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Praktické zkušenosti s provozováním čistíren 
odpadních vod 

 

 Zdeněk Zelený,  

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Česká republika 

 

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod byla založena 1.11.1993 
Fondem národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu s.p. 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Většinovým vlastníkem společnosti jsou města a 
obce z regionu, které drží více než 80% akcií. Naší hlavní činností je provozování vodovodů 
a kanalizací, rozvoj a údržba naší vodárenské infrastruktury. 

 

Úvod 
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VaK HB) je největším 

provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území okresu Havlíčkův Brod 
s přesahem do sousedních okresů. V současnosti VaK HB spravuje 11 komunálních čistíren 
odpadních vod (dále jen ČOV), největší z nich je ČOV Havlíčkův Brod s projektovanou 
kapacitou 125 000 EO. Součástí provozu jsou kanalizační sběrače v délce 343 km a 10 355 
kanalizačních přípojek. Nedílnou součástí aktivit odpovědného provozovatele stokové sítě je 
i plánování a realizace obnovy technické infrastruktury. 

 

Provozované čistírny odpadních vod 
 Vzhledem k rozsahu území, na němž VaK HB provozuje stokové sítě a ČOV, je 

očekávatelná i rozmanitost jednotlivých technologických celků zajišťujících odkanalizování 
zájmového území a čištění odpadních vod. 

Naše společnost provozuje ČOV od malých kořenových, určených pro čištění odpadních 
vod v odlehlých lokalitách (kořenová ČOV Hněvkovice) pro několik ekvivalentních obyvatel 
(dále jen EO), až po významnou mechanicko – biologickou ČOV Havlíčkův Brod s původní 
projektovanou kapacitou až 270 000 EO. 

Většina ČOV provozovaných VaK HB je mechanicko – biologických s projektovanou 
kapacitou 2 500 – 11 500 EO (ČOV Přibyslav, ČOV Světlá nad Sázavou, ČOV Ledeč nad 
Sázavou, ČOV Chotěboř). 

 

Charakteristika spravovaných lokalit  
Kanalizační sběrače jsou většinou gravitační, na síti doplněné přečerpávacími stanicemi 

odpadních vod. Některé místní části jsou odkanalizovány tlakovou kanalizací (Uhry, Dvorek). 

Z provozního hlediska jsou v odkanalizovaném území největšími extrémy kanalizace 
v Chotěboři, kde je z důvodu charakteristiky území – velkého převýšení, dosahováno 
vysokých rychlostí přepravovaného média před ČOV a naopak kanalizační síť ve Ždírci nad 
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Doubravou, kde jsou spády na kanalizaci minimální, dochází k usazování plavenin v potrubí 
a díky dlouhé době dotoku i k částečnému rozkladu převáděných odpadních vod. 

 

Provozované kanalizační sběrače 
V současnosti tvoří jednotlivé kanalizační sítě různorodá směs kanalizačního potrubí 

vypovídající o období, kdy byly budovány, či rekonstruovány. Stále převládajícím materiálem 
provozované stokové sítě jsou betonové a železobetonové hrdlové trouby. V poslední 
dekádě společnost VaK HB využívá při rekonstrukcích i budování nových kanalizačních řadů 
mimo nejfrekventovanější komunikace hlavně plastová potrubí. V lokalitách s nejvyššími 
zatíženími dopravou a s velkými spády se uplatňují především trouby kameninové. 

 

Využití bezvýkopových oprav 
V některých případech není z různých důvodů možné provádět opravy v otevřených 

výkopech, proto i VaK HB využívá oprav kanalizačních potrubí pomocí bezvýkopových 
technologií. Nejrozsáhlejším kanalizačním úsekem provozovaným naší společností 
využívajícím bezvýkopové opravy je hlavní kanalizační shybka na kanalizačním sběrači 
v Havlíčkově Brodě. Jedná se o 2x DN 1000 a 3x DN 300 pod řekou Sázavou, každá v délce 
cca 60 m. Oprava byla provedena pomocí sklolaminátových rukávců. 

Z dalších provozovaných kanalizačních úseků opravovaných bezvýkopovými metodami 
je nejrozsáhlejším úsekem rekonstrukce kanalizace pod náměstím v Přibyslavi. Jednalo se o 
sanaci zděného vejčitého profilu kanalizačními maltovinami a osazení kameninové kynety 
v délce cca 150 m. 

Na provozované kanalizaci jsme v poslední době s úspěchem na opravu lokálních 
poruch využili i krátkých sklolaminátových rukávců a opravných nerezových manžet. 

Na čistírnách odpadních vod VaK HB využívá pro sanaci lokálních netěsností betonových 
nádrží a kolektorů injektážní metody oprav. 

 

Závěr 
Jako každá stavba i kanalizace a čistírna odpadních vod potřebují údržbu, neboť časem 

podléhá materiál degradačnímu vlivu času. Naše společnost se snaží hledat inovativní 
možnosti využitelné k dlouhodobému udržení optimálního stavu provozované technické 
infrastruktury. Ne vždy je vhodné, někdy je přímo nemožné, danou konstrukci plně odstranit 
a nahradit novou, proto i mi sledujeme vývoj v bezvýkopových technologiích umožňujících 
udržení požadovaného technického stavu konstrukce po maximální možnou dobu. 

Literatura 
[1]  Výroční zpráva 2017: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. [online]. In: . 2018, s. 

48 [cit. 2018-08-21]. 
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Digitální nástroje pro vyšší produktivitu  
u projektů pro řízené horizontální vrtání 

 

 Ing. Pavel Drábek,  

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

Stejně jako dříve je i v současné době důležité mít kvalitní informace o Vašich strojích a 
projektech. Esenciální je i jejich snadná dostupnost, sdílení a práce s daty, jako hlavní 
prostředek pro správná rozhodnutí a zvyšování produktivity.  

Úvod 
Přímo na staveništi, na cestách nebo i v kanceláři, nástroje pro zvyšování produktivity 

nabízejí elektronický a bezpapírový přístup k údajům Vašeho projektu. Sdílené informace o 
strojích i projektu můžete následně zpracovat, analyzovat, organizovat a dále s nimi 
pracovat. Dnes máme na výběr z několika nástrojů, které můžeme používat samostatně 
nebo je různě kombinovat, abychom projekt mohli ještě více zefektivnit. Týká se to 
zjednodušení nabídek, komunikace, přehledná správy strojní flotily či výstupů pro investory a 
profesionální image Vaší skupiny. 

 

Správa vozového parku 
 Jedním ze základních předpokladů pro udržení stroje v provozuschopném stavu je 

dodržovat doporučení daná výrobcem. Pro vlastníky provozující větší množství strojů 
v mnohdy různých lokalitách jsou informace o jejich stavu a provozu zásadní.  Mnozí výrobci 
již běžně používají telematiku pro přenos informací mezi jednotlivými zařízeními. Vermeer 
stroje vybavené technologií Fleet a Fleet + Edge předávají důležité informace správcům 
vozového parku, majitelům a všem s oprávněním data sdílet. Správce tak má přístup k GPS 
lokaci stroje, přehled o plánovaných i realizovaných servisních prohlídkách, stavu provozu 
stroje, spotřebě aj.. K lepšímu plánování údržby stroje pomáhá i funkce zasílání zpráv o 
blížícím se termínu servisu, stanovování prioritních oprav a reportování. 

Vermeer Fleet + Edge nabízí rozšířenou nabídku o data v reálném čase, průtoku 
výplachové směsi, tlačné a tažné síly, hodnotu krouticího momentu vztaženou ke každé 
vrtací tyči i skutečný čas provozu stroje na daném projektu. Zprávy s chybovými kódy 
pomohou identifikovat problém a zamezit případným následným nákladným prostojům. 
Ovládání je jednoduché a intuitivní přes webové rozhraní pomocí osobního počítače, tabletu 
nebo chytrých mobilních telefonů.  

Vermeer Fleet + Edge také sleduje produktivitu stroje. Data pomáhají lépe analyzovat 
provoz stroje a snižovat potenciální vyšší opotřebení, což v důsledku vede ke značným 
finančním úsporám.  

Správa projektu  
Vermeer Project je nástroj pro plánování, mapování až po finální zpracování podkladů 

pro fakturaci. Za pomoci webového prohlížeče můžete sdílet a zpracovávat informace a 
dokumenty týkající se vašeho projektu. Základem je uživatelsky příjemné rozhraní pro sběr, 
organizaci a sdílení informací o projektu. Uživatelé mohou využít několik variant nastavení 
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programu. Pomocí funkce Project + Mapping můžete vizualizovat a označit sítě, dráhu vrtu a 
exportovat profesionální reálný průběh vrtu v Google Maps. 

Kvalitní projekt u horizontálního řízeného vrtání začíná obhlídkou staveniště, dráhy vrtu, 
identifikací podzemních vedení a sítí a následné stanovení ideálního postupu při realizaci 
vrtu. Vermeer Projekty + Mapování + Plán vrtu zobrazí realizovanou dráhu vrtu a plán vrtu 
tyč po tyči. 

 

 
Obr. 1 

BoreAssist 
Pokud při lokalizaci využíváte lokalizační přístroje DCI®Aurora®, můžete plánovat vrt a 

následně porovnat naměřené hodnoty s plánem. Tato funkce usnadňuje posádkám vrtacích 
strojů adaptovat se na změněné podmínky v průběhu vrtu a přesněji měnit plán vrtu přímo na 
stroji. BoreAssist je uživatelsky příjemná aplikace, která má za cíl pomáhat obsluze vrtacího 
stroje nahrát a upravovat plán vrtu přímo na stroji. 

 

 
Obr. 2 

Zdroj: Vermeer Corporation  
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Závěr 
Soubor aplikací a programů Vermeer Produktivity Tools monitoruje provozní parametry 

stroje. Takto získaná data mohou být využita pro lepší plánování provozu stroje, servisních 
zásahů, ale také nastavení provozních parametrů. Pro investory je to cenný zdroj informací o 
průběhu vrtu a způsobu instalace. Výrobci potrubí, které je určené pro instalaci 
bezvýkopovou metodou, mají v případě sdílení informací data o tom, jaké síly musejí 
instalované produkty vydržet. 

Literatura: 
[1]  Informace poskytnuty společností Vermeer Corporation. 
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Jak je a jak má být prokazován udržitelný 
stav a rozvoj inženýrských sítí? 

doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,  

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K122, srytr@fsv.cvut.cz  

Úvod 
Autor příspěvku považuje dané téma za téma, které umožňuje ukázat obtížnou pozici 

oboru   bezvýkopových technologií/BT obnovy, nové instalace a modernizace inženýrských 
sítí/IS, zejména z pohledu potřeb praxe v ČR i vyspělého světa, umožňuje se pokusit  
identifikovat příčiny nedobrého stavu a nabídnout východiska ke zlepšení situace v zájmu 
podpory a prosazení veřejného zájmu (potřeb adekvátního splnění podmínky garance 
udržitelného stavu a rozvoje urbanizovaného území a sídel v něm se nacházejících dle  
stavebního zákona v platném znění). Současně je pak žádoucí vyvolat širší diskusi na toto 
téma v prostředí naší odborné společnosti CzSTT, která má mj. za úkol adekvátní 
prosazování BT v praxi ČR. 

 
      Ilustrační foto, bez komentáře …. 

 

Základní rozbor, vyhodnocení 
   Již dlouhodobě lze registrovat, že BT a jejich aplikace jsou ovlivňovány řadou 

nahodilostí a často přímo negativně osobami bez adekvátní znalosti problematiky BT a IS. 
Velmi často pak, kdy BT dostávají šanci na aplikace, se tak děje za nevýhodných podmínek 
či na poslední chvíli vynuceně, málo koncepčně. To vše by nás mělo zajímat jako osoby 
odpovědné za obor BT i za síťové obory, též jako prosté občany, osoby zainteresované svou 
závislostí na adekvátní spolehlivé funkci měst a obcí z technického hlediska. Mělo by nás to 
zajímat z důvodu ochrany veřejných zájmů z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Je pak 
s podivem možné konstatovat, že se dosud prakticky nikdo z primárně odpovědných osob 
nepokusil provést ucelený rozbor dané situace s nabídkou adekvátního programu, jak 
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nepříznivě se vyvíjející situaci napravit (jistou výjimkou je prof.D.Stein, www.unitrac.de, [ 9 ]). 
Prakticky nikomu se do toho zřejmě nechce z mnoha důvodů, proč si pálit prsty? Přesto je 
třeba se o to pokoušet, je to smysluplné. 

   Udržitelný stav a rozvoj IS je dnes zřejmě mj. závislý především na správném 
rozhodování s využitím kvalitního a uceleného síťového managementu, na kvalitních 
nástrojích Facility Management/FM. – Především se pak jedná: 

● o schopnost identifikace stupně opotřebení či poškození všech částí infrastrukturního 
majetku IS (dokázat objektivně dokladovat a „obarvit“ úseky a objekty ve struktuře všech sítí 
s dostatečným rozlišením jejich stavu, od stavu dobrého až, odstupňovaně, po stav špatný či 
již kritický), 

● o schopnost kvalitního průběžného vyhodnocování stavu jednotlivých úseků a objektů 
IS včetně jejich okolí (máme dnes již k dispozici moderní technologie lokalizace polohy i 
identifikace důležitých parametrů úseků a objektů IS), 

● o schopnost kvalitního vyhodnocování velikého množství dat s pomocí progresivních a 
dále se vyvíjejících SW-nástrojů včetně kvalitní kontroly výstupů, 

● o schopnost kvalitního prognózování vývoje životnosti/zbývající životnosti úseků a 
objektů IS včetně včasné aktualizace těchto údajů, 

● o schopnost prokazatelně kvalitního strategického plánování užitím konzistentního 
datového managementu (SW-nástrojů modelujících topologické parametry IS, parametry 
fyzikálních provozních procesů IS, parametry ekonomických provozních procesů IS, 
zbytkovou fyzikální a ekonomickou životnost úseků a objektů IS, …) s cílem objektivně 
prokazovat udržitelnost stavu a rozvoje IS včetně zohlednění vazeb ve veřejném prostoru 
sídel, vazeb na dopravní infrastrukturu, na životní prostředí apod., 

● o schopnost kvalitního provozování infrastrukturního majetku IS dle kvalitních 
provozních řádů včetně jejich adekvátní aktualizace,  

● o schopnost kvalitní přípravy a kvalitní realizace záměrů průběžného i strategického 
plánování včetně uplatnění prokazatelně progresivních technologií, 

● o schopnost kvalitní realizace zpětné vazby na uživatele služeb technické obsluhy 
urbanizovaného území prostřednictvím IS. 

   Facility Management/FM pak zahrnuje též management životního cyklu/životních cyklů 
(Life Cycle/Cycles Asset Management) investičního majetku/IM IS včetně analýzy nákladů 
životních cyklů/LCC (Life Cycles Costs Analysis) IS. Jen tak lze udržet dostatečnou kontrolu 
nad pořizovacími náklady, provozními náklady (procesní kontrolou a monitoringem, …, 
kontrolou funkční, ekonomické i energetické účinnosti; Costs of Operation), nad náklady na 
údržbu, obnovu, kompletaci a modernizaci IS včetně nákladů na případné odstranění stavby 
IS (náklady na rozebrání konstrukcí, náklady na odpadové hospodářství …; Disposal Costs). 
Počítat je pak nezbytné za dnešní situace s rizikovým a kritickým managementem (Risk 
Management, Critical Management) jako nástroji přípravy včasné reakce na obtížně 
předvídatelné mezné situace, mezné stavy. 

   Problematiku daného tématu lze dále analyzovat s ohledem na posloupnost 
uplatňovaných rozhodovacích procesů a s ohledem na jejich nositele. – Jaká je v tomto 
ohledu situace? 

►V úseku územně plánovacích procesů i v úseku plánování investic měst a obcí je zatím 
situace málo příznivá obecně, v úseku technické infrastruktury/TI, IS a BT pak ještě řádově 
horší. Tyto procesy byly značně zformalizovány, zdeformovány či v technické problematice 
zredukovány a ve vazbě na nekvalitní legislativní, technické, metodické a další podklady 
vykazují dnes i závadné výstupy s kontraproduktivními dopady na fungování sídel 
z technického hlediska. Pro  demonstraci lze uvést příklad z metodiky MMR k udržitelnému 
stavu a rozvoji urbanizovaného území [11], kde je uváděno, že se opírá o tři pilíře: sociální, 
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ekonomický a ekologický. Ten nejdůležitější chybí! – Nejdůležitějším pilířem je evidentně pilíř 
technický! – Není to zřejmě náhoda a není to třeba ani komentovat! – Jak lze však usilovat o 
nápravu za této situace? – Nejspíš přímo prostřednictvím managementů měst a obcí (možná 
též prostřednictvím Českého svazu měst a obcí?), které mají obvykle své s.r.o. v podobě 
Technických služeb. Jde pak o to, dostat do jejich profesní náplně též ucelený a dostatečně 
kvalitní FM IS. Ve vazbě na územně plánovací procesy a plánování investičních akcí lze 
usilovat o adekvátní sjednocení a koordinaci zájmů všech zainteresovaných, tj. především 
všech oprávněných nositelů zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí. – V rámci ÚPD pak 
nesmí chybět samostatná část, označovaná jako ÚSES/Územní systém ekologické stability, 
která má prokázat udržitelnost rozvoje urbanizovaného území z ekologického hlediska. 
Nemá pak logiku absence analogické části, která by prokázala udržitelnost rozvoje sídel 
z hlediska jejich ucelené technické obsluhy včetně obsluhy prostřednictvím IS.   

►V úseku procesů přípravy investičních akcí je to analogické pro těsnou návaznost na 
ÚPD, ÚPP, územní studie apod. Zde má svou důležitou pozici projektant, z našeho pohledu 
projektant IS. Ten pak dnes má v našem prostředí příliš slabou pozici a je často nucen 
ostatními účastníky přípravy investičních akcí k degradaci své profese a k alibismu. To se 
např. principiálně projevuje opakovaným uváděním následujícího sdělení, nejčastěji v hlavní 
koordinační situaci projektové dokumentace/PD příslušných investičních akcích IS: „Údaje o 
poloze a stavu vedení a objektů jsou jen orientační. Před zahájením stavby dojde k jejich 
vytyčení“. - Jak je to vůbec možné? Přesné údaje o poloze a stavu IS jsou přece ty 
nejdůležitější! - Postavení projektantů je v našem prostředí značně oslabeno. Mají-li 
projektanti vůbec přežít, pak musí poslouchat, musí plnit příkazy silnějších, obvykle 
nekvalifikovaných úředníků  a dalších našeptávačů. Často pak nebývají projektanti 
dostatečně kvalifikovaní v našem oboru BT a to je další vážný problém. 

 
      Ilustrační foto, bez komentáře …. 

 

►V úseku realizace staveb IS se pak obvykle již jen stupňuje chaos s často převládající 
improvizací, zejména při participaci velikého počtu subdodavatelů. – V dokumentaci 
skutečného stavu provedení stavby pak nemusí být prokazováno splnění požadavku 
udržitelného stavu a rozvoje IS. Rozhodující jsou jen garanční lhůty dle smluvního vztahu. 

►V úseku provozu IS se pak jedná o nesjednocený, nekompletní a navzájem 
nekompatibilní FM v jednotlivých síťových odvětvích i jednotlivých provozovatelských 
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společnostech, což potvrzuje též výše zmiňovaná reakce projektantů alibistickými sděleními 
v koordinačních situacích apod. – Rozebírat detailněji a uceleně situaci v případě 
heterogenního souboru provozovatelů IS by si nejspíš vyžádalo několik samostatných  
příspěvků. Alespoň však uveďme dva poznatky formou poznámek: Majitelé a provozovatelé 
IS adekvátně neparticipují v rámci územně plánovacích procesů, pouze se obvykle jen 
formálně vyjadřují se zdůrazněním svých požadavků a práv vycházejících 
z nezkoordinovaných a účelově prosazených ustanovení v legislativních a dalších 
podkladech. Sami pak nejsou nikým nuceni pravidelně a podloženě prokazovat, že plní 
požadavek garance udržitelného stavu a rozvoje v případě svého či jen provozovaného 
infrastrukturního majetku IS. Lze též konstatovat, že si účelově chrání a prakticky udržují 
v režimu utajování své databáze FM. Nelze tedy realizovat ani žádné účinné kroky kontroly 
ve veřejném zájmu. 

►V úseku přípravy kvalifikovaných pracovníků oboru IS včetně dostatečně 
kvalifikovaných i v oboru BT je situace dlouhodobě nepříznivá, jakkoliv právě zde by měl být 
a mohl být začátek cesty k žádoucí nápravě.  

►Z uceleného syntetického pohledu všech rozhodovacích úseků týkajících se 
subsystémů IS lze pak již jen konstatovat, že prakticky absentuje strategická koncepce, 
účinná koordinace rozhodovacích procesů ve všech úsecích navzájem, když současně 
absentuje snaha usilovat o tvorbu dostatečně kvalitních základních strategických dokumentů 
pro urbanizované území státu, krajů a sídel. – To je opět téma na samostatný příspěvek. 
Konkrétně lze tedy nabídnout alespoň jednu poznámku, jeden příklad: Současný strategický 
dokument SEK fakticky nabízí jen výsledky nedokonalého bilancování potenciálních 
energetických zdrojů a potenciálních energetických potřeb …, a to je opravdu málo!  

 

Aby mohla být reálně a hlavně souhrnně vnímána situace stavu a možností rozvoje 
v úseku ucelené technické obsluhy sídel včetně obsluhy prostřednictvím IS, situace stavu a 
možností rozvoje jednotlivých síťových odvětví i stavu síťových odvětví jako celku ve vazbě 
na stav veřejného prostoru, nabízí se provést takový rozbor a zpřehlednění užitím SWOT 
analýzy (v několika na sebe navazujících úrovních v praxi odpovídajících příslušným 
rozhodovacím úrovním). SWOT analýzu takto jednorázově provedenou nelze však 
považovat za zcela, jednou pro vždy, vyčerpávající. Lze předpokládat její upřesňování a 
doplňování, mj. i z důvodu dalšího celkového vývoje podmínek urbanizovaného území, 
podmínek konkrétních sídel, pokroku techniky atd. 

 

Silné stránky 

• existence kvalifikovaných stavebních společností v ČR, existence kvalifikované pracovní 
síly obecně ve stavebních profesích včetně sektoru  IS s užitím BT, 

• existence kvalifikovaných stavebně-inženýrských kapacit s návazností na partnerská 
nadnárodní pracoviště-nositele špičkových technologií včetně těch zaměřených na BT, 

• existence reálných podmínek a možností aplikace vyspělých technologií v potřebném 
záběru, v potřebném rozsahu,  

• existence tuzemských profesních firem zaměřených na IS, které jsou součástí 
nadnárodních koncernů garantujících vyšší záruky kvality, transfer moderních materiálů 
a technologií včetně BT, 

• existence možností sjednocení a použití progresivních nástrojů FM pro udržení 
adekvátní kontroly managementů sídel nad sektorem IS, zejména pak z hlediska plnění 
požadavku garance udržitelného stavu a rozvoje IS,  

• existence adekvátních zkušeností s aplikacemi progresivních typů sdružených tras IS (i 
ty lze považovat za jistý typ BT ať již jsou realizovány s pomocí BT či nikoliv) včetně 
technologií jejich realizace, 
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• existence adekvátních zkušeností s aplikacemi progresivních technologií BT pro obnovu, 
kompletaci a modernizaci IS.  

● ………………………………………………………………………………………………...  

 
Slabé stránky 

• oslabená pozice stavebnictví v ČR, které nemá své vlastní přímé resortní zastoupení na 
nejvyšší úrovni řízení, 

• pro ucelenou technickou obsluhu sídel prostřednictvím IS absentuje sjednocená, ucelená 
a adekvátně zkoordinovaná celostátní koncepce (strategie), 

• heterogenní, málo přesný, nesjednocený a tedy i neadekvátní FM IS, zejména 
s ohledem na celkový nedobrý technický stav IS v ČR a rizika z toho vyplývající,  

• výskyt heterogenního a často též nedostatečně sjednoceného a nedostatečně 
zkoordinovaného souboru investorů v úseku IS,  

• nedostatečné úsilí managementů měst a obcí v prosazování progresivních forem 
ukládání IS včetně uplatňování BT, 

• oslabené postavení projektantů IS a jejich relativně častý profesní útlum v prosazování 
progresivních forem ukládání IS včetně uplatňování BT,  

• uměle vyvolané složité podmínky veřejných výběrových řízení včetně složitých podmínek  
technického řešení IS, složitých možností financování velkých zakázek, kdy by bylo 
výhodné aplikovat progresivní formy ukládání IS (zejména v případech veřejných 
zakázek), 

• existence rizik projevů korupční/šedé ekonomiky v prostředí českého stavebnictví 
s vazbou na veřejnou správu, která místo vložení veřejných zdrojů do moderních 
technologií usiluje o pseudoúspory a vizuální efekty bez prokazování garance 
udržitelného stavu a rozvoje IS, 

• výkyvy v hospodářských cyklech ekonomiky ČR, 
• větší citlivost náročnějších technologií realizace IS na kvalitu provádění, 
• budoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména řemeslníků pro náročné 

realizace staveb IS a s tím související podceňovaná problematika učňovského školství, 
• nedostatečná individuální i skupinová snaha o sebevzdělávání a zavádění nových 

postupů řešení a nových technologií (nedostatečná informovanost techniků a inženýrů 
v investorské i projekční sféře, s tím související malá snaha učit se a zavádět nové 
postupy řešení a technologie), 

• negativní dopady nedostatku finančních zdrojů, projevujících se pseudooptimalizací 
nákladů staveb IS (ve vazbě na možnosti uplatňovaní progresivních technologií u 
veřejných i soukromých investorů s hrozbou ztráty času a šance na zajištění obratu 
k lepšímu), 

• častěji se vyskytující nepřehledné situace i nečitelné chování stavebních společností, 
např. při jejich použití jako subdodavatelů ve větším rozsahu, 

• ochota stavebních společností k účelovému použití dampingových cen ve veřejných 
soutěžích či nadhodnocování nákladů nad reálné ceny v případech uznaných 
dodatečných nákladů apod., 

• roztáčení nepřehledné pyramidové platební neschopnosti v resortu stavebnictví, 
• absence uceleného, kvalitativně adekvátního systému FM (Facility Management) IS na 

úrovni MěÚ a OÚ, 
•   ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Příležitosti 

• příležitost obnovit (užitím BT, odstranit či nahradit zastaralý IM) investiční majetek IS a 
postarat se programově o revitalizaci měst a obcí cestou modernizací komplexní 
vybavenosti TI, veřejných prostor a prostranství, zejména pak v úseku IS,  
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• příležitost užití (včetně transferu) technicky, ekologicky a ekonomicky moderních 
technologií pro postupnou realizaci obnovy a modernizaci IS, 

• příležitost pro postupné zajištění zvyšování funkční technické, provozně ekonomické a 
ekologické účinnosti subsystémů technické obsluhy prostřednictvím IS,   

• příležitost k zajištění dlouhodobé životnosti IM IS při garanci rozsahu a kvality jimi 
poskytovaných služeb (příležitost dlouhodobě zajistit adekvátní kontrolu nad LCC (Life 
Cycles Costs) IS,  

• příležitost k těsnější spolupráci a vzájemné podpoře subjektů působících v oblasti IS na 
území sídel s cílem tvorby dobrého zázemí k přípravě a realizaci progresivních 
investičních záměrů IS,  

• příležitost k výraznějšímu uplatnění PPP projektů pro vybrané druhy investičních akcí 
včetně akcí IS,   

• příležitost v rámci Technických služeb sídla a HZS (případně též s pomocí některé 
stavební společnosti působící v území sídla) postupně zajistit v úměrném rozsahu 
náhradní řešení, např. též prostřednictvím vlastního souboru SMST IS [13], pro případy 
havarijních a dalších situací IS,     

• příležitost k minimalizaci rizik širších negativních dopadů při manipulacích s IS z hlediska 
BOZP, plnohodnotného fungování veřejných prostor a prostranství sídel, 

• příležitost využít též možností zisku synergických efektů (např. při transformaci systému 
jednotné kanalizace na důsledně oddílný systém, při důsledném hospodaření se 
srážkovými vodami atp.), 

• příležitost vyvolat a využít též možností nápravy nedobré situace revize ČSN 73 6005, 
ČSN 73 7505 atd., zejména v souvislosti s připomínanými hrozbami uváděnými níže, 

• ………………………………………………………………………………………………  

 
Hrozby 

• stupňování nedobrého technického stavu IS s častějším výskytem i velmi rozsáhlých a 
závažných havarijních stavů IS, stavů nouze či i stavů obecného ohrožení (vyplývá z 
nerespektování zákonného požadavku garance udržitelného stavu a rozvoje IS a též 
z nesjednoceného, neúplného a nepřesného stavu databází majitelů a provozovatelů o 
stavu a parametrech IS, nedostatečného systému FM), 

• odkládáním řešení nedobrého technického stavu IS dochází ke stupňování obtíží 
související s nastartováním obratu k lepšímu stavu,  

• stupňování hrozeb vyplývajících z nezkoordinovaných, vnitřně i navzájem rozporných 
legislativních, technických a dalších podkladů souvisejících s problematikou IS,    

• faktický pokles objemu použitelných veřejných prostředků, zejména též i v souvislostech 
s obtížemi vyplývajícími z komplikujících se podmínek čerpání finančních zdrojů 
z operačních programů EU, 

• nelogické přednostní čerpání finančních zdrojů pro záměry, které nejsou prioritní, 
• častý výskyt riskantního použití málo kvalitních, závadných či dostatečně 

neodzkoušených materiálů pro vedení IS (zejména se tak dělo v minulosti), 
• nedostatečná pozornost ke stavu podzemí veřejného prostoru s častým výskytem 

kavernózních jevů a dalších konfliktních situací, 
• nedostatečná pozornost k vlivu dopravy (zvýšená zátěž, otřesy, vibrace …) na stav 

veřejného prostoru v jeho podzemí včetně stavu IS, 
• opakované a nezkoordinované použití klasických výkopových technologií na úkor 

výhodnějšího použití BT,  
• zvětšování četnosti výskytu stavebních úprav a rekonstrukcí stávajících IS formou 

nákladných, neekologických a pro uživatele měst a obcí nepříjemných improvizací, 
• hrozby vyplývající ze specifických podmínek historického vývoje urbanizace území sídel 

a jejich okolí včetně často se vyskytujících složitějších podmínek geotechnických, 
vodohospodářských, ekologických apod. (výskyt NIMBY-efektu, Not in my Back Yard), 
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• zásadní hrozba vyplývá z protahující se (od r. 2011), málo koncepčně a rozporně řešené 
revize ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení/VTV  bez snahy  
respektovat splnění požadavku garance udržitelného stavu a rozvoje VTV i bez snahy 
adekvátně zohlednit BT  pro obnovu, kompletaci a modernizaci VTV (též kompletně IS), 

• zásadní hrozba vyplývá z nepovedené revize ČSN 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené 
trasy inženýrských sítí, 

• zásadní hrozba vyplývá z absence analogické ČSN k ČSN 73 6005 pro vedení IS 
v extravilánu (pro vedení dálkovodů včetně produktovodů, vedení hydromelioračních sítí 
(drenážních a závlahových), vedení kanalizace pozemních komunikací (dálnic a silnic 
nižších kategorií), vedení kanalizace drážních komunikací apod., 

• zásadní hrozba vyplývá z absence analogické ČSN k ČSN 73 6005 pro vedení IS 
v území areálů různých typů (pro vnitroareálová vedení technicko-technologického 
vybavení/VTTV, pro vnitroareálové IS),       

• ………………………………………………………………………………………………        

 

 

 
Ilustrační foto, bez komentáře … 

Závěry, náměty a doporučení  
 

Kromě těch, které zazněly již výše se lze pokusit ještě o jistou rekapitulaci, doplnění či 
zpřesnění:  

►Často nahodilé či vynucené užití BT v praxi, vyvolávané mj. obavou z reálných projevů 
hrozeb, rozsahem i kvalitou nebezpečných disfunkcí IS, tj. disfunkcí fakticky časově i 
prostorově nezvládnutelného charakteru, popírající civilizační hodnoty [4], je způsobováno 
nedostatečnou kvalifikací a nekompetentností i těch bezprostředně odpovědných za 
fungování sídel a dále těch, kteří odpovídají za kvalitu územně plánovacích podkladů a 
dokumentace, PD atd. Opakovaná inventura vzdělávacích systémů, vzdělávacích programů 
a  procesů, vzdělávacích aktivit včetně aktivit CVO a osvěty má své opodstatnění. 

►Nastartování obratu k lepšímu stavu není a nebude zřejmě snadné, mj. i za daného 
stavu resortu stavebnictví (všech jeho sektorů) a resortů bezprostředně souvisejících včetně 
vlivu nezkoordinovaného a heterogenního stavu síťových odvětví. Požadavek garance 
udržitelnosti stavu a rozvoje představuje významnou podmínku i silný argument pro 
prosazování adekvátních technických řešení  prakticky ve všech sektorech stavebnictví, 
sektoru IS a BT nevyjímaje. – Nemůžeme se ztotožňovat s tím, jak se vůbec zachází s 
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požadavkem garance udržitelnosti stavu a rozvoje urbanizovaného území, kdy MMR např. 
prezentuje, že se opírá jen o tři pilíře: sociální, ekonomický a ekologický. O ten nejdůležitější,  
pilíř technický, není zájem!?!  

►Vzdělávací systém (i konkrétní vzdělávací programy) se dostávají do zcela nových 
podmínek, na které je třeba adekvátně reagovat. Je třeba vnímat, že praxe potřebuje 
multidisciplinárně vzdělané jedince, systémově laděné, tj. schopné vnímat, že pud 
sebezáchovy nepředstavuje jakýsi anachronizmus.       

►Zdeformované prostředí českého stavebnictví (legislativně, strukturou řízení, masivní 
nekompetencí a nezodpovědností úředníků …) představuje hrozbu též pro sektor BT, pro 
nositele aktivit BT. – Je žádoucí usilovat o nápravu. 

►BT mají prakticky větší ekologický potenciál [12], než jim je fakticky přisuzováno. 
S tímto stavem se nelze smiřovat. – Je rozhodně žádoucí usilovat o nápravu.  

►V situaci, kdy FM/Facility Management majitelů a provozovatelů TI/technické 
infrastruktury je nepřehledný, nesjednocený, nekompletní, málo kvalitní a prakticky v režimu 
utajování informací, si lze jen obtížně představit možnost zabezpečení  plné kontroly nad 
udržitelným stavem a rozvojem TI, jakkoliv je to ve veřejném zájmu. – Je však rozhodně 
žádoucí usilovat o nápravu prostřednictvím všech zainteresovaných, též již i v rámci 
vzdělávacích procesů.  

 

Seznam použitých zkratek: 
BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BT  -  bezvýkopové technologie (Trenchless 
Technologies), CVO – celoživotní vzdělávání občanů, ČR – Česká republika, CzSTT -  
Česká společnost pro bezvýkopové technologie (Czech Society for Trenchless Technology), 
EU  -  Evropská Unie, FM  -  Facility Management (řízení správy, provozu, údržby a obnovy 
investičního majetku), HZS – Hasičský záchranný systém, IM  -  investiční majetek, IS  -  
inženýrské sítě, vedení a objekty inženýrské sítě, LCC  -  náklady životních cyklů (Life Cycle 
Costs),  MěÚ  -  Městský úřad, MMR – Ministerstvo místního rozvoje, OÚ – Obecní úřad, PD  
- projektová dokumentace, PPP  -  Public Private Partnership (např. projekty PPP-společné 
projekty veřejné a privátní), PPÚP  -  Pravidla a principy územního plánování (ÚÚR Brno), 
SEK – Státní energetická koncepce, SMST IS  -  Stavebnice mobilní sdružené trasy IS, 
SWOT-analýza  - analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, SW – software 
nástroje, TI  -  technická infrastruktura, ÚPD – Územně plánovací dokumentace, ÚPP -  
Územně plánovací podklady, ÚPV  -  Úřad průmyslového vlastnictví, ÚSES - Územní systém 
ekologické stability, ÚÚR – Ústav územního rozvoje, VTV – vedení technického vybavení, 
VTTV - vedení technicko-technologického vybavení   
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Příprava a materiál rozhodují o kvalitě 
bezvýkopové instalace 

Juraj Barborik 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 

Na provozní životnost potrubních sítí má značný vliv trubní materiál použitý při výstavbě. 
Vlastníci a provozovatelé mají z praxe k dispozici meze provozní životnosti trubních 
materiálů. U materiálů i technologií, pro nás moderních (po roce 1990), lze použít údaje 
z evropských států. Používání materiálů i technologie s nejdelší provozní životností, přináší 
někdy vyšší prvotní investiční náklady, ale z hlediska provozování a životního cyklu sítě jde o 
hospodárnější přístup k vlastnictví. Životnost provozní je definovaná jako doba provozu sítě 
v konkrétních podmínkách a nelze ji zaměňovat se životností technickou stanovenou 
výrobcem nebo zhotovitelem. Z praktických zkušeností vyplývá, že ceny obdobných 
bezvýkopových technologií (dále BT) jsou srovnatelné, ale provozní životnost a poruchovost 
je mnohdy výrazně jiná podle typu použitého materiálu. Významnější cenové rozdíly 
v nabídkách jsou dané jednotlivými zhotoviteli.  

Při obnově a sanaci potrubních sítí je technicky a ekonomicky nezbytné vytvoření návrhu 
na základě zjištění fyzického stavu potrubí, provozních podmínek a všech vlivů na potrubí 
působících. Použití sanačních BT se do určité míry obnoví funkce sanovaného potrubí se 
spolupůsobením nebo bez spolupůsobení s potrubím. S ohledem na hospodárnost sanace je 
důležité nasazení systému BT posoudit z hlediska investičních, provozních nákladů a 
zejména provozní životnosti. Uplatnění BT přinášejících obnovu potrubí instalací nového 
potrubí jsou při posuzování z hlediska celého životního cyklu ve většině případů 
hospodárnější než sanace. 

Příprava 

Výběr metody bezvýkopové technologie 
Prvním krokem je provedení technické kategorizace vzniklých škod v potrubní síti na 

základě pravidelně prováděného monitorování. Kategorizace umožňuje vyjádřit rozsah škod 
ekonomicky, definovat rizika, stanovit priority a připravit výchozí podklady pro projekční 
řešení. Druhým krokem je členění jednotlivých BT, vhodných pro konkrétní řešený problém. 
Členění rozlišuje BT po stránce technické, stanovuje technologické možnosti uplatnění, 
ekonomické přínosy a výhody pro řešený problém. Závěrem je konkrétní projekční řešení a 
výběr zhotovitele s nasazením BT (technická kapacita, garance, reference, zkušenosti, 
ekonomické parametry). Každé technické řešení BT je jedinečné a projekt individuální. 
Vytvořit jednoduchý a srozumitelný manuál, který by se mohl uplatnit pro každý případ, je 
obtížné. Lze využít mezinárodních norem a z praxe vycházejících metodických doporučení 
pro usnadnění rozhodovacích procesů projektantů, vlastníků a provozovatelů.  

Poškození potrubních sítí a podklady pro výběr BT 
Na základě dlouhodobě prováděného monitoringu, lze za typické případy poškození pro 

potrubí s volnou hladinou uvést: nedosazená nebo přesahující přípojka, netěsný spoj, 
pronikání kořenů, vnik vody a naplavenin, netěsná nebo porézní stěna, propad/sedání nebo 
vybočení vzhůru potrubí, vertikální/horizontální přesazení, chemická koroze, abraze, 
přetvarování měkkých trubek, přetvarování a tvorba střepů tuhých trubek, zhroucení potrubí, 
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trhlina u spoje, podélná/příčná a křížová trhlina. Tato poškození jsou typická pro typy 
materiálů s citlivosti na chyby pokládky a hutnění, změnou zátěže, pohybem a erozí podloží, 
bodovým zatížením nebo podepřením, statickým a dynamickým přetížením. 

U tlakových potrubí lze za typické případy poškození uvést: netěsnost spojů a stěn, vznik 
a tvorba trhlin, inkrustace, koroze vnitřní/vnější a bodová na kovovém potrubí, propad/sedání 
nebo vybočení vzhůru, zhroucení potrubí, příčná/podélná a křížová trhlina. Poškození jsou 
typická pro staré technologicky/výrobně nedokonalé kovové materiály. U měkkých 
umělohmotných trubek vznikají poškození změnou zatížení, ztrátou mechanických vlastností 
v čase, citlivosti na chyby pokládky a hutnění. 

Zjištěné poznatky a informace o fyzickém stavu potrubního systému jsou jedním 
z hlavních podkladů pro výběr BT.  

Kategorizace BT pro vodovodní a kanalizační sítě 
Pro investora, projektanta i provozovatele je vhodné rozdělit BT podle plnění funkce:   

1. na obnovu starého potrubí, 

2. na sanaci/opravu starého potrubí, 

3. na instalaci nového potrubí. 

1.1. BT pro obnovu novým potrubím (trubkami) zatažením do trasy původního potrubí, 

s ponecháním starého potrubí v půdě (berstlining) 

- rozřezáním, roztrháním/roztlačením nebo kombinací. 

1.2. BT pro obnovu novým potrubím (trubkami) zatažením do trasy původního potrubí,                
s odstraněním starého potrubí z půdy (berstlining) 

     - vytlačováním, vytahováním. 

1.3. BT pro obnovu novým potrubím (trubkami) zatažením do původního kruhového 
(nekruhového) potrubí, zachováním konstrukce starého potrubí (relining) 

      - kontinuálním zatahováním předem smontovaného celého úseku, 

- zatahováním/zatlačováním jednotlivých montovaných trubek,  

- zatahováním předem smontovaných sekcí několika trubek. 

2.1.  BT pro opravu lokálních poruch potrubí při zachování starého potrubí.   

2.2.  BT pro sanaci vytvořením nových vnitřních povrchů starého potrubí, při zachování 
starého potrubí a jeho spolupůsobení  

    - strojní nástřik vrstvy cementové malty, pryskyřice či jiné vhodné hmoty, 

    - aplikace vrstvy nanášením nátěru, omítáním, obkládáním, obezdíváním, apod. 

2.3.  BT pro sanaci vložkováním při zachování starého potrubí 

- vyvložkování speciálními nasycenými rukávci, zataženými a vytvrzovanými na 
místě stavby, 

- vyvložkování speciálními rukávci nebo potrubím, vytvarovanými a zataženými na 
místě stavby, s vyplněním meziprostoru. 

2.4.  BT pro sanaci vložkováním při zachování starého potrubí  

 - vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami, výrobcem deformovaným tvarem                              
příčného profilu a vytvarovanými na místě stavby. 

- vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami, na stavbě deformovaným a 
vytvarovaným tvarem příčného profilu. 

16



2.5.  BT pro sanaci vložkováním při zachování starého potrubí 

- vyvložkování spirálovitě vinutými prvky z profilovaného pásu plastu, navíjeného a 
spojovaného do kruhového profilu na stavbě, nasouvaného do starého potrubí. 

3.1.  BT pro instalaci (stavbu) nových řadů a stok 

    - směrově řízené horizontální vrtání (HDD). 

3.2.  BT pro instalaci (stavbu) nových řadů a stok  

    - mikrotunelování. 

3.3.  BT pro instalaci (stavbu) nových řadů a stok  

    - protlačování, propichování bez odběru zeminy, 

3.4.  BT pro instalaci (stavbu) nových řadů a stok  

    - vodorovné vrtání, beranění s odběrem zeminy. 

3.5.  BT pro instalaci (stavbu) nových řadů a stok  

    - pluhování (raketový pluh). 

Obr. 1: BT berstlining, obnova novým potrubím z tvárné litiny (TL), rozsah DN 80-1200 

 
Obr. 2: BT berstlinig, praktické reference z TL DN 80-900, v CZ/SK DN 80-600 

   

Jmenovitý průměr 
BT berstlining umožňují obnovu instalaci potrubí stejného jmenovitého průměru DN nebo 

většího DN. Zbývající BT zmenší jmenovitý průměr DN o tloušťku potrubí, vložky, vrstvy 
nebo konstrukce. 
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Potrubí s volnou hladinou a tlakové potrubí  
Aplikaci BT metodicky lze opřít o mezinárodní technické předpisy a evropské normy. Na 

základě konkrétního stavu starého potrubí musí být nastaveny požadavky na BT.  

Obnova BT se zatahováním nového potrubí (relining popřípadě berstlining) má předem 
definované technické, kvalitativní a mechanické parametry, dané použitým typem trubního 
materiálu. Nevyžaduje spolupůsobení starého potrubí.  

Sanace vložkováním vyžaduje pečlivé statické posouzení. Jsou náročné z hlediska 
praktických aplikací, protože musí být zásadně posouzeny a rozděleny na vložky schopné 
samostatně přenést stávající provozní popřípadě veškeré zatížení a na vložky vyžadující 
definované spolupůsobení staré trubky. Tyto skutečnosti vyžadují kvalitní a komplexní 
posouzení stavu poškození starého potrubí. Samotná síla stěny vložky bez zohlednění 
použitých materiálů není sama o sobě vypovídajícím srovnatelným parametrem. Rozhodující 
je materiál, jeho zpracování, dlouhodobý E-modul, pevnost v tahu a tlaku, bezpečnost a 
kvalita realizace ve složitých podmínkách, stav sanované trubky. 

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

Technologie realizující obnovu potrubí instalací nového potrubí (metody berstlining a 
relining) pokrývají všechny typy poškození a přenášejí veškerá zatížení. Umožňují zajistit 
obnovu minimálně stejné kvality, technických a mechanických parametry dané typem 
materiálu. Kvalitu a hospodárnost lze ovlivňovat a zvyšovat výběrem materiálu konkrétních 
výkonnostních parametrů stěny trubky, spojů potrubí, bezpečnosti a provozní životnosti.  

Provozní životnost, posouzení materiálu a finálního produktu BT 
Jak u potrubí s volnou hladinou, tak u tlakového potrubí, mají opravy a sanace v mnoha 

případech a z mnoha důvodů přednost před obnovou BT novým potrubím. Z hlediska 
provozní životnosti lze stěží srovnávat sanaci s obnovou novým potrubím. U ekonomického 
srovnání nejsou velké rozdíly. Konkrétní případ, kdy více variant splňuje technické 
požadavky, by měl být dále posouzen z hlediska ekonomického, ekologického, čímž bude 
dosaženo optimalizace v celém životním cyklu. 

Návrhové situace a posouzení 
Potrubí uložené v zemi klasickou i BT je složitý prostorový systém. Vstupní parametry 

tvoří zatížení, materiálové vlastnosti systému i okolní zemina (proměnlivá a často u BT 
neznámá). Ze statického hlediska je nutné zvážit vzájemný vztah zatížení, přetvoření potrubí 
(kruhová, podélná tuhost) a proměnlivost vlastností okolních zemin způsobující změny 
zatížení zemním tlakem. Materiál starého potrubí využitý pro BT nelze charakterizovat jako 
homogenní a není možné určit přesně jeho průřezové charakteristiky. Z tohoto hlediska se 
jeví jako spolehlivější BT, které nevyžadují spolupůsobení původního potrubí. 

Pro volbu většiny konkrétních BT a použitých materiálů je informace o stavu starého 
potrubí důležité doplnit o: 

- geodetické podklady trasy a nivelety, geologický a hydrogeologický průzkum,  

- provozní tlak v potrubí, celková délka potrubí, 

- údaje o křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi, 

- požadavky BT, zejména na kvalitu čištění potrubí, 

- dopad vlivu axiálních sil v průběhu provádění na stěnu a spoje použitého materiálu, 

- vliv tepelné roztažnosti a účinků změn teploty nebo objemových změn, podle 
použitého materiálu a technologie, 
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- vliv namáhaní z přetvoření potrubí při instalaci, 

- změny vlastností potrubí v průběhu životnosti, 

- ztráty stability deformací profilu nebo zborcení např. důsledkem negativního tlaku,  

- údaje stavu spojitosti konstrukce, např. limitní hodnoty potrubí a spojů při odklonění, 
axiálním a tangenciálním zatížení, 

- relativní změny sedání s dopadem na spád potrubí, 

- deformační vlastnosti potrubního systému, 

- klimatické podmínky a údaje o teplotě, při které je možno realizovat BT, 

- dostupnou realizační projektovou dokumentaci, provozní údaje a pasport řešené trasy 
potrubí, 

- informace o provádění, požadavky na staveniště, časový plán, a další dle BT. 

Obr. 3: BT relining, obnova novým potrubím z tvárné litiny (TL), rozsah DN 80-1600, 
praktické reference v CZ/SK DN 80-1200 

 

Materiálové charakteristiky 
Řada trubních materiálů má v čase proměnlivé vlastnosti. Dominantní vliv času u 

umělohmotných materiálů se projevuje významným poklesem modulu pružnosti, pevnosti, 
tečením (creepu) a korozi za napětí. Teplotní roztažnost plastů a umělých hmot (řádově 
vyšší než kovy) způsobuje zvýšení axiálního napětí ve stěně a spoji potrubí. Oba tyto faktory, 
čas a změna teploty, při výskytu mikrotrhlinek vedou k jejich prohlubování.  

Na potrubí působí v čase proměnlivé dopravní zatížení, v průběhu životnosti desítek až 
sta let se zvyšuje intenzita, u frekventovaných komunikací vzrůstá význam vysokocyklické 
únavy a dynamických účinků. Potrubí je v čase ovlivňováno i plněním provozních funkcí, 
které se mohou měnit v průběhu desetiletí, a dalšími v době instalace nepředvídatelnými 
změnami a zatíženími. Zjednodušeně se u potrubí jedná o systém „potrubí – zemina – využití 
povrchu – provoz“, proměnlivý v čase. Potrubní materiál s vysokou bezpečností tyto změny 
přenese bez poškození. 

Z hlediska statického je nejjednodušší posouzení obnovy BT instalací nového a staticky 
plnohodnotného potrubí v původní trase s destrukcí starého potrubí (berstlining), bez 
destrukce stávajícího potrubí (relining) nebo BT instalací potrubí v nové trase (horizontální 
vrtání, mikrotunelování, pluhování, protlačování). Statické parametry, geometrie a 
materiálové vlastnosti nového potrubí jsou známy, je možné provést jednoduché posouzení 
a kvalitativní porovnání trubních materiálů.  
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Nejsložitější situace ze statického hlediska nastává u sanačních BT vložkováním 
stávajícího potrubí. Podstatné je zjištění skutečného stavu starého potrubí zejména tvaru, 
tloušťky, korozního stavu, materiálových vlastností, atd. Do výpočtu vstupují vlastnosti 
vyráběné vložky, vlastnosti vložených vrstev, konstrukcí a fázového přechodu materiálu. 
Kromě mezního stavu porušení vložky je významný i možný mezní stav ztráty stability tvaru 
vložky. 

Návrhové situace BT musí vycházet z možných stavů v průběhu celé životnosti potrubí. 
Počáteční zatížení zeminou u BT je v počátku obecně nižší, než jaké může být po dobu 
životnosti (dosednutí zeminy, postupná degradace starého potrubí,…). Důležitým faktorem 
BT je posouzení vlivu teploty v průběhu instalace, po instalaci a v průběhu životnosti (změna 
teploty protékajícího média, okolní půdy). Při klasické pokládce je potrubí v celé délce 
zatížené zemním tlakem, čímž vzniká tření a u potrubí s vysokou tepelnou roztažnosti se 
změny délky projevují rovnoměrně po celé délce. U BT bez trvalého kontaktu se zeminou 
(relining, vložkování těsně přiléhajícím potrubím) nebo bez krátkodobého kontaktu 
(berstlining) se tepelná roztažnost koncentruje. Vzniklá axiální síla a napětí působí lokálně 
na stěnu a spoj potrubí celou výslední hodnotou. 

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

Optimální technicky ekonomické řešení BT 
Na základě skutečných místních podmínek a statického výpočtu je nutné, aby projektant 

navrhl takovou BT a materiál, aby obnovené, sanované a instalované potrubí po celou dobu 
provozní životnosti odolávalo statickým a dynamickým vlivům při instalaci, zachovávalo 
únosnost v radiálním a podélném směru při zatížení zemním tlakem, dynamickým a 
rovnoměrným nebo soustředěným povrchovým zatížení. Základním atributem je odolnost 
proti ztrátě stability a deformacím tvaru průřezu vnějším tlakem podzemní vody, vnitřním 
přetlakem, vlastní tíhou potrubí a vodou podle místních geologických a hydrogeologických 
podmínek. 

Výsledné řešení při splnění technických požadavků, by mělo být i ekonomicky výhodné, 
čímž bude dosaženo optimálního technického a ekonomického řešení celého životního cyklu 
stavby. 

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

1. životnost BT, 

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

3. kvalita použitých materiálů BT z hlediska technických, statických a dynamických 
parametrů nového potrubí, vložek, kompozit (např. vliv teplotních změn, vzájemné 
součinnosti materiálů, apod.), 

4. citlivost BT na dodržení technologické kázně, technologická náročnost a příprava, 

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

6. vliv BT na technickou složitost napojení úseků, kvalita provedení spojů a propojení, 

7. stupeň odolnosti potrubí po obnově/sanaci BT vůči působení nestacionárních jevům, 
např., účinkům hydraulického rázu, provzdušněného proudu, pulzacím, abrazi, apod., 
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8. stupeň rizika změny vlastností a technických atributů užitých materiálů BT v průběhu 
času, 

9. stupeň citlivosti BT z hlediska použitých materiálů na provozní změny kolísání kvality 
dopravovaného média v kombinaci s účinky teplotními a mechanickými, apod. 

10. náročnost a realizovatelnost oprav obnovovaného a sanovaného potrubí danou BT 
v průběhu provozování, stupeň citlivosti na lokální poškození, apod., 

11. schopnost BT zvýšit provozní funkčnost a kvalitu obnovovaného nebo sanovaného 
potrubí, odstranit nedostatky, 

12. citlivost BT na fyzický stav vnitřního povrchu starého potrubí, kvalitu vyčištění, 
vysušení a TV monitoringu, vyrovnání se s deformacemi starého potrubí, apod.,  

13. možnost provádění kontroly kvality během realizace, 

14. existence technologické možnosti další opakované obnovy a sanace potrubí po 
skončení životnosti stávající BT, 

15. časová náročnost realizace a přípravy BT, možnost současně otevřených stavenišť, 

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

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

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

19. stupeň potenciálních rizik z nedokonalostí zadávacích podmínek, projektové 
dokumentace, z nekompletností či absencí zadávacích podkladů. 

Obr. 4: BT HDD, instalace nového potrubí z tvárné litiny (TL), rozsah DN 80-1200, 
praktické reference z TL DN 80-900 v délkách do 1500 m, v CZ/SK DN 80-600 
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Hygiena a ekologie BT 
Hygienickou a ekologickou problematiku obnovy a sanace/opravy vodovodních a 

kanalizačních sítí lze rozdělit na realizaci zemních prací, obnovy a sanace, ovlivnění kvality 
dopravované vody, půdy a podzemních vod. 

Při realizaci u některých sanačních BT je nutné si uvědomit přítomnost chemických látek, 
možnou inhalaci i kontakt. Pracuje se s chemickými látkami, hrozí únik a kontaminace 
zeminy a podzemních vod, popřípadě zdrojů pitných vod. Riziko ovlivnění kvality 
dopravované i odváděné vody může pocházet z nesprávně zvoleného materiálu vzhledem 
k místní kvalitě vody, použití materiálu technologicky vyžadujícího aplikaci na místě a 
nedostatečné provedení proplachu. K obecným zásadám sanace musí patřit důkladná 
prohlídka vnitřního povrchu sanovaného potrubí za účelem posouzení integrity, protože 
případné trhlinky mohou ovlivnit kvalitu sanace, ale také umožnit kontaminaci zeminy a 
podzemní vody použitím sanačních chemických látek. 

Je nutné si uvědomit i lidský faktor výrobce a obsluhy BT vyžadujících technologický 
proces namíchání směsi, zachování složení přesných poměrů, správné dodržení postupů co 
do teplot, reakčních dob, proplachů apod. 

Vzorek materiálu pečlivě vyrobený v laboratoři nebo jinde ve výrobě za účelem provedení 
výluhových zkoušek (popřípadě testování) nemusí být kvalitativně shodný s materiálem 
vytvořeným v provozních podmínkách stavby. Při formulací hygienických požadavků na 
materiály pro BT se nelze omezit jen na jednorázové výluhové zkoušky, ale je nutné 
uplatňovat další požadavky při aplikaci těchto technologií. 

Důležité je pečlivě dodržovat předepsaný postup aplikace (charakterizovaný účinným 
promícháním součástí, pečlivou regulací teploty, vytvrzováním apod.). Vnitřní strana 
materiálu musí být odolná vůči chlorované vodě. 

Nelze jednoznačně říci, které BT z hlediska kontaktu s pitnou vodou jsou vhodnější. 
Při použití BT je důležité přihlédnout k možným aspektům z provádění jednotlivých 
technologických kroků na místě stavby. Jsou ovlivněny místem a prostorem stavby, stavem 
potrubí a lidským faktorem. 

Závěr 
Celý proces přípravy, výběru BT a materiálu, včetně jeho zhotovitele je provázaný 

dynamický proces, který lze rozdělit do následujících kroků: 

- popis škod a sběr souvisejících informací o starém potrubí,  

- výběr BT využitím multikriteriální analýzy s cílem dosáhnout optimální technické a 
ekonomické řešení celého životního cyklu potrubí, 

- výběr kvalifikovaného zhotovitele a praktické aplikace potvrzující provozní životnost. 

Pro multikriteriální analýzu, odborné srovnání BT a materiálů disponuje potrubí z tvárné 
litiny veškerými technickými parametry podle nezávislých mezinárodních a evropských 
technických norem. Praktické aplikace BT potrubím z tvárné litiny potvrzují vysokou 
výkonnost a hospodárnost. 

Literatura: 
[1] ISO 13470 Bezvýkopové technologie aplikace potrubních systémů z tvárné litiny – 

Konstrukční provedení a realizace, 
[2] Kolektiv autorů: Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a 

kanalizací, Praha, SOVAK ČR, 
[3] Katalog: Bezvýkopová pokládka potrubí z tvárné litany, SAINT-GOBAIN PAM  
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Alternativní mechanismy při zadávání zakázek 
na stavební práce 

David Hruška 

Metrostav a.s. 

V současnosti převládá ve stavebnictví metoda výběru zhotovitele dle nejnižší ceny. Tato 
metoda výběru nejnižší nabídky ovšem neposkytuje klientům/vlastníkům nejvyšší hodnotu. 
Mimořádně nízká nabídková cena (MNNC) je nežádoucím rizikem výstavbového projektu a 
zkázou stavebnictví obecně. Postupně je tak stále více přijímáno, že jsou potřebné jiné 
alternativní metody výběru nabídek, které umožní identifikovat a vyloučit nabídky 
s mimořádně nízkou nabídkovou cenou (MNNC) a zahrnou do hodnocení také kvalifikační a 
kvalitativní kritéria.  

 

1. Úvod 
Společenská situace nutí veřejné zadavatele vybírat nekvalitní dodavatele za mimořádně 

nízké ceny. To je zcela iracionální a ve svém konečném důsledku drahé pro daňové 
poplatníky. Obecně by se mohlo zdát, že mimořádně nízká nabídková cena je pro 
objednatele výhodná, protože objednatel pořídí dílo za mimořádně výhodných cenových 
podmínek. V praxi jsou však projekty, realizované za podmínek mimořádně nízké nabídkové 
ceny, velmi rizikové. Příspěvek uvádí důvody, následky a též možná řešení tohoto zásadního 
problému stavebního odvětví.  

 

2. Mimořádně nízká nabídková cena (MNNC) 
 

Důvodů, proč zhotovitelé nabízejí v rámci veřejných tendrů MNNC, může být mnoho. 
Jedná se zejména o chyby v zadávací dokumentaci nebo v nabídkách včetně špatného 
vyhodnocení nákladů a rizik. Dále jde například o strategie přežití za každou cenu (například 
u podnikatele ve špatné finanční situaci nebo v hrozícím úpadku), očekávání, že MNNC 
bude kompenzována budoucími kompenzačními nároky zhotovitele, vstup zhotovitele na 
nový neznámý trh, zvýšení předstihu před ostatními soutěžiteli i za cenu dočasných ztrát, 
uplatnění jinak nevyužitelných zdrojů, dumping, skrytý záměr modifikovat později projektovou 
dokumentaci atd. V každém případě může být MNNC pro zhotovitele, objednatele a celý 
projekt nebezpečná. 

Akceptací MNNC jsou zvýhodněni zhotovitelé, kteří nabídku buď neumějí připravit bez 
chyb, anebo zhotovitelé ve špatné finanční situaci, kteří spekulují, že nízkou cenu budou 
kompenzovat claimy a změnami díla při realizaci (případně zhotovitelé, kteří jsou zvýhodněni 
státní subvencí na globálním trhu). Jen okrajově nastává v praxi situace, kdy zhotovitel ztrátu 
chápe jako investici při „dobývání“ nových trhů. 

Dlouhodobě se tedy hledá řešení, jak MNNC definovat, identifikovat a vyloučit. Zkušenost 
ukazuje, že problematika MNNC si zaslouží ve veřejných zakázkách regulaci, především u 
zadavatelů, kteří neumějí nebo nejsou schopni využít multikriteriální hodnocení s důrazem 

23



2 

 

na kvalitu týmu a technického řešení zhotovitele. Jedním z řešení je aplikování nedávno 
vydaných Metodik. Metodiky pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (SFDI, 
2018, ISBN 978-80-907194-1-5) a Metodiky pro hodnocení nabídek podle ekonomické 
výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze (SFDI, 2018, ISBN 978-80-
907194-0-8). Tyto metodiky určují vzorce pro identifikaci MNNC a standardy pro 
multikriteriální hodnocení nabídek účastníků zadávacích řízení.  

2.1 Nebezpečí spojená s mimořádně nízkou nabídkovou cenou (MNNC) 
„Metodika pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny“ pojmenovává v kontextu 

mezinárodních zkušeností projekty realizované za podmínek MNNC jako velmi rizikové. 
Vedou totiž často ke vzniku: 

• nepřátelského vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem (a jeho poddodavateli); 
• významného množství změn díla a claimů zhotovitele, což může být pro 

objednatele, jeho konzultanty a financující instituci velmi zatěžující v rámci 
kontroly celého procesu; 

• pomalého čerpání úvěrových prostředků (to má za následek zvýšení nákladů na 
financování pro objednatele); 

• nákladného řešení sporů; 
• předčasného ukončení smlouvy, což v některých případech vedlo k nákladnému 

a časově náročnému sporu; 
• prodlení v rámci zadávacího řízení, zejména prodlení ve vyhodnocení nabídek (a 

případné další prodlení související s revizními postupy); 
• snahy zhotovitelů snížit režijní náklady snížením počtu zaměstnanců, využitím 

méně kvalifikovaného anebo méně zkušeného personálu; 
• využití těch nejlevnějších subdodavatelů, materiálů a nebezpečných postupů 

výstavby zhotovitelem za obrovského tlaku na snížení ceny celého 
poddodavatelského řetězce; 

• zúžení počtu účastníků soutěží; 
• úpadku poddodavatelů a eventuálně i zhotovitele v průběhu zakázky; 
• značných dodatečných nákladů a prodlužování doby výstavby (jako výsledek 

výše uvedeného); 
• dalších nákladů objednatele spojených s nízkou kvalitou díla, jako jsou vyšší 

náklady na správu zakázky, odstranění skrytých vad po uplynutí záruční doby, 
vyšší náklady na údržbu apod.; 

• potenciální improvizaci a korupci hrozící na straně všech účastníků projektu 
plynoucích z nerealistických očekávání, a dalším socio-ekonomickým škodám. 

 

2.2 Jak snížit riziko mimořádně  nízkých nabídkových cen? 
 Metodika doporučuje zadavateli pro eliminaci nabídek s MNNC dodržet tyto kroky: 

• udělat vše pro to, aby měl co nejlépe připravenou projektovou dokumentaci nebo 
co nejkvalitněji zpracované požadavky objednatele; projekt musí být obecně 
dobře připraven a zadávací podmínky musí být tak precizní, jak je to jen možné 
(preciznost však nelze zaměňovat s trváním na tom, že součástí zadávacích 
podmínek bude naprosto podrobná projektová dokumentace, to by naopak bylo 
například u projektů Design-Build zcela kontraproduktivní); 

• zajistit financování, a především dobře odhadnout rozpočet projektu 
(předpokládanou „zdravou“ cenu) a dobu pro dokončení; 

• zajistit, aby celá zadávací dokumentace byla přehledná, neobsahovala nejasnosti 
a chyby; 

• použít vhodnou metodu dodávky a prověřené standardizované smluvní obchodní 
podmínky založené na principu vhodné alokace rizika; 
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• smlouva musí obsahovat velmi přesný změnový mechanismus, který odpovídá 
zvolené metodě dodávky 

• alokovat rizika transparentním a účelným způsobem, aby bylo možné je ocenit a 
aby nedocházelo k náhodnému ocenění rizika nebo jeho neocenění (splněním 
povinností pod výše uvedenými body zadavatel zásadně omezuje možnost pro 
spekulace zhotovitele a jeho motivaci předložit MNNC); 

• odpovídat na žádosti účastníků o vyjasnění v rámci procesu zadávání zakázky 
maximálně kvalifikovaným a otevřeným způsobem; 

• ve vhodných případech vyžádat od uchazečů detailní rozklady klíčových položek 
výkazu výměru (nebo paušální ceny) na základě respektované standardizované 
metody měření a oceňování; 

• upozornit uchazeče už v rámci zadávací dokumentace, že neobjasněná MNNC 
musí být vyloučena; 

• vyřadit nekompetentní uchazeče v rámci předkvalifikace; 
• nastavit dostatečně přísná kvalifikační kritéria (hlavně v oblasti finanční situace 

zhotovitele); 
• požadovat efektivním způsobem bankovní záruku za nabídku; 
• dát uchazečům dostatečný čas na přípravu nabídky; 
• ve vhodných případech zajistit vícestupňové zadávání; 
• zajistit dostatečné prostředky na správu zakázky a vybrat dobrého správce 

zakázky; 
• zajistit, že hodnoticí komise bude nestranná a nepodjatá; 
• identifikovat nabídky obsahující MNNC (na základě předem definovaných kritérií 

a zdravého rozumu), požadovat vysvětlení a při nedostatečném vysvětlení 
nabídky nekompromisně vyloučit. 

• když je to vhodné, vybrat vítěze na základě hodnocení ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky, nikoli pouze ceny. 

V návaznosti na poslední bod je vhodné doplnit, že jednou z cest k eliminaci MNNS je 
právě volba alternativních metod soutěžení veřejných zakázek s vyšším důrazem na kvalitu 
a odbornou kvalifikaci dodavatelů. 

 
2.3 Jak identifikovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu (MNNC)? 
Metodika standardizuje identifikaci MNNC do následujících devíti kroků: 

1. krok – Stanovení „Směrné ceny stavby“ 
Stanovení „Směrné ceny stavby“ spočívá v ověření předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky a její případné úpravě s ohledem na její „Obvyklou výši“. Obvyklou výší je expertní 
cena podle cenové soustavy OTSKP, odbytová cena podle ÚRS, RTS a dalších podobných 
cenových soustav v podrobnosti položek soupisu prací. 

2. krok – Rozhodnutí o podezření na MNNC 
Nabídky podezřelé na MNNC jsou takové, které jsou nižší než 70 % Směrné ceny 

stavby. 

3. krok – Zpracování kalkulačního rozboru Směrné ceny stavby 
Položky rozpočtu musí být zpracovány ve struktuře Hmoty/materiály (H) + Mzdy (M) + 

Stroje (S) + Ostatní přímé náklady (O) + Režie (R) + Zisk (Z). 

4. Krok – Stanovení „Nezbytných minimálních nákladů stavby“ 
Nezbytné minimální náklady stavby jsou dány součtem kalkulačního vzorce Hmoty (H) + 

Mzdy (M) a části složky Stroje (%S), konkrétně hodnoty „provozních hmot, které jsou 
součástí nákladové složky Stroje“. Následuje stanovení „Koeficientu“ (H + M + %S) jako 
podílu Nezbytných minimálních nákladů stavby (H + M + %S) a Směrné ceny stavby. 
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5. Krok – Výběr nabídek s MNNC 
Nabídky s podezřením na MNNC jsou takové, jejichž celková nabídková cena je nižší 

než Nezbytné minimální náklady stavby (H + M + %S). 

6. Krok – Stanovení seznamu položek s MNNC 
Položky s MNNC jsou takové položky, jejichž 

§ Směrná cena položky je vyšší než 0,25‰ Směrné ceny stavby, minimálně však 
250.000,- Kč, a zároveň 

§ Jednotková nabídková ceny je nižší, nežli Koeficient (H + M + %S) 

7. Krok – Dotázání, odeslání žádosti o objasnění MNNC účastníku 
Žádost zadavatele musí zejména obsahovat požadavek, aby účastník: 

§ specifikoval detailní kalkulace položek podezřelých z MNNC;  

§ objasnil z jakých konkrétních důvodů je schopen je provést požadované plnění za 
nabídkovou cenu (za podpory relevantních dokumentů, doložením cen použitých 
materiálů, technologií a cenových nabídek subdodavatelů);  

a aby účastník potvrdil, že 

§ při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností z právních předpisů 
vztahujících se k předmětu veřejné zakázky; 

§ zajistí dodržování pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na 
zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky; 

§ neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. 

8. Krok – Posouzení odpovědí účastníka zadavatelem 
9. Krok – Rozhodnutí o vyloučení / ponechání nabídky účastníka v zadávacím 

řízení 
 

3. Multikriteriální hodnocení nabídek 
 

Jak již bylo zmíněno výše, jednou z dalších cest k eliminaci MNNC je nehodnotit 
nabídky pouze metodou výběru podle nejnižší nabídkové ceny, nýbrž také na základě 
dalších kritérií. Tedy nepřikládat hlavní význam nabídkové ceně, ale zaměřit se i na 
kvalitu a kvalifikaci. Alternativní metody výběru mohou vést nejen k nižším nákladům 
vlastní stavby (tvoří cca 20% nákladů životního cyklu), ale i k úsporám nákladů na provoz 
a údržbu (tvoří cca 80% nákladů životního cyklu). 

Podle českého soutěžního práva mohou být nabídky hodnoceny vedle nejnižší 
nabídkové ceny rovněž na základě: 

• poměru nabídkové ceny a kvality 

• poměru nákladů životního cyklu a kvality 

• nejnižších nákladů životního cyklu 

Výslovně zakázáno je potom hodnotit pouze podle metody nejnižší nabídkové ceny např. 
architektonické služby, plánovací a zeměměřičské služby, projektování, územní plánování a 
architekturu krajiny, průzkum stavenišť, stavební dohled a řízení staveb, technické testování, 
inspekční služby, laboratorní služby, poradenství v oblasti dodávek vody a odpadu apod. 
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3.1 Necenová hodnotící kritéria 
Smyslem kompozice hodnotících kritérií je vybrat toho dodavatele, který nalezne ideální 

kombinaci nejvyšší hodnoty a kvality (např. v podobě zkušenějšího realizačního týmu nebo 
v podobě kvalitnějšího plnění) za odpovídající nabídkovou cenu. „Metodika pro hodnocení 
nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby“ nabízí zadavatelům 
bodově ohodnotit nabídky účastníků i na základě následujících kritérií: 

 

3.1.1 Kritéria odborné úrovně a připravenosti dodavatele 
a) Organizace, kvalifikace nebo zkušenost klíčových osob 

Hodnotí se vysoce odborná intelektuální a tvůrčí aktivita, organizační a řídící 
schopnosti či dovednosti s vysokou mírou osobní odpovědnosti. Hodnoceni mohou 
být např. projektanti, techničtí specialisté, konzultanti, jakož i stavbyvedoucí a 
manažeři výstavby. 

Doporučuje se použít nejen kritérium délky praxe člena týmu, ale zejména hodnocení 
klientů referenčních zakázek. Metodika doporučuje zadavatelům včlenit do zadávací 
dokumentace předlohu dotazníku, který mohou účastníci využít pro vyplnění 
spokojenosti od klientů referenčních zakázek. 

b) Technická připravenost dodavatele 
Hodnotí se hmotné i nehmotné vybavení účastníka, kterým disponuje pro případ 
plnění veřejné zakázky. Tedy zavedené metodické postupy, certifikáty dokládající 
schopnost plnění veřejné zakázky v určitém standardu kvality, užívané postupy či 
technologie. 

c) Schopnost pracovat s riziky 
Hodnotí se výhradně schopnost eliminovat rizika na straně zadavatele, který je musí 
v zadávací dokumentaci vymezit. Účastník potom zpracuje a předkládá plán řízení 
rizik. 

d) Vlastnosti a schopnosti projektového manažera 
Metodika doporučuje ověření osobním pohovorem s předem připravenými dotazy, 
nebo písemným testem manažerských dovedností. 

 

3.1.2 Kritéria technické úrovně a podmínek plnění 
Cílem je umožnit dodavateli nabídnout více (vyšší hodnotu) nad minimální požadavky 

zadavatele. Dodavatel tak „přidává hodnotu“, aby požadovaného účelu mohlo být dosaženo, 
lépe, snáze či levněji. 

a) Nepřímé zvýšení technické úrovně - Vylepšení obchodních podmínek plnění 
Dodavatelé se zaváží v rámci nabídkové ceny např. zkrátit dobu realizace, prodloužit 
záruční dobu, převzít odpovědnost za provoz a údržbu, zmírnit negativní vlivy 
výstavby, zaměstnat vybrané skupiny obyvatel (studenti, absolventi, nezaměstnaní, 
postižení), zajistit důstojné pracovní podmínky výší mzdy v jednotlivých profesích, 
eticky nakupovat či navrhovat ekologicky šetrná řešení. 

b) Přímé zvýšení technické úrovně – Potenciální technická vylepšení 
Dodavatelé nabídnou provedení vylepšení díla nad minimální požadavky zadavatele. 
Potenciální technická vylepšení přitom musí být zadavatelem předem definována, 
např. dodání většího množství určitého prvku plnění veřejné zakázky, zvýšení 
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materiálového standardu plnění nebo technická vylepšení (např. doplnění funkčního 
celku apod.). 

 

4. Závěr 
Nedávno vydané Metodiky SFDI: (i) „Metodika pro posouzení mimořádně nízké 

nabídkové ceny“ a (ii) „Metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro 
stavební práce a služby“ přináší zadavatelům mnoho výhod, ale i další výzvy. 

Mezi výhody patří:  

• Zajištění nejlepší hodnoty (Best Value) pro zadavatele.  
• Zadavatel se vyvaruje škod způsobených příliš nízkými nabídkami.  
• Je podporována širší a lepší soutěž.  
• Jsou povzbuzovány inovace v nabídkách účastníků.  
• Je dosahováno přesnějších rozpočtů a harmonogramů výstavby.  
• Podpora standardizace v sektoru stavebnictví.  
• Eliminace nekvalitních nebo standardy nesplňujících stavebních firem.  
• Vzdělávání jak zadavatelů/vlastníků, tak dodavatelů v těch postupech zadávání 

veřejných zakázek, které vedou k úspěšným projektům.  

Mezi výzvy patří:  

• Překonat svůdnost zdánlivé snadnosti výběru dle nejnižší ceny.  
• Vysvětlování a vzdělávání zadavatelů/vlastníků na téma pozitivních aspektů 

alternativních metod výběru.  
• Připravit nebo poskytovat potřebné znalosti a dovednosti 

zadavatelům/vlastníkům, aby mohli využívat alternativní metody.  
• Přesvědčit vládu, veřejnost i média, že výběr dle nejnižší ceny je zřídkakdy 

nejlepším přístupem pro realizaci projektů infrastruktury.  
• Přimět stavební firmy, aby přijaly novou metodologii zadávání zakázek.  

 
Zadávací dokumentace musí být velmi jasná a navrhovaná metoda hodnocení a popis 
výběrových kritérií musí být zřejmý a lehce pochopitelný. Jasný popis a specifikace musí být 
uvedeny v příslušných kapitolách zadávací dokumentaci tak, aby potenciální účastníci dobře 
pochopili techniky hodnocení. 

 

Literatura: 
[1] Clark, G. (2013): Abnormally Low Tender (ALT) Prices Under Works Contracts. In: 

http://www.efcanet.org   
[2] Klee, L. (2015): Mimořádně nízká nabídková cena: zkáza stavebnictví. Časopis 

Stavebnictví, roč. 2015, č. 05, s. 54 - 55.  
[3] Novotný, R. – Jelínek, P. – Zikmundová, J. – Klee, L. (2018): Metodika pro hodnocení 

nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby, prozatímní verze. 
Praha, Státní fond dopravní infrastruktury, 1. vydání, 2018. 

[4] Sklenář, M. – Jegorová, A. – Klee, L. (2018): Metodika pro posouzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Praha, Státní fond dopravní infrastruktury, 1. vydání, 2018. 
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Technologie Compact Pipe – sanace přivaděče surové vody 

Hulín – Kroměříž 
 

Ing. Petr Holeš 

WOMBAT, s.r.o., p.holes@wombat.cz 

 

Úvod 

Sdružení společností Wombat, s.r.o. a Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. bylo 

ve výběrovém řízení vybráno jako generální dodavatel stavby „Zkapacitnění prameniště 

a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Investor se rozhodl pro technologií 

instalace předtvarovaného plastového potrubí HDPE 100 RC. Výrobcem potrubí 

Compact Pipe pro sanaci přivaděče byla společnost WAVIN GmbH, dodavatelem firma 

WAVIN Ekoplastik s.r.o. 

Potřeba renovace a vyšší kapacity vodovodu 

Prameniště Hulín bylo vybudováno v 70. letech minulého století. Jímací území tvoří 

soustava vrtů, akumulační nádrž s armaturní komorou a čerpací stanice. Z vrtů je voda 

čerpána potrubími DN 150 do armaturní komory a akumulační nádrže, odkud je potom 

vedena přes čerpací stanici do úpravny vody v Kroměříži. Stav vodovodního přivaděče 

z ocelového potrubí DN 300 i všech částí prameniště byl před sanací již na pokraji 

životnosti a provozovatel musel stále častěji řešit celou řadu závad a poruch. Zároveň se, 

vzhledem k dlouhodobému suchu v posledních letech, z prameniště Hulín stal jeden ze 

zásadních zdrojů vody pro celý okres Kroměříž, z čehož vyplývá i potřeba vyšší kapacity. 

Všechny tyto aspekty vedly investora k rozhodnutí o modernizaci celého systému, tedy 

jak výtlačných potrubí surové vody na jímacím území, tak i čerpací stanice s armaturní 

komorou včetně armatur a vodovodního přivaděče. 

 

Obrázek 1: Instalace potrubí Compact Pipe 

Výběr správné metody renovace 

Projekt požadoval minimální zásahy do krajiny, omezení výkopových prací a instalace 

takového potrubního systému, který zaručí maximální kvalitu pitné vody a minimální 

dopad stavby na okolí. Nakonec bylo rozhodnuto o využití inovativní technologie 
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zatažení předtvarovaného plastového potrubí, která umožňuje sanovat potrubí 

s minimálními zásahy do terénu. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu využít všude 

tam, kde je hustá síť inženýrských sítí, především v místech městské či průmyslové 

výstavby, anebo v krajinářsky chráněných či zemědělsky obdělávaných oblastech. 

Princip metody je založen na zatažení „složeného“ PE potrubí se zmenšeným vnějším 

průměrem do původního potrubí. Prohřátím celého úseku parou, a díky paměťovému 

efektu polyetylenu se průřez trubky vrací zpět do kruhového tvaru a těsně dosedne 

k vnitřní stěně stávajícího potrubí. Staré potrubí nadále slouží jako chránička a opora pro 

novou trubku, díky které se zvyšuje odolnost proti vnitřnímu tlaku a vnějšímu zatížení. 

Výsledkem je zvýšení životnosti a bezpečnosti celého potrubního systému. 

Volba správné technologie byla prvním z těžkých úkolů tohoto projektu. Záměrem 

investora bylo realizovat sanaci vodovodního přivaděče zatažením plastového potrubí 

HDPE 100 RC. Z několika možných technologií (relining, výměna otevřeným výkopem 

atd.) připadaly v úvahu zejména dvě technologie - berstlining a Compact Pipe. Faktory 

s hlavním vlivem na volbu technologie lze rozdělit na tři kategorie: 

Technické: 

• Průtoková kapacita nového potrubí:  

plánovaný maximální průtok Q=100 l/s je s rezervou dodržen i při instalaci potrubí 

DN309 z HDPE 100 RC SDR 17, PN 10. Není tedy třeba zachovat průtočný profil 

v plné míře, nebo jej navyšovat. 

• Míra využití původního potrubí: 

původní potrubí je vhodné využít jako ochranu pro nové, samonosné potrubí. 

Výhodou sanace metodou Compact Pipe je, že ocel, ze které je původní potrubí 

vyrobeno, bude ještě dlouhá desetiletí plnohodnotnou chráničkou pro potrubí z plastu. 

Zároveň při instalaci nemůže dojít k poškození zatahovaného potrubí ani okolních sítí 

a jiných produktovodů. 

• Rozměr a poloha montážních a instalačních jam: 

jámy potřebné k provedení montáže potrubí Compact Pipe jsou prostorově poměrně 

nenáročné. Ideálním rozměrem je cca 4 m x 2.5 m. Za sníženého komfortu lze potrubí 

instalovat i menšími jámami. Tento faktor je výhodný především v místech výskytu 

dalších produktovodů nebo sítí, zejména v intravilánu. Oproti tomu jámy nutné 

k instalaci technologií berstlining jsou pevně dané rozměry instalačního zařízení 

a prostorem potřebným ke svařování a zavedení trub. V některých místech na 

přivaděči by mohlo dojít k problematickému umístění technologie a zařízení. 

• Doba potřebná k sanaci:  

z počátku se investor domníval, že doba odstavení přivaděče a prameniště z Hulína 

může být téměř libovolně dlouhá. Vzhledem k nízké hladině podzemní vody v roce 

2017, která má, bohužel, dlouhodobě sestupnou tendenci, bylo nutné zkrátit termín 

rekonstrukce na minimum, aby se zabránilo přetížení ostatních pramenišť na 

Kroměřížsku. Technologií Compact Pipe jsme schopní sanovat i ohyby do cca 30°. 

Trasa potrubí vede v souběhu s potrubím DN500. V některých místech se potrubí 
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přibližovala, což bylo řešeno koleny na stávajícím potrubí DN300. Použití 

technologie berstlining by znamenalo navýšení montážních úseků a tím prodloužení 

termínu dokončení stavebních prací. 

 

Obrázek 2: Proces zatahování potrubí Compact Pipe z cívky. 

• Náklady na sanaci: 

investor Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vybíral tak, aby zvolil co nejlepší 

řešení při zachování přiměřené ekonomické náročnosti. Projekt byl spolufinancován 

z fondů Ministerstva zemědělství ČR. 

Krajinářské: 

• Ovlivnění zemědělské činnosti výkopovými pracemi a pojezdem techniky: 

Kroměřížsko je velmi úrodným krajem, investor proto vybíral z bezvýkopových 

metod sanace potrubí tak, aby krajina utrpěla co nejméně. Volba technologie Compact 

pipe oproti berstliningu zaručila nižší počet menších instalačních jam. 

Veřejnoprávní: 

• Nutnost stavebního povolení: 

provedení sanace vodovodu ve stávající trase nevyžaduje stavební povolení. Toto 

splňují obě technologie. 
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• Možnost dohody s majiteli pozemků: 

provádění bezvýkopových metod je pro majitele dotčených pozemků přijatelnější než 

akceptovat na parcele rýhu pro instalaci nového potrubí. Komunikace s nimi je tedy 

zpravidla jednodušší a rychlejší. 

Komentář produktového manažera společnosti WAVIN Ekoplastik s.r.o. Radima 

Modlitby k výběru technologie: 

„Volba moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe byla v tomto případě 

jednoznačná. Na rozdíl od jiných metod umožňuje menší rozměry montážních 

výkopů a jednodušší a rychlejší instalaci. Přínosem je tedy nejen ekonomický 

dopad, ale především ohleduplnost a šetrnost k životnímu prostředí. Navíc se tato 

technologie osvědčila již u mnoha podobných projektů v ČR i v zahraničí 

a získala dokonce několik významných ocenění.“ 

Průběh rekonstrukce 

Potrubí přivaděče bylo odstaveno 13. února 2017. Vzhledem k tomu, že přepravovaným 

médiem je surová voda, byl předpoklad, že se v potrubí může nacházet značná inkrustace. 

Naše domněnka byla potvrzena, a především na prvních třech kilometrech od ČS 

dosahovalo znečištění potrubí abnormálních hodnot. K čištění jsme používali sadu 

škrabáků a mechanické vrátky od společnosti Bagela v součinnosti s tlakovými vozy 

Aquatech a IBOS. Vyšší počet cyklů potřebných k vyčištění potrubí způsobil na začátku 

drobné zdržení, po krátké době jsme ale proces optimalizovali a oproti předpokládané 

době realizace jsme postupovali velmi rychle. Největší překážkou výstavby byl velmi 

těžký pohyb v podmáčeném terénu polí, i s pomocí zemědělské techniky jsme ale 

dokázali manipulovat s používanými technologickými zařízeními i cívkami tak, aniž by 

došlo k výraznému poškození povrchu zemědělských ploch. 

Celá stavba probíhala bez problémů. Krom drobných směrových odchylek jsme se oproti 

projektu museli odchýlit pouze v místě, kde bylo třeba kvůli geometrii původního potrubí 

vykopat jámu v těsné blízkosti silnice. Bylo tedy nutné jámu pažit štětovnicemi larsen. 

Na třech místech byly lokalizovány nepředpokládané lomy na potrubí, které nebylo 

možno potrubím Compact Pipe bez rizika sanovat. Byly tedy vykopány jámy, původní 

potrubí bylo vyřezáno tak, aby nové plastové potrubí bylo zataženo a následně 

expandováno do volného prostoru. To je postup, který technologická metodologie bez 

problémů umožňuje, protože nové potrubí je plnohodnotně samonosné. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Stav potrubí před čištěním, po čištění a po sanaci metodou Compact Pipe 
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Základní údaje o stavbě 

Počet úseků: 54 

Celková délka sanovaná pomocí Compact Pipe: 7248,5 m 

Zahájení stavby: 13.2.2017 

Příjezd prvních cívek: 24.3.2017 

První zatažený úsek: 27.3.2017 

Poslední zatažený úsek: 15.8.2017 

Celková doba rekonstrukce přivaděče: 116 dnů 

Průměrný počet m instalovaných za 1 den: 62,48 m 

 

 
Obrázek 4: Slavnostní spuštění přivaděče 27.9.2017 

Závěr 

Plánovaným termínem dokončení prací byl listopad 2017. Ke spokojenosti investora byly 

práce na přivaděči dokončeny již v srpnu s tříměsíčním předstihem a potrubí bylo 

uvedeno do provozu.  
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Jak posunout ceníky ÚRS - blíže k realitě! 

Ing. Sodomka Michal, Ing. Václav Zach 

OHL ŽS, a.s., ÚRS Praha, a.s. 

Už dlouhou dobu jako firma narážíme na jeden dlouhodobě neřešený problém. A ten 
problém se jmenuje neaktuálnost a neúplnost současných ceníků ÚRS. Již na několika 
stavbách jsme se dostali do situace, kdy vznikly komplikace při výstavbě a bylo nutné 
nasadit nové položky a jednotkové ceny. Většinou jsme museli volit nové technické řešení, 
pro které se na dané stavbě vhodné položky v základním rozpočtu nevyskytují. Proto jsme 
poměrně často přistupovali k „improvizaci“. A právě improvizace není úplně vhodná při 
prokazování změn jak pro zhotovitele, tak i pro objednatele v případě kontroly ze strany 
institucí kontrolující oprávněnost čerpání vyšších nákladů.  

Historie a postupná úprava jednotkových cen 

Jako ukázku vývoje jednotkových cen jsem pro tento článek zvolil dva příklady. První 
příklad je uveden na technologii HDD pro profil d 160 a druhý příklad je na technologii ručně 
kopaných protlaků a zatláčení ocelových trub DN 1200. Jelikož nikdo v mém okolí se této 
problematice nikdy nevěnoval, začalo samotné pátrání po jednotlivých změnách již v roce 
2009. Vývoj cen v ceníku je znázorněn od roku 2009 do současnosti v grafech č. 1 až 4. 

Graf č. 1: Jednotkové ceny pro technologii HDD a profil de 160 

 

Zdroj: ceníky ÚRS Praha 

Graf č. 2 – Průběh jednotkových cen pro technologii HDD a profil de 160 

 

Zdroj: ceníky ÚRS Praha 
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Graf č. 3 - Jednotkové ceny pro technologii ručně kopaných protlaků a profil DN 
1200 

 

Zdroj: ceníky ÚRS Praha 

Graf č. 4 – Průběh jednotkových cen pro technologii ručně kopaných protlaků 
DN 1200 

 

Zdroj: ceníky ÚRS Praha 

Z výše uvedených grafů je patrný trend snižování jednotkových cen a to hlavně u 
technologie HDD. Zatím co jednotkové ceny u ručně kopaných protlaků za období devíti let 
poklesly o necelých 10 % tak u technologie HDD je pokles daleko markantnější a to ve výši 
31%. Největší poklesy u technologie HDD jsou v letech 2012 a 2015. Celkem o 400,- Kč/m. 
U ručně kopaných protlaků byl největší pokles v letech 2011 a 2012. Zde byl celkový pokles 
o 9 000,- Kč/m. 

Tyto poklesy přesně kopírují celkovou situaci na stavebním trhu, kdy máme všichni moc 
dobře v paměti rok 2012. V tomto roce byl ve stavebnictví výrazný nedostatek pracovních 
příležitostí a došlo k výraznému poklesu jednotkových cena na trhu. Na tento fakt reagovali i 
jednotkové ceny uvedené v ceníku.   

Větší pokles jednotkových cen nastal u technologie horizontálně řízeného vrtání. I 
z tohoto důvodu se v další části budu pro přehlednost věnovat pouze této technologii. 
Budeme hledat příčiny tohoto poklesu a zkusíme i nastínit možnosti budoucího vývoje.  

Tvorba cen a faktory ovlivňující výslednou částku 

Ceny se obecně skládají z přímých a nepřímých nákladů.  

Přímé náklady se dále skládají: 

- Přímý materiál 

- Mzdové náklady 
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- Stroje 

- Ostatní přímé náklady 

Nepřímé náklady se dále skládají: 

- Výrobní režie 

- Správní režie 

Jednotlivé vstupy do této položky a jejich hodnoty jsou vidět na rozkladu pro položku 
protlak realizovaný technologií HDD a profil de 160. 

 

Obr. 1: Rozbor ceny pro profil de 160 – cenová úroveň I/2009 

 

Zdroj: ceníky ÚRS Praha 

V době zařazení jednotlivých položek do ceníku a stanovení jednotkových cen proběhlo 
v roce 2009. Dle mého názoru nedošlo k dostatečnému propočítání jednotlivých složek a 
zkalkulování všech nákladů. Dnes už nikdo neví, jak se to stalo. Zda šlo o liknavý přístup lidí, 
kteří kalkulaci zpracovávali, nebo nebyl dostatek vůle a snahy poskytnout relevantní 
podklady od provozovatelů této technologie. Toto už dnes nikdo nezjistí, ale jak je vidět na 
obrázku č. 1 a po provedení rozkladu jednotlivých položek v ceně nebylo nikde počítáno 
třeba s přímým materiálem (bentonit, chemické přísady pro složitější vrty, opotřebení vrtného 
nářadí, …), dále nikde není uvedeno doprovodné vozidlo s posádkou, a mnoho další 
drobných nákladů, které se do jednotlivých jednotkových cen v konečné fázi promítají.  

Špatně nastavená skladba ceny měla negativní vliv i na budoucí vývoj cen.  

Co mělo největší vliv na poklesu jednotkových cen: 

1) Výše režií a zisku – v průběhu sledovaného období od roku 2009 do roku 2018 došlo 
k výraznému snížení jak výrobní tak i správní režie. Kalkulovaný zisk též klesl z 20 % 
na současných 12 %. Vývoj těchto položek je znázorněn v grafu č. 5 

2) Nedostatek stavebních zakázek – technologie horizontálně řízeného vrtání je 
nejčastěji využívána na vodohospodářských stavbách (vodovody, kanalizace). 
V letech 2010 až 2013 došlo k výraznému poklesu objemu stavebních zakázek a to 
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se promítlo i do hodnoty stavebních prací. Vývoj od roku 2005 do roku 2017 je 
zobrazen v grafu č. 6. 

Graf č. 5 – Vývoj režií a zisku u horizontálně řízených protlaků 

 

Zdroj: ÚRS Praha 

 

Graf č. 6 – Vývoj cen ve stavebnictví 

 

Zdroj: ÚRS Praha 
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Graf č. 7 – Vývoj nákladových položek  

 

Zdroj: ÚRS Praha 

 

Dle grafu č. 7 je patrné, že v průběhu sledovaných let docházelo ke zvyšování cen 
jednotlivých vstupů (mzdy, materiály). Jak je uvedeno výše, tak jednotkové ceny u 
technologie HDD poklesly o 31 %. Jednoznačně za tímto poklesem stojí hlavně položka režií 
a plánovaného zisku.  Tento vývoj došel již tak daleko, že v současné době jsou jednotkové 
ceny na tak nízké úrovni, kdy provozovatelé těchto technologií nejsou schopni generovat 
dostatečné zisky pro obnovu a nákup nového zařízení. Tento fakt bude mít do budoucna 
negativní dopad na obnovu a rozvíjení bezvýkopových technologií. 

 

Jaká bude budoucnost ceníku? Co by se mělo změnit. 

V současné době probíhá okolo jednotlivých jednotkových cen u technologie horizontálně 
řízeného vrtání diskuze s odpovědnými pracovníky ÚRS Praha. Na několika jednáních jsme 
se shodli, že současný stav není vyhovující a musí dojít k úpravě a narovnání jednotlivých 
vstupů. Tyto vstupy musí odpovídat skutečným současným nákladům v daném období. 
Současný rozklad položky je patrný z obrázku č. 2. 

Co se budeme snažit napravit: 

- Mzdy – zde by se měla upravit normohodina u strojníka, v současné době má stejný 
čas jako dělník. Jedná se o složitou a hlavně odpovědnou práci, spojenou s přípravou 
vrtů, které musí věnovat více času než ostatní členové posádky. S tímto navýšení 
času se dostane do jednotkových cen i více peněz na jeho mzdu. Dále bude nutné 
doplnit další pomocný personál u složitějších vrtů (převoz a montáž tyč v cílové 
šachtě, obsluha technologického centra, atd…).  

- Stroje – v této položce budou nově zaktualizovány ceny strojů a nákladů spojených 
s jejím provozem. Je nutné přiřadit stroje odpovídajícího výkonu k jednotlivým 
profilům.  

- Materiál – u této položky dojde k největším změnám. Bude doplněna cena za 
spotřební materiál, jako je bentonit, opotřebení vrtných nástrojů, chemické látky pro 
zlepšení reologických vlastností výplachu, atd. 
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Obr. 2: Rozbor ceny pro profil de 160 cenová úroveň II/2018 

 

Zdroj: ÚRS Praha 

 

Závěr 

Na závěr musím konstatovat, že se nám s kolegy ze společnosti ÚRS Praha podařilo 
najít společnou řeč a začali jsme takto složité klubko rozmotávat. Je před námi ještě dlouhá 
cesta a hodně práce. Po dokončení aktualizace současných položek bude následovat 
neméně důležitá operace. Zaplať pánbůh, že i bezvýkopové technologie procházení 
modernizací a jsou nasazovány nové technologie a nové postupy pro realizaci větších profilů 
a delších protlaků. I na tento trend se budeme snažit s kolegy reagovat. Výsledkem by mělo 
být doplnění dalších (větších) profilů u kopaných protlaků, dále budeme nově vytvářet nové 
položky pro šnekové vrtání. V současné době již vznikají nové položky pro zatahování 
potrubí (Relining, Berstlining).      
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Výstavba kolektoru Hlávkův most  

Jan Škeřík, Václav Dohnálek, Radek Kozubík 

Společnost Subterra + Hochtief Kolektor Hlávkův most 

Výstavba kolektoru Hlávkův most probíhá jako nezbytné řešení pro nezbytné přeložení 
sítí z konstrukce samotného Hlávkova mostu před jeho generální rekonstrukcí, po které již 
jejich návrat do tělesa mostu nebude možný. Stavba se nachází v samém srdci Prahy a jako 
první z kolektorové sítě podchází koryto řeky Vltavy. Během realizační fáze se musel tým 
společností Subterra a.s. a Hochtief CZ a.s. (dále jen „sdružení“) vypořádat s množstvím 
specifických a zajímavých úkolů. Na následujících řádcích budete s některými těmito 
specifiky seznámeni. 

Úvod 
Počátky výstavby kolektorové sítě v Praze se datují na konec šedesátých let dvacátého 

století. Od té doby bylo vybudováno přes devadesát kilometrů podzemních sdružených sítí,  
a to především v podobě tubusů z povrchu hloubených, které se nacházejí pod značnou 
částí pražských sídlišť. V centrální části města ale není možné ve většině případů přistoupit 
k realizaci z povrchu, a tak se v centru nacházejí takřka výhradně kolektory ražené. 
K hlubinné variantě (II. kategorie) naleží i právě zmiňovaný kolektor Hlávkův most propojující 
těšnovské a holešovické nábřeží a vedoucí přes ostrov Štvanice v souběhu s Hlávkovým 
mostem (nachází se na straně proti proudu řeky). 

Situace a umístění 
Celková délka ražené části díla je přibližně 430 m a po trase bychom nalezli čtveřici 

těžních šachet (J101 – J104) o souhrnné délce takřka 130 m, dvě technologické komory pro 
vykřížení převáděných sítí (TK101 a TK103) a, přibližně v polovině trasy, i mělkou hloubenou 
část délky 100 m, která se na kolektor napojuje pomocí šachty J103 kolmo na jeho směr 
v prostoru ostrova Štvanice (viz Obr. 1). V jižní části (pravá strana) se kolektor napojuje na 
stávající hloubený kolektor NLS (Nábřeží Ludvíka Svobody) a ve své severní části (levá 
strana) pak na taktéž stávající hloubený kolektor SPHM (Severní předmostí Hlávkova 
mostu). Geologicky se stavba nachází na rozhraní třech ordovických souvrstvích – od 
nejmladších (a nejtvrdších) po nejstarší jsou to tyto: souvrství letenské (droby a křemence 
s vložkami jílových břidlic, pevnost v prostém tlaku až 140 MPa), souvrství vinické (jílovité 
břidlice s obsahem slídy) a nakonec souvrství záhořanské (prachovce a prachovité břidlice). 
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Obr. 1 Situace stavby a schéma podélného profilu trasy 

 

 
Zdroj: Ingutis s.r.o., úprava: časopis Tunel  

 

Ražba a primární ostění 
Stavba byla zahájena v září roku 2016 a po zřízení ZS (ZS – zařízení staveniště 

v celkovém počtu pěti kusů) a nezbytných přeložkách sítí došlo k zahájení hloubení těžních 
jam. Vzhledem k umístění stavby bylo výzvou na stísněných plochách ZS správně 
zkoordinovat všechny práce a zavážení materiálu. 

Tři šachty byly navrženy s kruhovým průřezem (o světlém průměru 6 m J101 a J103 a 8 
m J102, resp. 25 m2 a 45 m2) zajištěné převrtávanými pilotami (průměru 750 mm – 1000 
mm) zasazenými vždy do únosného skalního podloží. Následně byly zajištěny KARI sítí a 
stříkaným betonem C25/30 (suchou cestou). V patách pilot byly  radiálně ve dvou řadách 
nad sebou umístěny samozávrtné IBO svorníky délky 4 m, které byly ještě v nižší úrovni 
doplněny opatřením proti sedání šachty v podobě rozšiřujícího se vyztuženého prstence. 
V oblasti únosných hornin pak byly šachty níže zajištěny příhradovými nosníky doplněné 
opět KARI sítí a stříkaným betonem v tloušťce 250 mm. Ve čtvrtém případě má šachta 
(J104) elipsovitý profil o rozměrech 6,42 m x 5,68 m. Tato šachta byla taktéž jako jediná 
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zajištěna v rozsahu neúnosných hornin soustavou sloupů z tryskové injektáže průměru 1200 
mm, a to z důvodu blízkosti konstrukce stávajícího kolektoru SPHM a nábřežní zdi, kde bylo 
nutné v průběhu hloubení části sloupů TI ubourávat. Ve zbývající části byla šachta zajištěna 
obdobně jako v předešlých třech případech. 

Trasa kolektoru se nachází v hloubce přibližně 30 m a ve svém průběhu podchází dvě 
ramena řeky Vltavy rozdělené ostrovem Štvanice. Skalní nadloží se pohybuje v mocnostech 
od 10 m do 15 m. V příčném profilu kolektorové trasy se využívá dvou základních průřezů. 
Úseky, které spojují šachty nebo technickou komoru, jsou tvořeny oválným profilem 
s protiklenbou o rozměrech 4,5 m šířky, 5,94 m výšky a průřezu 23,2 m2 (délky celkem 
384,23 m). Technické komory mají vejcovitý profil se zploštělým dnem šířky 9,0 m, výšky 
9,76 m a průřezu 73,31 m2. Ražby probíhaly především v technologické třídě NRTM 4 
charakteristické délkou záběru 1,0 m a horizontálním rozdělením průřezu na kalotu a dno. 
Výrub byl zajištěn vkládáním příhradových rámů BTX po každém záběru. Zajištění 
doplňovalo osazení KARI sítí při obou površích, následná aplikace SB C25/30 o tloušťce 
250 mm a nakonec řada 4 m radiálních svorníků zainjektované tlakovou injektáží. 

Hloubení prvních třech šachet (J101 až J103) započalo po proběhnutí nezbytných 
přípravných prací v 11. a 12. měsíci roku 2016. Pro hloubení se zprvu využilo strojní 
rozpojování, ale s narůstající hloubkou a přítomností hůře rozpojitelných mladších souvrství 
(především letenské) se dle možností využívaly i trhací práce. Hloubení se zahájilo nejprve 
na šachtě J103, konkrétně na konci listopadu 2016. Plynule bylo navázáno hloubením 
šachet J102 a J101 v průběhu prosince. Výjimku tvořila elipsovitá šachta J104, která se 
hloubila v rozmezí měsíců dubna až srpna 2017. Průměrná rychlost hloubení jam dosáhla 
hodnoty 0,5 m/den. 

Z kraje roku 2017 byly postupně zahajovány ražby hlavních tras ze spodních úrovní 
šachet J101 a J102. Po krátkou chvíli se aktivně razilo na třech čelbách zároveň. Práce byly 
následně dotčeny rozhodnutím obvodního báňského úřadu a v této návaznosti znaleckým 
posudkem, který upravoval dříve nerozlišené technologické třídy ražby na úseky pod vodním 
tokem (s 10 m přesahem za jeho hranice) a třídy mimo něj, které zůstaly prakticky 
v totožném provedení, jak určovala zadávací dokumentace. Pro zvýšení bezpečnosti byly do 
technologie ražby doplněny různá opatření v závislosti na dané třídě. Namátkou se  
jednalo o: zajištění každé čelby stabilizačním nástřikem, dočasné uzavření dna kaloty, 
ochranný deštník z jehel IBO a při zastižení vyšší míry zvodnění čelby taktéž její zajištění 
sklolaminátovými svorníky. Ražby probíhaly dle zastižené pevnosti hornin kombinací metod 
mechanického rozpojování sbíjením, či razicím kombajnem (s frézou na výložníku), a 
v úsecích s nejpevnějšími horninami byly (pokud to jiné podmínky neznemožňovaly) využity 
trhací práce. 

První prorážka proběhla na úseku J102 – TK103 a to na konci dubna 2017, Následovala 
prorážka na nejdelším souvislém úseku mezi šachtami J101 a J102 na přelomu července 
a srpna a kompletní propojení celé hlavní trasy v úrovni kaloty proběhlo na úseku TK103 – 
J104 na konci srpna. Vzhledem k tomu, že projekt je umístěn prakticky v celé své délce pod 
korytem řeky a v blízkosti několika důležitých (některých i historických) staveb, byl vyvinut 
značný tlak na dodržení bezpečnostních opatření a minimalizaci projevů ražby na okolní 
objekty. Díky konzervativnímu přístupu bylo dosaženo jen zlomku přípustné mezní hodnoty 
pokles. I trhací práce byly pod drobnohledem geotechnického monitoringu a veškeré 
zaznamenané rychlosti kmitání sledovaných bodů se pohybovaly pod limitem jakéhokoliv 
ohrožení daných objektů. Průměrná rychlost ražby se ve výsledku pohybovala okolo  
1,5 m/den v kalotě a 3,0 m/den ve dně. 

Během ražeb a zajišťování primárního ostění došlo k několika dílčím změnám. Kromě již 
zmíněné změny ražby došlo také např. k pozměnění profilu propoje spojující šachtu J103 a 
komoru TK103. Původní variantou byla ražba TK103 rozšířením profilu hlavní trasy ve směru 
od šachty J102. Avšak z důvodu složitějších prací na přeložkách, právě u šachty J102, došlo 
k časovému předstihu v hloubení šachty J103. Toho bylo využito k urychlení prací na ražbě 
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komory TK103. Došlo k úpravě rozměrů propoje z šachty do komory (zvýšení o 2,1 m a 
rozšíření o 0,4 m) pro umožnění průjezdu techniky nutné pro její ražbu. V první fázi byla 
vyražena štola ze šachty J103 kolmo na osu komory až ke vzdálenější boční stěně komory. 
Štola byla zajištěna obloukovou výztuží TH29 s jednou vrstvou KARI sítě a stříkaným 
betonem C25/30. Následně se ze štoly razila kalota komory nově rozdělená vertikálně na 
levou a pravou kapličku. Takto vytvořený prostor se pak jen snižoval dobírkou dna po dvou 
výškových úrovních až na definitivní dno – vždy nejdříve hloubení v šachtě, poté ražba v 
propoji a štole vedoucí do komory a nakonec v samotné komoře. Další zvláštností komory 
TK103 bylo překvapivé zastižení mladšího (pevnějšího) letenského souvrství oproti původně 
očekávanému vinickému souvrství. Ražba tak probíhala v celém objemu pomocí trhacích 
prací. 

Zajímavá byla taktéž ražba druhé komory v trase kolektoru, a to TK101. Ražba probíhala 
v záhořanském souvrství. Vzhledem k velikosti profilu, nízkému skalnímu nadloží 
a podcházení dvojice proplachovacích kanálů (ze začátku dvacátého století) se jednalo 
o velmi složitou etapu ražeb s vyloučením trhacích prací. Ražbám předcházelo zajištění 
klenby proplachovacího kanálu podpůrnou konstrukcí, která se musela instalovat potápěči za 
plného provozu kanálu. Veškeré primárně razicí práce byly dokončeny na přelomu měsíců 
září a října 2017. Tím byl dokončen jeden z hlavních milníků celé stavby, kdy bylo rozpojeno 
a vytěženo více než 15 000 m3 horniny. 

Definitivní konstrukce a dokončovací práce 
Počáteční návrh definitivních konstrukcí uvažoval železobetonové ostění tloušťky 250 – 

350 mm (dle umístění) zhotovené z vodonepropustného betonu (s krystalizační příměsí) bez 
mezilehlé hydroizolační fólie. Celkový návrh byl dimenzován na tlak vodního sloupce 30 m, 
který odpovídal situaci za povodně v roce 2002. 

Když se dokončily ražby a následné profilace, došlo k lokalizaci tečí a výronů podzemní 
vody. Především v poruchových pásmech na hranicích rozdílných souvrství byly 
zaznamenány zvýšené přítoky bránící v původně zamýšleném způsobu zhotovení 
definitivního ostění. Ve výsledku bylo řešením zavedení dvou skupin sanačních opatření, 
která zabránila, či výrazně omezila, preferenční vodní cesty (průsaky) a celkový přítok vody 
do podzemního díla. 

Řešením menších průsaků byla kombinace použití mikrocementových a chemických 
injektáží primárního ostění, vnějších spárových pásů do dilatačních a pracovních spár šířky 
500mm s pojistným injektážním systémem a ostěním z vodonepropustného betonu 
shodného s původním projektem. Druhý sanační způsob pak mířil na místa s vyšší mírou 
průsaků a tečí. Tím je použití kombinace organizovaných svodů a plošné izolace s pojistným 
injektážním systémem v ploše a v dilatačních a pracovních spárách. Organizované svody 
jsou pak vyvedeny do drenážního potrubí osazeného pod úrovní dna hlavní trasy a následně 
svedeného do prostoru jímky u šachty J103. Tento způsob sanací byl aplikován na všechny 
šachty (mimo J101) a taktéž na úseku mezi J102 a TK103, včetně samotné technické 
komory. Zbylé úseky byly sanovány prvním způsobem zahrnující injektáže, pojistným 
injektážním systémem a vodonepropustným betonem. 

Zajímavostí a taktéž stěžejním prvkem bylo využití automatické bednící formy pro 
zhotovení definitivy hlavní trasy. Ocelová kompletně hydraulicky posuvná elektricky 
poháněná forma délky 8 m je technologií známou především ze staveb větších profilů jako 
jsou například silniční či železniční tunely. Nasazení na kolektoru Hlávkův most nahrával 
fakt, že hlavní trasa v délce přibližně 400 m zatížena častými změnami profilu a neobsahuje 
žádné oblouky. Veškeré lomy trasy jsou prováděny v prostorách šachet. Díky nasazení 
automatické bednící formy s elektrickým pohonem po kolejové drážce bylo dosaženo 
průměrné rychlosti betonáže 1 standardní sekce (8 m) za 48 hodin (při betonáži pouze 
během dne). Celkem bylo zabetonováno 48 sekcí délky 8 m a dvě doplňkové atypické sekce. 
Výstavba sekundárního ostění kolektorové trasy byla zahájena ke konci října 2017 montáží 
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formy v šachtě J102 a byla dokončena v polovině dubna 2018. Pro betonáž výsledných 
definitiv se použil beton C30/37 – XC2 – XA2 Permacrete, který vyvinula společnost TBG 
Metrostav dle rakouských a německých norem pro tzv. „bílé vany“. Jeho hlavní předností je 
nízký vývin hydratačního tepla pod 37°C, a tím značné omezení šířky trhlin a průměrných 
hodnot průsaku (dle doposud provedených zkoušek kolem 12 mm). 

Obr. 2 Vlevo: pohled na betonážní formu v zabedněném stavu,  
Vpravo: schéma totožné situace 

 
 

Zdroj: Foto – sdružení, schéma - ÖSTU-STETTIN  

 

Dalším unikátem bylo využití technologie kontinuální betonáže pro 3 ze 4 (J101, J102, 
J103) šachet nacházejících se na nově budovaném úseku kolektoru. Podrobněji bude 
technologie představena na zhotovování definitivní obezdívky šachty J102, která má díky 
umístění šplhavého výtahu největší průměr. 

Betonáž šachty probíhala ve třech fázích, z čehož první se týkala zabetonování dojezdu 
budoucího výtahu, druhá betonáže spodní části šachty do úrovně 1 m nad vrchlíky kleneb 
průniků trasových úseků a ve třetí fázi se přistoupilo ke kontinuální betonáži prakticky na 
zbývající výšku stěn šachty. Před zahájením samotné kontinuální betonáže proběhla 
instalace mezilehlé hydroizolace, včetně spárových pásů (nebyly nutně potřebné, avšak 
poskytovaly možnost ve třímetrových odstupech betonáž bez dalších následků přerušit, a 
přispívaly tak ke snížení rizik spojených s kontinuální betonáží) a pojistného systému 
zajišťující dodatečnou možnost zatěsnění. Následně se provedla instalace armatury. Pro 
montáž byla zvolena atypická a doposud nepoužitá technologie hydraulicky tažené závěsné 
armovací plošiny. Pro zajištění realizace armatury a následně i betonáže byla na povrchu 
provedena montáž 4 podpěrných věží, které byly stabilizovány a rozepřeny do panelové 
plochy. Na roznášecí závory věží byly připojeny předmontované příhradové nosníky. Pod 
úhlem 90° byl mezi nosníky „vpleten“ další příhradový nosník, a tím byla vytvořena tuhá 
prostorová konstrukce. Jako systém posuvu sloužila sestava 4 hydraulických válců 
o maximálním zdvihu 166 mm. Pro zajištění nepřetržitého posunu byl zajištěn hydraulický 
agregát výkonu 7,5 kW s centrálním propojením všech válců. Po dokončení armovacích 
prací byla následně plošina spuštěna na dno šachty, byla rozmontována a došlo k montáži 
bednící formy šachty. Zvolila se ocelová forma výšky 1500 mm s ostěním tloušťky 3,0 mm. 
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Obr. 3 Vlevo: pohled na průnik kolektorové trasy se šachtou J104 s kompletně 
nainstalovaným hydroizolačním systémem včetně injektážních „hadiček“,  
Vpravo nahoře: tuhá prostorová konstrukce nad šachtou J102 pro 
zavěšení bednící skruže kontinuální betonáže 
Vpravo dole: pohled na definitivní ostění v hlavní trase kolektoru 

 
 

Zdroj: Foto – sdružení  

 

Pro betonáž se použil beton C30/37 XC2,XA2 s rychlým nárůstem pevnosti. Penetrační 
odpor dosahoval po šesti hodinách hodnoty 6 MPa a tato limita byla zvolena jako okrajová 
pro opuštění betonu bednící formy.  Samotná betonáž byla zahájena 4.5.2018 v 300 hod 
z úrovně 164,61 m a byla dokončena 9.5.2018 v 230  v úrovni 191,75 m. Celková doba 
betonáže činila 119,5 hodin, zabetonovalo se 27,14 m definitivního ostění šachty 
s průměrným výkonem 22,7 cm/h (5,45 m/den). Předností této metody je především o 40 % 
vyšší rychlost než u překládaného bednění, tím pádem byly nižší i náklady na strojní 
vybavení a personál. Zároveň nevzniká žádná studená pracovní spára, takže je 
minimalizováno riziko pronikání vody do vnitřních prostor šachty. Nevýhodou jsou vyšší 
náklady na pronájem bednění. 

Práce probíhající v současnosti 
Aktuálně probíhá (konec srpna) betonáž definitiv poslední zbývající šachty J103. 

Následovat bude zastropení všech šachet a posledním viditelným úkonem z povrchu bude 
úprava finálních povrchů ploch zařízení stavenišť. V souběhu s těmito pracemi probíhá 
dovybavení kolektoru veškerými provozními soubory nutnými k jeho budoucímu provozu 
a správě. Taktéž je téměř dokončena instalace veškerých ocelových konstrukcí zajišťujících 
oporu pro budoucí inženýrské sítě uložené v kolektoru a montáž provozního osvětlení. 
Obdobně finišuje i montáž jediné sítě uložené již během výstavby, a to páteřního plynovodu 
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DN 500. V měsíci září pak začne montáž šplhavého výtahu do šachty J102 a následný 
měsíc bude probíhat jeho oživení a revize. Po dokončení veškerých rozvodů měření a 
regulace, osvětlení a elektrického vybavení kolektoru atd. bude přistoupeno k individuálním a 
následně komplexním zkouškám všech systémů, které prověří připravenost kolektoru pro 
nasazení do ostrého provozu a zasazení do již stávající kolektorové sítě. Dokončení stavby 
s návazností na její kolaudaci je plánováno na konec listopadu 2018. 

Závěr 
Stavba kolektoru Hlávkův most se pomalu dostává do své konečné fáze, ale i přesto 

čeká na realizační tým ještě velké množství náročných úkolů, jejichž úspěšné zvládnutí 
rozhodne o výsledku takřka celé výstavby. Již v tuto chvíli je však možné říci, že dosavadní 
průběh naznačil mnohé o možnostech budoucího směřování kolektorové výstavby nejen 
v centru hlavního města a hned několika prvenstvími si zajistil své čestné místo mezi 
ostatními náročnými ražbami kolektorové sítě v centru Prahy. 

Na první pohled se může zdát, že výstavba kolektoru Hlávkův most je jakoby vytržena 
z kontextu rozšiřování hlubinné sítě kolektorů, avšak hned na druhý pohled tato stavba 
umožní nejen již tak velmi potřebnou rekonstrukci historického Hlávkova mostu, ale také 
poprvé propojí kolektorovou síť na obou březích řeky Vltavy. V neposlední řadě je každá 
nová kolektorová stavba pro město a jeho inženýrské sítě neoddiskutovatelným kladem. 
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dokumentace stavby, 2016-2018. 
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Ražba štoly teplovodu pod rušnou pražskou 
křižovatkou 

 a komplikace během výstavby 

Otakar Hasík, Vít Jánoš 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 

Pro vedení ocelového potrubí teplovodu byla realizována podzemní štola pod rušnou 
křižovatkou s tramvajemi v pražských Holešovicích. Štola podkovitého průřezu zajištěná 
rámy z ocelové důlní výztuže, pažnicemi union a stříkaným betonem měla plochu výrubu 8,9 
m2 a délku 60 m. Štola propojuje dvě svislé šachty hloubky cca 10 m. Ražba byla zahájena 
ve skalním podloží tvořeném břidlicemi souvrství libeňského a postupně se přibližovala 
horizontu pokryvných vrstev, které tvoří štěrky a písky. Geologické sledování při ražbě 
upřesnilo polohu tohoto výrazně zvodnělého prostředí terasových sedimentů Vltavy. Z tohoto 
důvodu byly zvažovány 3 varianty možností, jak bezpečně postupovat dál a jak adekvátně 
snížit rizika při ražbě. Příspěvek se bude podrobně zabývat komplikacemi při ražbě štoly a 
hloubení šachet v náročných geologických podmínkách. 

Úvod 

Stavba tepelného napáječe podchází křižovatku frekventovaných ulic Partyzánská – Na 
Zátorách poblíž nového Trojského mostu v Holešovicích (obr. 1). Nad štolou je křižovatka 
tramvajových tratí. Podél chodníku stojí stará třípodlažní budova s restaurací. Zhotovitelem 
díla byla společnost Prominecon a.s., společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o. prováděla 
geotechnický monitoring. 

Obr. 1 Křižovatka Partyzánská – Na Zátorách pod níž proběhla ražba štoly 
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Obr. 2 Situace štoly s vyznačením bodů geodeticky měřených na povrchu 

Výstavba štoly délky 60 m a dvou 
svislých šachet (obr. 2) byla podle 
projektu i při realizaci prováděna 
konvenčním způsobem. Štola byla z 
důvodu nedostatku prostoru u šachty 
Š2 v počátku stavby ražena úpadně z 
těžní šachty Š1 k šachtě Š2 ve sklonu 
cca 2 ‰. Trasa štoly je přímá a 
navazuje na svislé šachty. Vodorovná 
doprava rubaniny byla ruční pomocí 
vozu na kolejích. Svislá doprava do 
přistaveného kontejneru na povrchu 
byla zajištěna jeřábem. Rozpojování 
zemin a hornin při hloubení šachet i 
ražení štoly bylo prováděno strojně 
rypadlem případně ručně bez použití 
trhacích prací. 

Štola i šachty byly zajištěny 
primárním ostěním s rámy z ocelové 
důlní výztuže. Za rámy se upevňovaly 
zátažné nebo hnané ocelové pažnice. 
V navětralých až zdravých libeňských 
břidlicích se použilo příložné pažení 
ze stříkaného betonu s výztužnými 
sítěmi. Těžní startovací i koncová 
šachta měly základní čtvercový 
půdorys 4300/4300 mm. Štola 
podkovitého tvaru je v raženém 
profilu široká 3080 mm, vysoká 2750 
mm. Definitivní ostění štoly a svislých 
šachet bylo navrženo ze 
železobetonu a muselo být vodotěsné 
proti pronikání podzemní vody. 
Nebyla navržena hydroizolace. 
Podzemní voda je agresivní na beton. 

 

Geologická stavba 

Všeobecně lze geologické poměry zájmového území charakterizovat jako složité pro 
ražené dílo. 

Skalní podklad 

Předkvartérní skalní podklad, v němž bylo dílo realizováno, je tvořen horninami ordoviku 
barrandienského synklinoria. Z litologického hlediska jde o libeňské souvrství náležející ke 
spodnímu berounu. Zastižená monotónní facie je tvořena jílovitými břidlicemi se slabou 
prachovitou či písčitou příměsí a šupinkami slíd. Jejich černá až černošedá barva je 
způsobena nedokonalým prokysličením při dně sedimentační pánve. Vrstevnatost byla 
zaznamenána laminovaná (mocnost vrstev 2–20 mm), tence deskovitá (20–60 mm) a 
deskovitá (60–200 mm). Pro ordovické i starší sedimenty v oblasti Prahy, včetně sedimentů 
libeňského souvrství, je obvyklé přípovrchové fosilní zvětrání, které se zejména projevuje 
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nižší až výrazně nižší pevností horniny a povlaky limonitu na diskontinuitách. S rostoucí 
hloubkou se stupeň zvětrání snižuje. 

Pokryvné útvary 

Na skalním podloží ležící pokryvné útvary jsou tvořené terasovými fluviálními sedimenty 
údolní vltavské terasy. Jde o poměrně mocnou vrstvu, kterou převážně tvoří písek špatně 
zrněný S2 SP a písek dobře zrněný S1 SW a mohou obsahovat i polohy písku s příměsí 
jemnozrnné zeminy S3 S-F. Ve spodní části terasy podle dodatečného průzkumu převažuje 
štěrk písčitý, ulehlý třídy G1 GW, G2 GP a G3 G-F s velmi vysokou propustností pro vodu. 
Mocnost sedimentů se pohybuje v rozmezí 4 až 14 m. 

Navážky uložené nad terasovými sedimenty jsou převážně tvořeny překopanými 
zeminami a stavebním rumem. 

Obr. 3  Vrtné jádro horizontálního předvrtu J2, silně porušená ordovická břidlice 

přechází do hrubozrnných písčitých štěrků 

 

Komplikace při ražbě 

Původní návrh předpokládal ražbu štoly ze dvou svislých šachet hlubokých přibližně 10 
m. Bezproblémové vyhloubení startovací šachty Š1 i ražba prvních metrů štoly směrem k 
šachtě Š2 nenaznačovaly pozdější komplikace, které prakticky znemožnily bezpečné 
pokračování ražby v původně navrženém řešení. V rámci geotechnického monitoringu byly s 
postupem ražby prováděny projektem předepsané horizontální jádrové předvrty (obr. 3). 
Druhým předvrtem však byly zastiženy výrazně zvodnělé terasové sedimenty, což bylo 
provázeno neustávajícími extrémně vysokými přítoky z vrtu. Dalšími průzkumnými vrty – 
šikmo nahoru z čelby a svislým u šachty Š2 – byl upřesněn zjištěn průběh rozhraní mezi 
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břidlicemi a štěrkopísky terasy a úroveň hladiny podzemní vody. Ražba štoly by toto rozhraní 
zastihla už ve staničení 30 m a dále by pokračovala v prostředí silně propustných štěrků a 
písků pod hladinou podzemní vody. Vzhledem k velmi pravděpodobné komunikaci této 
zvodně s vodou v řece Vltavě nepřipadala v úvahu možnost snížení úrovně hladiny 
podzemní vody na bezpečnou výšku pod úroveň štoly, báňský projektant další ražbu zastavil 
a investor byl nucen vzniklou situaci řešit. 

Varianty ražby pro eliminaci rizik 

Investor, ve spolupráci se zhotovitelem, vypracoval několik variant zabezpečení ražby 
štoly s eliminací vzniklých rizik a to zejména níže uvedené 3 možné způsoby: 

• zabezpečení tryskovou injektáží (TI). Zabezpečení tryskovou injektáží bylo uvažováno ve 
dvou podvariantách. První možnost byla horizontální TI ze štoly a ze šachty Š2 včetně 
několika místních zainjektování čelby (přepážky). Druhá možnost byla vertikální TI z 
povrchu, tato varianta se ale ani nerozpracovala z důvodu velkého množství 
inženýrských sítí pod povrchem a komplikací při omezení dopravy. 

• zainjektování celého (resp. zvětšeného) průřezu výrubu. V této variantě by bylo nutno 
zainjektovat (zpevnit) horninu v celém (resp. zvětšeném) průřezu výrubu štoly vhodným 
médiem, odzkoušeným materiálem, který by „slepil“ štěrkopísek a současně zabránil 
přítokům vody. 

• změna výškového vedení ražby zbývající části štoly ve stabilní hornině. Tato změna by 
znamenala z dosud vyražené štoly před čelbou vyhloubit svislou šachtu dolů hlubokou 
8,5 m (do nižšího patra) s pracovním názvem „šibík“ a v této úrovni pokračovat se štolou 
(„spodní štola“) do šachty Š2 bezpečně pod úrovní rozhraní štěrkopísků a břidlice, tedy 
celým profilem ve skalním podloží. Adekvátně by se změnil i návrh šachty Š2 s dnem v 
nové úrovni počvy štoly (v hornické terminologii šibíkem rozumíme šachtu, která 
vertikálně propojuje důlní patra hlubinného dolu a nemá vyústění na povrch). Tato 
varianta (obr. 4) byla investorem vybraná k realizaci vzhledem k nejnižší ceně ze všech 
výše uvedených návrhů.  

Obr. 4   Schéma nového řešení ražby štoly 

 

Pokračování ražby 

Inženýrskogeologické podmínky poměry silně komplikovaly i ražbu „spodní štoly“ v 
prostředí zdravých skalních hornin (obr. 5). Ta byla do staničení 21,5 m realizována z šibíku 
směrem k Š2, kde byla komplikována strmým úklonem vrstev směrem do výrubu do čelby a 
značnými přítoky podzemní vody (i více než 50 l/s). Ordovické břidlice jsou obvykle 
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považovány za velmi málo propustné s pouze puklinovou propustností a zvodní jen omezeně 
komunikující s případnou zvodní v nadložních útvarech, jak ukazují zkušenosti z jiných 
podzemních děl v obdobných geologických poměrech. Abnormální přítoky vody do 
podzemního díla byly pravděpodobně způsobeny kombinací několika faktorů. Větší část 
ražby byla prováděna v místě pod přehloubeným korytem Vltavy, případně pod ním. Řeka 
pravděpodobně erodovala méně odolné zvětralé partie při povrchu břidlic. Ty jsou tvořeny 
jílovitou zeminou s velmi malou propustností obvykle znesnadňující komunikaci mezi 
puklinovou zvodní v břidlicích a případnou zvodní v jejich nadloží. Strmě ukloněné vrstvy 
břidlic umožnily přítoky vody po těchto převažujících a průběžných diskontinuitách a 
způsobovaly nestabilitu díla, kdy hrozilo vyjíždění bloků hornin do vytěženého prostoru. 

Obr. 5   Ražba spodní štoly 

 

Velké přítoky vody rovněž zkomplikovaly hloubení šachty Š2 (obr. 6). Hladina podzemní 
vody byla zastižena v terasových píscích a štěrcích v hloubce necelých 7 m, další hloubení 
bylo možné až po původně neplánované realizaci tryskových injektáží kolem obvodu šachty. 
Po dohloubení do břidlic skalního podloží (zde hranice v hloubce 12 m, obr. 7) a pod patu 
tryskových injektáží došlo k vyjetí bloku horniny po strmě ukloněných vrstvách z prostoru pod 
a za sloupy tryskové injektáže s následným průvalem vody do šachty a jejím rychlým 
nastoupáním o několik metrů na úroveň hladiny podzemní vody. Odhadovaná velikost 
přítoku přesáhla 100 l/s. Při následném nepřetržitém čerpání tohoto i většího množství vody 
se po několika dnech podařilo snížit hladinu podzemní vody v okolních vrtech pouze o 1,8 m 
a vzniklá kaverna musela být rekognoskována a tamponována potápěči. Před dohloubením 
šachty na konečnou úroveň bylo nutno prostor pod tryskovými injektážemi doinjektovat 
chemickou injektáží. 

Zbývající úsek spodní štoly byl ražen od šachty Š2. 
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Obr. 6 Silné přítoky do šachty Š2 

 

Obr. 7 Přechod ze štěrků na bázi terasových sedimentů do zdravých břidlic 

v šachtě Š2 
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Vliv ražby na okolní prostředí 

V rámci geotechnického monitoringu byl mimo jiné zjišťován vliv ražby na okolní prostředí 
s důrazem na nivelační měření poklesů kolejnic tramvajových tratí, povrchu terénu a 
blízkého objektu Partyzánská 218/5. Náklony sloupů trakčního vedení tramvajových tratí byly 
sledovány trigonometricky. Přes všechny výše uvedené problémy při ražbě lze výsledky 
těchto měření označit za příznivé. Poklesy nedosáhly předpokládaných hodnot a zpravidla 
se pohybovaly do 4 mm s maximem 5 mm. Nebyly zjištěny žádné poklesy objektu 
Partyzánská 218/5 a náklony sloupů trakčního vedení se pohybovaly pod úrovní přesnosti 
trigonometrického měření. 

Závěr 

Původní řešení štoly vycházelo ze zkušeností z ražby obdobných děl v Praze, kdy 
zpravidla bylo možné hladinu podzemní vody účinně snížit, protože voda se nacházela v 
ohraničeném kolektoru. Za těchto podmínek by i v popsaném případě byla ražba bezpečně 
proveditelná. Zaznamenané výrazné přítoky podzemní vody z terasových sedimentů byly 
však natolik velké, že bylo nutné zvolit bezpečné technické řešení, které by eliminovalo riziko 
v hustě obydlené oblasti. 

Geotechnický monitoring výrazně přispěl k řešení problematické situace ražby. Správně 
byl zvolen modifikovaný postup ražby, který uvažoval se změnou výškového vedení ve 
střední části štoly, jeho snížením až do zdravého skalního podloží. Je nutné poznamenat, že 
i v tomto prostředí zdravého skalního podloží nebyla následující ražba lehká, neboť ji 
stěžovaly silné přítoky podzemní vody z průběžných otevřených puklin horninového masivu, 
které následně způsobovaly vyjíždění bloků hornin do vytěženého prostoru. 

Literatura: 

[1] Pudis a.s.: Tepelný napaječ Libeň – Holešovice, úsek Partyzánská – Na Zátorách. 
Podrobný geotechnický průzkum, 2014. 

[2] Ingutis s.r.o.: Dokumentace pro provedení stavby, 2014. 
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První zkušenosti z výstavby sběrače B 
v Radvanicích 

	

Ing. Petr Szotkowski, Hochtief CZ 
	

1. Úvod 
	
Na jaře roku 2018 byla zahájena stavba dlouho očekávaného sběrače B v Ostravě 
Radvanicích. Celá oblast Radvanic a přilehlých Bartovic je totiž z hlediska kapacit 
odkanalizování na hranici svých možností a jakékoliv investiční nebo developerské 
záměry této části Ostravy jsou tak prakticky znemožněny. Proto vznikl již před více než 
deseti lety projekt rekonstrukce a prodloužení stávajícího sběrače B z centra Ostravy na 
slezské straně do Radvanic. Příprava stavby však narážela na bezpočet problémů – 
jednak s vlastníky mnohých pozemků, jednak šlo o problémy technické, protože na 
dotčeném území se nachází i stará důlní díla, odplyňovací vrty, málo prozkoumané 
podzemní objekty a komplikované geologické podmínky zahrnující dokonce i výchozy 
uhelných slojí. 
Tento článek pojednává o prvních zkušenostech z realizace této stavby, která v Ostravě 
potrvá ještě více než další dva roky, a zaměří se přitom zejména na rozsah využití 
bezvýkopových technologií, který je na poměry v České republice až nevídaný.			

	

2. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  PROJEKTU 

Název projektu :                  Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic 

Objednatel:   ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ a Statutární     

                                              město Ostrava  

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.  

Podzhotovitelé pro BT:         PORR CZ, Wombat a.s., Subland a.s., Hobas CZ 

Zpracovatel projektu:            KONEKO spol. s.r.o. 

Místo plnění:                       Ostrava – Slezská Ostrava a Radvanice 

Kraj:              Moravskoslezský 

	

Datum fyzického zahájení prací:                         1. 3. 2018  

Datum předpokladu ukončení prací:                 31. 10. 2020 
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3. STRUČNÁ  CHARAKTERISTIKA  PROJEKTU 
 

Staveniště se nachází území městského obvodu (dále MO) Slezské Ostravy, Radvanice a 
Bartovice. Převážná část trasy sběrače B je vedena v souběhu s vodními toky Ostravice a 
Lučiny.  

Kanalizační sběrač je navržen v profilu DN300 – DN1200, v úseku mezi ulici Podzámčí a  
báňskou vlečkou je s ohledem na způsob výstavby klasicky raženou štolou navržen průchozí 
profil 2660/1900. Výstavba bude řešena částečně z povrchu v otevřeném výkopu a z části 
bezvýkopovou technologií.  

 

4. INŽENÝRSKO GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Podloží zájmové oblasti je tvořena horninami produktivního karbonu, zejména pískovci 
v různém stupni zvětrání. Na něj nasedají terciérní sedimenty, především vápnité jíly o 
proměnlivé, vždy ale nízké propustnosti. Nejsvrchnější část je tvořena kvartérními sedimenty. 
V okolí řeky Ostravice to jsou převážně sedimenty říční terasy – převážně velmi porézní, i 
když s proměnlivou jemnozrnnou složkou. V okolí řeky Lučiny jsou tyto kvartérní sedimenty 
zastoupeny převážně jílovito-písčitými hlínami. Mezi ulicí Podzámčí a Báňskou vlečkou, kde 
překonává sběrač výraznou terénní elevaci s použitím hornické technologie, se budou v celé 
trase vyskytovat skalní horniny produktivního karbonu, zejména zvětralé pískovce. 
V radvanické části sběrače jsou očekávány jíly s vložkami písčité hlíny, místy až zvodnělé 
písky. 

Geotechnicky jsou poměry charakterizovány jako složité. 

Hydrogeologicky se předpokládá výskyt podzemní vody ve všech partiích nesoudržných 
zemin, což může být vzhledem k proměnlivému obsahu jemnozrnné frakce místo od místa 
rozdílné. 

 

5. ROZSAH  VYUŽITÍ  BEZVÝKOPOVÝCH  TECHNOLOGIÍ 

Na projektu budou využity tyto bezvýkopové technologie: 

- Sanační práce na rekonstrukci stávajícího sběrače B na Slezské Ostravě 

Stávající sběrač o proměnlivém průřezu 1600 mm až 950 mm, který probíhá převážně 
podél řeky Ostravice v centru města na slezské straně je v nevyhovujícím stavu zejména 
s ohledem na nedostatečnou těsnost. Sanace se bude provádět ručně s využitím 
sanačních materiálů. Takto bude celkem sanováno více než 1500 metrů sběrače.  

V jednom případě (viz dále) projektant navrhl využití rukávce z GRP materiálu 
vytvrzovaného horkou vodou.  

- Štola prováděna hornickým způsobem 
Pro procházení dříve zmíněné elevace, kde se niveleta sběrače dostává do hloubky až 
30 metrů pod povrchem bude využito hornického postupu – tedy ražení. Razit se bude 
štola o nepravidelném průřezu 2260 / 1900 mm klasickým způsobem, tedy s využitím 
mechanizace do malých profilů a se zajišťováním výlomu příhradovými nosníky a 
stříkaným betonem. Počítá se taky s nutností zabezpečovat předpolí mikropilotovým 
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deštníkem. Délka štoly je bezmála sedm set metrů a součástí tohoto objektu je i téměř 
třicetimetrová spádišťová jáma, která se nachází zhruba v polovině. Zajímavostí díla je, 
že ražba bude probíhat v horninách produktivního karbonu a tedy zřejmě bude 
přecházet i výchozy uhelných slojí, které jsou zde časté. 
 

- Bezvýkopové křížení dopravních komunikací 
V řadě případů se využívá bezvýkopových technologií v místech, kde trasa sběrače 
křižuje stávající komunikace. Využívá se hlavně ruční protlačování nebo řízené 
mikrotunelování – podle toho, o jaký profil potrubí v daném místě jde. Celkem jde o 
téměř 300 metrů těchto křížení. 
 

- Vtahování neboli relining 
Vzhledem k tomu, že v některých místech stávajícího sběrače si mohl projektant dovolit 
i snížení celkového průřezu, rozhodl se zde pro relining sklolaminátovým potrubím do 
stávajícího sběrače. Půjde převážně o zatahovaný profil 600 mm v celkové délce 650 
metrů. 
 

6. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROVÁDĚNÍM BEZVÝKOPOVÝCH METOD 
 
Za první půlrok stavby již bylo dokončeno několik dílčích úseků s využitím 
bezvýkopových technologií. Jednalo se o tyto případy: 
 
6.1 Sklolaminátový rukávec mezi šachtami Š18 a Š19 

- Čištění kanalizačního úseku Š18 – Š19 v délce 101,6 m 
- Zednické zapravování stoky, úprava náběhu kynety a bermy v délce 101,6 m 
- Výkop a zajištění startovací šachty Š18 
- Zatažení rukávce v úseku Š18 – Š19 v délce 101,6 m 
- Výstavba monolitické šachty Š18, zásyp a úprava terénu. 

6.2 Ruční protlak a uložení potrubí pod Báňskou vlečkou v úseku šachet Š51 a Š52 

- Výkop startovací šachty Š51 
- Výkop cílové šachty Š52 
- Provedení protlaku ocelové chráničky DN1200 v úseku Š51 – Š52  
- Vystrojení protlaku sklolaminátovým potrubím DN600. 
- Zalití volných prostorů v chráničce popilkocementem 

6.3 Relining sklolaminátovým potrubím o průřezu 600 mm 

- Výkop šachet Š54, Š54.1, Š55, Š55a, Š56 
- Zatažení sklolaminátového potrubí DN600 v úsecích 
- Zalití volných prostorů v původním sběrači popílkocementem 

6.4 Doprovodné a průzkumné práce 

Vzhledem k složitým poměrům je nutné doplňovat stávající geotechnické informace. Takto 
se provádí i průzkum potenciálních podzemních objektů, na příklad jde o objekt civilní 
obrany, který by mohl do trasy sběrače zasahovat. 

Dále jde o doplňkový geotechnický průzkum podloží zejména v místech s předpokládaným 
využitím hornických nebo bezvýkopových metod. 

56



V neposlední řadě pak vzhledem k existenci uhelných slojí i provedení kompletního 
atmogeochemického průzkumu v celém rozsahu stavby. 

 

7. REKAPITULACE  

Datum podpisu RS:                                             19.9.2017            

Datum výzvy k zahájení prací:                            1.3.2018 

Práce probíhají dle schválené projektové dokumentace. Případné provozní problémy jsou 
řešeny na měsíčních kontrolních dnech v součinnosti s Právnickou osobou a supervizi.   

Nutno ještě dodat, že stavební povolení pro ražený úsek stavby a to na objektu SO 01.2 
Kanalizační sběrač B – 2. část v úseku mezi šachtami Š39 – Š44 byl předmětem drobné 
změny trasy a je v závěrečné fázi řešení. 

Zahájení ražby v úseku Š39 – Š44 proto muselo být odsunuto na pozdější termín. Zhotovitel 
předpokládá zahájení těchto prací s ohledem na výše uvedené nejdříve od 10/2018.  

Dá se říci, že teprve tady začne jít do tuhého a ukáže se, jak si tým zhotovitelů vedený 
pracovníky firmy Hochtief CZ v Ostravě dokáže s náročnou stavbou v náročných 
podmínkách  poradit.  

Doufejme, že práce půjdou stejně dobře, jako probíhaly první úseky od zahájení stavby do 
dnešních dnů. 
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Příprava a zatlačování

Vytvrzování rukávce
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Vzorový řez štolou 
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Shybka pod řekou Nežárkou 

Nové využití metody HDD pro položení litinového potrubí pod 
řekou – poprvé v ČR 

Ing. Ivan Demjan, TALPA-RPF s.r.o. 

Ing. Petr Krejčí, DUKTUS litinové systémy s.r.o. 

Pro vodohospodáře je vodovodní přívodní řad Chotýčany – Zlíchov ve správě Jihočeského 

vodárenského svazu jednou z důležitých tepen. V blízkosti Veselí nad Lužnicí tento řad překonává 

řeku Nežárku jako nadzemní vedení po ocelovém mostu. Povodně v roce 2002, kdy hladina řeky 

kulminovala těsně pod konstrukcí mostu, upozornily na slabou stránku tohoto řešení. S ohledem na 

předpokládanou životnost mostu, náročnost jeho údržby a snadnou zranitelnost potrubí vandaly bylo 

rozhodnuto provést vymístění tohoto klíčového vodovodního řadu z mostu a jeho převedení shybkou 

pod řekou v těsné blízkosti mostu. 

        Obr. 1 Shybka pod řekou Nežárkou – podélný profil  

 

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

 

Způsob křížení řeky Nežárky projekt řeší jako shybku provedenou bezvýkopovou technologií řízeného 

horizontálního vrtání s vtažením potrubí z tvárné litiny DN600 mm v délce 71 m. Celková délka 

vrtných prací včetně naváděcího vrtu je 113 m. Oblouk shybky odpovídá technickým možnostem 

potrubního materiálu, jeho hrdlový spoj totiž umožňuje úhlové odklonění obou spojovaných trub až 

dva stupně a funguje jako kloubové spojení. Pro tuto bezvýkopovou technologii je zásadní, aby spoj 

potrubí z tvárné litiny kromě úhlového odklonění současně přenesl vysoké tažné síly vyvozované 

vrtnou soupravou během vtahování potrubí. Pro použitou dimenzi DN 600 jsou přípustné tažné síly 

až 152,5 tun. Vnější průměr potrubí přes hrdlo je 742 mm. Zároveň jištěný zámkový spoj s návarkem 

a litinovými segmenty, odolá provoznímu tlaku 32 bar. Z těchto údajů je patrné, že se vodovodní 

potrubí nesmí posuzovat pouze podle provozního tlaku, ale komplexně tak, aby odpovídalo kvalitě a 

životnosti celého vodárenského systému. 
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  Obr. 2 Konstrukce jištěného zámkového spoje s návarkem DN 600   

 

 

 

 

Zdroj: Duktus litinové systémy, s.r.o.  

 

Jelikož se jedná o bezvýkopovou technologii, je nutné používat potrubí se speciální vnější 

mechanickou a zároveň těžkou protikorozní ochranou. Výrobci potrubí z tvárné litiny proto pro tyto 

účely vyvinuli potrubí s vnějším obalem z cementové malty OCM/ZMU, která je vyztužena plastovou 

síťovou bandáží. Betonová bariéra na povrchu potrubí zabraňuje případnému mechanickému 

poškození a namáhání, které se při aplikovaných metodách bezvýkopových technologií může 

vyskytnout. Hrdla všech spojů jsou chráněna gumovou nebo termosmrštitelnou manžetou a také 

překryvným plechovým límcem, který zvyšuje ochranu hrdla a zároveň chrání gumovou manžetu 

před shrnutím. Vtažení potrubí proběhlo přes speciální tažnou hlavu ve tvaru hrdla s jištěným 

zámkovým spojem s návarkem a s litinovými segmenty.  

Jedním z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících úspěšnost technologie řízeného horizontálního 

vrtání představuje geologická skladba podloží v místě prací.  Tady se příroda rozhodla podmínky 

řádně zkomplikovat – na vstupní straně vrt procházel fluviálními sedimenty, které byly od hloubky 

cca 3 metry vystřídány mírně zvětralou pararulou a následně žulou. Na levém břehu, který je o 2,5 m 

níže než břeh pravý, se vyskytují náplavy řeky Nežárky charakteru kyprých až středně ulehlých písků o 

celkové mocnosti 4 m. Pod nimi se nachází horniny skalního podloží podobného charakteru jako na 

pravém břehu. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce cca 1,2 m. Projektovaná trasa vrtu 

byla vedena ze strany pravobřežní skalními formacemi a poté zhruba v polovině vrtu vstupuje do 

písčitých sedimentů.   Komplikací je přechod ze zvodnělých písčitých sedimentů do kompaktního 

skalního prostředí, proto je pilotní vrt veden směrem z tvrdšího prostředí do měkčího, vrtné nářadí 

tak nemůže sklouznout po nakloněné skalní desce mimo projektovanou trasu vrtu.  
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        Obr. 3 Hrdlový spoj s termosmrštitelnou manžetou a plechovým límcem, zatahovací 
hlava DN 600   

Zdroj: Duktus litinové systémy, s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 4 potrubí z tvárné litiny DN 600 po montáži na levém břehu   

Zdroj: TALPA-RPF, s.r.o.  
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Jedním z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících úspěšnost technologie řízeného horizontálního 

vrtání představuje geologická skladba podloží v místě prací.  Tady se příroda rozhodla podmínky 

řádně zkomplikovat – na vstupní straně vrt procházel fluviálními sedimenty, které byly od hloubky 

cca 3 metry vystřídány mírně zvětralou pararulou a následně žulou. Na levém břehu, který je o 2,5 m 

níže než břeh pravý, se vyskytují náplavy řeky Nežárky charakteru kyprých až středně ulehlých písků o 

celkové mocnosti 4 m. Pod nimi se nachází horniny skalního podloží podobného charakteru jako na 

pravém břehu. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce cca 1,2 m. Projektovaná trasa vrtu 

byla vedena ze strany pravobřežní skalními formacemi a poté zhruba v polovině vrtu vstupuje do 

písčitých sedimentů.   Komplikací je přechod ze zvodnělých písčitých sedimentů do kompaktního 

skalního prostředí, proto je pilotní vrt veden směrem z tvrdšího prostředí do měkčího, vrtné nářadí 

tak nemůže sklouznout po nakloněné skalní desce mimo projektovanou trasu vrtu.  

Obr. 5 Vrtná souprava DitchWitch JT60 

 

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

 

Práce byly zahájeny 13.4.2018. Stroj DitchWitch AT30 s maximálním tahem 15 tun provedl pilotní vrt 

valivými dláty a provedl jeho rozšíření na rozměr 300 mm, rozšiřovačem s valivými dláty. Pak jeho 

práci převzal mnohem větší stroj DW JT60, který ve dnech 17.4. až 23.4. postupně rozšířil vrtaný 

otvor na 400 mm, 500 mm, 700 mm a na konečných 950 mm. Pro rozšíření byly použity rozšiřovače 

typu Kodiak, jejichž velká váha při rotaci napomáhá karbidovým nožům rovnoměrně frézovat i 

poměrně tvrdou skálu.   Největší použitý rozšiřovač váží jeden a půl tuny.  

Pro vtažení potrubí z tvárné litiny DN600 mm s vnějším průměrem hrdel 742 mm dle výpočtu 

potřebujeme vyvrtat otvor cca 950 mm. Objem vrtaného otvoru o průměru 950 mm a délce 71 m je 

roven 50 m3. Aby bylo do vrtu možno vtáhnout potrubí, musí být zeminy, resp. horniny v tomto 

objemu transportovány do startovací a cílové jámy. Vrt musí být během jednotlivých operací 

rozšiřování co nejvíce vyprázdněn. Toto je hlavním úkolem vrtného výplachu.  Jeho součástí je 

především bentonit (tedy mletý jíl speciálních vlastností) a aditiva, která jsou přidávána pro lepší 

transportní vlastnosti dle charakteru právě vrtaného podloží.  Výplach zároveň zajišťuje stabilitu vrtu, 

který během operací rozšiřování a během vtahování potrubí nesmí zkolabovat. Správně připravený 
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výplach z velké části rozhoduje o úspěšnosti vtahování potrubí do vrtu, na druhé straně jako 

nejnákladnější položka určuje ekonomický výsledek celé zakázky.  

Rozšiřovač během rozšiřování odlupuje částečky zemin a hornin z čela vrtu, ty pak mísí s vrtným 

výplachem, který vytéká z trysek rozšiřovače. Vrtný výplach svými reologickými vlastnostmi musí 

zamezit sedimentaci těchto částeček a zároveň zajistit jejich transport z vrtu ven. To se snadno řekne, 

ve skutečnosti to znamená, že průtok výplachu ve vrtu musí být tak velký, aby byla zajištěna 

dostatečná rychlost proudění a nedocházelo k sedimentaci. Pro rozšiřování vrtu na průměry 500 mm, 

700 mm a 950 mm zajištění této podmínky vyžaduje celkové množství výplachu 350 m3 (uvažujeme s 

průtočným množstvím výplachu 450 litrů za minutu a s rychlostí rozšiřování 0,4 m/sec.  

 

Obr. 6 Míchací jednotka AMC-2000 

 

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

 

Na stavbě shybky pod Nežárkou byla pro míchání výplachové směsi byla použita jednotka AMC-2000, 

která dokázala připravit za 10 minut až 20 metrů kubických výplachové směsi. Toto množství je 

nutné, stroj DitchWitch JT 60 špičkově potřebuje až 570 litrů této směsi za minutu a vrtné práce 

nemohou být v průběhu jednotlivých operací zastaveny. Proto pro nečekané situace potřebuje mít 

vytvořenu i určitou zásobu.  
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Obr. 7 Recyklační jednotka AMC 500 

 

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

 

Obr. 8, 9 Vtahování potrubí a detail rozšiřovače 

 

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

 

Celkové vypočtené množství výplachu představuje značný logistický problém, výplach by měl být ze 

stavby odvezen a uložen na skládce. Proto se u takto velkých staveb používá zařízení pro recyklaci 

vrtného výplachu, které dokáže ze směsi transportované z vrtu do jam na počátku a na konci vrtu 

vydělit pevné částice zemin a hornin a vrtný výplach použít znovu. Kvalita separace je nezbytná, 

ultrajemné částečky hornin a zrníčka písku by během několika hodin dokázaly opotřebit písty 

výplachového čerpadla a způsobit tak škodu řádově ve statisících. V našem případě byla použita 

recyklační jednotka AMC 500 R, schopná odstranit všechny částečky nad 50 mikronů. 

 

Rozšiřování a vyplachování vrtu bylo ukončeno 23.4.2018, ráno následujícího dne bylo zahájeno a 

odpoledne téhož dne ukončeno vtahování potrubí z tvárné litiny DN 600 mm do vrtu. Potrubí bylo 
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smontováno a zataženo v celé své délce najednou. Před zatažením bylo také zkušebně odtlakováno, 

aby byla jistota těsnosti a bezchybné montáže spojů. Komplikací se ukázalo být vedení vrtu na 

rozhraní měkkých navětralých pararul a mnohem tvrdší žuly v závěrečných pěti metrech vrtu, což 

způsobilo velmi náročný závěr vtahování tohoto rozměrného potrubí do cíle. Pilotní vrt valivými dláty 

byl navrtán přesně dle křivky stanovené projektantem a byl veden v kompaktní vrstvě žuly. Cirka 

třicet centimetrů nad tímto pilotním vrtem se nalézala vrstva zvětralé pararuly, která byla mnohem 

měkčí. Jakmile se během rozšiřování rozšiřovače dostaly do této měkčí vrstvy, začaly se od tvrdší žuly 

„odtlačovat“ a zabírat větší částí ve zvětralé pararule. Tím došlo k posunutí nivelety vrtu o cca 200 

mm, vznikl eliptický otvor o výšce cca 1200 mm.  Při vtahování potrubí se rozměrná zatahovací hlava 

opřela o dno vrtu a zastavila postup potrubí pět metrů před cílem. Problematické místo bylo 

bezpečně za břehovou hranou, a proto bylo rozhodnuto o provedení výkopu pro uvolnění potrubí a 

dokončení vrtu.  

Každá podobná realizace, pokud skončí úspěšně, znamená pro investora vyřešení nějakého palčivého 

problému. V tomto případě byl důležitý vodovodní přivaděč uložen pod povrch bezvýkopovou 

metodou a kritický bod vodovodní soustavy byl odstraněn. Tato stavba je však významná ještě 

z dalšího důvodu. V předchozích letech byly v zahraničí podobné instalace potrubí z tvárné litiny pod 

vodními toky realizovány bezvýkopovou metodou, v České republice je to však první případ. Proto je 

tak důležitá skutečnost, že se našel investor, který neměl obavy stavbu bezvýkopovou technologií 

připravit a že i v těchto velmi těžkých podmínkách bylo dosaženo cíle. 
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SANACE MALÝCH PROFILŮ VEJČITÉHO 
TVARU V PRAŽSKÉ STOKOVÉ SÍTI 

 
Mgr. Michaela Stehlíková 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 
 

Použití čedičových tvarovek na rekonstrukce kanalizačních stok se stal standardem a 
nejen v Pražské kanalizační síti. Výrobce společně s provozovatelem a investorem se snaží 
navrhovat další prvky, segmenty a tvarovky pro sanace s minimálními zásahy do statiky 
stoky a s maximálním využitím původní konstrukce stoky.  
 
Úvod 
 
 Vzhledem ke stáří a technickému stavu, ale i na kapacitních možnostech existujících 
kanalizací nyní narůstá potřeba jejich rekonstrukcí – sanací – obnov. 
Důležité je rozhodnutí, zda zcela obnovit celý systém (včetně zvýšení jeho kapacity) nebo 
rekonstruovat, sanovat, obnovit pouze nevyhovující část kanalizace a tím zajistit a prodloužit 
její funkci a životnost.  
Na základě zpracovaného průzkumu a jeho následného vyhodnocení – kategorizaci 
vzniklých škod v stokové síti je vybrán optimální způsob sanace.  
Samozřejmě v rozhodnutí jsou zohledněny i další důležité aspekty jako např. koordinace 
dalších investičních akcí, časová náročnost, dopravní vytíženost (s tím související dopravní 
omezení při realizaci) a obslužnost lokality …….. 
Základní kategorie sanace stokové sítě: 

• Sanace/obnova stokové sítě s odstraněním původního potrubí 
• Sanace/obnova stokové sítě při zachování původního potrubí 
• Výstavba nové stokové sítě 

 
Stoky malých profilů (dle Pražských normálů – PN  600/1100 a 700/1250) 
 

Po zkušenosti se sanací vejčitých zděných stok (velkých profilů 900/1600 atd…) 
„došlo“ na otázku, jakým způsobem budou řešeny rekonstrukce, případné sanace na malých 
profilů 600/1100 a 700/1250. 

Provedené průzkumy poukázaly na probroušený keramický žlábek na dně stoky a 
částečně chybějící pojivo v první podélné spáře nad dnovým žlábkem. Při jednáních bylo 
zváženo několik „variant“ od návrhu totální rekonstrukce (v otevřeném výkopu vyměnit 
vejčitou stoku za odpovídající kruhový profil), použití sanačního rukávce, použití stěrky (popř. 
horizontálního nástřiku), až po sanaci dna stoky čedičovými tvarovkami.  
Průzkum opravdu ukázal „nejbolavější“ místo ve dně stoky, statika byla v pořádku …. Takže 
vhodnou metodou sanace dna, a především první spáry zděné vejčité stoky, se jevila (přišla 
v úvahu – i z hlediska ekonomického) sanace čedičovými tvarovkami. Vzhledem k fyzikálním 
i chemickým vlastnostem čediče, byla vybrána tato metoda, která prodlouží životnost stoky 
minimálně o dalších 100 let. Žádná z jiných výše uvedených negarantuje tak dlouhou dobu.  
 
 
 

Velká havárie na zděné vejčité stoce IV (PN 900/1600 mm) v ul. Trojské na Praze 7 
defacto odstartovala používání čedičových tvarovek v Pražském kanalizačním systému. 
Veškerá spodní část stoky byla nahrazena čedičovými tvarovkami (do spodní části byly 
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zabudovány žlábky a nad ně bočnice). Žlábky byly navrženy tak, aby jejich první vodorovná 
spára byla vysoko nad hladinou bezdeštného průtoku, kde většinou dochází k prvním 
příznakům opotřebení - k vyplavení pojiva a následně může dojít až k destrukci stoky. Tyto 
„první“ žlábky byly konstruovány na co největší možný rozměr, tím  pádem  byly poměrně 
těžké (25 kg), pro dopravu do stoky musely být vybudovány těžní šachty, manipulace při 
realizaci byla obtížná. 

Dalším mezníkem ve vývoji tvarovek pro sanaci byla rekonstrukce Kmenové stoky A 
v roce 2002. Kde po povodni bylo dle průzkumu zjištěno poškození keramického žlábku. 
Vzhledem k tomu, že průzkum ukázal pouze minimální narušení únosnosti statiky zdiva, byla 
„poprvé „ použita metoda a to ta, že do stávající stoky bude pouze vlepena čedičová vložka 
pro ochranu dna bez bouracích prací. Vzhledem k tomu, že se jednalo o kmenovou stoku, 
vlepením této tvarovky nedošlo k dramatickému zmenšení průtočného profilu. Bylo ale nutné 
dořešit jak a čím bude tvarovku nalepit a ukotvit (bylo poprvé použita malta – deklarovaná 
výrobcem čediče, speciálně vyvinuta pro lepení těchto segmentů a vyvinut „L kus“ který se 
zafrézoval do stěny stoky). 

 
Impulzem pro tvorbu nového výrobku byla problematická realizace při vyložení stoky 

600/1100 PN (ul. Střešovická, Praha 6) za použití standardních výrobků. Na dno stoky byl 
původně navržen pukaný žlab Z254/120°, na každou stranu bočnice PNI  1P – bez zámku a 
bočnice s ozubem kotveným do frézované drážky. Nicméně bez ubourávání stoky realizace 
byla velmi obtížná, a když už se ubouralo, bylo nutno použití velké vrstvy malty a speciální 
skladby zálivek k zajištění podkladu pro lepení dnové tvarovky. Očekávaný výsledek nebyl 
příliš efektivní, pracovní skupina, která vznikla za účasti projektantů, výrobce tvarovek, 
zástupců provozovatele a zástupců investora se dohodla na těchto hlavních zásadách a 
principech – 
 

• Stávající zděné stoky mají tvarové tolerance v řádech cm, což neumožňuje vkládání 
velkých prvků bez možnosti naklopení boků.  Z tohoto důvodu je nutné zachování 
koncepce rozdělení vkládaných prvků na tři části. Obklad složen z 3 ks prvků, 
žlabová tvarovka a bočnice.  

• Niveleta dna stoky není přímá, je třeba při návrhu uvažovat s min. 10-15 mm malty a 
tomu přizpůsobit návrh dnové tvarovky. Prvek do dna – zvolen poloměr a úhel, pro 
nejlepší uložení, respektující možné nerovnosti stoky a tím potřebného množství 
malty. 

       Manipulace s prvky v malém prostoru je obtížná, cílem musí být minimalizace 
hmotnosti vkládaných prvků.  Zejména boční prvky musí být co nejkratší při splnění 
ochránění nutně potřebné části stoky. Snížení hmotnosti tvarovek zkrácením bočnic 
na co možná nejmenší úroveň (z B1400 na B1000), zvýšení výšky žlabu, aby kritická 
podélná spára byla co nejvýše, při zachování max. použitelnosti. Spára mezi žlábkem 
(4 kg) a bočnicí (5 kg), je při použití navrženého žlábku tvarovaná pro maximální 
tvarovou flexibilitu a minimalizaci vyplavování spárovacího materiálu (ideálně spára 
do 0,5 cm). 

• Napojení bočnice úkosem, bočnice ukotvena za žlab s úkosem, bočnice bude 
ukončena tupou hranou, aby se minimalizovalo zatékání a zachycování nečistot. 

• Obklad stoky bez frézování drážky, minimalizace kotev (kotvena bude každá 5-tá 
bočnice v trase, pouze za revizní šachtou 4 ks po obou stranách a před a za 
přípojkou 1 ks)  
 

Tento způsob bezvýkopové sanace má kromě jiného další přednost v tom, že kombinací 
různých tvarovek a částečným naklápěním bočnic je možné sanovat stoky stavěné 
podle různých výtvarných zákonů a tím nezáleží na tom, zda je stoka podle Brněnského, 
Plzeňského, Pražského nebo dokonce Vídeňského normálu.  
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Z tohoto důvodu se nejen Praha může „pochlubit“ kvalitně provedenou sanací. Připravované 
investiční akce v Jablonci, Plzni, Teplicích, Praze a dalších městech dokazují snahu 
investorů a provozovatelů o záchranu jinak nepoškozených stok kromě probroušené kynety, 
které by za mnohem vyšších finančních nákladů a časových nároků byli nuceni vyměnit za 
jiné materiály a změnit tím stoletím prověřený tvar stoky – vejčitý profil. Jiné způsoby sanace 
jinak zdravé stoky pomocí horizontálního nástřiku, sanačních rukávů a vložek není příliš 
efektivní a garance životnosti není příliš dlouhá.  

 

 

 
  Obr. 1 Dnový žlab PN I a bočnice B 1000  Obr. 2  Detail dnového žlábku 
PN I                                            
 
První sanace malých profilů – 1/1/560/00 Rekonstrukce 
kanalizace, ul. Zenklova, Praha 8 
 

Pro sanaci stoky v ul. Zenklova, vejčitá zděná stoka o profilu 600/1100 a 650/1100 
bylo navrženo vyložení stoky čedičovými tvarovkami (dnovými žlaby + bočnicemi). Ve 
žlábku stoky bude uložen dnový žlab Z 125 (tvarovka univerzál z ní se vyvinula Z PN I a 
Z PN II a na bocích pak bočnice B 1000 – každá pátá bočnice opatřena otvorem pro 
kotvu. 
Hrana tvořící podélnou spáru bude u žlábku i u bočnice opatřena zámkem. Díky 
„kloubům“ v podélných spárách obkladu, lze bočnice v rozumném úhlu naklápět a tím 
dosáhnout přesnějšího opsání skutečného tvaru stoky a tím se také eliminuje snížení 
průtočného profilu stoky.  
 
Technologický postup vyložení stoky  
 

Především před provedením obkladů bude povrch stoky důkladně očištěn tlakovou 
vodou + případně dojde k mechanickému očištění (např. kartáči – odstranění inkrustace, 
mastného povlaku, zkorodovaného povrchu) a následné očištění tlakovou vodou (500 
l/min ‹ 200 bar) 
Po důkladném očištění bude na dno stoky provedeno maltové lože tloušťky 5-30 mm z 
vhodné malty. 
Do tohoto lože budou postupně ukládány jednotlivé tvarovky – nejprve dnový žlab (v 
délce cca 10 m) po částečném zatvrdnutí budou lepeny následně bočnice. Pro zajištění 
stability bude v průběžných úsecích stoky každá pátá bočnice kotvena do stávající 
konstrukce stoky. Kotvené bočnice budou vždy opatřeny kónickým otvorem a kotvení bud 
provedeno pomocí šroubu se zápustnou hlavou a chemické kotvy. 
Spáry mezi jednotlivými tvarovkami nepřesáhnou 5-7 mm a budou vyspárovány maltou, 
kterou dodává výrobce společně s čedičem jako sestavu (výrobek+malta+ kotvící 
systém). Následně bude celý povrch (včetně spár) začištěn molitanovým hladítkem.  
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Sestava pro malé profily- tvarovky z taveného čediče, kvalitní maltovou směs 
garantovanou výrobcem, kotvícím systémem a samozřejmě správné dodržení 
technologického postupu realizační firmou rovná se = výsledek viz. obrázek z realizace 
ul. Zenklova, P8. 

  
           Obr. 3 a Obr. 4  Realizovaná sanace malých profilů, ul. Zenklova, Praha 8 

 
 

Závěr 
 

Tento příspěvek velmi stručně popisuje 20- letý vývoj a použití čedičových tvarovek 
pro sanace stok od použití tvarově velmi dokonalých prvků, které však vyžadují značný 
zásah do tělesa rekonstruované stoky, což je u „malých profilů“ nežádoucí, ne-li nemožné, 
až po nalepení (váhově a především tvarově dokonalého) nového vnitřního povrchu na 
stávající minimálně upravené ostění stoky a především seznamuje s důvody hledání 
vhodného materiálu k sanaci „malých profilů“. 
 Touto „bezvýkopovou“ metodou se podařilo během krátké doby realizace a minimálního 
dopravního omezení (lokální zábory okolo revizních šachet) zdárně poukázat na využití nově 
vyvinutých tvarovek z taveného čediče.  
Stoka v ul. Zenklova, na úsecích, kde byla tato sanace provedena, její dno a kritická podélná 
spára jsou maximálně ochráněny proti mechanickým a chemickým účinkům splaškových vod 
a je tudíž maximálně zamezeno dalšímu vymývání pojiva a následné destrukci stoky, která 
by nastala. 
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