení UV). Jedná se o ekonomicky 
srovnatelný způsob s výkopovou metodou. Podmínky na stavbě byly vzhledem k celkové 
rekonstrukci komunikace a ostatních inženýrských sítí komplikované.  

Bohužel musíme konstatovat, že po dokončení realizace nedošlo ke 100% přilnutí 
sanační vložky ke konstrukci původního zdiva a vzniklými dutinami došlo k částečným 
průsakům odpadních vod do historického podzemí města Plzně. 
 

Název: Lokální oprava Doulevecký sběrač, Zborovská ul. 
Realizace:  2012 

Původní betonová stoka PF 1500/1500, rok výstavby 1968. Při extrémním přívalovém 
dešti 6/2012 došlo ke kapacitnímu přetížení značné části kanalizačního systému města 
Plzně. Jednou ze škod vzniklých při této extrémní srážkové události bylo poškození dna 
páteřního kanalizačního sběrače. Vzhledem k rozsahu lokálního poškození a podmínkám 
pro realizaci (průchozí profil, dopravně zatížená komunikace, hloubka uložení cca 5 m, 
zachování stávajícího profilu, apod.), byla zvolena metoda opravy stávajícího dna 
předlážděním kanalizačními cihlami. Ve sběrači byl průtok odpadních vod usměrněn vždy 
do jedné poloviny (obr. 9) tak, aby ve druhé polovině mohly probíhat stavební práce (obr. 
10). Podmínky na stavbě byly vzhledem k velikosti povodí páteřního sběrače 
komplikované (průmyslová zóna „Borská pole“). Proto bylo nutné vyrovnávat průtokové 
špičky ve sběrači regulací průtoku odpadních vod v retenčních stokách a nádržích nad 
místem opravy. Ve srovnání s výkopovou metodou se jedná se o ekonomicky výhodnější 
způsob opravy. Zkušenosti provozovatele jsou velmi dobré a pro obdobné případy 
doporučujeme. 

Obr. 9: Zborovská 

 
 

Zdroj: VP a.s 
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Obr.10: Zborovská 
 

 
Zdroj: VP a.s 

 

Název: Lokální opravy Kostincova ul., Moravská ul. 
Realizace:  2008-2011 

Původní betonová stoka DN 600, rok výstavby 1977 a kameninové potrubí DN 250 rok 
výstavby 1963. Při systematickém monitoringu kanalizační sítě patří mezi nejčastěji 
odhalené poruchy neodborně vysazená, neodborně zaslepená odbočka a prasklina. Tyto 
poruchy způsobují infiltraci balastních vod vč. jímání stavebních hmot z obsypu potrubí, 
což v důsledku může způsobovat až propady komunikací. Volba metody je dána 
podmínkami pro realizaci (rozsah a typ závady, profil stoky, dopravní zatížení 
komunikace, hloubka uložení, apod.). Pokud to podmínky dovolují, volíme nejčastěji jako 
způsob opravy těchto závad lokální bezvýkopovou opravou frézováním s následnou 
injektáží rychletvrdnoucí směsí na bázi cementu. Podmínky na stavbě jsou pak dány 
pouze dopravním zatížením komunikace (umístění techniky) a průtokem odpadních vod 
v místě opravy. Ve srovnání s výkopovou metodou se jedná se o ekonomicky výhodnější 
způsob opravy. Zkušenosti provozovatele s touto technologií jsou velmi dobré a pro 
obdobné případy doporučujeme. 
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Obr. 11: Kostincova ulice 

 
 
 

 
 

Zdroj: VP a.s 
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Obr. 11: Moravská ulice 

 
 
 
 

 
 

Zdroj: VP a.s 

Závěr 
 

Bezvýkopové technologie si vzhledem ke svým nesporným výhodám našly svoji pozici při 
realizaci obnovy poškozeného potrubí (převážně kanalizačního) a rovněž při realizaci jejich 
oprav. Zvláště pak v místech, kde jsou stižené podmínky (ve větších hloubkách, 
v historických částech, v komunikacích zatížených hustou dopravou, …).  

Jako provozovatel máme rozhodně nejlepší zkušenosti s hadicovým reliningem 
(vložkování inverzním rukávcem, polymerace teplou vodou), ale i další metody, které byly 
v příspěvku zmíněny, jsou naší společností kladně hodnoceny a jejich nasazovaní bude 
v budoucnu určitě vyšší.  

Zcela opačná situace je u případů lokálních oprav pomocí krátkých vložek, kde naše 
prozatímní zkušenosti nejsou vždy kladné a tato metoda je nasazována opravdu 
v případech, kdy není jiné alternativní řešení opravy poškozené kanalizace.   
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Příklad hodnocení “spotřeby CO2“ na stavbě 
CZAJKA - Polsko 

 

 Jaroslav Kunc,  

HOBAS CZ spol. s r.o. Uherské Hradiště 

Tento příspěvek je převážně dílem pracovníků HOBAS Engineering, kteří se pokusili 
metodicky zpracovat příznivý vliv staveb v NO-DIG technologii na životní prostředí 
s konkrétním vyčíslením tohoto vlivu. 

“Spotřeba CO2“ se stává kritériem řady činností člověka k “uspokojování potřeb“. Význam 
tohoto kritéria se stalo “politikum“, neboť vliv CO2 v ovzduší na klimatické změny a tím na 
životní prostředí lidstva na celé Zemi není možno považovat za bezvýznamný anebo nicotný. 
Uvolnění uhlíku z fosilních paliv, vytvořených během mnoha miliónů let za poměrně krátké 
období “civilizace“, může vytvořit takové změny klimatu, které toto životní prostředí lidstva 
znepříjemňuje, pro některé experty je lidstvo přímo ohroženo. 

Úvod 
Stavba nové centrální čistírny odpadních vod s pracovním názvem CZAJKA ve Varšavě 

se nesoustředila pouze na vyčištění komunálních vod a čistotu v řece Visle, ale součástí 
projektu byla i výstavba nových kmenových stok. Situování kmenových stok vyplývalo 
z dostupnosti místa pro výstavbu. Celkem pochopitelně byly trasy vedeny v již existujících 
komunikacích, městských vozovkách nejrůznějšího významu a dopravní zátěže. S ohledem 
na poměrně malé sklony a ploché území Varšavy byla pro tyto kmenové stoky potřeba 
velkých průměrů DN potrubí s příznivými hydraulickými parametry. Na úvod projektu se 
počítalo, že se bude výstavba realizovat klasicky, tj. instalací potrubí do výkopů s následným 
zasypáváním a obnovou vozovek. 

 

 
Obr. 1 - Schéma vedení trasy centrálního sběrače ve Varšavě – celkem cca 5,7 km 
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Protože se tento způsob instalace ukazoval příliš problematický z hlediska dopravy a 
vlivů těchto komplikací na “životní prostředí“, byla realizace stavby posuzována i při 
provedení stavby NO-DIG technologií – protlačováním potrubí. Neopomenutelným hlediskem 
byla samozřejmě i cena za celou stavbu. 

 

Zpracovaná kritéria vlivu na životní prostředí 
Pro tuto stavbu se pokusili pracovníci HOBAS Engineering zpracovat metodicky vliv 

změny technologie výstavby z “klasiky“ na „neklasiku“. Štěstím pro toto hodnocení byla 
skutečnost, že geologické podmínky pro instalaci potrubí a předchozí stavby kanalizačních 
stok ve Varšavě prokázaly proveditelnost nejen v rámci cenových propočtů, ale také 
z hlediska výsledné kvality tohoto postupu výstavby – protlačováním trub HOBAS. Cílem 
propočtů nebylo srovnávat vlivy stavby pro různé druhy a typy materiálů, cílem bylo pouze 
porovnat vlivy na zvolenou technologii výstavby a pokusit se o metodiku, jak tyto vlivy 
posuzovat a hodnotit. Pro vyhodnocení “spotřeby CO2“ byla zvolena tato kritéria: 

1) výroba potrubí 

2) doprava potrubí z místa výroby na stavbu 

3) instalace na místě 

4) místní doprava a vlivy dopravních omezení 

Vzhledem k rozsáhlosti celé stavby byl k posuzování vybrán úsek dlouhý cca 2,5 km 
v místě 6pruhové vozovky na ulici Modliňská. Přeložení či omezení této dopravní tepny 
Varšavy během výstavby představoval „vliv na životní prostředí“, ale s obtížně 
definovatelným parametrem, neboť dopravní zátěž je možné pouze odhadovat a to na 
základě přechozích měření intenzity dopravy, skladby vozidel a odhadovaných změn 
v chování řidičů. 

1) výroba potrubí 
Pro hodnocení výrobku při výrobě byly posuzovány všechny související okolnosti a to 

výroba surovin, jejich doprava do místa výroby potrubí, spotřeba energií pro samotnou 
výrobu a typ potrubí, použitelný k realizaci stavby. Protože pro pokládku potrubí lze použít 
trouby s menší tloušťkou stěny, než mají trouby instalované protlakem, je toto kritérium 
příznivější pro potrubí instalované klasicky, tj. do výkopu se zhutňovaným zásypem, než pro 
potrubí instalované protlakem. V relativním posuzování pouze tohoto hlediska byl rozdíl cca 
100 % ve prospěch volby potrubí pro klasickou montáž. 

2) doprava potrubí z místa výroby na stavbu 
Transport z místa výroby do místa zabudování je také poměrně snadno zjistitelným 

kritériem. Ujeté km a hmotnost nákladu představuje pro vytipovaná vozidla poměrně přesné 
určení spotřeby pohonných hmot a tím je přepočet na CO2 snadno zjistitelnou hodnotou. I 
v tomto případě byl výsledek příznivější pro transport potrubí ke klasické montáži a to 
z důvodu nižší hmotnosti dopravovaného potrubí. Procentuální úspora byla přibližně 25 %. 

3) instalace na místě 
Tato část posuzování je nejsložitější. Posoudit všechny možné technologické postupy a 

promítnou je do “spotřeby CO2“ vyžadovalo zpřesňování řady vstupů. Porovnávat 
předpoklady při organizaci výstavby „klasikou“ s propočty objemu vytěžené zeminy, jejich 
dopravou, uložením na deponie a mezideponie se skutečnou organizací výstavby 
protlačováním prošlo řadou oponentních posouzení. Pro celkový výsledek má tato činnost na 
stavbě nejvýraznější a nejvýznamnější vliv. Již z podstaty prováděných zemních prací a 
kubatur je výsledek toho posuzování příznivý pro technologii NO-DIG. Hodnocení vyšlo s 4 x 
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menší “spotřeba CO2“ ve prospěch protlačování potrubí. Toto kritérium významně ovlivňuje 
zejména zhotovitel, ale také podmínky, které se stavbou a organizací výstavby souvisejí. 

4) místní doprava a vlivy dopravních omezení 
Tento vliv vycházel z místních podmínek a srovnání vlivů dopravních omezení během 

výstavby. K omezení dopravy dojde v každém případě, při instalaci do výkopu však omezení 
i k nutnosti přístupu bagrů, nákladních vozidel nárůst dopravního zatížení vzroste. V rámci 
posouzení místních podmínek bylo toto hledisko vyhodnoceno s „klasikou“ 3,5 x větší, než 
při použití technologie NO-DIG. 

 
Obr. 2 – lokalizace místa a dopravní situace během výstavby při NO-DIG technologii 

 

Závěr 
Celý postup vyhodnocení představuje hledání objektivních údajů a hodnot pro výpočet. 

Pro oponentní posudek byla požádána společnost GSTT (Společnost pro bezvýkopové 
technologie v Německu). Smyslem tohoto výpočtu “spotřeby CO2“ a vyhodnocení bylo 
jednak pokusit se o metodiku, která doposud existuje roztříštěně u nejrůznějších institucí a 
podniků, ale zejména poukázat, jak se bezvýkopové technologie mohou na životním 
prostředí pozitivně podílet s konkrétními hodnotami. Projekt stavby i principy vyhodnocení 
byly představeny na poslední konferenci ISTT v Sao Paulu koncem roku 2012. Výsledné 
číslo – úspora 376 734 tun CO2 – představuje pouze záměnou technologie u stejného typu 
potrubí tak významnou hodnotu, že byl tento projekt úspěšný v národní soutěži Energy 
Globe v Polsku pro rok 2013 a získal národní cenu. Je proto možnost tyto výhody NO-DIG 
technologií představit a snažit se pokračovat v této aktivitě i v projektech realizovaných v ČR. 
Jednou z možností je tento prokazatelný vliv na životní prostředí uplatňovat i v podmínkách 
ČR, třeba i prostřednictvím CzSTT. 

Literatura: 
[1] Mag. Victor Vladimirov, HOBAS Engineering GmbH: Comparison of CO2 emissions from 

trenchless and open-cut installation methods. Installation of OD 3000 mm diameter pipes 
for Project Czajka, Warsaw, Poland – 05.2011. 
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       Bezvýkopové technologie a unifikace 

            materiálových technologických 

                variant potrubních vedení 

                          doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.  
          Fakulta stavební ČVUT v Praze, srytr@fsv.cvut.cz 
Potenciální a velmi častou příčinou výpadků potrubních vedení inženýrských sítí/IS, praxí 

opakovaně potvrzovanou, bývá vada či nekvalita materiálů, komponent a zařízení IS, též 
v kombinaci na nekvalitu aplikací a nedostatečnou průběžnou kontrolu a finálně též výstupní 
kontrolu atd. Přestože je mnohé z toho jištěno řadou profesních technických norem a dalších 
podkladů včetně přímé i nepřímé aplikace EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti (QM) 
a dále též závaznou certifikací výrobků a zařízení vstupujících na trh, přesto zůstává situace 
ne zcela uspokojivá. Za této situace je nesporně účelné sledovat vývoj podmínek řešení při 
aplikacích potrubních systémů v celém záběru tohoto sektoru techniky včetně oboru 
bezvýkopových technologií/BT, tj. uceleně, s cílem udržet dostatečnou kontrolu nejen čistě 
aktuálně, ale též dlouhodobě (s ohledem na požadavek garance udržitelného rozvoje). 

Úvod 

Vzhledem ke značnému nárůstu počtu a rozsahu technických podkladů oboru inženýrské 
sítě i oboru BT, které mají charakter podkladů unifikačních, tj. podkladů normativních (ty mají 
aktuálně garantovat alespoň odborníky dohodnutou a uznávanou standardní úroveň řešení, 
mají dnes obvykle podobu ISO, EN, ČSN, TNV, TGL, … a norem dalších typů 
(v podmínkách hl.m. Prahy je důležitý právní předpis č.26/1999 – Vyhláška hl. m. Prahy o 
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze v platném znění a dále 
v případě vodovodů a kanalizací Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení 
hl. m. Prahy z prosince 2001, v platném znění po jejich aktualizaci v r. 2008) a podkladů 
typizačních (ty by měly respektovat, svou věcnou náplní, požadavky souvisejících podkladů 
normativních a nabídnout již konkrétní ucelená a současně optimální řešení, tj. dostatečně 
hodnověrně splňující též požadavek ekonomické výhodnosti z hlediska pořizovacích i 
provozních nákladů, z hlediska garance potřebné, žádoucí i ev. konkrétně požadované doby 
životnosti a z hlediska celé řady dalších důležitých kritérií, jak bude dále postupně 
zpřehledňováno). Typizační podklady mají dnes podobu podkladů firemních, firemních 
prospektů, firemních katalogů atp., které jsou obvykle přístupné prostřednictvím www-
stránek těchto společností. 

Rizika unifikačních procesů 

Procesy unifikace a dostatečně důsledné využívání výsledných produktů těchto procesů 
je evidentně obecně žádoucí, výhodné a ve veřejném zájmu. Svou kvalitou  pak též 
reprezentují i úroveň příslušných technických odvětví a oborů či specializací. Toto celé pak 
přináší i v nemalém rozsahu řadu rizik, např.: ● tyto podklady nebývají a nejsou důsledně a 
kvalitně  průběžně prověřovány a včas aktualizovány; ● obsahují často, i vzhledem ke svému 
rozsahu, celou řadu vnitřních rozporů; ● jsou často terminologicky pochybné až nebezpečné 
a zavádějící kvality; ● jejich tvorba je často přímo a neúměrně komerčně, tj. účelově, 
ovlivňována s většími či menšími negativními dopady; ● jejich tvorba je neúměrně 
ovlivňována nedostatky jím nadřazených legislativních podkladů, které často zahrnují 
deformovaná ustanovení či ustanovení rozporná apod. s přímým dopadem do procesů 
rozhodování o technických řešeních v praxi; ● jejich celková struktura i struktura dílčích 
podkladů je neúměrně heterogenní, málo sjednocená a dochází tak přímo i k popírání 
smyslu unifikace jako takové; ● riziko přináší i právní nezávaznost normativních podkladů dle  
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zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby v platném znění; důležité je též připomenout zák. č. 96/1964 Sb., o technické 
normalizaci (závazné jsou až v případě jejich zahrnutí do smluvní dokumentace, např. 
investor↔zhotovitel apod.); ● riziko přináší též to, že jsou normativní podklady předmětem 
komerčních aktivit a nejsou tedy volně k dispozici ve srovnání s legislativními podklady, tj. 
nebývají dostatečně pružně k dispozici; ● tragikomické riziko pak přináší byrokrat, působící 
ve státní správě, ve státních institucích či i v privátním sektoru tím, že je většinou málo 
kvalifikovaný a málo odborně zdatný, vlastně nekompetentní; byrokrat upřednostňuje své 
pohodlí a židli, nehájí důsledně veřejný zájem ve smyslu garance udržitelného rozvoje 
urbanizovaného území, dále pak tím, že často aktivuje korupční procesy atd.; ● ……………; 
(identifikovat lze sektorově i další rizika, viz dále). Multidisciplinarita, která má své otevřené i 
skryté odpůrce, se však zcela logicky prosazuje vzhledem ke stále větší provázanosti 
problémů. Lze též zaznamenat, že to přináší těžkosti a unifikační problémy, zejména v těch 
oborech, kde se stal multidisciplinární přístup k řešení nezastupitelným a kde je potom 
nezbytné pracovat s mnoha unifikačními podklady až extrémně odlišné kvality. To je i případ 
oboru BT. 

V tomto prostředí se pohybujeme i my všichni, kteří jsme, buď přímými firemními nositeli 
BT, kteří jsme osobami z nezávislých pracovišť, např. akademických pracovišť, z pracovišť 
společností majitelů a provozovatelů inženýrských sítí apod. Obor BT pak je třeba vnímat 
jako obor, který je zastřešen mnoha technickými a dalšími obory, ale který  musí sám 
dostatečně aktivně prokazovat svou životaschopnost a usilovat o to, aby byl svým okolím 
vnímán současně jako obor autonomní. – Uvědomujeme si vlastně dostatečně, my všichni 
nositelé zájmů oboru BT, v jakém prostředí jsme nuceni se profesně pohybovat a obstát, 
jakou zodpovědnost na sebe vlastně bereme? – V případě oboru BT jsme na tom 
podmínkami pro naše fungování pravděpodobně ještě mnohem hůře, než např. hasiči, lékaři 
zdravotnické záchranné služby, obsluha krematorií apod. – Proč vlastně? : 

►  protože se obor BT  narodil, vyrůstal a dosud vyrůstá hlavně ve firemním prostředí, ze 
kterého se zatím nevymanil (absentuje pro tento nezbytný krok ke své svéprávnosti jednak 
adekvátní chuť a pak rovněž i ucelená koncepce pro to, jak to zabezpečit a jak toho docílit?), 

► protože se obor BT zcela zbytečně smiřuje se svou podřadnější pozicí přehnaně 
ochotných pomocníků-záchranářů všech těch, kteří nesou přímou odpovědnost za dobrou 
funkci technické obsluhy sídel prostřednictvím inženýrských sítí, 

► protože se firemní nositelé BT neumí sjednotit ve svém úsilí k prosazování důležitých 
nadřazených společných zájmů (jednodušší je upřednostňovat především své zájmy 
individuální), smiřují se s již dlouhotrvající, málo důslednou a neperspektivní pozicí pouhých 
subdodavatelů na trhu stavebního průmyslu (dochází tak ke zbytečnému blokování 
rozvojového potenciálu oboru BT), 

► protože ani ISTT zřejmě zatím nevnímá důležitost potřeby autonomie oboru BT (ani 
její národní členové) a tudíž ani nehledá možnosti, jak tento úkol řešit ….. 

 

Hodnocení unifikace materiálových technologických variant BT 

Nabízí se následně si položit klíčovou otázku ve smyslu: dalo by se přece jenom něco 
v tomto ohledu začít dělat lépe? – Za této situace pak nemá asi smysl se pokoušet o 
dokonalou a vyčerpávající inventuru stavu unifikace v oboru BT (není na to ani prostor 
v rámci tohoto dílčího příspěvku), jakkoliv úplné zpřehlednění všech důležitých unifikačních 
podkladů oboru BT cestou jejich aktivního kritického zhodnocení, užitím metody důsledné 
kritické analýzy, je žádoucí činit opakovaně, nikoliv jenom jednorázově. – Lze však 
nabídnout alespoň jistý ucelený pohled na unifikaci materiálových technologických variant 
potrubních sítí pro potřebu oboru BT prostřednictvím zpřehlednění souboru podstatných 
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kritérií a metodiky objektivizovaného vyhodnocování variant (použitím vícekriteriální analýzy, 
hodnotové analýzy atp.).            

Mezi základní hodnotící kritéria obvykle řadíme: 
   
►Kritérium stupně garance bezprostředního splnění funkce vedení. U potrubních vedení jde 
například o drsnost vnitřní stěny, ovlivňující hodnoty součinitele tření λ,  nebo mechanické 
(pevnostní vlastnosti) materiálu, které spolu s dimenzí tloušťky stěny  potrubí čelí namáhání 
za provozu zevnitř i z vnějšku apod. K funkci vedení patří též odbočování a křižování vedení, 
jeho vybavení nezbytnými ovládacími prvky; nesmí chybět tvarovky,  armatury atd. Z toho 
vyplývá, že je tedy velmi důležité, aby k výrobnímu programu trub existoval i odpovídající 
program tvarovek, armatur a příslušenství; v případě kanalizace program šachet a dalších 
objektů; u vedení tepelných sítí má funkční význam například i materiál tepelné izolace atd. 
Musí vyhovět příslušným ustanovením platných technických norem (ISO, EN ČSN, …). 
V případě kanalizace např.: ČSN EN 752-1. až 7. část (75 6110) Venkovní systémy 
stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 
ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí, ČSN EN 1091 (75 6112) 
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí, ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a 
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění 
stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN EN 13508-1. a 2. část (75 6901) 
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek atd. V případě 
dalších potrubních síťových odvětví je to analogické. ▬ Kritérium stupně splnění funkce 
vedení se vztahuje v případě konkrétně použitelných variant BT na různé situace, např. je či 
není možné si dovolit redukci DN obnovovaného potrubí? Dále je rozhodování o uplatnění 
BT dle tohoto kritéria těsně vázáno na výsledky kamerového průzkumu. Jejich kvalita, jak 
ukazuje praxe,  však bývá často problematická a značně heterogenní, příliš rutinní.  
 
►Kritérium  - možnosti optimalizace pořizovacích a provozních nákladů (požadavek 
optimální životnosti). Půjde vždy o průnik  parametrů i jiných dalších kritérií. Ekonomické 
parametry a vlastnosti syntetizují ostatní parametry a vlastnosti. ▬ BT nejsou zatím v naši 
praxi  dle tohoto důležitého kritéria dostatečně vnímány jako velmi výhodné a rozhodně 
konkurenceschopné. Vyžaduje to však jisté změny v plánování a přípravě konkrétních 
investičních záměrů. Současně je zcela nezbytné dokázat nabídnout dostatečně průkazně a 
přesvědčivě údaj o garantované době životnosti obnoveného díla.  
 
►Kritérium zabezpečení kvality provádění (minimalizace pracnosti, hmotnosti atd.) a 
zabezpečení snadné opravy či obnovy investičního majetku; důležitá je též odolnost proti 
možným chybám a prohřeškům při realizaci stavby. V tomto ohledu je nezbytné, aby při 
aplikacích nechyběl zdravý prakticismus - soubor poznatků a zkušeností zabraňujících 
výskytu zbytečných výpadků a reagujících na materiálové zvláštnosti či záludnosti. ▬ Toto 
kritérium má pro BT stěžejní důležitost. Svou roli zde pak hraje kvalita přípravy a kvalita 
průzkumů, dále pak schopnost včas reagovat na náročnější zatěžovací parametry a režimy 
zatížení instalovaného potrubního materiálu, schopnost zvládnout případné poruchy 
obnoveného potrubí či schopnost zvládnout další cyklus BT-obnovy tohoto vedení po 
opětovném vyčerpání jeho životnosti. Odolnost proti možným chybám a prohřeškům 
vlastního provedení je v případě variant BT značně různorodá a nejistá. Rozumným 
opatřením je se poučit z chyb a již je neopakovat (prevenci v podobě zdravého prakticismu je 
žádoucí soustavně posilovat). V této souvislosti nás musí též zajímat úroveň firemních 
podkladů a procesů podle nich probíhajících a řízených.     
 
►Kritérium optimální energetické náročnosti. To se týká již výroby materiálu, dopravy a dále 
všech manipulací s materiálem až po jeho zabudování. U energetických sítí jde o funkční 
energetickou účinnost, u jiných o prostou provozní energetickou účinnost. ▬ BT v tomto 
případě vykazují výraznou převahu oproti klasické výkopové technologii, které jsou až 
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extrémně energeticky náročné svým rozsahem zemních prací, rozsahem energeticky 
náročné produkce odpadů při porušení povrchů, vyvoláním objízdných tras atd.    
 
►Kritérium stupně odolnosti potrubního vedení vůči vlivům prostředí, tj. vůči  mechanickému 
namáhání z vnějšku, agresivitě prostředí, klimatickým vlivům, svévolným nekvalifikovaným 
zásahům, prostorovým podmínkám [7] atd. ▬ Toto kritérium se promítá u jednotlivých 
variant BT velmi různorodě, vyžaduje stálou pozornost a adekvátní reakce ve vazbě na 
konkrétní zadání. Svévolné nekvalifikované zásahy by se v případě aplikací BT neměly 
vůbec vyskytovat. Preventivní opatření umožňují jejich eliminaci. V případě jejich výskytu v 
praxi jde evidentně o případy poškozování dobré pověsti BT.   
 
►Kritérium celkové spolehlivosti potrubního vedení (zejména ve smyslu aplikace poznatků 
teorie spolehlivosti včetně usnadnění dodržování kvalitních provozních řádů, jejich 
aktualizace apod.). ▬ Materiálové technologické varianty BT adekvátně plní požadavky 
tohoto kritéria a nejsou v tomto ohledu nikterak pozadu, nezaostávají (spíše naopak).  
 
► Kritérium garance optimálních podmínek řízení provozu systémů potrubních vedení, 
garance podmínek rychlého a snadného zjištění příčin a míst poruch či havárií a jejich 
rychlého a snadného odstranění apod. ▬ Lze rovněž analogicky konstatovat, že materiálové 
technologické varianty BT adekvátně plní požadavky tohoto kritéria a nejsou v tomto ohledu 
nikterak pozadu, nezaostávají (spíše naopak).   
 
► Kritérium stupně náročnosti výroby materiálu potrubního vedení, včetně stupně náročnosti 
kontroly jeho jakosti. ▬ V tomto případě je to pro jednotlivé varianty BT již výchozími 
podmínkami obvykle náročnější (citlivou je např. varianta rukávcového reliningu).  
  
►Kritérium náročnosti odstranění materiálu potrubního vedení z prostoru po ukončení jeho 
faktické životnosti včetně možností jeho recyklace  apod. ▬ Náročnost v tomto případě může 
být v případě variant BT více problematická, ale kompenzuje to pravděpodobně možnost i 
vícenásobné obnovy s užitím BT u stejného úseku potrubního vedení. 
 
Kritéria vázaná ke konkrétním místům a podmínkám aplikace (příklady): 
 
►Kritérium zohledňující kvalitu způsobů a parametrů ukládání potrubních vedení [7]. ▬ 
Vzhledem k většímu rozsahu pokrytí existujících způsobů ukládání potrubních vedení 
příslušnými variantami BT oproti výkopovým technologiím, je možné konstatovat větší 
potenciál BT pro své uplatnění v praxi.   
  
►Kritérium zohledňující již v daném místě historicky uplatňované materiálové varianty 
potrubního vedení. ▬ To představuje limitující kritérium-podmínku výrazně fungující 
především   v případě výkopových technologií. I v případě BT pak je to vázáno na zpřesnění 
vycházející z poznatků zdravého prakticismu jednotlivých síťových odvětví.    
 
►Kritérium zohledňující geologické, hydrogeologické, klimatické a další podmínky a 
parametry prostředí instalace a provozu potrubního vedení. ▬ Citlivost jednotlivých variant 
BT je v některých případech výraznější, ale obvykle nechybí reálná opatření jako organická 
součást technologie a technologického zařízení preventivně disponibilních.   
 
►Kritérium zohledňující reálné, reálně použitelné varianty způsobů provádění (výkopově, 
bezvýkopově, …). ▬ V tomto případě jde o tzv. KO-kritérium, které, ve vazbě na konkrétní 
zadání, bývá zpřesněno, např. požadavkem na zohlednění ekologických parametrů apod. 
 
►Kritérium zohledňující strukturu a parametry trasy potrubního vedení (s odbočkami 
přípojkových vedení, bez odboček, …). ▬ V tomto případě je třeba hájit čistotu technického 
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řešení a využít ev. kombinace několika variant BT, tj. včetně vhodné BT-varianty pro 
přípojková vedení. 
 
►Další jiná důležitá kritéria (ta lze případně doplňovat vzhledem ke specifičnostem 
konkrétních zadání).   
 
   Na základě odpovídajícího souboru základních kritérií i vybraných kritérií vázaných na 
konkrétní zadání je možné tato kritéria následně využívat pro hodnocení použitelných 
potrubních programů obecně, též při objektivizovaném rozhodování o dalším rozvoji 
materiálové základny potrubních inženýrských sítí jako celku (i jako jednotlivých sektorů 
potrubních IS), ale též i při rozhodování o technologické materiálové variantě v konkrétních 
případech aplikace. V takových případech lze, podle stupně závažnosti očekávaných 
rozhodnutí a podle dostupnosti i přesnosti vstupních údajů, použít odpovídající metodu 
z nabídky existujících a dále vyvíjených metod hodnocení variantních řešení. 
 
   Zkušenosti praxe ukazují, že nejčastější hrubé závady a nedostatky, či přímo omyly 
související s volbou materiálové technologické varianty v konkrétních případech jsou 
způsobeny: 
 podceněním zatěžovacích stavů a režimů, statických a dynamických problémů,  
 podceněním problémů konkrétních způsobů ukládání potrubních vedení [7],  
 spěchem (tlakem času), pohodlností, nepřipraveností podkladů, 
 podceněním přípravy, podceněním montážních a následných (i průběžných) kontrolních 

operací; nedostatečnou pečlivosti montáže a kontroly výsledků práce, technologickou 
nekázní atd. a to, podle druhu materiálu i podle dalších konkrétních podmínek aplikace,  

 podceněním problémů koroze, abraze a inkrustace, event. i dalších analogických jevů, 
např. sedimentace v případě kanalizace,  

 nekvalifikovanými rozhodovacími zásahy úředníka, investora, zhotovitele či budoucího 
provozovatele apod.,  

 nekvalitní projektovou dokumentací a zejména neodbornými změnami projektu v průběhu 
přípravy a vlastní realizace, 

 vědomým zaostáváním v technické úrovni řešení,  
 trestnými činy hospodářského charakteru; například při výskytu vědomé záměny dražšího 

kvalitního materiálu laciným, zjevně nekvalitním apod.  
 
   Samozřejmě pak tvoří důležité podklady z technického hlediska rozsáhlé soubory 
technických norem jednotlivých síťových odvětví včetně koordinačních norem ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských 
vedení technického vybavení. Je totiž nezbytné takto připomenout důležitost koordinace ve 
veřejném prostoru [7], [8], která narůstala a narůstá se zvětšujícím se počtem aktivit a 
s narůstajícími prostorovými nároky nositelů aktivit zde se odehrávajících v situaci jen málo 
se měnících prostorových parametrů stávajících veřejných prostor měst a obcí (v situaci, kdy 
šířka veřejného prostoru vyvolává mezní stav). V tomto ohledu jsou BT ve výhodě a bylo to 
již zohledněno u dvou kritérií výše uváděných, kde je odvolávka na [7].  
 
Mezinárodně platné standardy norem ISO mohou být významným nástrojem kontroly i 
v těchto našich případech. Zatímco je všeobecně vnímána spíše prestižní stránka těchto 
standardů, jejich věcný obsah mnohdy stále zůstává spíše nedoceněn.  

   V současnosti jsou aktuální ISO normy, které z hlediska celku vytvářejí integrovaný 
systém managementu. Jde o následující podklady: 

 o normu ČSN EN ISO 9001:2001 – Systémy managementu jakosti 

 o normu ČSN EN ISO 14001:2005 – Systémy environmentálního managementu 
 o specifikaci OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
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 o normu ČSN BS 7799-2 – Systém managementu bezpečnosti informací  

   Všechny tyto čtyři základní segmenty integrovaného systému – péče o kvalitu produktu, 
péče o životní prostředí, zabezpečení zdraví při práci a zajištění bezpečnosti informací – 
významně ovlivňují současnou situaci, zejména též vztah mezi všemi zainteresovanými 
(odpovědnými či spoluodpovědnými za daný stav technické obsluhy v konkrétním zájmovém 
území a dále těmi, kteří jsou závislí na dobré funkci technické obsluhy, kteří jsou při 
výpadcích služeb poškozováni a kteří pak obvykle, nechtěně a nedobrovolně, plní funkci 
jistých rukojmích těch odpovědných-nezodpovědných či spoluodpovědných-nezodpovědných 
za daný stav). Z výše uvedeného vyplývá, že ISO normy a další mezinárodní standardy 
rozhodně v obecné rovině poskytují všem zainteresovaným možnost aktivní kontroly. 

   Vzhledem k tomu, že si tento příspěvek nemohl klást za úkol úplný a podrobný, tj. zcela 
vyčerpávající rozbor potrubní materiálové problematiky, bylo možné nabídnout jen základní 
zpřehlednění problematiky a dále alespoň typické příklady problémů či rizik.  Např. 
z existujících vyjádření výrobců a dodavatelů potrubních materiálů vyplývá, že mají obvykle 
téměř vždy dostatečný prostor se vyvolnit ze své zodpovědnosti, když výsledné dílo vykazuje 
závady. Podrobné analýzy, doložené laboratorními testy, však častěji dokazují již 
nedostatečnou kvalitu materiálu dodávaného jeho výrobcem. Dokazovat to však je náročné a 
děje se  tak těžkopádně v jednotlivých konkrétních případech a má to obvykle i nepříjemné a 
zdlouhavé soudní dohry. Ukazuje se pak, že již samotný systém QM aplikovaný v oblasti IS 
je příliš složitý  a těžkopádný (a nelze se tedy divit, že funguje málo preventivně).   

Závěry, náměty a doporučení 

- Identifikace materiálových  technologických variant a jejich zpřehlednění ve vazbě na 
BT bude zřejmě lépe možné na základě revidovaných normativních technických a 
dalších podkladů, dále na základě přísnějšího vyhodnocení nabídky trhu včetně 
důslednější kontroly dokladů k ověření shody a dále na základě permanentního a 
adekvátního ověřování praxí.  Samozřejmě je v zájmu všech zainteresovaných a  
především praxe takové varianty dokázat pružně a dostatečně objektivně posuzovat. 
K tomu slouží obvykle vícekriteriální analýza, zahrnující jednak základní kritéria a 
následně též kritéria vázaná ke konkrétním místům a podmínkám aplikace.  

- Preventivní koordinace (i dodatečná, nápravná v rámci procesů unifikace;  
pravděpodobně ji nabídne i revidovaná ČSN 73 6005) bude za situace vyhrocujících 
se podmínek ve veřejném prostoru v intravilánech měst a obcí i v komplikujících se 
podmínkách v extravilánu výhledově možná především s užitím vhodných typů 
sdružených a kombinovaných tras vedení technického vybavení či větším 
prosazením koridorů v případě dálkovodů. Tím se může uvolnit prostor a preventivně 
lze ošetřit i další potenciální rizika prostorových i jiných konfliktů. Zcela zákonitě se 
začne nekompromisně prosazovat ekonomie prostoru (i prostor lze vlastně chápat 
jako základní přírodní zdroj). Technické unifikaci v sektoru IS a BT to může přinést 
zlepšené podmínky. 

- Za situace, kdy absentuje přímá, aktivní, důsledná spolupráce a koordinace síťových 
odvětví a rezortu dopravy, je třeba vidět a vnímat, že je to mj. zejména obor 
bezvýkopových technologií/BT, který působí (či má šanci působit) prakticky ve všech 
těchto odvětvích i  rezortu dopravy a může sehrát důležitou roli v integraci jejich 
zájmů ve prospěch udržitelného rozvoje systémů technické obsluhy a tím i 
udržitelného rozvoje měst a obcí. Procesy unifikace mohou v tomto případě působit 
positivně i progresivně.  

- Lze též konstatovat, že síťová odvětví, v situaci požadavků nenarušování funkcí 
veřejného prostoru, nutně potřebují ke své existenci BT, třebaže je nezbytné 
přizpůsobovat jejich aplikaci specifickým podmínkám těchto odvětví. Nelze však 
identifikovat žádný rozumný důvod pro vysvětlení značně heterogenního stavu ve  
smyslu: proč zatím nenacházejí BT ve všech síťových odvětvích srovnatelně stejné 
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šance pro své uplatnění? Naopak, nasazení BT ve všech síťových odvětvích by mělo 
a mohlo být srovnatelné, relativně konzistentní. Procesy unifikace je třeba takto 
orientovat. Mohou i v tomto případě působit positivně a progresivně. 

- Lze též potvrdit a podpořit význam soustavné pozornosti a péče o rozvíjení 
příhodnějších podmínek pro aplikace BT ve všech síťových odvětvích prostřednictvím 
nástrojů unifikace bez rozdílů i v případě dopravních staveb (to je např. ovlivňováno 
mj. i rozsahem investičních akcí, stupněm využití nabídky synergických efektů apod.). 

- Současný stav a reálně očekávaný vývoj síťových odvětví, rezortu dopravy a 
veřejného prostoru dávají šanci učinit obor BT oborem významným a opravdu 
adekvátně uznávaným. Unifikačními procesy se to nabízí více prosazovat. 

- Za nedořešený problém z koordinačního pohledu pak lze považovat problém 
dopravních staveb jako zdrojů otřesů, vibrací a chvění, které nezanedbatelně působí 
do svého okolí i na sebe sama a svá příslušenství. I to by nemělo unikat zájmu 
v procesech unifikace IS a BT. 

- Specifickým a ne zcela důsledně řešeným problémem je též instalace tras potrubních 
a dalších vedení IS na mostních konstrukcích dopravních a jiných staveb. Analogicky 
by to nemělo unikat zájmu v procesech unifikace IS a BT. 

- Jako doporučení lze pak vnímat potřebu urychlené důsledné koordinace 
legislativních, normativních technických a dalších unifikačních podkladů, které se 
týkají řešení IS a BT ve vazbě na aktuální podmínky a jejich předvídatelný vývoj.  
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Tvárná litina pro bezvýkopové technologie a 
předpisy pro její využití, metody pokládek 

Petr Krejčí 

Duktus litinové systémy s.r.o. 

Úvod 
Využití bezvýkopových technologií při pokládce a obnově inženýrských sítí se jeví jako 

velmi výhodná alternativa a zároveň i jako doplněk k pokládce trub do otevřených výkopů. 
Nejčastěji využívaným materiálem pro vodovody je litina. Dříve hojně používaná a léty 
prověřená šedá litina je na mnoha místech na konci své stoleté i delší životnosti a je třeba ji 
nahradit novým a spolehlivějším systémem potrubí z tvárné litiny. Moderní metody 
bezvýkopové pokládky umožnují nahrazení i jiných trubních materiálů než je šedá litina např. 
ocelové a azbestocementové potrubí, potrubí z kameniny ať už v jejich stávající trase či 
v trase jiné. Rekonstrukce potrubí bezvýkopovým způsobem vyžaduje přísné definování 
podmínek použití jednotlivých materiálů a povrchových mechanických ochran potrubí 
v kombinaci se zvolenou metodou a okolním složením půdy. Všeobecný požadavek na 
posouzení ekonomické výhodnosti dané použité bezvýkopové technologie se bez těchto 
stanovených podmínek neobejde. Jako vzor nám v tomto může posloužit Spolková republika 
Německo nebo Rakousko. Zdejší vodárenské společnosti mají s bezvýkopovou pokládkou 
vodovodních řadů a kanalizačních stok mnohaleté bohaté zkušenosti. 

Dnes bezvýkopové pokládky vodovodů a kanalizací v ČR zaujímají nemalé procento 
z celé obnovy těchto sítí. Svoji pevnou pozici při uplatnění si vybudovaly zejména ve 
městech a obcích všech velikostí. Díky ekonomické výhodnosti, rychlosti pokládky, malému 
záboru území a snížení nákladů na obnovu stávajících povrchů se staly oblíbeným a 
využívaným prostředkem i pro města a obce s omezenými rozpočty. Nesmíme zapomenout 
zdůraznit i pozitivní vliv na obyvatele z hlediska rapidního omezení hluku, prašnosti z 
dopravy a tvorby CO2 (Obr.  1, Obr.  2). 

S negativním ovlivněním obyvatele nebylo v minulosti obecně při pokládce do otevřených 
výkopů tolik kalkulováno. Můžeme to nazvat jako náklady související s instalací inženýrských 
sítí s vlivem na okolí. Tímto vlivem máme na mysli již zmíněné překážky v provozu na 
komunikacích, zvýšení hluku a dalšího těžko vyčíslitelného znečištění životního prostředí. 
K tomuto se musí nezbytně připočíst případné ušlé zisky z podnikatelských činností a 
zvýšená nespokojenost obyvatelstva. Naděje na kompletní znovuobnovení povrchů do 
původního stavu je malá a navíc dodatečné náklady s tímto spojené zaplatí veřejnost. 
V těchto důsledcích můžeme hledat obrovský pozitivní přínos moderních technologií 
bezvýkopové pokládky potrubí inženýrských sítí (Tab. 1). 
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Ne vždy a všude se bezvýkopové technologie využívají. Ve většině lokalit stále převládá 
výstavba nových vodovodů do otevřených výkopů a bezvýkopové technologie se využívají 
hlavně pro rekonstrukci stávajících řadů. Z provozního hlediska jsou zde požadavky hovořící 
pro pokládku do otevřeného výkopu i z důvodu nabytých zkušeností firem a pracovníků 
vodáren např.: 

• Inženýrské sítě jsou v otevřeném výkopu vidět a lze dodržet jejich uspořádání a 
vzdálenosti 

• Nový vodovod je instalován a odtlakován pod vizuálním dohledem, 

• Provedení a těsnost spojů může být kontrolována před zasypáním, 

• Hydranty nebo připojení dalších vodovodních sítí mohou být napojeny dodatečně, 

• Provedení přípojek ve stávajícím otevřeném výkopu, 

• Menší riziko poškození ostatních podzemních vedení. 

 

Při zvolení rekonstrukce stávajícího vodovodu otevřeným výkopem může vzniknout řada 
již zmíněných ekonomických nedostatků a zbytečně vynaložených investic. Tabulka přináší 
srovnání bezvýkopové pokládky s konvenční pokládkou do otevřeného výkopu. 

Tab. 1: Srovnání pokládky do otevřeného výkopu s bezvýkopovou technologií 

 Otevřený výkop Bezvýkopové technologie 

Délka trubního systému 100% 100% 

Úpravy povrchů a zemní 
práce 

100% 15% 

Doba pokládky 100% 30% 

Cena 100% 50% - 70% 

Provozní životnost 100% 100 % 

Úspora zdrojů 20% 80% 

Hluk, znečištění a další 
zásahy do okolí 

100% Nevyčíslitelný přínos 

Zdroj: Interní data Duktus  

 Ekonomická výhoda pokládky otevřeným výkopem se může projevovat ve zvýšeném 
výskytu domovních přípojek, které by měly při použití bezvýkopových metod za následek 
neúměrně zvýšený počet zemních prací a znovuobnovení povrchů. 
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Předpisy pro pokládky bezvýkopovým způsobem 
Jak už bylo zmíněno, je nutné v ČR zavést nebo převzít vymezující a směrodatné 

podmínky, které budou stanovovat použití určeného druhu materiálu a jeho mechanické 
ochrany na výstavbu inženýrských sítí bezvýkopovým způsobem. Tyto předpisy by měly mít i 
vliv na dodržení správných postupů a požadovanou kvalitu při výstavbě a definovat řadu 
technických parametrů. Díky tomuto bude dostatečný přehled o tom, jaký je zvolen potrubní 
systém, jeho ochrana a spoje ve vztahu k použité technologii bezvýkopové pokládky. Níže 
uvádím hlavní kritéria, kterými by se měl řídit výběr materiálu trubních sítí: 

• Kvalita a třída podloží, těsnost spoje, jeho výkon z hlediska tažných sil, rezervy, 

• Správná funkčnost mechanické a protikorozní ochrany celého systému, 

• Zkušenosti z předešlých aplikací, 

• Poloměr zakřivení – možnost odklonu spoje, 

• Dostupnost materiálu (rychlost dodávky, skladové zásoby) a kompatibilita. 

Zkušenosti ukazují, že trubky z tvárné litiny s ochranným cementovým obalem mají 
malou náchylnost na porušení. U bezvýkopových technologií není možné kontrolovat stav a 
kondici zatahovaného potrubí a to je právě největší výhoda trub s mechanickým ochranným 
obalem. Při jeho použití bude tedy dosaženo vysoké kvality systému bez porušení. Díky 
plasticky modifikované cementové maltě je dosaženo vysoké mechanické odolnosti, 
odolnosti proti bodovému namáhání. Trouba je v souladu s příslušnými ČSN na svém 
povrchu pod obalem opatřena ochranným žárovým zinkováním o vrstvě 200 g/m2.  

Obr.  1 S: ohledem na okolí, správně 
zvolená ukázka BT v centru Prahy 

Obr.  2: S ohledem na okolí, správně zvolená 
ukázka BT v centru obce 
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Na rozdíl od potrubí z termoplastických materiálů je u spojů z tvárné litiny zajištěno 
bezpečné spojení, odolné v tahu a ohybu. Spojení funguje na principu kloubu, přenese 
vysoké tažné síly a celkový systém z tvárné litiny je pak oproti plastům z hlediska funkčnosti 
spolehlivější, odolnější proti statickým a dynamickým zatížením od zeminy či vnitřního 
provozního tlaku.  

Tab. 2: Parametry spojů pro bezvýkopové technologie s využitím tvárné litiny 

Přípustná tažná síla, úhlové odklonění a poloměr zakřivení u trub z tvárné litiny se spojem 
TISK-K, TKF-nebo BLS. 

Jmenovitá 
světlost 

DN v [mm] 

Dovolený 
provozní 

tlak v 
[bar]1) 

Dovolená 
tažná síla 

F 2)  v      
[kN] 

Možné 
úhlové 

odklonění 
v hrdlech v 

[°]  

Minimální 
poloměr 
zakřivení 

[m] 

80 64 70 3 115 

100 64 100 3 115 

125  60 140 3 115 

150 50 165 3 115 

200 40 230 3 115 

250 35 308 3 115 

300 30 380 3 115 

400 25 558 3 115 

500 25 860 2 172 

600 25 1200 2 172 

700 25 1400 2 172 

Zdroj: Technische Mitteilung – Merkblatt GW 323 | Juli2004 
1) Vyšší tlaky na vyžádání 
2) V přímém úseku trasy (max. 0,5° na jeden trubní spoj) lze tažnou sílu zvýšit o 

50 kN.  

Výše zmíněná tabulka je výtažek z německého předpisu zhotoveného technickou a 
vědeckou asociací pro plynárenství a vodárenství DVGW. Tato organizace zhotovila ve 
spolupráci s vodárnami a plynárnami několik takto užívaných předpisů pro využívané 
bezvýkopové pokládky sítí. Jejich cílem je sjednotit, zestručnit a hlavně zkvalitnit systém 
provádění bezvýkopové pokládky a definovat materiály určené pro tyto pokládky.  
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Namátkou vybíráme několik z nich: 

• Berstlining dle předpisu DVGW, část GW 323, 

• HDD s výplachem dle předpisu DVGW, část GW 321, 

• Metody a postupy s chráničkou dle předpisu DVGW, část GW 322-2, 

• Metoda vtahování a vytlačování dle předpisu DVGW, část GW 322-1, 

• Relining dlouhých úseků vtahováním dle předpisu DVGW, část GW 320-1, 

• Technologie raketového pluhování dle předpisu DVGW, část GW 324. 

Předpisy popisují v jednotlivých kapitolách např. proces pokládky pro danou technologii 
(montáž strojů, velikosti stavebních jam), zmiňují požadavky na materiál potrubí a spoje, 
velikosti tažných sil ve vztahu ke stávajícímu starému potrubí a prověření tras z důvodů 
přípojek, opravných pasů, armatur, kolen, betonových bloků atd. Dále je zde důležitá kapitola 
o procesu monitorování a kontrole pokládky nového potrubí se zaznamenáním tažných sil a 
odklonů v hrdlech potrubí. Předpisy se týkají používaných materiálů jako je tvárná litina 
GGG, polyethylen PE 80 – 100, ocel St 37 a 52.  

Podobný ucelený systém by měl vzniknout i v České republice a již se na něm začíná ve 
spolupráci s CzSTT pracovat. K využití se nabízí i nová mezinárodní norma ISO 13470 – 
Bezvýkopové technologie a aplikace tvárné litiny – Konstrukční provedení a realizace. 
Rovněž stanovuje ochranné vnější povlaky trub, tažné a tlačné síly spojů a úhlová odklonění. 
Zabývá se metodami bezvýkopových technologií stejně jako standardy DVGW. Tato ISO 
norma je ovšem brána jako mezinárodní a není převzatá pro ČR. Pro její aplikaci při realizaci 
je nutné se již od tvorby projektu tuto normu odvolávat. Investor spolu s technickým dozorem 
stavby by pak měl trvat na souladu provedení stavby s touto normou. Nejlepší variantou však 
je, zaměřit se na úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, aby tuto 
normu převzal a pro veřejnost přeložil do českého jazyka.  

Povrchová ochrana potrubí z tvárné litiny, spoje 
Vnější povlaky poskytují dlouhotrvající ochranu trub z tvárné litiny. Vnější ochrana je 
aplikována v závislosti na složení půdy a použité bezvýkopové technologii. Je důležité, aby 
podmínky pro stanovení protikorozní a mechanické ochrany, byly stanoveny tak, aby mělo 
potrubí co nejdelší životnost. Trubky z tvárné litiny s ochranným cementovým obalem 
OCM/ZMU (Obr.  3) mohou být kromě bezvýkopové pokládky použity i do zemí s jakoukoli 
úrovní koroze nebo pro obojí současně. Především z důvodu zvyšujícího se počtu 
realizovaných projektů bezvýkopově při využití trub OCM/ZMU se tato ochrana prokázala 
jako mimořádně úspěšná a adekvátní pro trubky z tvárné litiny. Na základě excelentních 
zkušeností s touto cementovou ochranou je tato trubka z tvárné litiny požadována ve 
standardech týkajících se bezýkopových technologií. Tímto je myšlen odkaz na existující 
standardy např. výše zmíněné DVGW. V ČR si podobné požadavky stanovila PVS a.s. 
Praha či Veolia Plzeň a další. Podle ČSN EN 15 542 je mechanická ochrana obalu schopna 
splnit tři následující požadavky důležité při bezvýkopových technologiích: 

• Tloušťka obalu a jeho spojení s troubou 

• Odolnost obalu proti nárazu 

• Pružnost obalu, podélná i kruhová 

 

Vysoká mechanická stabilita a robustnost obalu z cementové malty povoluje, aby trubky 
z tvárné litiny mohly být transportovány a skladovány bez jakéhokoli rizika mechanického 
poškození.  
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Bezvýkopové technologie využívající tvárnou litinu jsou primárně založeny na principu 
zatahování. Jsou zde výjimky např. v podobě metody relining tlačným způsobem, kde lze 
použít standardní nejištěný spoj TYTON®. Pro využití tažných metod je určen kloubový 
jištěný dvoukomorový spoj BLS® (Obr.  4).  

Tropická vedra až 38°C v průběhu července tohoto roku, mohla způsobit vysoké ovlivnění 
chování termoplastických materiálů při zatahování. Jak známo tažné síly jsou zde stanoveny 
na teplotě stěny kolem 20°C což neodpovídá reálným letním teplotám na stavbě. Zde pak 
dochází ke snížení mechanických parametrů u termoplastických materiálů v závislosti na 
teplotě a délce zatížení v tahu za ohybu. Výsledkem toho je snížení spolehlivosti systému a 
náchylnost na případné poruchy.  

Naopak, na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost trubky z tvárné litiny nemají tyto účinky žádný 
vliv. Díky tomu lze spolehlivě realizovat pokládku i za vysokých teplot. Dovolené hodnoty 
tažné síly spoje (Tab. 2) pak umožňují provádět delší zatahované úseky a snižují počet 
šachet a zemních prací. Použití tohoto systému spojování má za následek zvýšení provozní 
spolehlivosti, prodloužení životnosti a zvýšení rychlosti pokládky. Montáž jednoho spoje se 
pohybuje pro DN do 200 okolo pěti minut. Každý spoj trub OCM musí být opatřen gumovou 
manžetou a ochranným límcem z nerezové oceli (Obr.  5). Límec zajišťuje nároky na 
mechanickou ochranu namáhaného hrdla a ochranu gumové manžety.  Zároveň je tímto 
dokonána i těžká protikorozní ochrana.  To vše pak má vliv na snížení investičních a 
provozních nákladů. U svařovaných spojů termoplastických materiálů je nutné zohlednit 
dobu provedení svaru, cenu za jeden svar a také dbát na teplotu vzduchu, při které je svar 
prováděn. 

 

 

Obr.  3: Detail potrubí s mechanickou ochranou s obalem 
z cementové malty OCM/ZMU 

Obr.  4:  Detail dvoukomorového kloubového spoje 
BLS® 
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Metody pokládek 

Berstlining - předpis DVGW GW 323 
Statická nebo dynamická metoda obnovy stávajících potrubních sítí v jeho původní trase. 

Staré potrubí ze šedé litiny, azbestocementu nebo oceli je drceno, u oceli řezáno a 
roztlačováno rozšiřovací hlavicí do stran, přičemž je při tomto procesu ihned za rozšiřovací 
hlavicí zatahováno potrubí nové z tvárné litiny s ochranou OCM/ZMU a spoji BLS®. Nové 
zatažené potrubí je buďto stejného nebo většího průměru. U této metody je nutné zabezpečit 
vysokou mechanickou ochranu potrubí, zejména proto, že v půdním prostředí zůstávají ostré 
úlomky starého rozrušeného potrubí.  

Obr.  6: Berstlining 

 

Horizontální směrové vrtání – předpis DVGW GW 321 
Řízená metoda vrtání s výplachem za použití bentonitové směsi. Metoda, která umožňuje 

podchod nových inženýrských sítí pod komunikací, tramvajovou a železniční tratí popř. 
vodním tokem. Pro potrubí z tvárné litiny je doporučeno použití ochrany OCM/ZMU, 
alternativně, pokud to půdní podmínky a technologie vrtu dovolí, lze použít jiných ochran. 
Nutnou podmínkou pro správné zatažení je použití kloubového dvoukomorového spoje 
BLS® a ochranných ocelových límců. V návaznosti na podmínky staveniště, lze potrubí 

Obr.  5:  Kompletní spoj BLS® připravený k zatažení 
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smontovat před zatažením na povrchu terénu a potom celý zatáhnout najednou. V intravilánu 
pak montáž probíhá jednotlivě po dvou až třech kusech předem smontovaných potrubí.  

Pokládka je prováděna v několika krocích: 

• Pilotní řízený vrt 

• Rozšiřovací vrt (dle dimenze bude rozšiřovací vrt ve více krocích) 

• Zatažení potrubí z tvárné litiny 

Obr.  7: Horizontální vrtání 

 

Metody a postupy s chráničkou – DVGW GW 322-2 
Metoda umožňuje výměnu stávajícího potrubí ze šedé litiny za nové z tvárné litiny v jeho 

původní trase. Do předem připravených montážních jam a mezišachet je s pomocí 
hydraulického lisu vtlačována ocelová chránička, která vytlačuje celé původní potrubí do 
koncové jámy. V posledním kroku je k chráničce, která se nachází v trase potrubí a končí 
v koncové šachtě, připojena pomocí tažné hlavice nová trouba. Chránička je pak vtahována 
zpět do startovací šachty, kde je demontována a současně s jejím vytahováním je zatahován 
nový úsek potrubí z tvárné litiny. Tato metoda je velmi vhodná i pro výměnu stávajícího 
ocelového potrubí. 

Obr.  8: Metoda s chráničkou 
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Metoda vtahování a vytlačování – DVGW GW 322-1 
Metoda založená na podobném principu jako Berstlining. Rozdíl je však v tom, že v zemi 

nezůstávají rozdrcené střepy za starého potrubí. V šachtě budoucí přípojky nebo na konci 
úseku, kde je umístěn tažný stroj je osazena rozrážecí hlavice, která nám rozdrtí stávající 
potrubí na malé kusy, které jsou pak vytěženy. Pro tuto metodu je vhodné použit potrubí 
z tvárné litiny OCM/ZMU se spojem BLS®. 

Obr.  9: Metoda vtahování a vytlačování 

 

 

Relining dlouhých úseků vtahováním – DVGW GW 320-1 
Při této metodě se do rekonstruovaného stávajícího potrubí o větším průměru vtahují 

nebo vtlačují potrubí o menším průměru. Toto stávající potrubí slouží jako chránička pro 
nové. Metoda relining je mnohdy používána i pro nové protlaky pod komunikacemi, kde je 
nutné, aby spolu s novým vodovodem byly v chráničce umístěny i další inženýrské sítě. Pro 
relining nového potrubí se volí buďto tlačná metoda nebo tažná. Po individuálním posouzení 
v závislosti na technlogii se pak volí druh materiálu a typ spoje. 

Technologie raketového pluhování – DVGW GW 324 
Jedna z nových technologií, kde nové potrubí z tvárné litiny s ochranou cementovou 

maltou OCM/ZMU a se spojem BLS® se pomocí pluhu zaorává do země. Používá se 
v extravilánech např. jako přivadeč z vodojemu, nebo vodovod mezi obcemi. Vyznačuje se 
velmi rychlou pokládkou a minimálním negativním vlivům na půdní povrch. 
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Závěr 
Tento článek je psán se snahou přispět k rozvoji a zkvalitnění bezvýkopových technologií 

v České republice. Snahou je, aby na tyto technologie bylo pohlíženo s důvěrou a jistotou a 
také s vědomím ekonomické výhodnosti tohoto způsobu pokládky. K tomu je nezbytné 
dodržet pracovní postupy a použít materiál potrubí, který je pro tyto aplikace vhodný. Musí 
být zajištěná adekvátní mechanická ochrana a spoj, díky kterým bude obnovený potrubní 
systém fungovat po desítky let bez dalších oprav. 
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Úslavský sběrač v Plzni 
srovnání bezvýkopové technologie 

s otevřeným výkopem 
 
 

Theodor Fiala 
 

Steinzeug-Keramo s.r.o. 
Husova 21, 370 05 České Budějovice 

 
 
V České republice se ročně položí do země cca 200km kameninových kanalizačních trub od 
nejmenších profilů DN 150mm až po největší profily jako jsou trouby DN 1200 vyjímečně i 
DN 1400mm. Z toho podíl trub protlačovacích se pohybuje max. kolem 1 - 2%, kdy 
převládajícím profilem v bezvýkopových technologiích jsou v ČR většinou průměry menší tj. 
DN 200 – DN 300mm. 
Z tohoto pohledu lze považovat stavbu Úslavského sběrače v Plzni za mimořádnou nejen 
svoji délkou ( 3 161m ), ale zejména uplatněním kameninových trub větších průměrů  
( DN 800 a DN 1000mm ). 
 
 
Úvod 
 
V projekční kanceláři pana ing. Jaroslava Egermaiera se objevila v roce 2005 poprvé v rámci 
DUR stavba Úslavského sběrače, která pak dostala konkrétnější podobu v roce 2006, kdy 
byla vypracována DSP. Již v této době byla stavba na základě tehdejších znalostí a 
zkušeností dělena na výkopové a bezvýkopové provádění. Projektová dokumentace byla pak 
rozpracována v roce 2011 v rámci akce Čistá Berounka – etapa II, projekt B a to ve 
spolupráci projektových organizací AQUA PROCON s.r.o. Praha a BOHEMIAPLAN s.r.o. 
Plzeň. 
 
 
Rozsah stavby 
 
Dle předložené projektové dokumentace má Úslavský sběrač následující rozsah : 
 
Celková délka 3161,1m 
z toho : 
DN 1000      2028,7m 
DN 800      1067,4m 
DN 600 ( dvě souběžné trouby DN 600 )      65,0m 
 
Z celkové délky sběrače byla navržena následující technologie provádění : 
bezvýkopově formou řízeného mikrotunelingu  1932,0m 
klasicky otevřeným výkopem    1229,1m 
 
Navrženým materiálem jsou kameninové kanalizační trouby pro otevřený výkop a tzv. 
kameninové kanalizační trouby Crea-Dig pro bezvýkopové protlačování. 
 
 

36



Základní kriteria pro posouzení způsobu výstavby 
( bezvýkopově nebo klasicky otevřeným výkopem ) 
 
Uvedená stavba poskytuje velice dobrou možnost srovnání obou metod, neboť se shodným 
staveništěm tj. jednotný úsek podél řeky Úslavy jsou prakticky shodné i ostatní parametry 
stavby ( stejný materiál i profil potrubí, stejná geologie, spád potrubí apod. ). 
 
A) Bezvýkopová technologie byla navržena : 
a) zastavěná území ( areál Baumaxu, přes hlavní tepnu ve městě spojující Plzeň s Prahou, 

točna trolejbusů, velké hloubky v úzké ulici U Jezu ) 
b) přechod řeky včetně křížení s přilehlým skalním masivem 
c) přes část golfového hřiště 
d) v místech hlubší nivelety potrubí ( cca nad 5m ) a zejména v těsné blízkosti řeky 
    ( zejména s ohledem na vyšší hladinu spodní vody a její komplikované odvádění ) 
 
B) Otevřený výkop byl navržen :  
a) v menších hloubkách nivelety dna potrubí ( do 5m ) 
b) v nezastavěných územích s poněkud větší vzdáleností od břehu řeky 
 
Realizace stavby 
 
A) otevřený výkop ( DN 1000 ) 
Rychlost výstavby : 
-pracovní doba 6.00-17.00, tedy cca 10hod /den  
-cca10m potrubí včetně prefabrikovaných šachet/den,  tj. cca 200m /měs. 
 
B, bezvýkopově tj. mikrotuneláží ( DN 1000 i DN 800 ) 
Rychlost výstavby : 
-pracovní doba 24hod denně 
-protlačeno denně cca 20m potrubí ale bez instalace šachet a bez potřebného času  
 na přestavení polohy razícího stroje. 
 
Tímto velice hrubým srovnáním lze říci, že v nezastavěném území podél řeky Úslavy byla 
rychlost výstavby v metrech za krátký časový úsek ( např. hodina, den ) uloženého potrubí 
za příznivých podmínek výstavby zhruba stejná.  
 
Související práce ovlivňující celkovou dokončenost díla 
 
A) otevřený výkop 
Zde se jedná především o úpravu pláně po výkopových prací ( hutnění a znovuzřízení 
povrchů ) + manipulace s velkými objemy výkopových i zásypových materiálů ) 
 
B) bezvýkopové protlačování 
Zde sice odpadají úpravy neporušeného terénu ( největší přednost této stavby v zastavěném 
území na začátku a konci celého Úslavského sběrače ) ale přichází obrovské časové a tím i 
finanční nároky na zřizování hlubokých zapažených startovacích a cílových jam, s čímž 
neméně souvisí i časově i technicky náročné dokončení finální podoby budoucích šachet. 
V otevřeném výkopu je pokládka trub plně kontabilní s prefabrikovanou šachtou ( její 
osazování průběh pokládky potrubí časově příliš nezatíží ), zatímco šachtový program pro 
protlačovací kameninové trouby je řešen buď pomocí velkých monolitických šachet nebo 
pomocí přechodových kusů v šachtách prefabrikovaných ( oba typy těchto šachet 
byly použity na této stavbě ). Jenom vlastní vyhloubení hlubší startovací jámy včetně 
její definitivní úpravy pro zahájení tlačení se pohybuje v řádech 3-4 týdnů, téměř s obdobnou 
dobou musíme počítat také s její finální podobou. 
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Závěr 
 
1) stavba prokázala, že původní rozdělení více jak 3km dlouhého Úslavského sběrače na 
část prováděnou otevřeným výkopem ( cca 1,3km ) a na část prováděnou bezvýkopově 
ražbou ( cca 1,9km ) odpovídalo zhruba i podmínkám ( trasa sběrače ve velkých hloubkách 
v těsné blízkosti řeky pod hladinou spodní vody ), za kterých obě stavební firmy ( Stavmonta 
Plzeň a Subterra Praha ) tyto své úseky prováděly. 
 
2) Z výsledku výstavby je zřejmé, že zejména v nezastavěné části sběrače podél řeky 
Úslavy byla stavba prováděná otevřeným výkopem ( zejména díky relativně snadným 
osazováním prefabrikovaných šachet ale také díky menším hloubkám, příznivé geologii  
a v letních měsících zakleslé hladině spodní vody ) rychlejší a tím i finančně méně 
nákladnější. 
 
3) Ale i v místech nezastavěné části sběrače, kdy se trasa potrubí více dostala k vlastnímu 
břehu řeky a hloubky uložení se zvětšily, pak i těchto podmínkách by byl otevřený výkop 
velice komplikovaný, pravděpodobně i nemožný ( komplikované hluboké pažení kopírující 
vlastní břeh řeky ) a zde se již plně osvědčilo bezvýkopové protlačování kameninových trub. 
 
4) Při celkové délce sběrače 3161m byla stavba v několika úsecích prováděna v tak 
komplikovaných podmínkách, že prakticky jiný způsob výstavby než řízené 
protlačování kameninových trub nepřicházel technicky vůbec v úvahu. I to je snad 
také důkazem toho, že dlouho plánovaná výstavba Úslavského sběrače byla 
realizována až nyní, kdy bezvýkopové technologie se v posledních letech dostaly na 
takovou technickou úroveň, že dokáží realizovat i velké profily kanalizačních sběračů 
pod místy, kde by bylo prakticky nemožné zajistit výstavbu jiným technickým 
způsobem ( velké hloubky v nepříznivé geologii pod zastavěnými plochami, řekami, 
skalními masivy i stávající infrastrukturou města ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativně jednoduchá montáž prefabrikované šachty na otevřeném úseku  
z kameninových trub hrdlových DN 1000mm 
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Komplikovaná výstavba atypické monolitické šachty ve startovací jámě při protlačování 
kameninových trub bezhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poměrně složité osazování prefabrikované šachty ve startovací jámě 
při protlačování kameninových trub bezhrdl. 
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Zkušenosti z instalací sanačních vložek 
velkých průměrů a délek 

 

Ing. Otakar Cigler 

Relineeurope Liner GmBH & Co., KG, Rohrbach, Německo 

V posledních dvou dekádách se technologie sanací kanalizací rukávci obecně  
celosvětově rozvinula v jeden z nejdůležitějších postupů.  Jednou z variant této metody je 
technologie vytvrzování UV světlem, která se rychle rozšířila a dále šíří především 
v evropských zemích. S rostoucími zkušenostmi s touto UV technologií jsou dnes prováděny 
stále náročnější projekty především ve větších dimenzích a délkách. V říjnu 2012 byly ve 
Švýcarsku touto technologií provedeny dva významné projekty. Na příkladech těchto dvou 
konkrétních projektů lze ukázat klíčové faktory instalace a jejich řešení.  

 

Úvod 
Techologie Alphaliner je CIPP (Cured-In-Place-Pipe) rukávec vytvrzovaný UV světlem 

určený pro sanace kanalizačních potrubí v dimenzích od DN 150 do DN 1300. Rukávce je 
vyroben ze speciálního kvalitního korozivzdorného skelného vlákna a pryskyřičného systému 
optimalizovaného pro vytvrzování UV světlem. Charakteristickými vlastnostmi Alphalineru 
jsou vysoké mechanické parametry a extrémně odolný vnitřní povrch. Díky rychlému a 
spolehlivému vytvrzování speciální UV technologií lze docílit rychlých instalačních časů a 
zároveň trvanlivého řešení pro sanované potrubí.  

Projekt Aesch 
Ve městě Aesch nedaleko Basileje prováděla v loňském roce firma Arpe AG sanace 

stávající splaškové a dešťové kanalizace v celkové délce 2500 metrů. Koncem října 2012 byl 
instalován nejdelší rukáv v rámci projektu, a to 225 m dimenze DN800. Pro přenesení 
statických účinků od stávajícího potrubí, nadloží, podzemní vody a případně dopravy byl 
v tomto případě zvolen rukáv tloušťky 7,9 mm. Statický výpočet byl proveden podle německé 
normy ATV M127-2 používané pro statické výpočty rukávců i na našem území. Po 
provedené realizaci byly odebrány zkušební vzorky a laboratorně byly ověřeny mechanické 
parametry rukávce a tloušťka stěny po vytvrzení.  

Celková hmotnost rukávce byla důsledkem dimenze, tloušťky stěny a délky 7,7 tun. 
Z tohoto důvodu byl při instalaci rukávce použit speciální dopravníkový pás a rukáv byl 
přeložen podélně, tak aby se nemusely sundávat kónusy kanalizačních šachet, tímto 
opatřením se minimalizovala pracnost celé operace a celkový čas na dokončení díla. Taktéž 
nedošlo k žádnému zásahu do stávajícího asfaltového krytu vozovky. Po instalaci rukávce do 
stávajícího potrubí a jeho kalibraci stlačeným vzduchem proběhlo vytvrzování rukávce UV 
světelným vláčkem o výkonu 9 x 1000W s vytvrzovací rychlostí 0,7 m/min.  

Jelikož byla sanovaná dešťová kanalizace umístěná na hlavní příjezdové cestě do města 
tvořící důležitou dopravní tepnu, musel být čas realizace zkrácený na absolutní minimum, tak 
aby bylo zamezeno dopravnímu kolapsu. Jednotlivé instalace probíhaly v denním režimu, i 
v případě takto dlouhého úseku byla instalace kompletně realizována v jednom dni. Veškerý 
materiál a vybavení bylo dovezeno ráno v den instalace a odvezeno ten samý den večer po 
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instalaci. V jednom jediném dni byl tento úsek kompletně a úspěšně dokončen včetně 
čištění, video inspekce a zapravení přípojek.  

 

Obr. 1 – Instalace rukávce o délce 225m ve městě Aesch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Hendschicken 
Druhý neméně zajímavý projekt byl realizován ve městě Hendschicken, 30 kilometrů 

západně od Curychu. Taktéž v říjnu loňského roku prováděla specializovaná firma ISS Kanal 
Service AG sanaci hlavního kanalizačního sběrač DN 1100 ústícího do místní čistírny 
odpadních vod. Dřívější kamerovou prohlídkou této části sběrače byly zjištěny podélné 
trhliny a kořenové vrůsty ve stávající betonové troubě čímž se stala sanace této páteřní stoky 
neodkladnou. 

Poslední část stoky byla 735 metrů dlouhá a probíhala krajinou skrz ochranné pásmo 
vodního zdroje. Přičemž tato zóna vyžaduje speciální pozornost co se týče dopadů na životní 
prostředí. Navíc některé revizní šachty nebyly přístupné pro technologická a nákladní 
vozidla. Také bypass s kapacitou 360 l/s vyžadoval speciální pozornost. 

Z důvodu výše uvedených faktorů bylo potřeba při plánování a logistice celého projektu 
dosáhnout co nejvyšší efektivity. Díky speciálnímu umístění a charakteru projektu se inženýři 
z ISS rozhodli 735 m stoky rozdělit jen na 4 instalace. 

Rukáv DN 1100 byl tedy instalován v 3 hlavních sekcích 222, 239 a 252 metrů. Navíc byl 
dále instalován devítimetrový úsek DN 1230, který představoval koncové zaústění stoky do 
čistírny odpadních vod. Staticky relevantní tloušťka stěny byla v tomto případě 8,6 mm. 
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Obr. 2 – Vytvrzování rukávce DN 1230 v Hendschickenu 

 
 

 

Jelikož hmotnost jednotlivých rukávců byla až 17 tun byly rukávce vyráběny přímo do 
20´´ námořních kontejnerů a zaslány přímo na čas rovnou na staveniště. Zatahovaní rukávů 
do potrubí probíhalo rovnou z kontejneru za použití dopravníkového pásu. Tím došlo ke 
kompletní eliminaci těžké manipulační techniky. 

Pro vlastní vytvrzení bylo použito nového UV řetězu s vytvrzovacím výkonem 6 x 2000W, 
což je momentálně nejvýkonnější UV jednotka pro sanace kanalizací. Veškeré parametry 
vytvrzování jako výkon UV lamp, tlak v rukávu, rychlost, staničení a reakční teploty na 
povrchu rukávu byly průběžně automaticky zaznamenávány kontrolním softwarem UV 
jednotky. S tímto výkonným vytvrzovacím zařízením a profesionální logistikou celého 
projektu byla každá instalace dokončena během jediného dne. Pro kompletní instalaci 
nejdelšího úseku (252 m) bylo potřeba pouhých 18 hodin.  

 

Obr. 3 – UV řetěz uvnitř vytvrzeného rukávce 
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Závěr 
Oba projekty dokazují, že rychlá a spolehlivá bezvýkopová sanace potrubí s použitím 

sklolaminátových UV rukávců vytvrzovaných UV světlem je bez jakýchkoliv problémů i 
v těchto délkách a dimenzích proveditelná. A to i v případech, kdy okrajové podmínky 
instalace nejsou ideální. Velký důraz však musí být kladen na přípravu stavby její řízení a 
použití správného a výkonného vybavení.  

Velký důraz musí být kladen na kvalitu vytvrzení a dosažení mechanických parametrů 
instalovaných vložek. To bylo v obou případech zpětně ověřeno laboratorní zkouškou na 
vzorcích vytvrzeného rukávce s pozitivním výsledkem. Neboť jen při správném statickém 
návrhu a bezchybné instalaci a vytvrzení lze považovat sanační opatření za trvale spolehlivé. 
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Od nápadu přes projekt k realizaci - Připojení 
přístavních kiosků na nábřeží v Praze 

 

Ing. Pavel Fatka, Ing. Štěpán Moučka 

KO-KA s.r.o. 

 

Projektování a realizace staveb bezvýkopovými technologiemi je svébytnou technickou 
disciplínou, která má své opodstatněné místo v inženýrské praxi. V některých případech se 
jedná o jedinečné nenahraditelné řešení, jindy se v přípravě stavby nebo při vlastní realizaci 
objeví tolik různorodých komplikací, že je nutné použít metody výstavby standardní. Jeden 
takový příklad provedené nestandardní stavby z pohledu projektanta uvádíme níže. 

Úvod 
Stavební proces zpravidla začíná záměrem investora. Ten své vize sdělí projektantovi 

nebo architektovi, dle typu zamýšlené stavby. Projektant tyto vize následně zhmotní, a pokud 
návrhy odpovídají představě investora, provede je celým přípravným procesem několika 
stupňů projektové dokumentace, projednávání a schvalování příslušnými účastníky 
stavebních řízení. První bitva je dobojována. 

Nyní přichází dodavatel se svými náměty, požadavky, změnami, připomínkami nebo 
radami. Stavba se realizuje. V průběhu dochází k dohodám i neshodám, ale nakonec stavba 
stojí. Druhá bitva je dobojována. Stavba vyvstala z prachu a hluku staveniště a začíná žít. 

Projektová příprava 
Při vlastním návrhu stavby a zpracování projektové dokumentace musí projektant často 

volit mezi kompromisem nedostatku podkladů a technické správnosti a vhodnosti 
navrhované technologie. Pří realizace potom záleží nejen na vlastní erudici projektanta, ale i 
na dostupnosti technologií zvoleného dodavatele. Nemalou měrou se na finálním stavebním 
postupu podílejí také další vlivy, jako jsou přání investora, rozdílná skutečnost zachycená při 
stavebních pracích a další možné vlivy, nezjištěné v přípravné fázi. 

Jedním z takových příkladů může být realizace připojení přístavních kiosků na pražském 
Rašínově nábřeží, ke kterému jsme byli přizváni ve stupni realizačního projektu. Na 
nábřežích hojně kotví různé parníky a výletní lodě vozící turisty po Vltavě, avšak chybí pro 
ně jakékoli zázemí pro doplnění potřebných médií či energie. Investor proto požadoval 
vybudování stojanů s možností připojení těchto lodí na vodu a elektrický proud a zároveň 
kanalizační přípojku. 

Zprvu jasného zadání úkolu se při návrhu celého funkčního systému stala velmi náročná 
disciplína, při které jsme museli vyřešit mnoho neznámých parametrů typu, jak často mají být 
kiosky používány, jaká čerpadla mají jednotlivé lodě, jak tyto lodě parkují, jak využívají stání 
v zimním období apod. Situaci zpracování realizačního projektu ztěžoval také fakt, že v době 
zpracování nebyl znám dodavatel stavby. 

Původní projekt měl sice stavební povolení, ale navržené gravitační řešení odvodnění 
náplavek ve více jak 3 m hloubkách, v těsné blízkosti Vltavy, se ukázal jako nevhodný, proto 
bylo nutné celý systém zásobování lodí navrhnout znovu. 
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Návrh připojení přístavních kiosků 
Realizační projekt vycházel z projektu ke stavebnímu povolení zpracovaného 

s architektonickým řešením pro celou náplavku Rašínova nábřeží od budovy galerie Mánes 
prakticky až k Vyšehradskému tunelu tedy v celkové délce více téměř 1,5 km. Cílem projektu 
bylo sjednocení vzhledu náplavky a přiléhajících podzemních prostor a poskytnout zázemí 
pro kotvící lodě. Architektonické návrhy jsme zachovali, řešení systému pro zásobování lodí 
byl zcela nový návrh. 

Vlastní systém zásobování se dělil na 2 části. První částí bylo připojení celého systému 
náplavky na veřejné inženýrské sítě el. energie, vodovodu a kanalizace. Připojení bylo 
navrženo 3 nezávislými přípojkami vodovodu a kanalizace ze třech různých podzemních 
prostorů. Vzhledem k neznámému dodavateli, byly přípojky vodovodu a kanalizace navrženy 
obecně bezvýkopovou technologií řízeného vrtání nebo protlaku s průchodem nábřežní zdi. 
Jednotlivé přípojky byly různých délek, nejdelší do 15 m. 

Druhou část návrhu tvořil vlastní systém rozvodu po náplavce. Vzhledem k požadavkům 
na ochranu "historické" kamenné dlažby, velkému pěšímu provozu na náplavkách a blízkosti 
hladiny podzemní vody, byl navržen bezvýkopový způsob ukládánmí nových sítí.  Od 
příslušné přípojky v podzemním prostoru byla vždy navržena vrtaná hlavní trasa, která se 
skládala ze sdruženého vedení 4 chrániček DN225 pro silové kabely, kabely NN, vodovod a 
kanalizaci s odvětráním. Jednotlivé chráničky byly uloženy vedle sebe ve vzdálenosti min. 
300 mm. Krytí chrániček bylo 800 mm. Z každé trasy bylo provedeno vždy několik kopaných 
odboček. Tyto odbočky zásobovaly jednotlivé podzemní prostory, jednotlivé napojovací 
kiosky a připojovaly několik jímek pro tlakové čerpání odpadní vody z lodí. Vzhledem 
k vysoké podzemní hladině Vltavy na náplavce, bylo vše uloženo v minimálních hloubkách. 
V místech kde hrozilo zamrznutí potrubí bylo navrženo jeho automatické ohřívání. 

Vlastní připojovací kiosky pro lodě byly řešeny dvěma způsoby. Prvním bylo zachování 
stávajících nerezových lamp, které již poskytovaly možnost připojení na el. energii a vodovod 
ve svém dutém těle. Všechny lampy byly dovybaveny připojením na čerpací jímku odpadních 
vod, vyhříváním a novým jištěním el. energie. 

Druhým typem kiosku byly architekty navržené lavičky, které poskytovaly veškerý 
napojení na média ve svém těle. Součástí každé lavičky byl navíc osvětlovací sloupek, který 
umožnil bodové osvětlení lavičky a blízkého okolí, protože náplavka není veřejně nijak 
osvětlena. 

Realizace stavebních prací 
Přes projekčně velmi náročný návrh a zpracování celého systému a způsobu realizace 

tak, aby bylo vyhověno požadavkům dotčených orgánů a došlo k minimálnímu ovlivnění 
života na náplavce, se jako největší problém ukázala absence spolupráce s dodavatelem 
stavby během realizačního projektu. Dodavatel v době zpracování ještě nebyl znám. 
Navrhované technologie potom samozřejmě neodpovídají možnostem dodavatele, což vede 
ke vždy problematickým změnám až při samotné realizaci, kde bývá zpravidla již časový a 
ekonomický tlak značný. 

Rozhodnutím dodavatele stavby a dodatečným projednáváním v jejím průběhu bylo 
přistoupeno ke standardnímu výkopu, čímž byl život na náplavce prakticky na celé dvě 
turistické sezóny umrtven. Přínos otevřených výkopů vzhledem k délce trvání stavby a jejího 
vlivu na okolí je v tomto případě více než diskutabilní. 

Závěr 
Potenciál bezvýkopových technologií byl při realizaci stavby využit pouze velmi omezeně. 

Místo 1500 metrů vrtů byly realizovány pouze protlaky do nábřežních zdí a to 2 protlaky DN 
800 pro kapitační přípojku DN 200 v délce 12 m,, Přesto byla stavba po vyřešení 
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projektových změn zdárně dokončena. Použití bezvýkopové technologie bylo v hlavní trase 
nahrazeno sice pracnějším a pro obyvatele méně ohleduplným výkopem, ale kopat byť v 
"historické dlažbě",je technologicky mnohem snazší - co dodat. Problematickou kapitolou 
bude zřejmě správa realizovaného systému, která se komplikuje díky změnám v subjektech 
spravujících tato zařízení pro město Prahu. 

Literatura: 
[1]  Moučka Š., Fatka P. (2010): Revitalizace náplavky Rašínovo nábř., Praha 2, realizační 

projekt, KO-KA s.r.o. 
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Charakteristiky chování jednotlivých typů 
potrubí při zvýšeném namáhání v tahu a ohybu 

u bezvýkopových technologií, dopad na 
provozní životnost potrubních systémů 

Juraj Barborik 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Králův Dvůr,                 
technická kancelář Hradec Králové 

Provozní životnost a kvalita potrubních sítí, které jsou realizovány metodami 
bezvýkopových technologií, přímo souvisejí s kvalitou použitého materiálu, která je daná 
technickými a mechanickými parametry trub a spojů, a to zejména: 

• mechanickou pevností samotného materiálu stěny trouby  

• dovolenou tažnou silou 

• dovoleným provozním tlakem  

• odolností stěny trouby a spoje: 

 v tahu  

 v ohybu při vytváření zakřivené trajektorie 

 v zachování kruhovitosti profilu   

 proti mechanickému poškození 

 proti vnějšímu zatížení. 

Aby bylo zabezpečeno, že se potrubí nepoškodí (spoj, stěna), popřípadě nepřetvoří 
axiální tažnou silou, zakřivením trasy, třením  již při bezvýkopové pokládce a nezkrátí se 
předpokládaná doba životnosti, popřípadě nezvýší se poruchovost, je nutné volit trubní 
materiál s nejvyššími technickými a mechanickými parametry. 

Odolnost, robustnost, přizpůsobivost, vysoké mechanické zatížení a dlouhodobá 
životnost litinových trub je v kombinaci s osvědčenou technologií zámkových spojů 
předpokladem flexibilních a v současné době nejkvalitnějších řešení bezvýkopové pokládky 
a obnovy potrubních systémů. Tvárná litina je spolehlivou a výhodnou alternativou k ostatním 
materiálům při bezvýkopových technologiích. 

Rozvoj technologií zámkových axiálně pevných a současně pružných hrdlových spojů  
umožňuje nabídnout kompletní řešení bezvýkopové pokládky a obnovy potrubí. Na základě 
mechanických parametrů trub, pevnosti a rozsahu úhlového odklonění násuvných pružných 
zámkových hrdlových spojů nabízí výrobci trubní materiál z tvárné litiny pro všechny běžné 
technologie bezvýkopové pokládky a obnovy potrubí: 

1. horizontální řízené vrtání 

2. berstlining 

3. relining dlouhých úseků  

4. raketový pluh. 
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Pro tyto technologie se nabízí v oboru trub z tvárné litiny komplexní systémové řešení, 
který se již přes 50 let těší vynikající pověsti a oblibě na celém světě. 

„Standardně“ se považuje za ekonomickou taková technologie obnovy vodovodní sítě, 
která nabízí obnovu potrubí za nejnižší cenu. Toto hodnocení jen zřídka zohledňuje náklady 
na provoz, údržbu a náklady na jeho obnovu po uplynutí provozní životnosti. Ekonomické 
hledisko obnovy úzce souvisí s technickým posouzením, tj. hledáním nejvýhodnějšího 
poměru mezi cenou a užitnými vlastnosti díla, zejména provozní životností a náklady na 
údržbu a provoz. Při volbě technického řešení obnovy je nutné zohlednit ekonomičnost 
stavebního postupu a brát v úvahu parametry a výhody použitého potrubního materiálu. 

Na rozvoji bezvýkopových technologií má v posledních desetiletích rozhodující a výrazný 
podíl i trubní materiál z tvárné litiny. Vlastnostmi trub z tvárné litiny je dosažena vysoká 
bezpečnost a dlouhá životnost obnoveného nebo nově položeného potrubí. 

V mnoha evropských městech dnes dosahuje obnova potrubních sítí bezvýkopovou 
metodou potrubím z tvárné litiny významný podíl. 

Mechanická pevnost materiálu stěny trouby    
Minimální pevnost v tahu trub z tvárné litiny je 420 MPa s minimální tažností 10 %. Při 

extrémním zatížení je u tvárné litiny velká část energie přeměněna v elastickou deformaci, 
což je doloženo vysokou měrnou přetvárnou prací trub z tvárné litiny (GGG). 

Při zvýšeném 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 umělohmotné trubky se deformují a protahují, čímž vniká zeslabení stěny potrubí 
vedoucí často k poškození. Pevnost v tahu je řádově v jednotkách nebo desítkách MPa a 
prodloužení na mezi porušení ve stovkách %. 

Dovolená tažná síla   

Trouby z tvárné litiny s hrdlovým spojem 
Vysoké hodnoty mechanických parametrů má potrubí z tvárné litiny dané pevností 

samotného materiálu stěny trouby a pružného násuvného zámkového spoje. Další přednosti 
jsou odolnost stěny proti mechanickému poškození, kruhová a podélná tuhost.  

Potrubní systém z tvárné litiny vytvořený pro bezvýkopovou pokládku potrubí představuje 
vysoce bezpečnou technologii obnovy a pokládky potrubních sítí. Hrdlový spoj zaručuje 
těsnost, pružnost a pevnost v tahu. U největších průměrů umožňuje využít tažné síly až přes 
100 tun.  

Maximální dovolené tažné síly jsou vypočteny podle hodnoty maximálního tlaku pro 
zámkový spoj s 3-násobným koeficientem bezpečnosti, např. spoj UNIVERSAL Ve®, viz. 
Tabulka 1).  Tyto hodnoty umožňují realizovat pokládku s vysokým koeficientem bezpečnosti 
i u složitých specifických podmínek jednotlivých projektů, kdy dochází i k dynamickému 
namáhání spojů v odkloněném stavu při kontinuálním zatahování předem smontovaného 
potrubního celku. Hodnoty dovolené tažné síly umožňují pracovat se značnou mírou 
bezpečnosti. Dynamické namáhání v odkloněném stavu je možné minimalizovat 
zatahováním předem smontovaných trubních sekcí nebo jednotlivých trub. 

Na trouby z tvárné litiny nemá teplota, délka zatahování a zakřivení trasy žádný vliv. 
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Tab. 1: Dovolené tažné síly pro zámkový spoj UNIVERSAL Ve® 

 
 

Obr. 1: Hrdlové trouby z tvárné litiny s pružným násuvným automatickým zámkovým 
spojem UNIVERSAL Ve® s malým vnějším průměrem 

 

 

Umělohmotné svařované potrubní materiály  
Tažné síly umělohmotných svařovaných materiálů jsou oproti hrdlovým troubám z tvárné 

litiny násobně menší.  

Tažná síla je převážně stanovena při teplotě stěny 20°C. Na stavbě je při pokládce běžná 
teplota potrubí i přes 40°C a reálná dovolená tažná síla u termoplastů je mnohem nižší.  

Tyto hodnoty dovolených tažných sil u termoplastických materiálů by se měly snižovat, 
protože mechanické parametry trubek a spojů jsou závislé na teplotě, časové délce zatížení 
v tahu a ohybu při zatahování.  

Při delší době zatahování by měla být zatahovací síla u termoplastů také snížena, 
protože prodloužení k mezi porušení materiálu stěny trubky je ve stovkách procent.  

U zatahování do oblouků by se mělo počítat s dalším jejím snižováním, protože 
z geometrického hlediska se délka venkovní části potrubí prodlužuje popřípadě se průtočný 
profil ovalizací zmenšuje. 
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Obr. 4: Dovolené odklonění zámkových spojů UNIVERSAL Ve® a minimální dovolený 
poloměr zakřivení 

 
 

Obr. 5: Funkčnost zámkového spoje jako kloubu pro vytváření horizontálních a 
vertikálních trajektorií, zmenšení tažné síly např. zaplavením potrubí  

    
  

Umělohmotné svařované trubní materiály  
U umělohmotného svařovaného potrubí dochází při zatahování a vytváření oblouků 

(prostorových trajektorií) k zvýšenému namáhání v tahu a ohybu, které může vyústit k 
poškození např. svařovaných spojů a stěny trubky zákonitým protažením plochy stěny 
potrubí na vnější straně oblouku.  

Tahem a ohybem namáhaná stěna v oblouku se protáhne, zeslabí a časem je náchylná 
k poškození.  
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Příklad:  

Požadavek investora je bezvýkopovou 
technologii HDD realizovat křížení vodoteče, 
komunikace a upraveného území (viz. schéma) 
potrubím hydraulické světlosti DI 600 mm, 
dovolený provozní tlak PFA 16 bar v délce cca 
200 m  s poloměrem zakřivení 210 m.  

Možnosti:  

• tvárná litina DN 600, tlaková třída C40, 
pružný zámkový spoj UNI Ve PFA 30 bar, vnitřní průměr DI=DN 600 mm 

• umělohmotný materiál DE 630, PFA 16 bar, svařování na tupo, vnitřní průměr DI se 
rovná DE 630 mínus 2x tl.stěny = cca 530 mm, geometricky je vnější plocha potrubí delší 
o 60 cm . 

Závěr:  

• stěna a spoje umělohmotného materiálu jsou zatíženy tahem, 
ohybem a protažením vnější plochy potrubí o 60 cm, 
hydraulický profil není dodržen ani zvýšením až na cca DE 
710 (DI = 580 mm), svařování na tupo vytvoří několik 
milimetrovou až 1 cm vysokou clonu (pokud se nebude nálitek 
odstraňovat frézováním – nebezpečí poškození vnitřní plochy 
stěny), pnutí v potrubí při malém krytí pod vodním tokem může 
způsobit i vytržení potrubí ze dna 

• tvárná litina plní zadání s vysokou mírou bezpečnosti, bez negativního ovlivnění spoje a 
stěny potrubí. 

Obr. 6: Srovnání hydraulických průměrů potrubí, PE pro splnění hydraulické kapacity 
musí být minimálně o jeden DN větší než tvárná litina 

                         
HDPE 

Ocel 

Tvárná litina 

 

 

 

 

 

Stěna a spoje umělohmotných materiálů jsou zatěžovány i značnými silami vlivem 
teplotní roztažnosti (koeficient teplotní roztažnosti se pohybuje kolem 0,2 mm/m.K).  

Příklad: U montáže 100 m úseku umělohmotného potrubí a venkovní teplotě potrubí 
25oC, je po zatažení do půdního profilu (teplotní rozdíl cca 15oC) teplotní dilatace v rozsahu 
300 mm.  Stejný případ u tvárné litiny představuje teplotní dilataci 0,15 mm na 1 m potrubí tj. 
0,9 mm na 6 m troubě. Tato hodnota dilatace je eliminována axiální tolerancí danou 
konstrukcí hrdlového spoje. 

Odolnost stěny trouby a spoje proti mechanickému poškození 
Zavedení tvárné litiny pro bezvýkopové technologie před několika desítkami let provázel  

i vývoj vnější povrchové ochrany. V základním provedení jsou dnes vyráběny trouby z tvárné 
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litiny se žárové nanášenou vrstvou slitiny zinku s hliníkem v minimální hmotnosti 400 g/m2 

s krycí vrstvou. Trouby z tvárné litiny nabízí pro bezvýkopové technologie v nejtěžších 
geologických a agresivních podmínkách i široký sortiment speciálních vnějších povrchových 
ochran. 

Při výskytu třecích sil jsou doporučeny následující řešení vnější ochrany: 

• při tření hrdlových trub po hrdle (hrdla představují největší venkovní rozměr 
zatahovaného potrubí) lze doporučit základní provedení vnější povrchové ochrany s 
ochranou hrdel plechovým ochranným límcem 

• při tření hrdlových trub po celém těle trouby v nejtěžších geologických a agresivních 
podmínkách jsou k dispozici trouby s vnější speciální ochranou z: 

 cementové malty podle ČSN EN 15545, např.  ZMU tl. 5,00 mm  

 extrudovaného polyetylénu podle ČSN EN 14628, např. TT-PE tl. 2,00-2,50 mm 
podle DN 

 polyuretanového povlaku podle ČSN EN 15189,  např. TT-PUX zesílená tloušťka 
1800 μm.  

Extrudovaný polyetylén a polyuretan mohou být použity i při výskytu vysokých hodnot 
bludných proudů. 

Speciální vnější ochrany se kompletují v místě hrdla s elastomerovou manžetou, která je 
chráněna plechovým límcem.   

Obr. 7: Speciální ochrany ZMU a TT- PE s plechovým límcem, TT- PUX  

 
Obr. 8: Hrdlové trouby s vrstvou TT- PE,  TT- PUX a  ZMU  

 

Odolnost stěny trouby a spoje proti vnějšímu zatížení 
Potrubí z tvárné litiny umožňuje realizovat bezvýkopovou pokládku potrubí s krytím 

několik desítek metrů. Minimální odolnost proti podélnému ohybu je např. u DN 200 70 kN.m 
a kruhová tuhost se pohubuje podle DN až do 1000 kN/m2 . 

Obr. 9: HDD litinové potrubí DN 600, délka zataženého úseku 1100 m, krytí až 27 m, 
doba celkové realizace 4 týdny, realizace v roce 2000 
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Technická podpora od přípravy záměru až po realizaci 
Technická podpora od fáze přípravy investičního záměru, projektování až po asistenci a 

pomoc kvalifikovaných technických pracovníků přímo na staveništi je bezplatným servisem 
výrobců trub z tvárné litiny. Obchodně-technický tým výrobce má přístup k informacím, které 
jim umožňují detailní posouzení technické dokumentace, provedení přesných výpočtů pro 
stanovení dovolených tažných sil a parametrů zatížení zatahovaného potrubí s dostatečnými 
bezpečnostními koeficienty. Každý projekt je posuzován jednotlivě. Za provedení 
jednotlivých projektů vždy odpovídají konkrétní zpracovatelé projektové dokumentace a 
zhotovitelé stavby v koordinaci s našimi technickými poradci. 

Montážní zařízení, tažné hlavy jsou k dispozici prostřednictvím obchodních nebo 
technických oddělení. 

 

Obr. 10: Tažné hlavice: jednodílná a dvoudílná 

 

 

Spojování trub a montáž spojů 
Průměrná délka montáže, kterou potřebuje pracovní tým jednoho až dvou montérů pro 

montáž zámkového spoje je krátká (několik minut). Tvárná litina umožňuje montáž potrubí po 
jedné troubě, nebo je možné trouby smontovat do kompletní délky celého potrubí pro 
zatažení. Při optimální organizaci na stavbě lze dosáhnout vysoké rychlosti montáže. 

Trubky z tvárné litiny se zámkovým spojem je možné ihned po montáži spoje zatížit v 
plném rozsahu maximální dovolenou tažnou silou. 

U svařovaných spojů, např. u PE-potrubí, takové rychlosti montáže nelze dosáhnout, 
protože je nutné čekat na zchladnutí sváru. Svařovaný spoj vytváří vně i uvnitř nálitek, který 
vede zejména na vnitřní straně ke snížení hydraulického profilu a zvýšení ztrát v potrubí.  

 

Obr. 11: Montáž dvoukomorového zámkového pružného spoje UNIVERSAL Ve® 
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Obr. 12: Vložení zámkového kroužku do komory hrdla, spojování trub montážním                   
zařízením nebo řetězovým zvedákem 

   
 

Obr. 13: Doba provedení montáže spoje 

 

        HDPE 

       Ocel 

            Tvárná litina 

 

 

 

Obr. 14: Náklady na provedení montáže spoje 

 

        HDPE 

        Ocel 

            Tvárná litina 

 

 

 

Závěr 
Smyslem a cílem obnovy potrubních sítí a požadavků kladených na trubní materiál je 

uložení potrubí bez poškození spoje, stěny, vnější plochy a s exaktně kruhovým průřezem, 
bez mechanického pnutí ve stěně trub a ve spojích. Pouze tak lze dosáhnout požadované 
dlouhé životnosti potrubí. 

Zejména při bezvýkopové pokládce a obnově potrubních sítí není možné kontrolovat 
průběh uložení potrubí a je tedy nutné použít nejodolnější a nejrobustnější potrubí, které je 
nejlépe schopno odolat veškeré mechanické zátěži. Při srovnání s ostatními druhy materiálů 
používanými pro pitnou vodu, dosahují trouby z tvárné litiny nejvyšších hodnot. Nabízejí 
nejlepší předpoklady pro pokládku bez poškození i v těchto nekontrolovatelných podmínkách 
uzavřeného bezvýkopového způsobu pokládky.  

Použití násuvného pružného dvoukomorového zámkového spoje, s vysokými přípustnými 
tažnými silami, umožňuje bezvýkopovou pokládku a obnovu potrubí aniž by hrozilo selhání 
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spoje při zatahování. Pružná násuvná hrdla se zámkovými spoji např. UNIVERSAL Ve® 
odolná proti podélnému posuvu v sobě spojují funkčnost, robustnost, rychlou a bezpečnou 
montáž, kterou lze provést bez větší námahy během několika málo minut i za těch 
nejnepříznivějších klimatických podmínek. 

Trouby z tvárné litiny jsou opatřeny takovým systémem povrchové ochrany, který 
odpovídá příslušným požadavkům. Tyto trouby odolávají prakticky všem externím zátěžím, 
které se při bezvýkopvých technologiích vyskytují a při budoucím provozu mohou vyskytnout. 
Použití speciálních ochran navíc prodlužuje životnost litinového potrubí. 

Trouby z tvárné litiny vykazují nejdelší technickou životnost ze všech trubních materiálů, 
jsou správnou volbou pro investici s dlouhodobou bezporuchovou životností. To dokazuje 
řada projektů a staveb, které byly v posledních desetiletích realizovány pomocí jednotlivých 
bezvýkopových metod. 

Díky svým užitným parametrům a více než dvacetiletým zkušenostem se trubní 
materiál z tvárné litiny stává po celé Evropě investory nejžádanějším a nejpoužívanějším 
materiálem. Největší realizovaný průměr je DN 900 v celkové délce jednoho zatažení 540 m 
a škála realizovaných délek se pohybuje až do délky jednoho zatažení 1500 m podle DN. 

Významný vliv na kvalitu bezvýkopové pokládky má výběr trubního materiálu. Při výběru 
trubního materiálu je nutné brát v úvahu náročné podmínky uložení bezvýkopovou 
technologií. Potrubní systém z tvárné litiny s pružnými zámkovými spoji plní svými 
mechanickými parametry v maximální míře požadavky investora a provozovatele na 
provozní spolehlivost a bezpečnost. 

 
 

 

 

 

  

 

Literatura: 
[1] EN 545: Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní 

potrubí – Požadavky a zkušební metody 
[2] EN 598: Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační 

potrubí – Požadavky a zkušební metody 
[3] ISO 13470: Bezvýkopové technologie aplikace potrubních systémů z tvárné litiny – 

Konstrukční provedení a realizace 
[4] Katalog SAINT-GOBAIN PAM: Bezvýkopová pokládka potrubních systémů z tvárné litiny 
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Nové poznatky z použití různých 
technologickýchpostupů při bezvýkopové 

opravě kanalizací 

- bezvýkopové opravy domovních přípojek 
 Libor Potužák 

Mebikan spol. s r.o. 

Úvod 
  Jedním z diskutovaných problémů v oblasti bezvýkopových oprav kanalizací je oprava 
napojení domovních přípojek  do hlavních řadů v místech mimo revizní šachtu. S tím souvisí 
i připrava legislativy, kdy majitel bude protokolárně prokazovat těsnost domovní přípojky. 
Problematická napojení domovních přípojek k hlavním trubním řadům jsou způsobena 
historickým stavem potrubí, nedbalým napojením, případně sekundárními pohyby nadloží a 
podloží. 
  Špatné napojení způsobí únik nebezpečného odpadu -  splaškové vody - z potrubí 
kanalizace, vtok balastních vod do stočného objemu, vymývání okolní zeminy, vznik 
kaveren, propadání nadloží, destrukci linie a spádu řadu, případně zničení trubního systému 
a jeho nefunkčnost. 
  Metod oprav napojení je nabízeno zhotoviteli několik – špachtlování, stěrkování, napojení 
šálou, napojení krátkou vložkou, napojení elastickým rukávcem (Brawoliner, Epros), vlepení 
tkzv. klobouků, ruční zednická oprava, napojení injektáží z kartuše, nepojení tkzv. 
nekonečnou injektáží. 
 
Injektáž domovních přípojek – „Nekonečná“ injektáž 
 
Firma Mebikan spol. s r.o. se vybavila injektážní jednotkou EL 300/600 firmy Hächler, která 
poskytuje napojení, opravu napojení, zaslepení, injektáž dutin domovních přípojek tkzv. 
NEKONEČNOU injektáží. 

 
 
Postup realizace injektáže : 
• Přípojkové místo je nejprve upraveno kanalizačním robotem tak, že vedle základních 
 operací - čištění, odstraňování atd., se zároveň vyfrézuje do materiálu hlavního řadu i 

přípojky hlubší     osazení  
• do opravovaného místa příjíždí aplikátor podobný již  známému  „ kloboukovači“ 
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Aplikační injektážní robot 
 

 
Injektážní vůz 
 
 
• injektážní jednotka má dvě kamery a v sobě srolovaný ucpávkový pakr 
 
• operátor pomocí nafouknutí ucpávkového pakru zatěsní přípojku 
 
• následně se k otvoru opravovaného místa přitiskne,  pomocí hydraulických pístů  

rozepřením, plastický „límec“. Ten obsahuje otvor pro aplikaci injektáže a tlakové čidlo 
 
• operátor míchá  injektážní hmotu v sanačním vozidle a pomocí hadic a čerpadla je hmota 

zatlačena do osazení „límce“ a vyfrézovaného osazení v přípojce a materiálu hlavního 
řadu. Injektážní hmota je speciálně vyvinutý materiál ERGELIT -  Kanaltec. 

 
• množství ijektážní hmoty je sledováno kamerami, čidlem – může se domíchat dle potřeby, 

nebo se operace zastaví  – NEKONEČNÁ INJEKTÁŽ. 
 
• po uplynutí polymerační doby – 15 – 30 min. -  se uvolní límec, stočí ucpávkový pakr, 

kontrola kvality injektáže. 
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Výhody systému EL 300/600  
• jednotka pracuje samostatně a nezávisle na robotické nebo jiné činnosti 
• aplikované množství je vždy adekvátní opravovanému místu 
• aplikovaná hmota je velmi odolná jak při čištění, tak proti  chemickým zátěžím 
• rychlost aplikace – do 10 ks opravovaných míst/den. 
 
 

 

Opravená domovní přípojka metodou NEKONEČNÉ injektáže 
 
Závěr 
Metoda tkzv. NEKONEČNÉ injektáže je praktická, rychlá, operativní metoda.  Je vhodná  pro 
všechny materiály kanalizačního potrubí. Aplikace v průběhu uplynulých dvou let a jejich 
pozitivní odezvy podporují bezproblémové užití na českém trhu. 
 
V textu jsou použity grafické animace firmy HERMES Technologie s.r.o. 
V textu jsou použity fotografie firmy Hächler AG Umweltechnik a Mebikan spol. s r.o. 
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PIPE EXPRESS® 
 
 

 
 
 

Pipe Express
® 

: An environmentally friendly and 

economical pipeline installation method 

Lutz zur Linde, 

Herrenknecht AG, Schwanau, Germany 

 
With Pipe Express® Herrenknecht AG has developed a new semi-trenchless method for 
installing pipelines. In comparison with the open construction method, the new method has a 
positive influence on realization and renaturalization costs in projects with particularly 
challenging conditions such as unstable ground, water-bearing layers and great installation 
depths. Compared to the conventional open-cut construction method, the route width can be 
reduced by up to 70 percent. Earthwork is kept to a minimum which protects the environment 
and saves the owner construction costs. Due to its eco-friendliness, the development of Pipe 
Express® has been funded by the German Federal Ministry for the Environment. 

 

Figure 1: Pipe Express
®
 - Narrow pipeline corridors 

Pipe Express® is a new mechanized technology for the near-surface installation of pipelines 
with (individual) drive lengths of up to 2,000 meters and pipeline diameters of 800 to 1,500  
millimeters (32" to 60") using a semi-trenchless installation method. 
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PIPE EXPRESS® 
 
 

 
 
 

Environmentally-friendly and cost saving, thanks to minimum 

earthwork 

Pipe Express® helps to keep the impact of the construction activities on the surrounding 
environment to a minimum. When crossing agricultural lands, major harvest losses and long-
term compensation payments can also be reduced using Pipe Express®. The acceptance by 
the population, land users and land owners is improved due to the reduced use of heavy 
equipment and shorter construction periods. Disturbances of the natural soil structure are 
minimal which makes the subsequent recultivation easier. The groundwater level along the 
route does not have to be lowered extensively. Water-saturated soil layers are prevented 
from drying out. In addition, as the pipeline is quickly installed in one step and fewer 
construction machines are required, emissions of exhaust gases and noise can be 
decreased considerably. 

Method description 

The Pipe Express® installation method is based on the combination of an underground tunnel 
boring machine (TBM) with a trenching unit (1). The native soil is loosened by the tunnel 
boring machine and is transported to the surface directly via the trenching unit. The pipeline 
(2) is buried simultaneously when the small trench between the tunnel boring machine and 
ground level is refilled. An operating vehicle (3) accompanies the excavation unit and 
provides the required logistics and control systems for the entire Pipe Express® machine. All 
machine operations are monitored on an integrated camera system. Cameras on the 
advancing unit and in the launch pit allow the machine operator to constantly monitor 
production. 

The required thrust for boring and pushing the pipeline comes from a stationary push unit (4) 
at the starting point – the so called Pipe Thruster. The stationary push unit is directly 
controlled from the operating vehicle. 

 

Figure 2: Pipe Express® - Main components 

The direction of the machine is precisely controlled by an articulation joint inside the tunnel 
boring machine. A laser-guided measuring system on the surface keeps the excavation unit 
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PIPE EXPRESS® 
 
 

 
 
 
exactly on the required course. To reduce the skin friction between the pipe string and the 
ground lubrication bentonite is brought into the overcut [Figure 6]. The operating vehicle 
includes a pump and a storage container for lubrication bentonite. Optimum pipe embedding 
is provided by the active excavation of the soil and the immediate insertion of the pipeline. 

 

(1) Tunnel boring machine (4)  Cutterhead 
(2) Buggy (5)  Screw conveyor 
(3) Belt conveyor (6)   Trenching unit 

(7)  Articulation joint 

Figure 3: Excavation unit - Main components 

The modular design of the entire system allows easy transport and relocation, as well 
as high flexibility in changing project conditions. Minimum manpower is needed and 
occupational safety is increased, since the entire system is remote-controlled from 
the operating vehicle and extensive trenching is not required. 

Development of variations in the concept phase 

During development, the nominal high installation speed of more than 0.80 m/min required a 
careful observation of all system components. Different variants for trenching and vertical 
spoil removal were elaborated and evaluated.  

The evaluation of the system design was carried out under the following objectives: 
Efficiency, reliability, alignment precision, maintenance requirements, operating costs and 
flexibility with regard to the geological conditions and the use of the machine in groundwater. 

The results of the theoretical examinations were tested in practice during several operations. 
On different sites, component interactions were tested, e.g. the suitability of the trenching 
unit for the vertical spoil removal. Performance tests were also carried out. With the newly 
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PIPE EXPRESS® 
 
 

 
 
 
designed cutting wheel the originally aimed production rate of 0.80m/min was exceeded 
reaching 1.30m/min. 

 

Figure 4: Pipe Express
®
 - Test facility 

First reference project in the Netherlands 

After Herrenknecht AG had initially carried out testing on the company premises over one 
year, the new machine technology was first used in Sevenum, Netherlands at the end of 
2012. The test field, with its length of 500 meters, was a section of the gas pipeline from 
Odiliapeel to Melick that has a total length of 66 kilometers. The transport pipe with a 
diameter of 48” was being built by Visser + Smit Hanab for the grid operator Gasunie. The 
equipment comprised a Herrenknecht Pipe Thruster with a maximum thrust and pulling force 
of 500 tonnes and the Pipe Express® machine. The pipe installed was a 48” steel pipe with a 
thin standard PE coating (3-3.5mm), which is usually used during open-cut construction 
projects. The geological conditions at the site in Sevenum comprised fine sands. 

 

Figure 5: Pipe Express
®
 – Jobsite Netherlands

 

The power pack for the energy supply of the tunnel boring machine and the trenching unit, as 
well as the equipment to supply the bentonite (that is necessary to lubricate the pipe string) 
were transported on trailers. Pipe Express® met all expectations during this field test. 

Production rates of 1.2 meters per minute were achieved. As the 500 meters of the pipe 
string were lubricated with bentonite (injected at the lubrication ring behind the articulation 
joint [Figure 6]). 
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Figure 6: Pipe Express
®
 - Lubrication ring for bentonite 

In terms of installation depth, the complete machine range was tested. The machine safely 
mastered overburdens of 1.00 meter - 2.50 meters along the route. The experience gathered 
in the Netherlands will now be used to further optimize the machine. Optimization measures 
will include the construction of a self-propelled surface vehicle for the energy supply of the 
boring and the trenching unit or the installation of the trenching unit on top of a crawler 
chassis versus a buggy to minimize the ground pressure. 

History of the development process 
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Pipe Express® - Facts & figures 
 

 

 

Conclusion 

An extension of the worldwide pipeline network by around 25,000 kilometers per annum is 
expected. To meet the demand for new ecological and cost-efficient pipe installation 
methods, Herrenknecht AG has expanded its product portfolio by a new semi-trenchless 
method. Pipe Express® allows the installation of gas, oil, freshwater, district heating pipelines 
or casing pipes for power cables in all terrains. It is an environmentally-friendly and economic 
alternative to the open-cut construction method in sensitive areas. 

 

   

Method: Semi-open construction method  

Drive length: Up to 2,000m 

Pipeline diameter: 800 – 1,500mm (32”-60”) 

Pipe Thruster: Max. 750t per unit (more than one unit is possible) 

Overburden: 

 

0.5 – 2.5m 

Areas of application: Unstable grounds, swampy conditions, near-surface 
groundwater level, large installation depths 

Components: Tunnel boring machine, trenching unit with buggy, operating 
vehicle, Pipe Thruster  

Features: 

 

Minimum route width (< 12m), no groundwater lowering 
along the route, high installation speed of up to 1.50m/min, 
minimum habitat disturbance, high level of occupational 
safety, low material and personnel costs. 

Subsidies: 

 

Pipe Express® is subsidized by the German Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
(BMU) and supported by the Jülich Research Centre. The 
basis for subsidizing Pipe Express® is to develop a cost-
efficient installation method. 
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Typy použitých bezvýkopových technologií při 
výstavbě akce „Rekonstrukce a dostavba 

kanalizace v Brně“ 
Ing. Karel Komzák, Ing. Věra Sokolářová, Ing. Hubert Janoušek  

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Projekt s názvem „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ lze považovat za třetí 
fázi programu modernizace stokové sítě v Brně spolufinancovaného ze zdrojů EU. V rámci 
jednotlivých fází bylo vždy v jednom časovém období realizováno současně několik 
významných vodohospodářských staveb s cílem modernizace stokové sítě města Brna. Ve 
všech dosud uskutečněných etapách modernizace byly vždy jedním z použitých způsobů 
výstavby i některé typy bezvýkopových technologií. Délka takto vybudovaných kanalizačních 
stok  se pohybovala v rozpětí 2,5 – 3,1 km.  

Aktuálně realizovaný projekt je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního 
programu Životní prostředí pro programovací období 2007- 2013 („OPŽP“). Zahrnuje 
rekonstrukci a dostavbu kanalizační sítě města Brna v délce cca 26 km, z toho přibližně 9 km 
rekonstrukcí a necelých 17 km dostaveb, jak páteřních kmenových stok tak i celých 
městských částí, včetně 4 retenčních nádrží na jednotné kanalizační síti se zadržením 
13 800 m3 vody. Hodnota projektu činí 1,8 miliardy Kč. Celé dílo je rozděleno do 
13 samostatných funkčních celků tzv. ucelených částí díla (UČD). Realizace díla probíhá 
převážně v pažených rýhách, avšak v případech, kdy je uložení kanalizačního potrubí 
v otevřeném výkopu vyhodnoceno jako neefektivní, drahé či nevhodné z jiného důvodu jsou 
úseky kanalizace realizovány s využitím bezvýkopových metod. Celková délka bezvýkopově 
realizované kanalizace nepřesáhla v rámci celého díla 2 km.  

Obr. 1:  Schematické znázornění rozsahu díla 

 

67



  

Typy použitých technologii 

1/ mikrotuneláž  
Rekonstrukce kmenové stoky D (učd 1.3 místní část Husovice, viz obr. č. 1) přímo 

navazuje na rekonstrukci kmenové stoky realizované v přecházející fázi (v letech 2003-2005) 
s cílem zkapacitnění této páteřní kmenové stoky brněnské kanalizační sítě. Ze zkušeností 
z předešlé fáze modernizace bylo jednoznačně dáno, že jedinou možnou realizační metodou 
je postup bezvýkopový. Volba použité technologie vycházela z komplikovaných lokálních 
podmínek, tj. geologie, silné koncentrace sítí především pak vedením trasy stoky v těsné 
blízkosti řeky s čímž souvisí vysoká hladina podzemní vody. Po zvážení a zohlednění všech 
faktorů, byla projektantem navržena metoda horizontálního vrtání - mikrotuneláž, jenž 
nevyžaduje práci lidí v podzemí a snižování hladiny podzemní vody, nezbytné to podmínky 
jiných technologií. 

Parametry realizované  kanalizace:  

− DN     1200 
− Materiál    sklolaminátové potrubí, SN 64 000 
− Délka :    cca 1300m 
− Průměrná hloubka:   5 m 
− Průměrný skon :   2 ‰ 

Projektovaná délka byla rozdělena na 10 dílčích razících úseků v délce od 36 m do 
220 m, navrženo bylo  celkem 6 startovacích jam a 7 jam určených pro vytažení razící 
hlavice. Z celkové délky bylo přibližně 60 % trasy vedeno souběžně se stávající trasou 
kmenové stoky D v těsné blízkosti břehu řeky Svitavy. Zbylá část trasy byla od stávající 
kmenové stoky odkloněna do prostoru přilehlých areálů, kde byl předpoklad příznivějších - 
homogennějších geologických podmínek, ale se zvýšeným rizikem přítomnosti betonových 
konstrukcí lokálních bezpečnostních krytů a jiných těžko zdokumentovatelných podzemních 
konstrukcí. Vyjma úseku č. X o délce 36 m byla celá  projektovaná trasa realizována 
systémem ISEKI. V celé délce došlo pouze dvakrát k zaseknutí stroje v důsledku 
neočekávané lokální geologické imperfekce. V jednom případě bylo nutné vyprostit hlavici 
protiražbou (v délce cca 5 m) v druhém případě se podařilo odstranit místní překážku a úsek 
dokončit technologii ISEKI. V posledním úseku mikrotuneláže (úsek č. X) byla technologie 
ISEKI nahrazena ruční ražbou v ocelové chráničce s jejím následným vystrojením 
projektovaným potrubím. Důvodem byla avizovaná problematická geologie podloží, která 
byla na základě doplňkového geologického průzkumu zhotovitele potvrzena, a pak případný 
obtížný způsob vyproštění razící hlavice, neboť 20 m z tohoto úseku se nacházelo pod 
mostní konstrukcí s podchodnou výškou 4 m. 

Obr. 2: Technologie ISEKI 
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2/ horizontální vrtání 
Metoda horizontálního vrtání byla pro realizaci splaškové i dešťové kanalizace navržena i 

realizována v  ulici Černohorská, místní část Ivanovice (učd 4.3, viz obr. 1), z důvodu velké 
hloubky uložení obou kanalizací (cca 9 m). 

Jedná se o úsek o délce cca 217,0 m. v němž byly použity kameninové protlačovací 
roury DN 300 s pryžovým těsněním a spojkou z nerezové oceli pro kanalizaci splaškovou. 
Dešťová kanalizace byla provedena ze sklolaminátových protláčecích trub CCGRP, DA 752 
(vnější průměr 752 mm), SN 32.000. Odbočky byly provedeny protlakem z protlačovacích 
železobetonových trub s těsněním a nerezovou spojkou. Technologicky byl celý úsek 217 m 
rozdělen na pět částí. V místě budoucích revizních šachet byly vybudovány pažené 
startovací jámy z ocelových profilů a pažnic Union. Startovací jámy byly společné pro obě 
protláčené potrubí, délky jednotlivých úseků mezi jámami pak činily 50m.   

 

Parametry realizované  kanalizace:  

− DN    300 splašková,  700 dešťová 

− Materiál    kameninové  ,  sklolaminátové 

− Délka :    cca 270 m   270 m 

− Průměrný sklon :   8 ‰    9 ‰ 

− Průměrná hloubka:   7,5 m    5,5 m 

 

 

 

Obr. 3: :Metoda horizontálního vrtání  
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3/ Polomechanizovaný štít  
Rekonstruovaný úsek kmenová stoka C (učd 1.2. lokalita Řečkovice, viz obr.1 ) byl 

navržen v souběhu se stávající trasou kmenové stoky. Trasa nově budované kmenová stoky 
vede mezi dvěma významnými objekty, a to železniční tratí Brno – Tišnov a rychlostní 
komunikací Hradecká, především sjezdu z této komunikace do městské části Brno - 
Řečkovice. Vzhledem ke konfiguraci terénu, stísněným poměrům a hloubce provádění, 
v průměru 9 m, byla rekonstrukce kmenové stoky uskutečněna bezvýkopovou technologií. 
Pro navrhovaný profil DN1600 bylo použito metody štítované štoly (polomechanizovaný štít 
ø2560 mm délky 3950 mm) 

 

Parametry realizované  kanalizace:  

− DN     1600 

− Materiál    sklolaminátové potrubí, SN 5000 

− Délka :    cca 360m 

− Průměrná hloubka:   9 m 

− Průměrný sklon :   5,45 ‰ 

 

Realizace štítované štoly byla rozdělena na dva úseky s délkou ražby cca 180 m. 
V každém z úseku byla zhruba v polovině délky vložená jedna revizní šachta, která 
v průběhu ražby sloužila jako větrací. Do vyraženého prostoru, zajištěného 
železobetonovými klenáky, bylo vtaženo sklolaminátové potrubí DN 1600, SN 5 000 a 
meziprostor zalit cementopopílkovou směsí. 

 

Obr. 4: Ražba polomechanizovaným štítem 
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4/ klasická ražba 
Tuto bezvýkopovou metodu lze v rámci aktuálního projektu „Rekonstrukce a dostavba 

kanalizace v Brně“ označit jako okrajovou. Délka úseků takto realizovaných stok je pouze 
v řádu desítek metrů. V rámci celého díla byla použita jen na dvou učd pro realizaci úseků 
kanalizace, kde použití jiné bezvýkopové metody s sebou neslo zvýšenou míru rizika. 
Vystrojení klasicky vyražených štol bylo ve všech případech provedeno sklolaminátovým 
potrubím s následným zalitím cementopopílkovou směsí.  

 

Tab. 1:   Přehled úseku klasicky ražených štol v rámci celého díla 

učd profil délka DN potrubí 

1.2. 

2735/2410 52 1600 

2264/2210 21 1200 

2028/2210 26 1000 

 1.3 2384/2161 11 1200 

 

Obr. 5: Klasická štola 

  

 

 

 

 

 

Mimo  výše uváděné typy bezvýkopových metod byly ještě v rámci díla, na učd 2.4. 
dostavba kmenové stoky E I a učd 1.4. rekonstrukce kmenové stoky E ( viz obr. 1), 
realizovány dva protlaky z polymerbetonových trub pod železničním tělesem. Délka 
protlačovaného úseku se pohybovala okolo 20 m, profil protlačeného potrubí byl dračí o DN 
2000/500 resp. DN 1800/450 ve sklonu cca 1,0 ‰. Podrobnosti o realizaci jsou obsahem 
dalšího příspěvku realizující firmy. 
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Závěr 
 

O nepopiratelném faktu, že využití bezvýkopových technologií, obzvláště pak při realizaci 
velkých vodohospodářských projektů, má své nezastupitelné místo netřeba diskutovat. V 
rámci akce “Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ byla tou nejdominantnější 
bezvýkopovou metodou mikrotuneláž realizovaná systémem ISEKI. Tato metoda 
jednoznačně prokázala, že pro realizaci byla vhodně navrženou metodou a i díky umu 
zhotovitele vzniklo dílo v požadované kvalitě. Z celkové délky bezvýkopově realizované 
kanalizace bylo mikrotuneláží provedeno de-facto 65 %, polomechanizovaným štítem pak 
přibližně 25 %.  

Z celkového množství stok s DN větším jak 1000 bylo bezvýkopově realizováno 30 % u 
kanalizačních potrubí s DN menším než 1000 byl podíl bezvýkopových technologií  zcela 
zanedbatelný jen přibližně 2,5%  (tj. 500 m )  

Lze tedy konstatovat, že významněji  se bezvýkopové technologie  uplatnily při 
rekonstrukci kmenových stok větších profilů,  kdy při vzájemném spolupůsobení větších 
profilu a dalších komplikujících faktorů (hloubka, vysoká hladina podzemní vody, značná 
koncentrace sítí) se tyto technologie jeví, i přes svoji zjevnou nákladnost, jako optimální 
řešení pro realizaci.   

U menších profilů kanalizačních potrubí, běžněji ukládaných v standardních hloubkách 
snadno realizovatelných  v pažené rýze, byly v rámci prezentovaného projektu tyto metody 
používány spíše jako způsob překonání lokálních komplikací pro „klasické“ výkopové 
technologie.   
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Protláčení potrubí Meyer pod tělesem ČD 

Ing. Miroslav Šebesta 

STAVOREAL Brno, spol. s r.o. 

Naše společnost založená v r. 1994, se zabývá  převážně ražbou protlaků (50 – 3600 
MM), štol a hloubením šachet. Rozhodli jsme se tedy představit jednu z našich realizovaných 
staveb v letošním roce. Výběr padl na realizaci protlaku DN 2160/1800(450) 
z polymerbetonových trub MEYER POLYCRETE pod drážním tělesem Českých drah.  Tento 
objekt je součástí stavby Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně. 

Základní informace o projektu 

Objednatel:   Statutární město Brno 
Projektant:   PÖYRY ENVIRONMENT a.s. 
Zhotovitel:    Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně 
Dodavatel protlaku: STAVOREAL Brno, spol. s r.o. 
Dodavatel potrubí:  MEYER POLYCRETE, dračí profil DN 2160/1800(450) 
Délka a raženého díla:  21m, se sklonem 1 %O 
Startovací šachta: 7 x 4,5 a hl. 3,2 m, pažená zátažným pažením pažnicemi 

UNION a  rozpěrnými ocelovými nosníky I 240 
Koncová šachta: 4 x4 m a hl. 3,8m, pažená zátažným pažením pažnicemi 

UNION a  rozpěrnými ocelovými nosníky I 240 
  

Protlak byl navržen jako ručně ražený do vrchně s osazením předštítku na první 
protlačovací trubce Meyer, ze startovací šachty s dojezdem do koncové šachty. Protlak byl 
veden pod drážním tělesem Brno – Přerov, km 3,627 a cca 40m v souběhu s řekou Svitavou. 
Počva ražby se nacházela pod hladinou podzemní vody, jejíž snížení bylo řešeno dvěma 
hydrovrty umístěnými u startovací a koncové šachty. Startovací šachta byla projektem 
umístěna do těsné blízkosti stožáru VVN 110 kV.  

 

Geologické poměry 

a) hnědá prachovito zajílovaná až jílová hlína – tuhé konzistence, zasahující do horní 

třetiny čelby  
b) šedočerná prachivito písčitá hlína – měkké až tuhé konzistence, zastižená ve střední 

části čelby  
c) šedý jemně až hrubě zrnitý písek, hlinitý s příměsí drobného až středního štěrku – 

zastižen v spodní třetině čelby a v počvě v celé délce protlaku. 
d)ustálená hladina podzemní vody korespondovala s PD, cca 1,2 m nad niveletou 

protlaku  
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Vlastní realizace a problémy při ražbě 

Postup prací 

Po vyhloubení startovací a koncové šachty byl proveden odvodňovací ocelový protlak DN 

315 MM, který nám odhalil, že geologie pod drážním tělem se diametrálně neliší od 

geologického průzkumu projektu. Následně byla osazena do SŠ vodící kolejnice protlaku do 
směru a spádu, tlačná stanice a první potrubí s již osazeným předmítkem. 

Z obavy, že potrubí vážící cca 3t/bm bude dosedat v štěrkopískových polohách, které se 

nacházely v počvě protlaku, byl osazen první segment o 2cm nad projektovanou niveletu a 

spád upraven na 1,5 %O. Samotná ražba probíhala na jednu směnu s čtyřčlenou osádkou 

s pracovním výkonem 1,5 m za směnu s minimálně třemi měřeními směru a spádu. 
Maximální provozní tlak tlačné stanice je 180 bar a při ražbě jsme dosáhli max. tlaku 110 

bar. 
Výsledkem byl vyražený protlak za 7 pracovních dní se spádem 1,5 %O, ale s dosednutím 

potrubí rovnoměrně po celé délce protlaku o cca 15 mm. Ihned po vyražení a přeměření 

stávajícího stavu byla provedena injektáž vzniklého nadvýlomu po dosednutí s následným 

podbitím kolejí, u kterých se projevil pokles o 17 mm v ose protlaku. 
 

Obrázek 1: ražba protlaku 

 

Problémy při ražbě 

 Sedání potrubí v štěrkopíscích 
 Nemožnost uložení potrubí do startovací šachty jeřábem z důvodu kabelů VVN 

110kV nad SŠ 
 Riziko vypnutí hydrovrtů, nastoupání hladiny podzemní vody a následné 

rozbřednutí štěrkopísků v čelbě, muselo být omezeno centrálou s nepřetržitou 

obsluhou. 
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Obrázek 2: čelba 

 

 

 

Obrázek 3: doražení protlaku 

 
 
 
 

Závěr 

Možná se zdá, že toto dílo byla „rutina“ a vlastně běžná věc, ale opak je pravdou. Vlastní 
realizaci předcházelo několik dnů příprav a konzultací, které dopomohly k dodržení projektu, 
bezpečného provedení díla a minimalizaci vícenákladů spojené s podbitím kolejí a uložení 
potrubí. Tímto bych rád poděkoval p. F. Kunderovi, Ing. I. Müllerovi a p. Žabenkému za 
neocenitelné rady a materiálové zajištění. 
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TUNELOVÁNÍ V BESKYDECH – VODNÍ DÍLO ŠANCE  
 

ING. IGOR FRYČ, PORR A.S. 
 
 

1. Obecně o projektu a vodním díle Šance 
 

V polovině loňského roku byla vypsána veřejná zakázka na realizaci drenážní štoly 
v rámci jedné z několika etap plánované rekonstrukce vodního díla Šance. 

Účelem navrhované stavby drenážní štoly je omezení přítoku podzemní vody do prostoru 
na vzdušní straně levobřežní větve injekční chodby VD Šance. Důvodem snahy o řízené 
jímání a odvedení podzemní vody je snížení možného rizika poškození napojení těsnícího 
jádra hráze na injekční chodbu. Jednoznačným cílem celé stavby tak je zvýšení bezpečnosti 
hráze. 

Stavba drenážní štoly se nachází přímo v prostoru hráze vodního díla Šance a v jejím 
bezprostředním okolí. Území je součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy (lokalita obcí 
Ostravice a Staré Hamry). Vodní dílo Šance na řece Ostravici byla vybudována v letech 
1965 až 1969 a je provozována v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí 
Odry. Ve své době byla přehrada Šance nejvyšší sypanou hrází v Československu (výška 
cca 60 m). Hráz je kamenitá se šikmým středním hlinitým těsněním a jednovrstvým filtrem. 
Hráz byla nasypána z místních materiálů. Délka hráze v koruně činí 342 m, šířka hráze 
v patě je 215 m, šířka v koruně 8 m. Podloží hráze bylo těsněno injekční clonou navázanou 
na injekční štolu vnitřního profilu 2500/3500 mm, na kterou v nejnižší části navazuje 
odvodňovací chodba s vyústěním do koryta Ostravice a dále pak průzkumná štola 
v levobřežním zavázání. 

 Hlavní účelem tohoto díla byla a stále je dodávka surové vody pro úpravu na vodu pitnou 
a je jedním z hlavních zdrojů Oblastního ostravského vodovodu. Je také klíčovým zdrojem 
pro zásobování moravskoslezského regionu pitnou vodou. Další využití tohoto 
pozoruhodného vodního díla spočívá v zajištění minimálních průtoků v Ostravici pod 
přehradou, ochrana před povodněmi resp. snížení povodňových průtoků v území níže po 
toku až po slezskou metropoli Ostravu. V neposlední řadě je pak vodní dílo využíváno jako 
energetický zdroj a pro účelový chov ryb.         

 
 
 
2. Popis díla a hydrogeologické podmínky 

 
Výstavba drenážní štoly souvisí časově i prostorově se stavebním objektem dotěsnění 

LB a zavázání, což paradoxně znamená, že budované dílo má ve své komplexnosti zajistit 
dva protichůdné cíle. Jednak má za úkol zvýšit vodotěsnost podloží hráze, ale zároveň 
odvodnit levobřežní svahy tak, aby podzemní voda nemohla poškodit svým prouděním 
stávající těsnící jádro zemní hráze.  
 

2.1 Základní údaje o stavbě 
 
Objednatel: Povodí Odry, státní podnik 
Generální projektant: PÖYRY Environment a.s. 
Projektant ražených částí: AMBERG Engineering Brno, a.s. 
Zhotovitel: PORR a.s. 
 
Termín výstavby: 11/12 – 10/13 
Celková délka ražených úseků: 
Drenážní štola … 139,0 bm 
Přístupová štola …   20,5 bm 
Kaverna  …     6,0 bm 
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Objektová skladba: 

• F.1.1  Drenážní štola – ražená část 
• F.1.1 Drenážní štola – systém odovodnění 
• F.2  Dotěsnění LB a zavázání 
• F.3  Systém TBD 
• F.4  Rozvody a osvětlení 
• F.5  Zabezpečení vodního díla  
• F.6  Vodovod  

 
 
2.2 Drenážní systém 
 
Vlastní drenážní systém v levém údolním svahu je tvořen drenážní šachtou a drenážní 

štolou. Drenážní štola je ražena z hloubeného portálu, jehož zajištění je provedeno pomocí 
masívního záporového pažení a lanových kotev. Délka drenážní štoly činí 152 bm, z toho 
ražená část činí 139 bm. 

Ze stávající průzkumné štoly, která plynule navazuje na injekční štolu, je ražena 
přístupová štola v délce 20,5 bm a ta je zakončena kavernou délky 6 bm. Malá kaverna 
(komora) slouží pro potřeby ražení drenážní šachty, zejména s ohledem na dopravu 
vytěžené rubaniny. Svislá drenážní šachta je hluboká 27,1 m a v této hloubce navazuje na 
drenážní štolu. Rozmístění jednotlivých objektů je patrné ze schématu. 
 

 
Obr. 1 - Podélný profil štoly 

Pro podchycení proudící podzemní vody, která může ohrožovat těsnící clonu hráze, je 
klíčová drenážní šachta v celém jejím průběhu a posledních cca 50 bm drenážní štoly. Pro 
zvýšení drenážního efektu je zde navržen systém odvodňovacích vrtů průměru do 76 mm a 
délky 20 – 25 bm. 

 
 
2.3 Hydrogeologické podmínky 

 
 Předkvartérní podloží tvoří v profilu hráze horniny karpatského flyše. Tj. flyšovité 
střídání pískovců a jílovců (břidličnatých vložek) s převahou jemnozrnných pískovců 
s výraznou deskovitou až lavicovitou odlučností. Podloží je porušeno jednak zvětráním a 
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jednak tektonicky, ale také celkovým rozvolněním masívu způsobeného starou svahovou 
deformací. Na levém břehu údolí, kde je situována drenážní štola, byla prokázána existence 
starého sesuvného území, jež má ve svrchní části charakter kamenitých sutí a v hlubších 
polohách se jedná spíše o posuny – sesuvy bloků hornin. 
 Kvartérní překryv v údolí dosahuje mocnosti cca 6 m a je tvořen hlinitými štěrky, které 
jsou kryté náplavovými hlínami. Na svazích údolí je překryv zastoupen zejména 
hlinitokamenitými sutěmi s různým podílem jednotlivých frakcí a o různorodé mocnosti (od 2 
do cca 20 m). 
 Podzemní voda v oblasti levého údolního svahu je dotována zejména infiltrovanými 
atmosférickými srážkami a pravděpodobně též průsaky přes injekční clonu. Směr jejího 
proudění v relativně neporušeném horninovém masívu je ovlivňován přítomností hojných 
břidličných poloh, které vykazují nižší propustnost než rozpukané pískovcové lavice a desky. 
Hladina podzemní vody silně kolísá v závislosti na atmosférických srážkách,       
 

3. Návrh ražených části 
 
      Součástí díla je řada zajímavých objektů, jako je dotěsnění a zavázání LB a systém 
technicko-bezpečnostního dohledu. Stejně tak hloubený portál pro ražbu vlastní drenážní 
štoly je pozoruhodným objektem z oblasti zakládání staveb a s náročnou časovou 
souvztažností jednotlivých činností.  
 

 
Obr. 2 - Portál drenážní štoly 

Ale vzhledem k tomu, že článek je součástí sborníků konference NO-DIG a prioritou jsou 
bezvýkopové technologie, bude dále věnována pozornost pouze raženým částem díla.    
 

3.1 Přístupová štola 
 
     Přístupová štola spojuje stávající průzkumnou štolu s kavernou nad odvodňovací 
šachtou. Její délka je 20,55 bm. Štola má příčný profil podkovovitého tvaru DN 3200/3450 
mm. Ostění štoly je navrženo ze stříkaného betonu (tl. 300 mm, ve dně 450 mm) spolu 
s nekovovými resp. kompozitovými sítěmi.  
    Skladba ostění štoly: 

• Stříkaný beton tl. 40 mm SB C 30/37/J2 
• Kompozitní síť 8/100/100 mm 
• Příhradový nosník 
• Kompozitní síť 8/100/100 mm 
• Stříkaný beton tl. 300 mm SB C 30/37/J2 
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3.2 Kaverna  
 

V koncové části přístupové štoly tj. v místě drenážní šachty je navržena kaverna resp. 
rozšíření štoly na profil DN 5000/4900 mm. Délka kaverny je 6 bm a skladba ostění ze 
stříkaného betonu je shodná s ostěním přístupové štoly. Rozměry kaverny jsou navrženy tak, 
aby bylo možné v tomto místě umístit těžní zařízení pro následné hloubení drenážní šachty. 

        
3.3 Drenážní štola  

 
Směrově je drenážní štola vedena tak, aby ve svém prvním kratším úseku (cca 23 bm) 

šla kolmo na vrstevnice, tzn. pokud možno co nejkratší trasou skrz svahové sutě. Poté 
následuje levostranný oblouk o poloměru 30 m a dále následuje přímá trasa směrem 
k drenážní šachtě v délce cca 100 bm. 

Výškově má štola podélný sklon 1 % (dovrchní ražba), který je vhodný jednak z hlediska 
vlastní realizace ražby a jednak z důvodu snadného odvedení drénujících vod v definitivním 
stavu štoly.    

Příčný profil drenážní štoly je podkovovitého tvaru (identicky s přístupovou štolou) DN 
3200/3450 mm. Velikost profilu je navržena tak, aby umožnila bezproblémové provedení 
odvodňovacích vrtů. Skladba ostění štoly je navržena pro jednotlivá horninová prostředí, 
která by měla být během ražby zastižena dle výsledků podrobného IG průzkumu. Návrh 
ostění se v co nejvyšší míře snaží zohledňovat specifický požadavek na drenážní funkci 
štoly. 

Předpokládají se tři základní typy ostění štoly v následující podobě: 
a) Úsek ražený v nesoudržných svahových sutích (předpokládaná délka 30 bm). Ražba 

pod ochranou mikropilotového deštníku délky 20 bm vrtaného z hloubeného portálu. 
Mikropiloty jsou navrženy ze silnostěnných ocelových trubek DN 114/10 mm. Počet 
vrtů 11 ks s osovou vzdáleností 500 mm. Osy mikropilot jsou uvažovány ve 
vzdálenosti 250 mm od projektovaného výrubu štoly. Uvažovaná tloušťka ostění 300 
mm, ve dně 750 mm. Profil štoly je tomto úseku zvětšený na DN 3200/3750 mm. 

b) Úsek ražený v horninách zvětralých až navětralých (předpokládaná délka 50 bm). 
Ražený profil DN 3200/3450 mm, tloušťka ostění ze stříkaného betonu 300 mm, ve 
dně 450 mm za použití dvou vrstev kompozitních sítí 8/100/100 mm. 

c) Úsek ražený v hornině zdravé až zvětralé (předpokládaná délka 60 bm). Ostění 
pouze z kompozitních sítí 8/100/100 mm, tloušťka betonu dna štoly 450 mm. V  
klenbě štoly se počítá s osazení sklolaminátových svorníků délky 2 až 6 m s četností 
cca 3 ks/bm štoly. 

 
Konstrukce štoly v závěrečném úseku se přizpůsobuje úhlavní funkci díla, která, jak již 

bylo v předchozích odstavcích konstatována, spočívá v co nejvyšší míře řízeného odvodnění 
levobřežního svahu.    
 

3.4 Drenážní šachta  
 

Příčný profil drenážní šachty je navržen kruhového profilu o průměru 2,2 m a s tloušťkou 
ostění 150 mm. Průměr je navržen minimální, ale takový, aby z něj bylo možné realizovat 
horizontální odvodňovací vrty průměru do 76 mm a délky do 25 m. Ostění štoly tvoří stříkaný 
beton s výztuží z nekovových materiálů. 

Vzhledem k požadované drénující funkci šachty se počítá s tím, že ostění z torkretu se 
bude používat v pokud možno co nejmenším rozsahu a nebude souvislé. Kde to zastižené 
geologické podmínky umožní, bude použito pouze lokální kotvení stěn výrubu za využití 
sklolaminátových svorníků spolu se sklolaminátovými resp. kompozitovými sítěmi 8/100/100 
mm.  

V průběhu ražby budou v šachtě po jednotlivých etážích realizovány odvodňovací vrty 
situované tak, aby co nejvýhodněji propojovaly propustné vodonosné vrstvy a zvyšovaly 
drenážní účinek šachty. 
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Pod etážemi s odvodňovacími vrty budou před nástřikem torkretu osazeny, po obvodu 
šachty, jímací trubky DN 100 mm, které budou po provedení prstence ostění ze stříkaného 
betonu odříznuty v horní polovině. Takto vzniklé odvodňovací prstence budou zachycovat 
vody stékající po stěně šachty včetně vod podchycených drenážními vrty. Odvodňovací 
prstence budou zaústěny do svislého jímacího potrubí profilu DN 300 mm.     

  
4. Realizace ražených části 

 
Specifikum ražeb na této stavbě spočívá již v požadavku na funkčnost díla, jehož hlavní 

prioritou je odvedení podzemních vod ze skalního masívu za účelem ochrany těsnící clony 
tělesa zemní hráze. V běžné tunelářské praxi se setkáváme s diametrálně odlišným 
požadavkem, kde ústředním bodem našeho snažení je dosažení co největší vodotěsnosti 
díla.  

Další neobvyklostí je masivní použití sítí z kompozitních materiálů na místo běžně 
užívaných KARI sítí. Důvodem je požadavek vyplývající z extrémního působení podzemní a 
průsakové vody na výztuž, která nebude v drenážních partiích díla nijak chráněná betonem. 
Kompozitním resp. nekovovým materiálem je míněna výztuž ze skelných vláken 
s vinylesterovou pryskyřící (základní požadované fyzikální vlastnosti – pevnost v tahu větší 
jak 1000 MPa a modul pružnosti 5 GPa). 
 

 
Obr. 3 - Kompozitové sítě 

Tento materiál se v našich podmínkách běžně nepoužívá a vykazuje větší tuhost (menší 
ohebnost) než běžné ocelové sítě. Bylo potřeba se s tímto materiálem naučit pracovat a 
postupem času zdokonalit jeho aplikaci na stavbě. Oproti projektem navržené síti 8/100/100 
mm se po delším zkoušení přistoupilo k používání sítě z prutů 8 a 10 mm s oky 100/150 mm.      
 

4.1 Přístupová štola a kaverna  
 
       Ražba přístupové štoly a kaverny proběhla víceméně dle projektem předpokládaných 
podmínek. Při zahájení ražby štoly bylo nutné provést odbočení ze stávající průzkumné štoly 
vybouráním prostupu ve stěně. Díky její tloušťce (téměř jeden metr) se jednalo o nelehký 
úkol zvlášť, když vezmeme v úvahu omezený prostor v průzkumné štole a nemožnost v této 
fázi použít trhací práce malého rozsahu. Po obvodu obrysu štoly byly do betonové 
konstrukce vyvrtány otvory a následně bylo nutné betonovou konstrukci ručně rozpojit. 
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      Je ještě potřeba uvést, že veškerá doprava materiálu a vytěžené rubaniny probíhala 
skrze vstupní šachtu, která byla dle projektu situována nad stávající průzkumnou štolou cca 
ve vzdálenosti 25 m od nově budované přístupové štoly. Vstupní šachta vedla přes stropní 
konstrukci průzkumné štoly a její rozměry musely být z tohoto důvodu minimální - 1,8 x 2,2 
m. Tomu muselo být uzpůsobena těžní nádoba a větrání štoly. 
     S ohledem na lavicovitou odlučnost skalního masívu se i přes přesné dodržení projektu 
trhacích prací projevovaly zvýšené technologicky nezaviněné nadvýlomy. Oproti předpokladu 
10 cm činila průměrná hloubka nadvýlomu za teoretický obrys výrubu štoly 39 cm. 
Přístupová štola a kaverna.  
 

        
 Obr. 4 - Přístupová štola                                   Obr. 5 - Kaverna s těžním zařízením 

4.2 Drenážní štola   
 

Počátek ražby drenážní štoly neprobíhal zrovna jednoduše. I přes navržený ochranný 
mikropilotový deštník se nakonec ukázalo jako nutné použít pro zahájení ražby klasickou 
důlní výztuž (Heintzmann) spolu s předráženými pažnicemi UNION na místo uvažované 
příhradové výztuže a stříkaného betonu. Svahové kamenité sutě se projevovaly jako velmi 
nestabilní a výskyt velkých balvanů v trase štoly znesnadňoval postup prací.  
 

 
Obr. 6 - Drenážní štola s důlní výztuží 

Jakmile se ražba dostala mimo ochranný deštník, problémy se ještě prohloubily, protože 
mocnost svahových sutí se ukázala větší, než se očekávalo. Bylo nutné upravit směrové 
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vedení štoly tím způsobem, že se prodloužila rovná část štoly vedená kolmo na vrstevnice 
svahu a realizace oblouku se posunula až do míst, kde se začal vyskytovat souvislejší skalní 
masiv. Jako opatření pro stabilizaci vrchní části štoly byl navržen ochranný vějíř ze 
samozávrtných celozávitových kotev délky 4 m (průměr 32 mm) v počtu 15 ks na jeden 
postup. Tyto byly injektovány chemickou injektáží (dvojsložková polyuretanová pryskyřice). 
Ochranné vějíře byly prováděny v dvoumetrových krocích a k překonání úseku geologického 
rozhraní mezi kamenitými sutěmi a skalním masivem tvořeným pískovcem s polohami 
břidlice, bylo potřeba realizovat 12 ks stabilizačních vějířů. 

Po vyražení inkriminovaného úseku pak ražba pokračovala a v době vzniku příspěvku 
nadále pokračuje ve shodě se zadáním stavby.  
 

 
Obr. 7 - Drenážní štola 

4.3 Drenážní šachta   
 

V kaverně bylo sestaveno na míru dělané těžní zařízení a bylo možné zahájit hloubení. 
Po vyražení prvních tří metrů se začal projevovat jeden zásadní realizační problém při 
aplikaci stříkaného betonu. Průměr šachty 2,2 m je malý a během nástřiku se viditelnost, i 
přes osvětlení a intenzivní větrání, stávala takřka nulovou. To prakticky vylučovalo přesný 
nástřik ostění šachty a o „vymodelování“ drenážních prstenců s jímacími trubkami DN 100 
mm ani nemluvě. Další podstatnou nevýhodou byla skutečnost, že během torkretování byly i 
přes jejich zakrytí geotextílií chtě nechtě znečištěny stěny šachty, které podle ideového 
zadání projektu měly zůstat odkryté a plnit drenážní funkci šachty. 

Proto byl nakonec stříkaný beton nahrazen litým betonem. K tomuto účelu byly s velkou 
výhodou použity ocelové formy původně sloužící jako vnitřní bednění při realizaci 
spouštěných studen. Tím se podařilo elegantně eliminovat všechny výše uvedené potíže. 

Stabilita výrubu šachty byla pojištěna krátkými sklolaminátovými svorníky a 
sklolaminátovými sítěmi, které zaručují odolnost proti korozi a tím pádem dlouhou životnost 
díla. 
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Obr. 8 - Pohled do drenážní šachty 

5. Závěrem 
 

Oproti zvyklostem autora je valná část příspěvku věnována popisu navrženého díla a až 
v závěrečné části jsou uvedeny některé poznatky a zkušenosti z výstavby. Je to dáno tím, že 
v době zrodu tohoto článku (přelom měsíců července a srpna) se stavba nachází ve své 
rozhodující fázi a bylo by předběžné ji nějakým způsobem vyhodnocovat a dělat obecné 
závěry. To se může stát tématem nějakého dalšího příspěvku do našeho časopisu NO-DIG. 

Co lze však konstatovat nyní je to, že se jedná o na naše poměry velice zajímavé a 
specifické dílo, které může být příkladem pro řešení obdobných problémů na vodních dílech 
v České republice. 

Na úplný závěr je vhodné sdělit, že drenážní štola má i své jméno – Cecilka. Byla tak 
pokřtěna dne 18.7., při příležitosti odhaleni sošky svaté Barbory (patronky tunelářů) u portálu 
štoly. 
 

 
Obr. 9 - Svatá Barbora 
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Využití bezvýkopových technologií na projektu 
Čistá Berounka v Plzni 

 
Karel Franczyk, Jaroslav Loučim 

 
Úvod 
 
   Projekt Čistá Berounka je vzhledem ke svému významu rozdělený do několika etap. 
V etapě II to představuje vybudování tzv. Úslavského sběrače, který probíhá v délce asi  
4 kilometrů v úseku mezi Božkovem a Zručí podél řeky Úslavy. Zajímavostí této etapy je 
rozsáhlé využití bezvýkopových technologií, zejména mikrotunelování.  

 
Základní údaje o projektu 
Investor: Magistrát města Plzně 
Uživatel: Plzeňské vodárny a kanalizace 
Projektant: Aqua Procon ( v části mikrotunelování ve spolupráci s f. Valbek) 
Zhotovitel: sdružení firem Eurovia ( vedoucí), Hochtief a Streicher 
Hlavní dodavatel mikrotunelovacích prací: Subterra a.s. 
Mikrotunelovací technologie: Iseki Unclemole  
Kanalizační a protlačovací trouby: CreaDig  od firmy Steinzeug Keramo 

 
Geologické poměry 
   Řeka Úslava zde protéká Plzeňskou kotlinou, v těchto místech velmi plochou a otevřenou. 
Skalní podloží tvoří prachovitojílovité břidlice, často nebo místy také s grafitickou příměsí  
a predikovány byly  i břidlice v metamorfovaném vývoji charakteru fylitických břidlic. Toto 
podloží je překryto štěrkovou terasou s příměsí písků a jílů, vždy však představuje značně 
zvodnělý kolektor podzemní vody komunikující s řekou Úslavou. Vzhledem k proměnlivému 
a spíše nepropustnému charakteru podložních jílovců se jedná o souvislý obzor podzemní 
vody, místy s napjatou hladinou. 

 
Oblast sběrače byla geologicky zmapována sériemi jádrových vrtů, z nichž některé se 
realizovaly v roce 1990, některé v roce 1998 a poslední v roce 2004. Z vrtů vyplynuly 
následující základní informace o zájmovém horizontu v úrovni kanalizačního potrubí: 

- převládající překryvnou formací budou hrubozrnné štěrky s různým stupněm příměsí 
jílů a jemnozrnných písků a se značným obsahem valounů křemene, křemenců  
a buližníků. 

- skalní podloží bylo z jádrových vrtů charakterizováno jako jílovitá břidlice, ve svrchní 
části charakteru jílovité hlíny, ale i v nižších partiích silně zvětralá až rozložená. 
Fotografie výnosů jádra presentovaly vesměs tuto břidlici jako zcela rozloženou 
jílovitou hmotu 

 
Tyto informace pak rozhodovaly o vlastním výběru použité razící technologie. 

 
Volba prováděcí technologie 
Vzhledem k hloubkám uložení sběrače a ke geologickým poměrům ( zejména s ohledem na 
výskyt podzemní vody) byla v rozsahu více než 2000 metrů zvolena technologie 
mikrotunelování. Pro správnou volbu druhu mikrotunelovací hlavy však bylo nutné i tak dobře 
interpretovat výsledky geologického průzkumu. Do úvahy totiž přicházely dvě možnosti 
mikrotunelovací hlavy: 

- zeminová hlava vhodná zejména pro jíly, písky a štěrky, která je schopna projít 
skálou do tlačné pevnosti cca 25 MPa 
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- skalní hlava se schopností pracovat i v podmínkách zemin, ale za cenu výrazně 
snížených postupů a s velkým omezením v případě většího výskytu jílů 

 
Zvolena byla nakonec zeminová hlava, a to především z následujících důvodů: 

- Všechny testované vzorky skalního podloží vykazovaly nižší pevnost než 15 MPa 
v neohraničeném tlaku. 

- Existoval reálný předpoklad, že skalní břidlicové podloží se bude působením 
výplachu měnit charakterem spíše na jílovitou zeminu, což by představovalo pro 
skalní hlavu zásadní problém 

- Zeminová hlava je výrazně levnější než hlava skalní, navíc další významnou 
nákladovou položkou u skalních hlav bývají sady valivých dlát s proměnlivou a těžko 
odhadnutelnou životností  
 

Úpravy stroje při zahajení ražby 
   Ani sebelepší geologický průzkum však nikdy nemůže nahradit zkušenosti z reálné ražby.  
Už při hloubení prvních přístupových jam se však ukázalo, že podložní břidlice se chovají 
jinak, než se všeobecně předpokládalo. Břidlice se vůbec nerozpadaly na jílovité části a to 
ani působením vody. Naopak, ve spodních partiích představovaly výraznou překážku i pro 
hloubicí techniku včetně sbíjecích impaktorů. Břidlice měla evidentně charakter spíše břidlice 
krystalické v metamorfovaném vývoji, navíc bez zřejmých ploch odlučnosti a bez 
tektonického narušení nebo zvětrání. 
   Bylo proto rozhodnuto provést na stroji úpravy hlavy, které by reagovaly  na náročnější 
podmínky. 
   Úpravy spočívaly ve vyztužení razících ramen stroje bočními ocelovými příložkami, jejichž 
hlavním účelem byla ochrana periferních zubů na hlavě stroje. Tyto zuby totiž jsou ve 
skalním prostředí extrémně namáhány a jejich případné ulomení mohlo mít fatální důsledky. 
Periferní zuby totiž vytvářejí kolem těla stroje asi centimetrový technologický nadvýlom, bez 
kterého by postup v kompaktním prostředí nebyl prakticky možný. Další úpravou hlavy bylo 
osazení přídatných tangenciálních nožů na razící ramena. 
   Úpravy si vyžádaly zdržení necelé dva týdny, avšak vyplatily se na dosahovaných 
postupech. Zatímco před úpravami dosahoval stroj rychlosti penetrace v nejtvrdších 
formacích 125 min / m, po úpravách se tento čas zkrátil na polovinu ( přesně 65 min / m, 
později v měkčích formacích ještě méně) 
 

 
Zkušenosti z ražby a další následné opatření 

 
Po provedených úpravách na hlavě mikrotunelovacího stroje byla zahájena ražba na první 
části mikrotunelování v celkové délce 452 m.  

 
Bylo dosaženo průměrných postupů 12 – 16 metrů za den, což v daných podmínkách lze 
považovat za úspěšné. Při přípravě dalších úseků, zejména při hloubení přístupových jam  
a po doplňkovém geologickém doprůzkumu však byly identifikovány v některých úsecích 
další geologické anomálie. Ty spočívaly zejména: 

 
- ve výskytu vyvřelých hornin typu spilitů o velmi vysoké pevnosti až 200 MPa v tlaku 
- ve výskytu prokřemenělých břidlic o pevnostech 100 až 150 MPa v tlaku 
 

Výskyt těchto velmi tvrdých a abrazivních hornin byl o to problematičtější, že byl velmi 
nepředvídatelný, proměnlivý a tyto partie přecházely často rychle zpět  do partií terciérních 
sedimentů a jílů. To vše velmi komplikovalo až znemožňovalo nasazení jakékoliv dostupné 
mikrotunelovací technologie, která na trhu existuje. Zeminové hlavy totiž ani po úpravách 
nejsou schopny přejít přes horniny nad cca 30 Mpa v tlaku, zatímco skalní hlavy pro pevné 
horniny si neporadí s partiemi jílů nebo rozložených jílovitých břidlic. 
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Proto byly na sběrači využity celkem tři typy mikrotunelovacích strojů, přičemž každý z nich 
pracoval zhruba v jedné třetině celkové délky: 

 
- Mikrotunelovací stroj Iseki TCC Unclemole 980 s úpravou hlavy – pro zeminy  
      a břidlice do 30 MPa. 
- Mikrotunelovací stroj TCC Unclemole 1280 s úpravami hlavy – pro balvanité štěrky, 

valouny a podložní břidlice do 30 MPa 
- Mikrotunelovací stroj Iseki Unclemole TCC/R 980 / 1280 se speciálně vyrobenou 

skalní hlavou pro pevné horniny a přitom schopný pracovat i v jílech a rozložených 
břidlicích – pro úseky vytipované po doprůzkumu jako problémové pro standardní 
mikrotunelovací technologii byť po úpravě  

 
Toto nasazení strojů přineslo nakonec úspěch takže k 31. 7. 2013 bylo mikrotuenlování na 
Úslavském sběrači v projektovaném rozsahu ukončeno. Průměrné dosahované postupy se 
pohybovaly okolo 10 – 18 m za den, což v zásadě splnilo očekávání. Cenou za ztížené  
a proměnlivé geologické podmínky však byly vyšší náklady na opotřebení, náklady 
geologického doprůzkumu a především nutnost aplikovat  různé typy hlav a jejich výroba. 
Především hlava typu TCC/R byla prototypem, který byl speciálně vyvinutý a konstruovaný 
pro specifické podmínky v Plzni. 
 
 
Povodně 
 
V červnu 2013 došlo k zatopení přilehlých oblastí u řeky Úslavy včetně staveniště 
mikrotunelování. Při zatopení byly zdemolovány ochranné vaky osazené v ústí jámy a celý 
ražený úsek sběrač se ocitl pod vodou. Tím došlo k poškození strojních a elektronických 
částí, které se nacházejí v zadní části mikrotunelovacího stroje. Ten se v té době právě 
nacházel shodou okolností pod řekou a nebylo tedy myslitelné uvažovat o jeho vytažení  
a opravě. Proto bylo přistoupeno k netradičnímu řešení, kdy byly ( pochopitelně po odeznění 
povodní) zezadu demontovány všechny poškozené části stroje, a to včetně převodovky  
o hmotnosti 500 kg a speciálně vyrobeným vozíčkem dopraveny do startovací jámy. Tyto 
části byly vyměněny nebo opraveny a vráceny stejnou cestou zpět na místo. Poté stroj 
pokračoval v započaté ražbě, která celkem dosáhla bezmála 170 metrů. 
 

 
Závěr 
 
Druhá etapa projektu Čistá Berounka ještě stále není dokončená, avšak části prováděné 
bezvýkopovými technologiemi již hotovy jsou. Jejich realizace nebyla vůbec jednoduchá, což 
bylo způsobeno zejména složitostí a proměnlivostí horninového prostředí. Během provádění 
se plně potvrdila  nutnost flexibilní spolupráce všech hlavních aktérů stavby – investora, 
projektanta, geologa, zhotovitele i podzhotovitelů. Stejně tak je nutné, aby se do problému 
zainteresovali zkušení pracovníci, kteří již někdy v minulosti podobné situace řešili. Pak je 
možné očekávat úspěšné dokončení stavby za podmínek akceptovatelných pro všechny 
strany. Zdá se, že případ Úslavského sběrače může být dobrým příkladem takovéto 
spolupráce.  
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Obnova retenční nádrže Jordán 
Ing. Pavel Kacíř & Jiří Novák & Ing. Petr Langer 

Metrostav a.s. 

Údolní nádrž Jordán je první nádrží ve střední Evropě, která byla vybudována k 
zásobování města vodou. Vznik historické nádrže Jordán na Tismenickém potoce je v 
historických pramenech uváděn v roce 1492. Nádrž má sypanou hráz výšky téměř 20 metrů 
s velmi strmým sklonem vzdušného líce. Těleso hráze je již dlouhou dobu významnou, velmi 
frekventovanou a obtížně nahraditelnou dopravní tepnou, spojující dvě části města Tábor. 

Úvod 
V srpnu 2002 bylo město Tábor postiženo povodněmi a bylo zařazeno mezi strukturálně 
postižené regiony. To byl také jeden z důvodů, proč město Tábor v roce 2004 zahájilo práce 
na přípravě projektu stavby Obnova retenční nádrže Jordán - 1. etapa - spodní výpust, která 
je důležitým provozním prvkem vodního díla, tak i prvkem pro zajištění jeho bezpečnosti, 
zejména při povodních, krizových a mimořádných situacích a 2. etapy obnovy retenční 
nádrže s cílem odbahnění Jordánu, snížení trofické zátěže, zvýšení kvality vody a zvětšení 
retenčního prostoru. Účelem stavby, jako celku, je zřízení spodní výpusti nádrže Jordán v 
Táboře. Její výstavba znamená provedení hloubených a ražených stavebních děl, které ve 
svém výsledku převedou vody z nádrže do údolí Tismenického potoka. Toto převedení zajistí 
stavebně následující stavební objekty (SO): SO 01 - tlaková přívodní štola s vtokovým 
objektem, SO 02 - objekt uzávěru, SO 03 - beztlaková odpadní štola s portálem, SO 04 - 
otevřené koryto v nádrži, viz obrázek č.1 
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Geologické poměry 

Geologická skladba je velmi rozmanitá – pod cca 3-4 m navážek a hlín se nachází skalní 
masiv, v němž dochází k četnému střídání geologických vrstev i jejich mechanických 
vlastnosti. Při ražbě byly zastiženy syenity, diority, pararuly a žuly. Ražby zastihly několik 
tektonických zón a vysokou až extrémně vysokou hustotu diskontinuit se změnou 
mechanických vlastnosti na jejich kontaktu. Horniny dosahovaly tvrdosti R2-R3 v poruchách 
až R4.  

Hydrogeologické poměry 

Hladina podzemní vody koresponduje s pohybem hladiny v nádrži Jordán. Přítoky na 
puklinách kolísaly od úkapu až po lokální přítoky 2 l/s. Silnější přítoky byly zaznamenány při 
realizaci objektů uzávěru a tlakové štoly, kdy s přiblížením ke dnu nádrže přítoky dosahovaly 
hodnoty až 120 l/s a z průzkumných vrtů do předpolí tlakové štoly nárazově až 300 l/s po 
ustálení 90 l/s. 

SO O1 Tlaková přívodní štola 
Objekt tlakové přívodní štoly (SO O1) byl realizován z objektu SO 02 Vstupní objekt a objekt 
uzávěrů směrem do vodní nádrže Jordán.(obr.č.2) 

          Obr.č. 2 Pohled na tlakovou štolu 

Ražený úsek mezi  SO 02 vstupní objekt a objekt uzávěrů – vtokový objekt  

délka úseku (osová vzdálenost)     26,60 m 

mocnost nadloží       6,2 – 14,8 m 

hloubka pochozího dna      8,1 – 17,0 m 

podélný sklon        2,70  % 

tvar profilu provizorní konstrukce     podkovovitý 

tvar profilu definitivní obezdívky     kruhový 

profil a plocha teoretického výrubu     2,5 x 2,4 m /4,85 m2 

průměr profilu definitivní obezdívky     1,8 m 

89



SO 02 Vstupní objekt a objekt uzávěrů 

Objekt uzávěrů bude realizován v šachtě hloubené z povrchu na břehu nádrže 
Jordán (obr.č.3).  

                  Obr.č. 3 Pohled na objekt uzávěrů 
 

Šachta se v hloubce 11,7 m půdorysně rozšiřuje, což znamená specifické stavební 
postupy. Součástí stavebního objektu byla ražba štoly dl. 5,1 m kónického tvaru, z 
níž poté bude pokračovat beztlaková odpadní štola.  
Hlavní technické parametry 

Etapa 1,2 – rozměr šachty  5,5 x 5,7m do hloubky cca 11,6 m od povrchu  

Etapa 3,4 – rozměry šachty  5,5 x 12,5 do vyhloubení, cca 19,5 m 

Etapa 5 – ražba kónusu směrem k beztlakové štole 

SO 03 Beztlaková odpadní štola 
Portál beztlakové odpadní štoly je situován ve skalním masivu zavázání hráze ve dně 
Tismenického potoka vpravo od bezpečnostního přelivu nádrže Jordán a štola je napojena 
portálem na stávající koryto (obr. č. 4). Beztlaková štola má délku 148,77 m a končí v SO-02 
Objektu uzávěru (hloubenou šachtou z povrchu). Vzhledem k hloubce vedení díla nebyly 
žádné inženýrské sítě přímo dotčeny. Všechny sítě jsou minimálně 15 m nad klenbou tunelu, 
vlivem prací prováděných hornickým způsobem nebyly poškozeny. Razící práce byly 
zahájeny 28.  února 2012 a ukončeny 15. května 2012. 
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                Obr.č.4. Pohled na ZS beztlakové štoly 
 
Hlavní technické parametry 
délka úseku (osová vzdálenost)      148,77 m 

mocnost nadloží      0,0 – 23,5 m 

hloubka podchozího dna      2,1 – 25,6 m 

podélný sklon         0,25 % 

tvar profilu proviz. konstrukce    podkovovitý 

tvar profilu definitivní obezdívky      vejčitý 

profil a plocha teoretického výrubu     2,5 x 2,4 m /4,9 m2 
 
 Volba technologie provádění a realizace 

V historii střediska jsme s ohledem na ražený profil 4,9 m2 museli poprvé ustoupit od 
bezkolejové mechanizace. Pro těžbu čelby byl nasazen přehazovací nakladač NL 12 na 
podvozku 600mm (obr. č.5 ) s odtěžením do důlních vozů 0,63 m3 (obr. č. 6).  

obrázek č. 5 Nakladač NL 12    obrázek č. 6 Štola s důlnímy vozy 
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Od portálu byly položeny koleje s jednou výhybnou po trase ražby a výhybnou na portále 
(obr. č. 7). Plné vozy z koleje na portále byly přetěžovány pomocí AD 20T do přistavených 
kontejnerů na nábřežní zdi. Odvrty pro trhací práce byly prováděny ručně s kladivy VK-22 a 
pneumatickými podpěrami VP800. Profilace byla dle potřeby prováděna přistřílkou a 
s ohledem na tvrdost horniny jen výjimečně sbíjecími kladivy. Pro aplikaci SB na ZS na 
portále instalována sila na prefabrikovanou suchou směs MAXIT, stříkací stroj AL-252, 
kompresor Atmos 1000 SE a zřízen rozvod ocelovým potrubím Dn65 na čelbu. Větrání bylo 
pomocí sacího lutnového tahu z kovových spiro luten (obr. č. 8) a ventilátor APXE400. 
Ražba byla vedena dovrchně, důlní vody byly vedeny gravitačně štěrkovým ložem kolejiště 
do jímek ve štole a potrubím do odkalovací jímky na portále a dále do Tismenického potoka. 
Trhací práce byly prováděny neelektrickým odpalem. Použitá trhavina Eurodyn 2000, 
neelektrické rozbušky exel LP. Dle zastižené geologie bylo vrtáno pro záběr na 1 bm 
v průměru 40 děr a ládováno cca 16 kg. střeliva. Provádění trhacích prácí bylo časově 
omezeno na dobu mezi 7–21h. V noční směně probíhalo prodlužování rozvodů médií, kolejí, 
větrání, stříkané betony a odvrtání čelby. Práce byly zahájeny z upraveného dna 
Tismenického potok vytvořením štítku chránicího pracoviště proti vypouštěné vodě z 
bezpečnostního přelivu nádrže a betonového předštítku vlastní štoly pro ochranu před 
pádem horniny z obnaženého skalního svahu nad portálem. 

obrázek č.7  Portál s výhybnou    obrázek č. 8 Vystrojení štoly 

 

 

Předštítek na portále umožnil před trhacími prácemi instalaci ochranného povalu 
zhotoveného z ocelového dílu pažícího boxu (obr. č. 9) chráněného pryžovými pásy, který 
ochránil okolí portálu před rozletem rubaniny po trhací práci. Ochranný poval byl používán až 
do staničení 35 m, kdy se čelba dostala za zatáčku. Práce byly několikrát přerušeny z 
důvodu intenzivního vypouštění vody z nádrže bezpečnostním přelivem po silnějších 
srážkách z důvodu zatopení kolejiště před portálem. 
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       obrázek č. 9. Ochranný poval na portále 
 
Závěr 

Přestože tým střediska podzemí pracoval poprvé s kolejovou mechanizací, zúročil 
zkušenosti z ražeb podobných profilů a technologii úspěšně zvládnul. Podařilo se dosáhnout 
plánovaných výkonů, které se v závislosti na zastižených geologických podmínkách 
pohyboval špičkově na 3m/24h a v průměru dosahovaly 2m/24h. Neelektricky odpal s 
vhodným časováním umožnil použití trhacích prací i v místech, kde se nad čelbou nacházela 
zástavba rodinných domů a neohrozil ani těleso hráze VD Jordán. 
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MORAVŠTÍ TUNELÁŘI V BRAZÍLII 
 

Tomáš Krzák, MT a.s. 
 
 
       Naše společnost MT a.s. byla oslovena na základě doporučení kolegů z Německa ke 
spolupráci při zavádění technologie mikrotunelování v brazilském Sao Paulu. Investor měl 
nakoupeny stroje Soltau, celkem 11 souprav od DN 300 mm po DN 2000 mm. Všechny 
stroje s výjimkou nejmenšího byly nasazeny na jednotlivých stavbách v Brasil City, v Rio de 
Janeiru a v Sao Paulu.  Brazilský partner nás požádal o pomoc při zprovoznění soupravy  
pro průměry 300 – 400 mm. Zájem byl především o zavedení mikrotunelování s pilotním 
vrtem a s následným rozšířením. Po prověření situace v září 2011 bylo dohodnuto, že naše 
spolupůsobení bude zahájeno v lednu 2012 a tak se i stalo. 
       Po příletu jsme se usadili v pěkném hotelu Pampas v jižní části Sao Paula, v Sao 
Bernardu. Po prvotním rozkoukání jsme začali jezdit do dílen vzdálených asi 90 km severně 
v městečku Itupeva. Zde jsme vytypovaný stroj začali kompletovat, nechali jsme vyrobit 
chybějící komponenty, celý systém jsme doplnili o navigační a kontrolní systém pilotního 
vrtu.  
     Naši místní spolupracovníci byli velmi šikovní a dokázali kolikrát neuvěřitelné technické 
kousky. Naopak nás velmi vytáčeli dodržováním termínů. Pro nás bylo deprimující časté  
a dlouhé čekání na kooperující dodavatele některých potřebných součástí systému.   
Napoprvé to byl úsek 38 m. Byli jsme pod velmi zvědavým a přísným dohledem vedení firmy 
i všech pracovníků stavby. K ruce nám byli přivolaní dva místní šikovní hoši indiánského 
vzhledu. Pilotní vrt jsme provedli během jednoho dne, i když jsme zahájili až po 11 hodině, 
ukončili jsme ve 20 hodin. Bylo to velmi náročné, kvůli neustálému dohledu, ale po úspěchu 
jsme sklidili zasloužené uznání. Další fáze postupného rozšiřování už byla rutinní práce. 
Zatláčeli jsme betonové trouby DN 300/410 mm ve dvoumetrových délkách.  
     Na dalších úsecích jsme se snažili svědomitě zaučovat místní dělníky i techniky při 
obsluze naváděcího systému, cestu ke zlepšování našeho naváděcího polotovaru. Dílčí 
úspěchy se střídaly s některými neúspěchy, jak už to v životě chodí. Celkem jsme 
spolupracovali na sběrači v délce cca 400 m. 
     Jako zajímavost mohu říci, že jsme se s vedením brazilské společnosti nikdy nedostali 
k uzavření písemného kontraktu. Vše probíhalo ve stádiu výměny e-mailů, potvrzení  
o porozumění textu a podobně. Náš brazilský partner vše podle dohod uhradil. Tato 
zkušenost mi nalila nový elán do žil, po mých zkušenostech s českými (a nejen českými) 
firmami, jejichž zástupci sedí i v našich řadách. 
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