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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením bezvýkopových technologií a více 

specifikuje metodu mikrotunelování. V úvodní kapitole popisuje způsoby využití 

mikrotunelovacích technologií včetně metody pipe roofing. Dále zde naleznete návrh použití 

mikrotuneláže pro realizaci kanalizačního sběrače na ulici Husarově v Ostravě – Výškovicích, 

který vychází z již zpracované projektové dokumentace. V jednotlivých kapitolách jsou shrnuty 

informace o inženýrskogeologickém průzkumu provedeném v zájmové lokalitě obsahující 

výsledky rozboru zemin z odebraných vzorků a stanovení hydrogeologických poměrů. Návrh 

technologie mikrotunelování se týká celé trasy kanalizace. Projektová dokumentace však uvažuje 

použití této bezvýkopové technologie jen pro část zamýšlené trasy kanalizace. Návrh 

mikrotunelování obsahuje posouzení použití jiných bezvýkopových technologií, menší počet 

trubních profilů, volbu mikrotunelovacího stroje včetně návrhu razící hlavy, druh výplachového 

média a výpočet tlačné síly podle více kritérií. V poslední podkapitole byl pomocí softwaru Geo5 

vytvořen návrh způsobu pažení startovací jámy. 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the basic distribution of trenchless technology and more 

specifies a method for microtunnelling. Thesis describes uses of microtunnelling technology 

including methods of pipe roofing in the introductory chapter. You will also find a proposal about 

suitability assessment of microtunnelling for a sewerage on the street Husarova in Ostrava – 

Výškovice, which is based on the prepared project documentation. Individual chapters include 

information about geology survey carried out in the area of interest contains the results of analyze 

of soil samples and determination of hydrogeological conditions.  Microtunnelling technology 

design involves the entire route of the sewerage. However project documentation expects the use 

of trenchless technology for a part of the proposed sewer route. The proposal includes suitability 

assessment of using other trenchless technologies, a smaller number of pipe profiles, a choice of a 

boring machine including the proposal of a boring head, kind of flush media and a calculation of 

a jacking force according to several criteria. A proposal of the shoring starter pit was created by 

software Geo5 in the last subsection. 
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Seznam použitého značení 

A    Plocha přenášející tlak [mm
2
]  

ČOV   Čistírna odpadních vod 

D    Vnější průměr potrubí [mm] 

DN    Jmenovitý vnitřní průměr potrubí [mm] 

EPB    Earth pressure balance  

Fdov    Maximální dovolená protlačovací síla při přímém protlačování trub [N]  

G    Odporová síla proti vnikání řezného štítu do zeminy [kN]  

Gb    Odpor proti vniknutí štítu do zeminy [kN]  

Gp    Síla vyvolaná pažením v podobě zemního klínu, nebo výplachem [kN]  

Gvh    Odpor proti vniknutí vrtné hlavy do zeminy [kN]  

HPV    Hladina podzemní vody  

HDD   Horizontal directional drilling 

IGP    Inženýrsko-geologický průzkum  

ISTT   The international society for trenchless technology 

L   Délka pažící konstrukce [mm]  

M   Plášťové tření [kN/m
2
] 

NRTM  Nová rakouská tunelovací metoda 

OVaK   Ostravské vodovody a kanalizace 

R    Odporová síla od plášťového tření [kN]  

PN   Jmenovitý tlak  

a    Statické vyhodnocení 191 mikrotunelovacích prací s hydraulickou dopravou  

   zeminy [-]  

da   Vnější průměr hlavy štítu [m]

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istt.com%2F&ei=7BlVU4LoKdHDtAabhIDYDg&usg=AFQjCNE7pRZ4K_fPJArs4MauBKfYeZtWLQ&sig2=vVU3yVX_f5R40tD-Oxq2bg&bvm=bv.65058239,d.bGE
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da,min    Největší vnější průměr trouby [mm] 

di,min    Největší vnitřní průměr trouby [mm] 

dM    Vnější průměr protlačovací trouby [m] 

l   Délka pažící konstrukce [mm] 

lop    Obvod pláště trouby [m]  

max /0  Poměr maximálního napětí a napětí při rovnoměrném zatížení trouby 

p0   Odporový tlak na hlavu štítu [kN/m2] 

βLD   Pevnost trubního materiálu v tlaku [MPa]  

ɣ    Součinitel bezpečnosti [-]  

wlim    Limitní průhyb konstrukce [mm] 

wmax    Maximální zjištěný průhyb konstrukce [mm] 
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1 ÚVOD 

Žijeme ve století, ve kterém dochází neustále k rychlému vývoji ve všech aspektech 

lidského zájmu.  Neustále jsou kladeny požadavky na snižování nákladů a času. Naopak nároky 

na kvalitu neustále rostou. Tomuto progresivnímu přístupu neušlo ani stavebnictví, konkrétně 

obory geotechniky a podzemního stavitelství.  Je nutné řešit otázku podzemního vedení síti 

v silně obydlených oblastech. Navíc spory s vlastníky pozemků o povolení stavebních prací na 

jejich pozemcích přibývají. 

Podle údajů z roku 2005 je délka kanalizační sítě v České republice 36 233 km. Přibližně 

50 % z této délky nevyhovuje kritériím ČSN 75 6909 pro vodotěsnost stok. Obnova a výstavba 

kanalizačních vedení je stále složitější kvůli situování v hustě zastavěných městech.  

V 85 až 90 % má podzemní potrubní vedení neprůlezný průřez. Z tohoto důvodu se 

upřednostňuje pro realizaci bezvýkopová metoda výstavby. 

Velkoprůměrové tunelovací stroje byly postupně upravovány, zmenšovány a začaly se 

používat pro ražení maloprůměrových tunelů pro kanalizační sítě. Zároveň byly využity 

zkušenosti z vrtání a tunelování. Tyto poznatky vedly ke vzniku nového podoboru týkajícího se 

technologií bezvýkopových prací, do kterého mikrotunelování spadá. 

Technologie mikrotunelování byla vyvinuta v Japonsku v 70. letech 20. století. Tato 

technologie byla původně určena k výstavbě gravitační kanalizace v zastavěných územích a v 

místech křížení s inženýrskými sítěmi. Postupem času se mikrotuneláž začala používat i pro 

méně obvyklé aplikace. Jedná se například i o metodu tzv. pipe roofingu - zpevnění horninové 

klenby sérii mikrotunelů pro budoucí kalotu tunelu. 

První realizovaný projekt, využívající mikrotunelování v USA, se uskutečnil v jižní části 

Floridy v roce 1984. Jednalo se o položení kanalizace o průměru 72 palců a délce 600 stop, která 

křížila železniční dráhu floridské železnice.  

V České republice došlo k využití výhod mikrotunelování až po 1989. V roce 1996 firma 

Subterra a.s. využila nasazení tunelovacího stroje TCC Unclemole 1860 se světlým profilem 

1600mm pro realizaci projektu stoky Y v Ústí nad Labem. 
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2 SOUČASNÝ STAV MIKROTUNELOVACÍCH METOD 

2.1 Základní rozdělení bezvýkopových metod 

Na začátek je dobré zmínit fakt, že mikrotunelování není obecný název pro bezvýkopové 

technologie. Pro názornější rozdělení použijeme obrázek: 

 

 

Obr. 1 Klasifikace bezvýkopových metod podle ČSN EN 12 889/2001 [1] 
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2.2 Definice pojmu mikrotunelování 

Mikrotunelování patří do bezvýkopových metod pokládání nejenom inženýrských sítí, kdy 

pro jejich instalaci není zapotřebí provádět výkop po celé délce potrubí. U nás tuto metodu 

definoval prof. Jiří Mencl jako metodu výstavby podzemních vedení s neprůchodným průřezem, 

bez otevřené rýhy vyhloubené z povrchu území. Poloha závitnicové nebo hydraulické soupravy, 

používané pro mikrotunelování, je charakterizována přesným dodržením směrového i výškového 

vedení [2]. 

Tato definice, stará přes 20 let, již nevystihuje používané dnešní technologie. Proto se dnes 

o mikrotunelingu hovoří jako o jednostupňové, plně mechanizované a dálkově ovládané  

metodě řízeného protlačování. 

Z právního hlediska je důležité upozornit na to, že mikrotunelovací technologie spadají 

podle vyhlášky ČBÚ č. 55 / 1996 Sb. do kategorie prací prováděných hornickým způsobem. Ve 

vyhlášce není konkrétní zmínka o této skutečnosti, ale mikrotunelování se svým charakterem 

práce řídí tímto předpisem [3]. 

Prakticky to tedy znamená nutnost mít oprávnění pro vykonávání projektové, prováděcí  

a dozorovací činnosti. Toto oprávnění vydává obvodní báňský úřad pouze způsobilým osobám na 

základě vyhlášky ČNR č. 61 / 88 [4]. 

Projektová dokumentace se tedy řídí báňskou legislativou, nikoliv legislativou stavební.  

2.3 Postup výstavby technologií mikrotunelování 

Realizaci lze rozdělit několika fází – přípravné práce, osazení stroje, jeho následné 

spuštění, zatlačování rour a nakonec vytažení stroje. Celý proces realizace je možné obsluhovat 

v počtu minimálně tří osob. Ovšem je nezbytná přítomnost techniky pro osazování a vytahování 

jak částí stroje, tak i vedení. 

Před zahájením prací je důležité zmapovat zeminové prostředí v budoucích jámách kvůli 

možným výskytům inženýrských sítí a navrhnout příslušná opatření např. pomocí přeložek. 

2.3.1 Přípravné práce 

Mikrotunelování se neobejde bez otevřených stavebních jam. Je nutné vyhloubit startovací 

a cílovou jámu. Cílová šachta se může vyhloubit později, v závislosti na projektu. Případné 
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technologické výlomy je nutné vyplnit a utěsnit, aby došlo k úplnému kontaktu zeminy a pažící 

konstrukce. Rozměry jam jsou především závislé na velikosti částí tlačné soupravy a na 

prostorových možnostech dané lokality. Po zajištění výkopu dojde k vybetonování zátky na dně 

jámy, pod kterou se provede jímka pro zachycení a čerpání spodní vody. Postaví se 

železobetonová opěrná stěna, která musí dostatečně zajistit přenášení tlaků tunelovacího stroje do 

okolí zeminy. Ve směru hloubení se na pažení jámy v příslušné výšce umístí vstupní gumové 

těsnění kvůli možnému průsaku spodní vody v počátečních metrech prací. 

Do startovací jámy se pomocí jeřábu osadí tlačná souprava, naváděcí laser, obtoková 

jednotka a čerpadlo pro výplachový systém. Tento systém se hadicemi propojí s odkalovací 

nádrží na povrchu v okolí startovací jámy, která se zaplní vodou s případnou bentonitovou 

suspenzí. Tlačná souprava se doplní o hloubící štít. Neměl by chybět drtič, který by měl za úkol 

rozdrtit balvany a bludné kameny. Následuje napojení stroje na řídící jednotku, která se nachází 

na povrchu, a hadic pro přívod tlačné kapaliny. Je vhodné provést kontrolní spuštění stroje  

a čerpadel pro ověření funkčnosti celého systému. 

2.3.2 Zahájení prací 

Pažení v místě vstupního gumového těsnění se odstraní a hloubící štít se zatlačí do zeminy. 

Po dosednutí stroje operátor spustí rotaci hlavy štítu a zahájí přítlak tlačné soupravy. V prvních 

metrech úseku operátor kontroluje rychlost hloubení, kroutící moment hlavy drtiče, průtok 

výplachu přes stroj, naklonění stroje, tlak spodní vody a zeminy. Při dosažení maximálního 

zdvihu tlačných válců dojde k jejich zpětnému zatažení a osadí se mezikus, aby zatlačování 

mohlo pokračovat. Celý razící štít zajede do zeminy, operace zatlačování se přeruší, odpojí se 

přívodní kabely i hadice, aby se mohl přidat první kus budoucího podzemního vedení. Poté se 

celý systém opět napojí a pokračuje se v zatahování trub až se stroj přiblíží cílové jámě. 

2.3.3 Ukončovací práce 

Při dosažení požadované délky výrubu dojde k přiblížení stroje na vzdálenost asi 300 mm 

od cílové jámy. Tlačná souprava se vypne, postup prací se zastaví, aby se z cílové jámy mohl 

provést kontrolní vrt pro ověření dosažené pozice stroje. Cílová jáma musí být připravena 

s dostatečnou časovou rezervou pro příjezd hloubícího štítu. Na pažení, v místě dojezdu stroje, se 

umístí dojezdový kruh s gumovým těsněním. Opět dojde k odstranění pažení a zatlačení stroje do 
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cílové jámy. Odtud se pomocí jeřábu vytáhne na povrch společně s veškerým strojním 

vybavením. Veškerá použitá technika se uloží do přepravních kontejnerů. 

 Z obou jam dojde k vytažení pažení, následně se jámy zasypou a zhutní. Toto tvrzení ale 

není vždy podmínkou. V závislosti na projektu se vyhloubené jámy mohou využít jako revizní 

šachtice. Většina mikrotunelovacích technologií o jakýchkoliv průměrech může překonat 

vzdálenosti přes 80 m s dostatečnou přesností. Tato znalost může ve značné míře snížit cenu celé 

stavby.  

 

Obr. 2 Řez startovací jámou 

2.4 Principy odtěžení rozpojené zeminy 

K tomu, aby čerpadla byla schopna zemní materiál dopravit na předem určené místo, se 

používá bentonitový výplach. Toto médium zároveň slouží ke chlazení celého systému. Suspenze 

putuje mikrotunelovacího stroje až do kalových nádrží na povrchu. Zde směs prochází přes 

vibrační síta, případně dalšími filtračními stupni.  

 Jedná se tedy o řízenou metodu s odtěžením zeminy, které lze rozdělit do tří způsobů 

z hlediska použitého technologického vybavení. 

2.4.1 Mikrotunelování s kontinuální dopravou šnekovým dopravníkem 

Jedná se o metodu zatlačování nebo vedení chráničky potrubí s kontinuálním rozpojováním 

a odtěžením pomocí šnekového dopravníku. Po zatlačení chráničky dochází k samotnému 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

16 

 

osazení potrubí. Řízení je zabezpečeno kloubovým spojením ocelového pláště mikrotunelovacího 

stroje. Dvě části stroje je možné navzájem vychýlit pomocí přímočarých hydromotorů. Ke 

směrovému navádění stroje slouží laserový paprsek, nesmí být odtěžovanou zeminou přerušen.  

Tato varianta se používá pro pokládku trub o profilu DN 250 až 1000 a délce vrtání do 150 

m. Délka vrtu je z velké části dána obrusností vrtné hlavy, která nelze během vrtání vyměnit. 

Mikrotunelování se šnekovým dopravníkem je možné uplatnit v soudržných i nesoudržných 

zeminách, pod hladinou podzemní vody pouze za použití těsnění a přetlaku vzduchu. 

Výhodou tohoto dvoufázového postupu je zabudování trub z plastů bez možnosti poškození 

během výstavby. 

2.4.2 Mikrotunelování s hydraulickou dopravou zeminy 

V dnešní době se především využívá k odtěžení hydraulických tlačných systémů. Výhodou 

tohoto odklizu zeminy je vysoký razící výkon 10 až 20 m/den. Odtěžení pomocí hydraulické 

dopravy se používá jak pro zeminy, tak i pro horniny. Zároveň nedochází ke vzniku poklesové 

kotliny díky okamžitému a plynulému podepření výrubového prostoru pláštěm mikrotunelovací 

soupravy, která ihned přebere zeminové tlaky. Maximální hydrostatický tlak pod hladinou 

podzemní vody je až 30 m. 

Možná nevýhoda může být způsobena doporučením minimálního nadloží 1,8 m, které by 

mělo představovat 2- až 3násobek průměru mikrotunelovacího stroje.  

2.4.3 Mikrotunelování systémem EPB 

Princip využívající porušenou zeminu z vývrtu, která zůstává v blízkosti rozpojovací hlavy. 

Zemina slouží jako protiváha tlaku vnějšího prostředí a teprve poté je odtěžována. 

V závislosti na druhu razícího stroje je možné rozlišit ražení v režimu „open mode“, ve 

kterém se nevyužívá rozpojená zemina a je hned po porušení odtěžena. Čelba si zachovává svou 

stabilitu, což je charakteristické pro soudržné zeminy. Dalším režimem je pak „close mode“, kdy 

je nutné použít pro stabilizaci i rozpojenou zeminu. Na čelbě dojde k vytvoření přetlaku, který je 

roven zeminovému a pórovému tlaku, což má za následek dočasné podepření výrubu. 

Oproti ostatním metodám odtěžování nedochází u této metody téměř k žádným poklesům 

povrchu, což je pro některá podzemní vedení v husté zástavbě klíčové. 
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Obr. 3 Princip vyrovnání zemních tlaků u EPB 

2.5 Využití mikrotunelovacích metod 

V současnosti se princip mikrotunelovacích metod využívá pro provádění kanalizačních 

sběračů, uličních stok a přípojek. Touto technologií se realizuje asi 90% kanalizační 

sítí – a to jak v České Republice, tak i ve světě. 

To ale neznamená, že se výhody mikrotuneláže nevyužívají i pro jiné typy podzemních 

staveb. V těchto případech se ale většinou jedná o kombinaci s jinou metodou. 

2.5.1 Výstavba inženýrských sítí  

Výstavba podzemních inženýrských sítí probíhá většinou v malých hloubkách pod 

povrchem – zpravidla do hloubky několika metrů. Specifikem zastavěných území (zejména 

centrálních částí starých historických měst) jsou geologické podmínky, které jsou v těchto 

hloubkách velmi složité a proměnlivé. Tato složitost je zapříčiněná mimo jiné i dlouhodobou 

antropogenní činností a vývojem města v různých historických obdobích. 

Bezvýkopové metody výstavby podzemních vedení jsou zpravidla dražší než výstavba v 

otevřených výkopech. Proto jsou u nás zatím používány převážně jen v intravilánech měst a obcí 

nebo na křižovatkách jejich tras s trasou frekventovaných dopravních magistrál, kde je prioritním 

zájmem nenarušený provoz dopravy, resp. ochrana životního prostředí. 

Mezi typické aplikace mikrotunelování patří výstavba plynových vedení, kabelových 

mikrotunelů, produktovodů, vodovodních řádů, drenážních sběračů a kanalizačních řádů. 
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Všechny výše uvedené druhy inženýrských sítí vyžadují specifické nároky na přesnost 

(některé vždy, jiné ne), trubní materiály (např. keramika, PE, litina) a těsnost spojů. Pro výstavbu 

kanalizačních řádů je nutné dodržovat přesný spád po celé délce, což mikrotunelování, mnohdy 

jako jediná technologie, splňuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ukázka protlačování s ručním odtěžením zeminy  

2.5.2 Technologie Pipe Roofing (Tubular roof & Trench) 

Jedná se o netypickou aplikaci mikrotunelování pro stabilizaci čelby výrubu pro omezení 

možnosti uvolnění zeminy do prostoru raženého tunelu. Mezi další výhody kombinací metod pipe 

roofingu a následného ražení patří redukce poklesu povrchu. 

Metoda byla poprvé použita v Evropě pro stavbu stanice metra v Antverpách v 60. letech 

20. století. V současnosti se technologie Pipe Roofing využívá při ražbě tunelů metodou NRTM 

ve špatných geotechnických podmínkách jako například městská prostředí s nízkým nadložím 

nebo pro sanaci havárií tunelů. Princip metody je založen na speciálních postupech vrtání a 

vyztužování horninového prostředí pomocí nejčastěji ocelových trub do DN. Druhou možností je 

využití i klasických vrtacích strojů, kdy se do vývrtů umisťují ocelové bezešvé trouby vyplněné 

prostým nebo armovaným betonem. 
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Obr. 5 Způsob stabilizace tunelů pomocí technologie Pipe Roofing 

Ve střední Evropě se pro technologii pipe-roofing používají ocelové trouby vnějších 

průměrů 76 mm, 89 mm, 114 mm (nejčastěji) nebo 139 mm, s tloušťkou stěny 5-10 mm.  

Jednotlivé trouby jsou spojeny šrouby nebo svary a jsou instalovány souběžně s vrtáním, obvykle 

v klenbě budoucího tunelu, pod úhlem 4-6°. 

Podle způsobu umístění trub okolo výrubu můžeme rozlišovat uspořádání do 2 skupin: 

 Tvar „brány“ (Gate typed arrangement) 

 Tvar „koňské podkovy“ (Horse-shoe typed arrangement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Schéma umístění trub okolo výrubu [5] 
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Dále pak můžeme rozlišit mezi systémem bez zámků nebo se zámky, které slouží pro 

přesnější vedení a umístění jednotlivých podélně kladených trub. Tento druhý způsob se však 

nákladnější a vyžaduje větší důraz na přesné osazení. 

2.6 Výhody a nevýhody technologie mikrotunelování 

Obecně se dá říci, že nevýhody i výhody mikrotunelování jsou do určité míry shodné 

s ostatními bezvýkopovými technologiemi [6]. 

Mezi nevýhody patří: 

1. Podstatné omezení použitelnosti dané geologickými podmínkami (útvary o tlačné 

pevnosti nad 15 MPa, výskyt bludných balvanů). 

2. Možný výskyt neočekávaných překážek vlivem antropogenní činnosti (staré 

larsenové stěny, nevybuchlá munice). 

3. Vysoká pořizovací cena kompletního zařízení technologie. 

4. Neefektivní použití pro malé, krátké projekty nebo lomené úseky. 

5. Nutná technologická přestávka v zimním období vlivem teplot pod bodem mrazu. 

6. Změna napjatosti zemního prostředí v závislosti na čase vedoucí k uzavírání 

pozastavené ražby profilu a vyšším nárokům na tlačnou soupravu. 

7. Degradace těženého materiálu smícháním s bentonitovým výplachem. 

8. Směrové vedení závislé na výskytu již instalovaných inženýrských sítí. 

9. Složitost provádění přípojek. 

 

 

Obr. 7 Možnosti napojení kanalizační přípojky při mikrotunelování [6]  
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Mezi výhody patří: 

1. Vysoká prováděcí rychlost, která se pohybuje okolo 1 m/h pro jakýkoliv průměr.  

2. Klade menší nároky na množství potřebných lidí pro samotnou výstavbu, což 

snižuje náklady na pracovní síly.  

3. Snížení emisí souvisejících s výstavbou oproti klasickým technologiím otevřených 

výkopů a ražených štol asi o 80 %. 

4. Menší míra prašnosti a hlučnosti oproti jiným metodám. 

5. Šetrnost k životnímu prostředí – neporušení povrchu a zeleně. 

6. Minimální negativní projevy na povrchu a s tím související poškození nadzemních 

objektů i křížených podzemních vedení. 

7. Minimální vliv na režim podzemních vod 

8. Odpadají poruchy potrubí způsobené technologickou nekázní při výstavbě 

otevřeným výkopem. 

9. Velká míra přesnosti provádění i na delších úsecích podzemního vedení. 

Mikrotunelování nabízí řadu výhod, jak už v samotné podobě nebo v kombinaci s ostatními 

technologiemi ražení. V současné době se stále více využívá výhod kombinací s jinými prvky  

a dá se předpokládat, že tento trend se do budoucna bude vyskytovat stále častěji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukázka zajištění klenby s nízkým nadložím metodou Tubular roof & Trench 
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3 Geotechnická charakteristika lokality na ulici Husarově 

v Ostravě 

Předmětem řešené lokality je ulice Husarově v Ostravě. Dle správního členění spadá tato 

oblast do Moravskoslezského kraje, konkrétně do okresu Ostrava-jih, obce Ostrava, katastrálního 

území Výškovice. Převážná část navrhované trasy kanalizačního sběrače je situována v údolní 

nivě Výškovického potoka cca 1 km východním směrem od Polanského lesa. Přibližně 0,5 km 

směrem na západ od řešené lokality se nachází dvě ochranná pásma vodního zdroje, konkrétně 

pod názvy Paseka a Na Studni. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Vymezení lokality ulice Husarova v Ostravě 

3.1 Geomorfologie lokality 

Zájmová oblast spadá dle Czudka [7] do provincie Západní Karpaty, soustavy VIII 

Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy VIIIB Severní vněkarpatské sníženiny, celku VIIIB-1 

Ostravská pánev a okrsku VIIIB-1-e Novobělská rovina. 
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Z geomorfologického hlediska je území geneticky spjato s akumulací glacigenních, 

fluviálních a eolických sedimentů v kvartéru na vápnité jíly miocénní předhlubně. Pokryv oblasti 

tvoří eolické sedimenty, konkrétně sprašové jíly, který prošel výraznými změnami 

geomorfologické hranice a tvaru původního reliéfu. Vlivem fluviální činnosti toků v holocénu  

a výrazné antropogenní činnosti dotvořily tyto aspekty současný geomorfologický ráz krajiny, 

který lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu s nadmořskou výškou terénu v rozmezí od 

226 až 232 m n. m. Místní reliéf trasy stavby je mírně nakloněn ve směru roviny svažující se 

západním směrem a procházející údolím Výškovického potoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Geomorfologická mapa členění ČR, list č. 15 s vyznačeným zájmovým územím [8]   

3.2 Geologické poměry 

Podle regionálně-geologického hlediska patří oblast do celku předhlubní karpatských 

příkrovů. V podloží kvartérních sedimentů se nalézají vápnité jíly pokrývající povrch svrchního 

karbonu v produktivním vývoji. 

Hluboké předkvartérní podloží se skládá z hornin ostravského souvrství (pískovce, slepence 

prachovce a jílovce proložené uhelnými slojemi). Povrch těchto hornin se nachází cca 200 až  

350 m pod terénem. 

Přímé předkvartérní podloží (ostravský neogén – terciér) je tvořeno sedimenty miocenního 

stáří. Konkrétně se jedná převážně o vápnité jíly zelenošedé až modrošedé barvy s proměnným 

obsahem karbonátů. Většinou obsahují prachovou až jemně písčitou příměs, rovnoměrně 

rozptýlenou nebo koncentrovanou do tenkých lamin o mocnosti 1 cm. V souvrství vápnitých jílů 

jsou vyvinuty nepravidelné a neprůběžné vložky jemnozrnných písků s prachovitou příměsí. 
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Kvartérní pokryv vznikl jako komplex sprašových, fluviálních, glacifluviálních  

a glacigenních sedimentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Výřez z geologické mapy 1:50 000 znázorňující zájmovou oblast 

Stanovení geologických poměrů v prostoru okolo projektované stavby bylo ověřeno 

realizovaným průzkumem do hloubky 4,0 m. Zeminové prostředí je od povrchu terénu tvořeno 

navážkami s příměsí haldoviny a cihel. V podloží se nachází sprašové hlíny, které mají charakter 

písčitého jílu až jílu s příměsí písku. Spodní kvartérní sedimentace je tvořena žlutými a šedými 

písčitými jíly povodňového charakteru (náplavové hlíny) s výskytem zajílovaných štěrků  

a štěrkopísků. Jedná se o fluviální a glacifluviální uloženiny s mocností 1,4 až 4,1 m nacházející 

se v údolní nivě Výškovického potoka. Podloží kvartérních uloženin se skládá z neogenních 

sedimentů tuhých vápnitých jílů šedé barvy v hloubce 3,2 až 3,6 m. Tato hloubka se výrazně liší 

od předpokládané, která byla z archivních údajů vrtné prozkoumanosti v západní části zájmové 

oblasti stanovena na hloubku 5,0 až 5,5 m. Na kvartérní sedimentaci se podílejí sprašové hlíny, 

fluviální, glacifluviální a antropogenní uloženiny. 

Geologická stavba v údolí Výškovického potoka byla určena průzkumnými vrty IJV-1, 

IJV-2 a z archivních údajů vrtů S-224 až S-228, 1, 2, Vrt-2, Vrt-4 a Vrt-5 (viz. Příloha 1). 
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Tab. 1 - Geologický profil oblasti fluviálních sedimentů - rajón Fn 

 

Tab. 2 - Geologický profil oblasti sprašových hlín - rajón Lp 

Tab. 3 - Geologický profil oblasti glacifluviálních sedimentů - rajón Gf 

Báze vrstvy [m] Geologický popis ČSN 73 1001 ČSN 73 3050 HPV [m] 

1,4 Kvartérní antropogenní sedimenty Y 3 až 4 - 

5 
Kvartérní glacfluviální sedimenty: G3, G4, G5,  

S3, S4, F4) 
2 až 4 5,3 

hlíny, jíly, písky a štěrky 

nezjištěno Neogenní sedimenty: vápnité jíly F6 3 - 

Báze vrstvy [m] Geologický popis ČSN 73 1001 ČSN 73 3050 HPV [m] 

1,0 - 1,4 Antropogenní sedimenty: navážky Y 3 až 4 - 

3,2 - 5,5 

Fluviální sedimenty: převážně hlinité 

F4, F6, G5 3 až 4 
1,2 až 

1,6 a jílovité sedimenty, zajílované písky, 

s proplástky hlinitých štěrků 

nezjištěno Neogenní sedimenty: vápnité jíly F6 3 - 

Báze vrstvy [m] Geologický popis ČSN 73 1001 ČSN 73 3050 HPV [m] 

0,6 Kvartérní antropogenní sedimenty Y 3 až 4 - 

3,8 
Kvartérní polygenetické sedimenty: 

F6 3 - 
sprašové hlíny 

9,8 
Kvartérní glacigenní sedimenty: G3, G4, G5, 

S4, F4 
2 až 4 - 

jíly, písky a štěrky 

nezjištěno Neogenní sedimenty: vápnité jíly F6 3 - 
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3.3 Hydrogeologické poměry 

Podle hydrogeologického rajónování patří širší okolí zájmové oblasti do skupiny rajónů 15 

Kvartérní sedimenty v povodí Odry a rajónu 156 Glacigenní sedimenty Podbeskydské 

pahorkatiny a Ostravské pánve. Rajón je součástí dílčího povodí 2-01-01 řeky Odry. 

Nadloží kolektoru je tvořeno fluviálními a při povrchu sprašovými hlínami. Plošné 

rozšíření těchto zemin je vlivem antropogenní činnosti značně narušeno na horizontu. V současné 

době se dá tento horizont považovat za nesouvislé nadloží poloizolátoru až izolátoru štěrkového 

kolektoru a tím omezuje přímou infiltraci srážkových. Koeficient filtrace pro tento horizont se 

pohybuje v řádech X
.
10

-6 
m/s až X

.
10

-8 
m/s. Přesto dochází na zájmové oblasti k doplňování 

podzemních vod z atmosférických srážek i vlivem břehové infiltrace z povrchové vodoteče. 

Kolektor mělkého oběhu podzemních vod je tvořen průlinovým prostředím kvartérních 

štěrků, štěrkopísků a písků glaciálního a fluviálního původu. Tyto klastické sedimenty vytvářejí 

systém umožňující cirkulaci podzemních vod. Propustnost kolektoru je zde charakterizována 

koeficientem filtrace řádově X
.
10

-4 
m/s až X

.
10

-6 
m/s. Na základě této vlastnosti lze přítoky do 

stavební jámy v místě výskytu zvodnění (zejména v západní části zájmové oblasti) odhadovat na 

hodnotu přibližně 0,5 l/s až 1 l/s na 50 m délky výkopu. Naopak ve východní části se zvodněné 

vrstvy vyskytovat nemusí. Předpokládaný výskyt podzemní vody ve výkopu viz. Příloha 1.  

Báze kolektoru a hydrologického počevního izolátoru je většinou tvořena terciérními 

sedimenty vápnitých jílů. Lokálně se vyskytují jemnozrnné glacilakustrinní sedimenty písčitých 

jílů a jílovitých písků uložených na souvrství vápnitých jílů terciérního stáří. Negativně se může 

výskyt těchto sedimentů projevit při vytvoření lokální napjatosti hladiny podzemních vod uvnitř 

souvrství kolektoru, kde může docházet ke vzniku hydrologického poloizolátoru až izolátoru. 

Hlouběji v podloží se nalézá hydrogeologický kolektor tvořený elsterskými písčitými 

sedimenty, které vyplňují subglaciální depresi zahloubenou až několik desítek metrů do miocénu. 

Podloží pískoštěrkového kolektoru se skládá z nepatrně propustných vápnitých jílů neogénu, 

přesněji miocénu. Sedimenty vytvářejí hydraulický izolátor o mocnosti od desítek metrů až téměř 

sto metrů s koeficientem filtrace od X
.
10

-9 
m/s až X

.
10

-11 
m/s. 

Na trase západní části kanalizace, procházející údolní nivou Výškovického potoka, se 

ustálená hladina podzemní vody vyskytuje od 0,80 do 2,20 m pod terénem. Ve východní části 

zájmové oblasti byl realizován vrt IJV-2, ve kterém nebyl výskyt kvartérní zvodně zaznamenán. 
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Směr proudění podzemní vody v zájmové oblasti má tendenci směrovat na západ, směrem 

k regionální erozní bázi tvořené tokem Odry v souladu s orientací údolí Výškovického potoka. 

Směr proudění není stálý – lokální odchylky jsou vyvolány vlivem styku vymezených oblastí 

s rozdílným vývojem kvartérní sedimentace. V jihozápadní části zájmové oblasti je lokální směr 

na rozhraní údolních fluviálních sedimentů s oblastí glacifluviálních sedimentů odchýlen směrem 

k místní erozní bázi tvořené tokem Výškovického potoka proudění směřuje severozápadně. 

Tab. 4 – Naražené a ustálené hladiny podzemní vody v zájmovém území 

3.4  Inženýrskogeologické poměry 

Dle mapy inženýrsko-geologického rajónování se na skladbě zájmové oblasti nacházejí 

rajóny, které lze dle archivních a nově realizovaných průzkumných vrtů rozdělit do pěti hlavních 

geotechnických typů z pohledu inženýrsko-geologických poměrů. 

 

 

 

Vrt 
Terén 

(m. n. m.) 
HPV - naražená 

(m p. t.) 
HPV - naražená 

(m n. m.) 
HPV - ustálená 

(m p. t.) 
HPV - ustálená 

(m n. m.) 

Prostor údolní nivy Výškovického potoka 

IVJ-1 227,97 2,00 225,97 2,20 225,77 

IVJ-2 231,30 - - - - 

S-223 226,50 3,00 223,50 0,80 225,70 

S-224 226,10 3,10 223,00 1,20 224,90 

S-225 226,00 3,00 223,00 0,90 225,10 

S-226 225,90 2,10 223,80 1,20 224,70 

S-227 226,40 2,00 224,40 1,50 224,90 

S-228 226,30 2,50 223,80 1,60 224,70 

V-37 226,40 6,90 219,50 1,20 225,20 

Okolní vyvýšený prostor 

1 230,13 4,70 225,43 3,20 226,93 

2 227,10 1,00 226,10 0,20 226,90 

3 234,37 5,50 228,87 5,30 229,07 

4 234,98 6,30 228,68 5,60 229,38 

5 234,20 - - 5,40 228,80 

29 237,32 3,20 229,67 2,30 230,57 

Vrt-2 232,87 3,20 229,67 2,30 230,57 
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Tab. 5 - Klasifikace rajónů zájmové oblasti dle ČSN včetně těžitelnosti [9], [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Antropogenní navážky 

Zemina vystupují na povrch je převážně tvořena hlinitou frakcí, často charakteru jílovitých 

hlín, s kamenitou příměsí (nejčastěji haldovinou a cihlami). Výskyt antropogenních navážek je 

rozšířen v celém prostoru zájmové oblasti. Mocnost se pohybuje okolo 0,3 až 2,0 m. Vzhledem 

k proměnlivosti celé vrstvy nelze jednoznačně určit půdně – mechanické vlastnosti 

reprezentativní zeminy. Těžitelnost lze předpokládat v rozsahu tříd 2 až 4 v závislosti na 

charakteru navážek a příměsi haldového materiálu. 

3.4.2 Rajón polygenetických sprašových sedimentů (Lp) 

Rajón zabírá téměř celé zájmové území. Je tvořen sprašovými hlinitými, hlinitokamenitými 

a kamenitohlinitými sedimenty, které představují středně únosné základové půdy s převládající 

tuhou konzistencí a nízkou až střední plasticitou, vytvářejí středně propustné uloženiny. 

Tab. 6 – Půdně - mechanické vlastnosti reprezentativních zemin-  rajón Lp  

F6 CI (F6 CL) - jíl se střední (nízkou) plasticitou, 

 třída těžitelnosti 3 dle ČSN 73 3050 
 Poissonovo číslo ν= 0,40   

Převodní součinitel ß ß= 0,47   

Objemová tíha ɣ= 21,0 kN/m3 

Modul přetvárnosti Edef= 3 až 6 MPa 

Soudržnost totální cu= 50 kPa 

Úhel vnitřního tření 
totální 

 φu=  0 ° 

Soudržnost efektivní cef= 8 až 16 kPa 

Rajón 
ČSN 73 1001 ČSN 73 3050 

třída třída symbol 

Lp F6 CL 2 až 3 

Fn 

F6, F3 - F4 CL, OL 

2 až 3 S3 - S5 SM, ML 

G2 - G4 GW, GP 

Gf 

S2 - S5 SP, SM, SC 

2 až 4 G2 - G3 GP 

F3 - F4 ML 
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3.4.3  Rajón náplavu nížinných toků (Fn)  

Zaujímající prostor v údolí Výškovického potoka. Svrchní část komplexu fluviálních 

sedimentů je vyvinuta převážně z hlinitých a jílovitých uloženin. Nižší části jsou tvořeny v malé 

mocnosti štěrky s příměsí jemnozrnného materiálu (hlíny a jílu). Jejich konzistence je měkká až 

tuhá. Tato vrstva je pro potřeby realizace stavby nejdůležitější, proto byly odebrány v rámci 

průzkumných prací poloporušené vzorky z vrtů IJV-1 v hloubce 1,1 až 1,8 m a z vrtu IJV-2 

v hloubce 2,5 až 2,9 m pod terénem. Laboratorně byly zjištěny následující parametry: 

Tab. 7 – Laboratorní rozbor fluviálních sedimentů – rajón Fn  

F6 CL - jíl s nízkou plasticitou 

Přirozená vlhkost wn= 23,98 až 24,57 % 

Objemová hmotnost vlhké zeminy ρn= 1,94 až 2,05 g/cm3 

Objemová hmotnost vysušené zeminy ρd= 1,56 až 1,65 g/cm3 

Zdánlivá hustota částic  ρs= 2,68 až 2,72 g/cm3 

Mez plasticity zemin wP= 17,20 až 17,40 % 

Mez tekutosti zemin wL= 31,00 až 35,00 % 

Index plasticity IP= 13,80 až 17,60 % 

Index konzistence IC= 0,21 až 0,59   

Pórovitost n= 39,50 až 41,61 % 

Stupeň nasycení Sr= 0,90 až 1,00   

 

Součástí rajónu náplav nížinných toků Fn jsou i další zeminy charakterizovány opět jako jíl 

s nízkou a střední plasticitou (F6 CL a F6 CI). 

Dále se v něm vyskytují i nesoudržné zeminy, které lze charakterizovat takto: 

Tab. 8 – Půdně - mechanické vlastnosti reprezentativních zemin -  rajón Fn 

F6 CI - jíl se střední plasticitou, 

 

F4 CS - jíl písčitý, 

třída těžitelnosti 3 dle ČSN 73 3050 
 

třída těžitelnosti 3 dle ČSN 73 3050 

Poissonovo číslo ν= 0,40   
 

Poissonovo číslo ν= 0,35   

Převodní součinitel ß ß= 0,47   
 

Převodní součinitel ß ß= 0,62   

Objemová tíha ɣ= 21,0 kN/m3 

 

Objemová tíha ɣ= 18,5 kN/m3 

Modul přetvárnosti Edef= 3 až 6 MPa 
 

Modul přetvárnosti Edef= 4 až 6 MPa 

Soudržnost totální cu= 50 kPa 
 

Soudržnost totální cu= 50 kPa 

Úhel vnitřního tření totální φu= 0 ° 
 

Úhel vnitřního tření totální  φu=  0 ° 

 
Soudržnost efektivní cef= 10 až 18 kPa 

Soudržnost efektivní cef= 8 až 16 kPa 
 

Úhel vnitřního tření totální  φef=  22 až 27 ° 
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S4 SM – písek hlinitý, 

 

G4 GM – štěrk hlinitý, 

třída těžitelnosti 2 dle ČSN 73 3050 

 

třída těžitelnosti 3 až 4 dle ČSN 73 3050 

Poissonovo číslo ν= 0,25   
 

Poissonovo číslo ν= 0,30   

Převodní součinitel ß ß= 0,83   
 

Převodní součinitel ß ß= 0,74   

Objemová tíha ɣ= 19,0 kN/m3 

 

Objemová tíha ɣ= 19,0 kN/m3 

Modul přetvárnosti Edef= 80 až 90 MPa 
 

Modul přetvárnosti Edef= 60 až 80 MPa 

Soudržnost efektivní cef= 0 kPa 
 

Soudržnost efektivní cef= 0 až 8 kPa 

Úhel vnitřního tření  
efektivní 

φef= 30 až 35 ° 

 

Úhel vnitřního tření  
efektivní 

φef= 30 až 35 ° 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Rajón glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů (Gf) 

Souvrství sedimentů je ve svrchní části tvořeno převážně jemnozrnnými sedimenty šedé, 

žlutošedé až rezavé barvy. Jejich konzistence je převážně tuhá. V nižších částech souvrství 

převažují hrubozrnné sedimenty (štěrky s příměsí jemnozrnného materiálu a písky). Poloha 

těchto sedimentů je při západním okraji zájmové oblasti a nezasahují přímo do trasy projektované 

stavby. V rajónu se vyskytují jíl písčitý (F4 CS), písek jílovitý (S5 SC) a štěrk jílovitý (G5 GC). 

Tab. 9 – Půdně - mechanické vlastnosti zjištěné zeminy -  rajón Gf 

S5 SC – písek jílovitý, 

třída těžitelnosti 2 dle ČSN 73 3050 

Poissonovo číslo ν= 0,35   

Převodní součinitel ß ß= 0,62   

Objemová tíha ɣ= 18,5 kN/m3 

Modul přetvárnosti Edef= 4 až 6 MPa 

Soudržnost totální cu= 50 kPa 

Úhel vnitřního tření totální φu= 0 ° 

Soudržnost efektivní cef= 10 až 18 kPa 

Úhel vnitřního tření efektivní φef=  22 až 27 ° 
 

G5 GC – štěrk jílovitý, 

 třída těžitelnosti 3 až 4 dle ČSN 73 3050 
 Poissonovo číslo ν= 0,30   
 Převodní součinitel ß ß= 0,74   
 Objemová tíha ɣ= 19,5 kN/m3 

 Modul přetvárnosti Edef= 40 až 60 MPa 
 Soudržnost efektivní cef= 2 až 10 kPa 

 Úhel vnitřního tření  
efektivní 

φef= 28 až 32 ° 
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3.4.5 Neogenní jílovité sedimenty 

Vrstva jílovitých sedimentů se především skládá ze slabě prachovitých a slabě písčitých 

vápnitých jílů, které ve svrchních polohách obsahují valouny štěrku. Tyto sedimenty se nacházejí 

v hloubkách 3,2 m až 5,5 m pod terénem v trase zájmového území kanalizačního sběrače. 

Převládající zeminou je jíl s nízkou plasticitou (F6 CL). 

3.5 Výsledky realizovaných průzkumných prací 

Nejdůležitějším zdrojem pro potřeby návrhu stavby byl archiv Geofondu. Rešeršní činností 

byly v databázi vrtné prozkoumanosti zjištěny inženýrskogeologické posudky, které byly 

realizovány v minulosti v blízkém okolí plánované stavby. Konkrétně se jednalo o souřadnice 

průzkumných objektů včetně jejich profilů, geotechnických charakteristik zemin a zaměřených 

úrovní hladin podzemní vody. Situační plán prozkoumanosti zájmové oblasti viz. Příloha 1. 

3.5.1 Vrtné práce 

Umístění průzkumných vrtů souviselo s potřebami stavby. Došlo k omezení počtu 

průzkumných vrtů vlivem nepřístupnosti terénu pro vrtnou soupravu. Dalším důvodem bylo 

vyloučení střetu vrtných prací s podzemním vedením inženýrským sítím. Z výše uvedených 

důvodu byly realizovány pouze 2 z původně plánovaných 3 vrtů pod označením IJV-1 a IJV-2. 

Do vrtu IJV-1 byla kvůli odběru vzorku podzemní vody umístěna PVC zárubnice o 

průměru 110 mm se štěrbinovou perforací v rozmezí hloubek 0,5 m až 4,0 m pod povrchem. 

Z vrtu IJV-1 (IJV-2) byly odebrány poloporušené vzorky jílovitých sedimentů z hloubky 1,6 až 

1,8 m (2,5 až 2,7 m) pod terénem. Geologická dokumentace obou vrtů viz. Příloha 2. 

3.6 Výsledky inženýrsko geologického průzkumu 

Průzkum ukázal výskyt převážně antropogenních navážek (třída Y s třídou těžitelnosti  

3 až 4) a fluviálních sedimentů (třídy F4, F6, S4, G4, G5 s třídou těžitelnosti 2 až 4). V menší 

míře se na trase budoucí kanalizace nacházejí vápnité jíly, organické zeminy a sprašové 

sedimenty (třída F6 s třídou těžitelnosti 3). Největší zastoupení ale mají hlinité a jílovité zeminy, 

v západní části pak zvodnělé písky a štěrky. Mocnost jednotlivých vrstev je značně kolísavá. 

Vlivem přítomnosti štěrků a písků lze předpokládat přítoky do 1 l/s. Ustálená HPV se 

pohybuje mezi 0,80 až 2,20 m pod terénem. 
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4 Vyhodnocení projektové dokumentace 

Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Renatou Fukovou, k datu 09/2011 [11]. 

Realizace prodloužení kanalizačního sběrače na ulici Husarově v Ostravě Výškovicích je 

nezbytná pro zlepšení životního prostředí v této lokalitě. Odpadní vody ze všech nemovitostí 

v řešeném spádovém území jsou vypouštěny do Výškovického potoka. Jsou nedostatečně čištěny 

nebo nejsou čištěny vůbec. Cílem stavby je zachytit tyto splaškové odpadní vody a přepojit 

jednotnou kanalizaci z ulice Husarova do navržené stoky. Stavbou dojde k napojení 

kanalizačního systému na ČOV, dojde k řádné likvidaci odpadních vod a výraznému snížení 

znečištění vody ve Výškovickém potoce. 

4.1 Směrové řešení projektu 

Celá trasa se podle projektu nachází jižně od ulice Husarova v Ostravě – Výškovicích a 

částečně kopíruje Výškovický potok. Na západním konci vznikne napojení na již stávající 

kanalizaci, východní konec kanalizace je ohraničen ulicí Na Rybníčkách. 

 

Obr. 12 Výřez z projektové dokumentace trasy kanalizačního sběrače [20] 

Celý projekt je rozdělen do tří úseků pod označením D XII, D XII-1 a D XII-2 o celkové 

délce 503,45m. Trasa se bude realizovat v území, které lze charakterizovat jako intravilán 

s plošnou zástavbou rodinnými domy a omezenou přístupností pro realizaci stavby. Z toho 
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důvodu se uvažuje použít pro část kanalizačního sběrače technologie mikrotunelování 

v kombinaci s výstavbou v otevřeném výkopu. Situační výkresy celé stavby viz. Příloha 3. 

4.1.1 Úsek D XII 

Trasa prodloužení kanalizačního sběrače pod označením D XII dle Generelu kanalizace 

města Ostravy a investičního záměru OVaK a. s. je dána jedinou možnou variantou umístění 

situovanou v městském obvodu Ostrava – Jih. Na severu je stavba ohraničena ulicí Husarova, na 

jihu Výškovickým potokem a na východě ulicí na Rybníčkách. Sběrač D XII bude napojen na 

stávající kanalizaci před benzínovou pumpou u ulice Proskovická.  

Na trase úseku stoky D XII se počítá s vybudováním jedenácti šachet o délce 461,95 m.  

Projekt počítá s použitím otevřeného paženého výkopu pro úsek mezi šachtami Š1 až Š11. 

4.1.2 Úsek D XII-1 

Úsek D XII-1 bude sloužit pouze jako odlehčovací stoka pro odvod dešťové vody 

z přepadového žlabu vírového separátoru do zatrubněného Výškovického potoka, který bude 

vybudován jako samostatný objekt. Délka odlehčovací stoky bude 9,80 m a do stávající šachty 

ŠD-st. bude napojena přes nově vybudované spádiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Úsek D XII-1 včetně vírového separátoru [20] 
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4.1.3 Úsek D XII-2 

Vybudování škrtící stoky pod označením D XII-2 je nezbytné pro odvedení splaškové 

odpadní vody z řadových domků na ulici Husarova dále do úseku D XII. Trasa stoky bude přímá 

a po celé své délce bude umístěna v zahradě parcely č. 219/5, což může být pro tento úsek 

problém. Její délka bude 31,70 m a do úseku D XII bude napojena přes šachtu Š8. V severním 

konci bude vybudována šachta Š13, která bude sloužit jako soutoková šachta odvádějící stávající 

dešťovou a splaškovou kanalizaci z přilehlých rodinných domů. 

 

Obr. 14 Úsek D XII-2 [20]  

4.2 Výškové řešení 

Veškeré nově realizované úseky kanalizačního sběrače budou podle projektu gravitační. 

Minimální spád stoky D XII bude 0,5 %, spád škrtícího úseku D XII-2 0,3 %. Niveleta potrubí 

bude zohledňovat rozložení terénu, hloubky již stávající kanalizace, na kterou přijde stoka D XII 

napojit a hloubky křížených podzemních inženýrských sítí. Vlivem těchto faktorů je hloubka dna 

potrubí v úseku mezi šachtami Š7 až Š11 je projektem určena na hodnoty 1,59 m až 3,30 m. 
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V úseku usazení vírového separátoru dochází ke křížení s nadzemním horkovodem a bude 

zde provedeno dosypání terénní prohlubně do výšky max. 1,50 m nad rostlý terén.  

4.3 Kapacita a trubní materiál 

Jmenovitá světlost použitých trub firmy HOBAS se bude pohybovat od DN 250 až po DN 

600. Jmenovité světlosti byly stanoveny na základě hydrotechnických výpočtů [11]. Potrubí 

kanalizace od napojení na stávající kanalizaci po šachtu Š2 bude DN 300. Škrtící trať šachty pro 

vírový separátor bude DN 250. Od vírového separátoru směrem na východ bude potrubí DN 600, 

DN 500 a DN 400. Odlehčovací stoka D XII-1 bude DN 600. 

Vlivem ztížených podmínek pro pokládku budou v úsecích D XII a D XII-1 použity trouby 

z odstředivě litého sklolaminátu vyrobeny dle platných norem a odpovídajících parametrů.   

Do otevřeného výkopu bude podle projektu použito trub SN 10 000, PN 1, délky 6 m, a to:  

DN 250 (D 272 x 7,0), DN 300 (D 324 x 8,2), DN 400 (D 427 x 10,3), DN 500 (D 530 x 12,4)  

a DN 600 (D 616 x 14,4). 

Pro úsek realizovaný bezvýkopovou technologií bude použito trub PN 1, délky 3 m, a to: 

SN 100 000 - DN 400 (D 427 x 19) a SN 80 000 - DN 500 (D 530 x 23). 

Úsek D XII-2 bude realizován z potrubí PP SN 10 – DN 250. 

Tab. 10 – Technické parametry projektovaného kanalizačního sběrače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení 
Jmenovitá 

světlost [mm] 
Materiál Délka [m] 

Stoka D XII 

DN 600 sklolaminát 2,80 

DN 500 sklolaminát 185,00 

DN 400 sklolaminát 115,55 

DN 300 sklolaminát 44,80 

DN 250 sklolaminát 113,80 

Stoka D XII-1 DN 600 sklolaminát 9,80 

Stoka D XII-2 DN 250 polypropylen 31,70 

Délka úseku D XII [m] 461,95 

Celková délka [m] 503,45 
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4.4 Technologická realizace projektu 

Projekt stanovil pro realizaci kanalizace využití otevřeného výkopu v kombinaci s využitím 

bezvýkopových technologií – řízeného horizontálního vrtání nebo mikrotunelování. 

4.4.1 Pokládka kanalizace otevřeným výkopem 

Kladení úseku D XII otevřeným výkopem bude velmi ztíženo okolními podmínkami. 

Konkrétně bude nutno demontovat oplocení soukromých pozemků a také plechovou boudy na 

parcele č. 216. V rámci pokládky stoky D XII-2, která bude situována v zahradě parcely č. 219/5 

bude provedena demontáž zámkové dlažby v ploše 20 m
2
, kdy tato bude po provedení pokládky 

potrubí uvedena do původního stavu. 

Dále při pokládce bude potrubí uloženo pod hladinu podzemní vody, kdy bude nutné trvalé 

čerpání vody ze stavební rýhy. Převážná část potrubí bude kladena v zahradách s velmi 

omezenými prostorovými podmínkami, ve kterých bude omezený příjezd stavební techniky. 

Na základě původní projektové dokumentace správců sítí bylo zjištěno, že v místě stavby 

otevřeným výkopem dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi – konkrétně podzemní vedení 

nízkého napětí nebo středotlakého plynovodu DN 300. 

4.4.2 Pokládka kanalizace bezvýkopově 

Stoka D XII mezi šachtami Š7 až Š11 bude položena v soukromých zahradách pomocí 

bezvýkopové technologie řízeného mikrotunelování. Úsek je rozdělen do čtyř samostatných úsek, 

vždy od jedné šachty trasy ke druhé. Velikost startovacích jam byla stanovena projektantkou na 

4,00 x 3,50 m, prohloubení dna jam 0,40 m pod niveletu potrubí. Velikost cílové jámy pak na 

2,00 x 2,00 m. 

Tab. 11 – Technické parametry úseků stoky D XII 

Označení úseku 
Jmenovitá 

světlost [mm] 
Délka [m] Sklon [%] 

Š7 - Š8 DN 500 37,00 0,71 

Š8 - Š9 DN 500 31,00 0,71 

Š9 - Š10 DN 400 42,00 1,40 

Š10 - Š11 DN 400 27,00 1,40 
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5 Návrh technologie mikrotunelování 

Vytvořený projekt uvažuje s použitím bezvýkopových technologií pouze pro menší část 

realizace kanalizačního sběrače. Cílem této kapitoly je ale vytvořit návrh bezvýkopové 

technologie pro realizaci kanalizace po celé její délce.  

Prvním krokem je správná volba bezvýkopové technologie pro úspěšnou, a pokud možno 

bezproblémovou, realizaci stavby. Do úvahy, kterou bezvýkopovou technologii zvolit, patří 

řízeného horizontální vrtání, směrové vrtání (anglicky HDD) a mikrotunelování. Pro rozhodnutí, 

kterou z výše uvedených metod použít, poslouží následující diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Proces výběru bezvýkopové technologie [6] 
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Celá trasa kanalizačního sběrače bude fungovat gravitačně, tudíž musí být položena po celé 

své délce v přesném sklonu 0,5 %, respektive 0,3 %. Navržená vzdálenost šachet, na úseku 

realizovaných bezvýkopovou technologií, se pohybuje od 27,00 m do 42,00 m (viz. Tab. 11). 

Hladina podzemní vody může dosahovat až 0,2 m pod povrch. Kanalizace bude procházet přes 

zahrady rodinných domů bez výskytu objektů náchylných na pokles povrchu. Geologické 

prostředí na trase stavby je tvořeno fluviálními sedimenty. Konkrétně se jedná o štěrky hlinité a 

jílovité, písky hlinité, přes hlíny písčité až po jíly s nízkou plasticitou. Vlivem výskytu 

propustnějších zemin, vytvářející kolektor, a blízkosti Výškovického potoka se trasa bude 

realizovat ve zvodnělém prostředí pod hladinou podzemní vody (viz. Příloha 1 a Tab. 4). 

Řízené horizontální vrtání je metoda vhodná do suchých až vlhkých zemin. Jelikož HPV 

může místy dosahovat až k povrchu a ve větší délce trasy se předpokládá výskyt zvodnělých 

zemin, je tato bezvýkopová metoda pro náš případ nevhodná. 

Vzhledem k dodržení malého spádu musíme vyloučit použití směrového vrtání, protože 

podle rozhovoru s odborníky na téma využití směrového vrtání pro sklon potrubí 0,3% není 

možné pomocí této technologie dodržet tento spád. Metodou HDD je možné přesně vrtat se 

sklonem min. 2%. 

Z výše uvedených hledisek je tedy nejvhodnější použít technologii mikrotunelování. Při 

návrhu technologie mikrotunelování je nutné řídit se určitými pravidly, například: 

 Na parametry protlačovacích trub jsou kladeny mnohem vyšší statické požadavky 

než na trouby uložené do otevřené rýhy. 

 V místech startovací a dojezdové jámy je nutné zjistit přesnou polohu stávajících 

inženýrských sítí. 

5.1 Návrh mikrotunelovacího stroje a razící hlavy 

Pro správnou volbu mikrotunelovacího stroje je nejdůležitější určit statické možnosti 

zatlačovaných trub, jejich vnější profil a geologii, ve které se bude razit. 

Budeme vycházet z parametrů stanovených projektem. Podle projektu se kanalizace bude 

realizovat ze sklolaminátových trub firmy HOBAS od profilu DN 250 (D 272 x7,0) až po profil 

DN 600 (D 616 x 14,4). Délka jednotlivých dílů byla stanovena na 3 a 6 m o třídě tuhosti SN 

10 000 N/m² až do třídy tuhosti SN 100 000 N/m² [12].  
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Na trhu se vyskytuje celá řada výrobců, nabízející strojní vybavení pro potřeby 

mikrotunelování. Mezi ty nejznámější patří firmy Akkerman, Herrenknecht AG, ISEKI nebo The 

Robbins Company. Vzhledem k četnému využití strojů japonské firmy ISEKI v České republice 

bude výběr omezen jen na tuto značku. Dále bude výběr specifikován menším průměrem 

kanalizačních trub na řadu ISEKI, řada classic TCC. 

5.1.1  Volba stroje pro úsek D XII 

Na tomto úseku se vyskytuje kanalizační potrubí, které je tvořeno různými profily. Nejlépe 

bude celou situaci demonstrovat pomocí tabulky.  

Tab. 12 – Profilové parametry trub stoky D XII 

Označení úseku 
Jmenovitá 

světlost [mm] 
Vnější průměr 

trub [mm] 
Délka 

úseku [m] 

Š1 - Š2 DN 300 324 44,80 

Š2 - Š3 DN 250 272 41,80 

Š3 - Š4 DN 250 272 72,00 

Š4 - Š5 DN 500 530 30,65 

Š5 - Š6 DN 500 530 47,55 

Š6 - Š7 DN 500 530 37,60 

Š7 - Š8 DN 500 530 38,20 

Š8 - Š9 DN 500 530 31,00 

Š9 - Š10 DN 400 427 42,00 

Š10 - Š11 DN 400 427 27,00 

Š11 - Š12 DN 400 427 46,55 

 

Oproti projektu by bylo vhodné zvětšit profil mezi šachtami Š2 až Š4 na DN 300 mm. 

Zvýší se tím sice náklady na materiál, ale na druhou stranu dojde k nárůstu rychlosti protlaků. 

Zmenší se ztrátové časy a jednorázové náklady, které by mohly konečnou cenu ještě snížit. Navíc 

se navýší kapacita kanalizace. Obdobně lze uvažovat i pro změnu profilu DN 400 na DN 500. 

Na základě výše uvedené tabulky jsou mezní rozměry vnějších průměrů trub od 272 mm do 

530 mm pro úsek D XII. Tyto hodnoty jsou rozhodující pro volbu stroje značky ISEKI TCC 

Unclemole. Pro menší profily potrubí DN 250 mm a DN 300 vyhovuje model ISEKI TCC 

Unclemole 300. Zbývající profily o jmenovité světlosti DN 400 mm a DN 500 mm budou raženy 

zařízením ISEKI TCC Unclemole 500 [13]. 
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Tab. 13 – Parametry mikrotunelovacích strojů firmy ISEKI, řady TCC Unclemole 

Parametry mikrotunelovacího 
systému 

Jednotka 
Označení stroje ISEKI - řada classic 

TCC 300 TCC 500 

Vnitřní průměr potrubí [mm] 300 500 

Vnější průměr stroje [mm] 432 660 

Délka [m] 1995 2390 

Standartní průměr šachty [mm] 2300 2700 

Minimální průměr šachty [mm] 1500 1500 

Váha [t] 0,81 1,75 

Rychlost otáček (u sítě 50/60Hz) [ot/min] 3,8 / 4,5 3,7 / 4,4 

Kroutící moment (u sítě 50/60Hz) [Nm] 0,48 / 0,40 1,20 / 1,00 

Pohon [kW] 2,2 5,5 

Maximální velikost valounů/balvanů [mm] 130 210 

Profil potrubí pro suspenzi [mm] 50 50 

5.1.2 Volba stroje pro úsek D XII-1 

Tento úsek má délku 9,80 m a podle projektu by měl být tvořen sklolaminátovými troubami 

o jmenovité světlosti DN 600 mm s vnějším profilem 616 mm. Jeho napojení na zbývající trasu 

kanalizace vede přes objekt vírového separátoru v blízkosti šachty Š4. 

Pro realizaci toho krátkého úseku by musel být použit opět stroj ISEKI TCC Unclemole 

500, použitelný pro vnější průměry trub až do hodnoty 660 mm. Navíc se jedná o krátký úsek a 

bylo by velmi neefektivní realizovat jej touto technologií. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější 

použít pro pokládku trub otevřený výkop.  

5.1.3 Volba stroje pro úsek D XII-2 

Kanalizační sběrač s označením D XII-2 o délce 31,70 m je v projektu navržen 

z polypropylenové trouby o profilu DN 250 mm a nachází se v zahradě stavební parcely číslo 

219/5 rodinného domu s číslem popisným 33. 

Pro potřeby protlačování je nevhodné použít jako materiál tlačných trub polypropylen 

z důvodu malé tuhosti pohybující se okolo hodnoty SN 10 N/m². Z tohoto důvodu je vhodné 

zvolit například opět sklolaminátové trouby firmy HOBAS profilu DN 250 mm (D 272 x7,0) 

s tuhostí mnohonásobně vyšší než u PP trub. 

Navržený stroj pro tento úsek může opět být ISEKI TCC Unclemole 375. Bylo by vhodné 

začít s ražením ze šachty Š8 k šachtě Š13. Šachta Š13 se bude nacházet pod betonovou terasou 
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v těsné blízkosti domu č. p. 33 a vlivem této stavby jsou u této šachty omezené prostorové 

možnosti pro umístění startovací jámy, která má větší nároky na rozměry oproti cílové jámě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Parcela č. 219/5 s vyznačenou budoucí trasou kanalizace 

5.1.4 Volba mikrotunelovací hlavy 

Dle závěrů inženýrsko-geologického průzkumu se celý kanalizační sběrač bude razit 

v sedimentech terciérního a kvartérního stáří. Převládající zeminy v hloubkách uložení trub okolo 

1,5 m až 3 m jsou hlinité a jílovité uloženiny. Na západ od vrtu IJV-1 v blízkosti šachty Š4 se 

vyskytují zvodněné písčité a štěrkovité zeminy s příměsí hlíny a valouny do několika centimetrů. 

V obou realizovaných vrtech byl prokázán laboratorními zkouškami výskyt jílů s nízkou 

plasticitou. 
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Pro výskyt těchto zemin je nejvhodnější použít zeminovou hlavu, která by v těchto 

geologických podmínkách měla dosahovat přijatelné ekonomické situace pro zhotovitele díla 

dosažením ražené vzdálenosti 15 m/den [6]. 

Zeminová hlava se používá pro ražbu v zeminách typu jílů, písků a štěrku. Dále 

v horninovém prostředí s pevností horniny v jednoosém tlaku do hodnoty 15 MPa (např. zvětralá 

jílovitá břidlice). Navíc je zeminová hlava výrazně levnější než hlava skalní, protože není 

osazena valivými dláty s proměnlivou a těžko odhadnutelnou životností [14]. 

Přestože se předpokládá ražba v zeminových podmínkách po celé trase, bylo by dobré 

tunelovací stroj osadit i drtičem, který by se vypořádal s případným výskytem balvanů nebo 

bludných kamenů. V případě, že by došlo k této situaci, stroj by neměl problém a předešlo by se 

značným problémům, které by vedly k celkovému zpomalení ražby. V důsledku by mohlo dojít 

ke ztrátě investora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Stroj TCC Unclemole 400 se zeminovou hlavou [6] 

5.2 Návrh odtěžovací technologie 

V současné době je nejrozšířenějším systém odtěžení zeminy z čelby razícího stroje systém 

hydraulického odtěžení. Do hlavy zeminového štítu je soustavou čerpadla s potrubím přiveden  

výplach na bázi vody a bentonitu nebo polymerů. Rozmělněná zemina včetně podrcených 
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balvanů se promísí s výplachem a celá směs je odvedena na povrch do kalových nádrží, kde 

dojde k separaci zeminy a samotný výplach putuje zpět do čelby. Transportní potrubí je tvořeno 

dvojím vedením, kdy jedním je médium přiváděno na čelbu a druhým je namíchaná směs zeminy 

a výplachu odváděna k separaci. 

5.2.1 Volba výplachové směsi 

Výplachová směs bentonitu a vody se používá pro málo nebo téměř nepropustné 

jemnozrnné zeminy. Pro ražbu v hrubých štěrcích bez jemnozrnných částic je vhodnější použít 

kombinaci polymeru a vody. 

Z nabídky výrobců můžeme například vybrat: 

 bentonitová směs Euro-gel Xtra firmy MGS Europe [15] 

 polymerová směs CR-650 firmy AMC [16] 

Bentonit Euro-gel Xtra je lehce míchatelný a používá se pro zvýšení filtračních vlastností 

výplachu. Polymer CR-650 je práškový polymer s vysokou molekulovou hmotností, který má za 

úkol zvýšit stabilizaci čelby, zejména v úlomkovitém písčitém prostředí. Tento polymer se může 

používat bez dalších aditivních látek, ale také s jinými produkty. 

K tomu, aby nedocházelo k flokulaci bentonitových výplachů a pro jejich lepší ředění, se 

používá například polymer Liqui Sperse. Má zabránit výše uvedeným negativním jevům  

a přidává se do výplachu před přidáním jiných aditivních látek. 

5.2.2 Volba separačního systému 

Systém odtěžení může být doplněn ještě o další separační stupně. Za jednostupňovou 

separaci považujeme síta, při použití hydrocyklón hovoříme o dvoustupňové separaci a při 

zapojení centrifugy se dostáváme až ke třístupňové separaci, která se využívá v těžkých 

podmínkách způsobených například výskytem proměnlivých jílů. 

IGP průzkum ukázal, že se na trase budou vyskytovat především hlinité a jílovité 

uloženiny, v západní části trasy zvodnělé písčité a štěrkovité zeminy. Vlivem výskytu těchto 

zemin by se především z ekonomických důvodů měla využít maximálně dvoustupňová separace, 

která by měla být pro tyto zeminové podmínky dostačující. 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

44 

 

Obr. 18 Schéma cirkulačního výplachového systému 

5.3 Výpočet tlačné síly 

Nejprve je třeba uvědomit si, jaké síly figurují při protlačování. Protlačovací sílu ovlivňuje 

kromě vlastností zeminy, konstrukce štítu a druhu protlačovaného potrubí i mnoho dalších 

faktorů, jako je rychlost protlačování, situace na povrchu (například otřesy od dopravy), klima, 

výskyt překážek v trase a další neovlivnitelné a nepředvídatelné jevy. Z těchto důvodů je zřejmé, 

že přesný výpočet protlačovací síly není možný, ale orientační výpočty jsou v praxi dostačující. 

Při mikrotunelování je potřeba vyvinout dostatečnou tlačnou sílu (F), která je schopna 

překonat sílu působící proti směru protlačování v zeminovém prostředí (G). Další sílou, kterou je 

třeba překonat, je plášťové tření vznikající na kontaktu mezi zatlačovanými troubami  

a zeminovým prostředím (R). 

Odporová síla na čele štítu (G) se skládá ze tří následujících složek: 

1. Odpor zeminy při vnikání hrany břitu razící hlavy (Gb) 

2. Odpor zeminy při vnikání vrtné hlavy (Gvh) 
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3. Síla způsobená pažícím účinkem zemního klínu ve štítu nebo uměle vyvolaná 

například výplachovou suspenzí (GP) 

Maximální tlačná síla byla projektem stanovena následovně: 

 Fmax = 342 kN (pro profil DN 400) 

 Fmax = 577 kN (pro profil DN 500). 

Cílem této kapitoly je porovnat výsledky s již získanými hodnotami podle více kritérií  

a zamyslet se nad případným použitým jiného materiálu protlačovacích trub kvůli možnosti 

rozšíření použití mikrotunelování pro celou trasu kanalizace. 

Obr. 19 Síly vznikající při protlačování [17] 

5.3.1 Výpočet protlačovací síly podle ISTT 

Jedním z možných způsobů výpočtu přibližné odporové síly G, vznikající na razícím štítu, 

je výpočet dle ISTT pracovní skupiny 3 podle vzorce: 

 

1. Výpočet odporové síly dle ISTT 

 

    
 

 
      

      
 

 
                        

    
 

 
      

      
 

 
                        

 

G  … odporová síla proti vnikání řezného štítu do zeminy [kN] 

da … vnější průměr hlavy štítu [m] 
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p0 … odporový tlak na hlavu štítu [kN/m
2
] 

328 až 500 kN/m
2 

pro hlíny a 485 až 700 kN/m
2 

pro písky 

 

Hodnoty nutné k výpočtu jsou tedy: 

 

a) Profil DN 400: da1 = 660 mm, p01 = 600 kN/m
2
 

b) Profil DN 500: da2 = 660 mm, p02 = 600 kN/m
2
 

 

Pozn. Hodnoty vnějšího průměru stroje jsou v obou případech stejné, protože se 

předpokládá použití stroje ISEKI TCC Unclemole 500. Hodnota odporového tlaku na 

hlavu štítu je určena jako střední hodnota pro písčité zeminy. 

 

2. Výpočet plášťového tření dle empirického vztahu 

 

                                       

                                       

 

a   …  statické vyhodnocení 191 mikrotunelovacích prací s hydraulickou dopravou  

  zeminy (a = 1,53 pro jíly, a = 2,43 pro písky, a = 3,43 pro písky nebo štěrky)  

dM … vnější průměr protlačovací trouby [m] 

 

Hodnoty nutné k výpočtu jsou tedy: 

 

a) Profil DN 400: dM1 = 427 mm, a = 3,43 

b) Profil DN 500: dM2 = 530 mm, a = 3,43 

 

Pozn. Výpočet předpokládá použití sklolaminátových trub HOBAS (viz. kapitola 5.1) 

a výskyt písčitých zemin na trase vedení kanalizace. 
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3. Výpočet odporové síly od plášťového tření 

 

                                             

                                             

 

R   … odporová síla od plášťového tření [kN] 

M  … plášťové tření [kN/m
2
] 

lop … obvod pláště trouby [m] 

L   … délka protlaku [m] 

 

Hodnoty nutné k výpočtu jsou tedy: 

 

a) Profil DN 400: M1 = 5,053 kN, lop1 = π · dM1 = π · 0,427 = 1,341 m, L1 = 46,55 m 

b) Profil DN 500: M2 = 5,444 kN, lop2 = π · dM2 = π · 0,530 = 1,665 m, L2 = 47,55 m 

 

Pozn. Výpočet předpokládá nejdelší úsek mezi šachtami Š11 - Š12 pro profil DN 400, 

pro profil DN 500 pak úsek Š5 - Š6 (viz. kapitola 5.1). 

 

4. Výpočet stupně bezpečnosti 

 

     
  

      
 

   

               
       

     
  

      
 

   

               
       

 

Sb  … stupeň bezpečnosti 

F   … maximální přípustná síla dle ATV-A 161 [kN] 

 

Hodnoty nutné k výpočtu jsou tedy: 
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a) Profil DN 400: F1 = 655 kN, RS1 = 315,534 kN, G1 = 205,272 kN 

b) Profil DN 500: F2 = 809 kN, RS2 = 431,017 kN, G2 = 205,272 kN 

 

Pozn. Výpočet předpokládá použití trub HOBAS o třídě tuhosti 128 000 N/m². 

Stupeň bezpečnosti představuje rezervu při protlačování – hodnota 1,258 znamená 

přibližně 25% rezervu dle výpočtu ISTT. 

5.3.2 Výpočet protlačovací síly podle empirických vztahů 

Existuje více hypotéz, podle kterých lze určit přibližnou protlačovací sílu. Výpočty dle 

empirických vztahů vycházejí z laboratorních měření a statistického vyhodnocení stavebních 

záznamů. Jsou založeny na mechanických vlastnostech zemin – úhlu vnitřního tření φ, 

soudržnosti c a objemové tíhy zeminy ɣ [18].  

Jednou z dalších variant přibližného výpočtu protlačovací síly je použít vzorec, který byl 

odvozen z dlouhodobého zpracování dat na různých projektech mikrotunelování v mnoha zemích 

světa. Vzorec v sobě zahrnuje redukční součinitel, který obsahuje i odpor na hlavě stroje: 

 

1. Výpočet protlačovací síly dle empirických vztahů 

 

                                                 

                                                 

 

PS  … výsledná protlačovací síla [kN] 

M  … plášťové tření [kN/m
2
] 

lop … obvod pláště trouby [m] 

L   … délka protlaku [m] 

    … redukční součinitel 

 

Hodnoty nutné k výpočtu jsou tedy: 
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a) Profil DN 400: M1 = 10 kN/m
2
, lop1 = 1,341 m, L1 = 46,55 m,        

b) Profil DN 500: M2 = 10 kN/m
2
, lop2 = 1,665 m, L2 = 47,55 m,        

 

Pozn. Výpočet předpokládá plášťové tření o hodnotě 10 kN/m
2
 dle Hahna [18]. 

Redukční součinitel 0,8 představuje redukci protlačovací síly vlivem použití 

sklolaminátových trub s hladkým povrchem. 

 

2. Výpočet stupně bezpečnosti 

 

     
  

   
 

   

       
       

 

     
  

   
 

   

       
       

 

Sb  … stupeň bezpečnosti 

F   … maximální přípustná síla dle ATV-A 161 [kN] 

 

Hodnoty nutné k výpočtu jsou tedy: 

 

c) Profil DN 400: F1 = 655 kN, PS1 = 499,388 kN 

d) Profil DN 500: F2 = 809 kN, PS2 = 633,366 kN 

 

Pozn. Výpočet předpokládá použití trub HOBAS o třídě tuhosti 128 000 N/m². 

Stupeň bezpečnosti představuje rezervu při protlačování – hodnota 1,312 znamená 

přibližně 31% rezervu dle empirických vztahů. 
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5.3.3 Srovnání výpočtů protlačovacích sil 

Následující tabulka obsahuje přehledně zobrazené vypočítané hodnoty a porovnává je 

s hodnotami určenými projektem. 

Tab. 14 – Porovnání výsledků protlačovacích sil dle jednotlivých metod 

Označení 
profilu 

Dle ISTT Dle empirických vztahů Dle projektu 

Protlačovací síla 
[kN] 

Stupeň 
bezpečnosti 

Protlačovací síla 
[kN] 

Stupeň 
bezpečnosti 

Protlačovací síla 
[kN] 

DN 400 520,806 1,258 499,388 1,312  342,000 

 DN 500 636,289 1,271  633,366 1,277  577,000 

5.3.4 Posouzení protlačovacích trub 

Dalším důležitým výpočet je ověření, zda navržené sklolaminátové trouby HOBAS o 

délkách 3 a 6 m vyhoví. Projekt uvažuje použít trouby o třídách tuhosti SN 10 000 N/m² až do 

třídy tuhosti SN 100 000 N/m² [11].  

Maximální dovolená protlačovací síla pro přímé protlačovací trouby se vypočítá dle  

ATV-A 161 následujícím způsobem: 

 

1. Výpočet plochy přenášející tlak 

 

  
       

        
    

 
  

 

A        … plocha přenášející tlak [mm
2
] 

da,min … největší vnější průměr trouby [mm] 

di,max … největší vnitřní průměr trouby [mm] 

 

2. Výpočet maximální dovolené osové síly 
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Fdov  … maximální dovolená protlačovací síla při přímém protlačování trub [N] 

     … pevnost trubního materiálu v tlaku [MPa] 

       … součinitel bezpečnosti dle trubního materiálu 

        … poměr maximálního napětí a napětí při rovnoměrném zatížení trouby 

 

Maximální dovolenou sílu není potřeba počítat, protože ji výrobce stanovuje sám. Dle [17] 

sklolaminátová trouba o profilu DN 500 a vnějším průměru 550 mm s třídou tuhosti 64 000 N/m² 

přenese maximální tlačnou sílu 566 kN, což je dle Tab. 14 nedostačující. Z toho důvodu je 

potřeba použít trouby s třídou tuhosti alespoň 128 000 N/m², u kterých výrobce stanovil 

maximální protlačovací sílu na hodnotu 809 kN. 

5.4 Návrh způsobu pažení stavebních jam 

Pro samotnou realizaci vedení kanalizačního sběrače je nutné vyhloubit svislé jámy pro 

spuštění a vytažení stroje, tedy startovací a cílovou šachtu. Jejich rozměry závisí především na 

velikosti použitého razícího stroje, délce výsunu tlačné stanice a potřebnému pracovnímu 

prostoru pro umisťování trub do jámy. Pažení jam může být realizováno pomocí různých 

materiálů. Může byt využito prefabrikovaných betonových dílců, dřevěného záporového pažení a 

také ocelových prvků, jako štětovnicové stěny nebo profilů UNION. 

Cílem této kapitoly je navrhnout a posoudit jednu vybranou šachtu. Návrh se týká šachty 

Š8, která bude sloužit jako startovací pro úsek mezi šachtami Š8 – Š9. 

 

Obr. 20 Geometrie profilu UNION 
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5.4.1 Rozměry a materiál pažení stavební jámy 

Úsek Š8 – Š9 je dlouhý 31,00 m a má být proveden v profilu DN 500 mm. Dle kapitoly 7.1 

má být realizován strojem ISEKI TCC Unclemole 500. Výrobce u této protlačovací soupravy 

uvádí potřebný standartní průměr šachty 2,70 m. Potrubí má být položeno 2,93 m hluboko pod 

povrchem. Celková hloubka výkopu je dle projektu 3,08 m. 

Vzhledem k umístění stavby, která se nachází podél Výškovického potoka v zastavěné 

části, není vhodné zvolit štětovnicové stěny. Jejich beranění by značně rušilo obyvatele místních 

blízkých objektů. Mnohem lepší variantou může být použití ocelových profilů typu UNION. 

Používá se varianta hnaného předsazeného pažení složeného z těchto prvků, které jsou pomocí 

odstavnicových klínů rozepřeny tak, aby doléhaly na stěny jámy. Odstavnicové klíny se zarážejí 

mezi UNION profily a rámy z I profilů, které tvoří hlavní nosný prvek pažení. Vzhledem k malé 

vodotěsnosti této konstrukce je vhodné ve dně vyhloubit jímku pro čerpání vody, které může být 

zajištěno betonovou deskou nebo zásypem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Ukázka způsobu pažení jámy profily UNION 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

53 

 

5.4.2 Návrh pažení pomocí modelu 

Návrh a posouzení modelu pažení startovací jámy Š8 provedeme v modulu pro posouzení 

pažených konstrukcí softwaru Geo5, který pro výpočet používá metodu závislých tlaků.  

Model předpokládá hloubku výkopu 3,08 m – tato hodnota vychází z projektu (viz. Příloha 

4). Pažení je navrženo z ocelových profilů UNION, které jsou rozepřeny ve vzdálenosti 1,00 m 

po výšce výkopu a zaraženy do hloubky 3,50 m. Rozpěry představují rám svazující celou pažící 

konstrukci z I profilů. V modelu je použití odstavnicových klínů vyjádřeno jako deformace 3,00 

mm směrem do stěn jámy, rozpěry jsou vyjádřeny jako podpory. Zeminový profil vychází 

z geologické dokumentace vrtu IJV-1 (viz. Příloha 2) a jednotlivé vrstvy jsou uloženy: 

 0,0 až 1,1 m: Třída G4 – navážka kamenitá, černá haldovina, úlomky do 20 cm 

 1,1 až 1,8 m: Třída F6 – hlína písčitá s jílovitou příměsí, měkká 

 1,8 až 3,2 m: Třída G4 – štěrk hlinitopísčitý 

 3,2 až 4,0 m: Třída F5 – neogenní jíl 

Šachta se nachází ve zvodnělém prostředí s ustálenou hladinou podzemní vody v hloubce 

2,20 m pod povrchem. Model dále předpokládá přitížení povrchu, které dle Masopusta [19] v 

pásu širokém 3,00 m odpovídá hodnotě 40,00 kN/m² při výskytu náhradního zatížení do 24 tun 

ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od okraje jámy. Schéma celého modelu viz. obr. 22. 

Pro zjednodušení návrhu a posouzení se předpokládá vyhloubení jámy v jednom kroku, 

tedy bez hloubení na etapy. Samozřejmostí by měl být dostatečný přesah profilů UNION nad 

terénem tak, aby vytvořil ochranu proti přítokům vody do jámy z povrchu. V případě 

vykavernování za rubem pažící konstrukce se doporučuje provést štěrkový zásyp, aby pažení 

doléhalo na zeminu a nedocházelo k problémovému dodržení trasy mikrotunelování. 

5.4.3 Posouzení a vyhodnocení modelu pažení 

Iteračním výpočtem v programu Geo5 byly určený následující hodnoty (viz. Příloha 5): 

 Maximální posouvající síla   Qmax   =   12,24  kN/m 

 Maximální ohybový moment  Mmax  =     1,96  kNm/m 

 Maximální tlak na konstrukci pmax    =   32,09  kPa 

 Maximální deformace  wmax    =  -10,90 mm 

 Maximální síla v podporách Fmax    =   21,55 kN 
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Nejdůležitější hodnota je maximální deformace na konstrukci. Mínus znamená prohnutí 

konstrukce směrem do jámy. Pro ověření, zda je maximální deformace v přípustných mezích, 

použijeme vztah: 

  

      
 

   
 

    

   
         

 

                                            

 

wlim  … limitní průhyb konstrukce [mm] 

wmax … maximální zjištěný průhyb konstrukce [mm] 

l        … délka pažící konstrukce [mm] 

 

Hodnota maximální deformace (průhybu) nepřesahuje maximální povolenou hodnotu a 

nedojde k porušení pažící konstrukce. Navržený způsob pažení tedy vyhovuje. 

Model neuvažuje přitížení vlivem opěrné betonové stěna, která má za úkol rovnoměrně 

přenést protlačovací sílu od tlačného zařízení do okolního zeminového prostředí. Předpokládá se 

přijatelný přenos sil do okolí vlivem dostatečné hloubky startovací jámy, aniž by docházelo 

k deformacím na povrchu. 
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Obr. 22 Schéma výpočtového modelu pažící konstrukce 
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6 Závěr 

V současnosti je mikrotunelování stále více využíváno. To ale neznamená, že tato metoda 

je použitelná pro všechny budoucí realizace podzemních vedení, nejen kanalizaci. Je třeba si 

uvědomit fakt, nad kterým mnoho investorů mávne rukou. Jedná se o dostatečný 

inženýrskogeologický průzkum, bez kterého by mohl špatný návrh nejen mikrotunelovací hlavy 

proměnit realizaci z finančního hlediska na ztrátovou investici. Při dosažení ražby alespoň  

15 m/den přinese zhotoviteli dostatečný zisk. Denní postup nemusí být reálný.  Výstavba 

podzemních děl obecně je vždy spojena s rizikem, které i sebelepší průzkum nedokáže odhalit. 

Práce vznikla v době, kdy už byl vypracován projekt - [11], [20] a [21]. Jejím úkolem je 

podat ucelený přehled známých faktů, které by měly sloužit pro případné zamyšlení se nad 

dalším postupem. Investor se může na základě zkušeností z předchozích staveb rozhodnout ale 

jinak. Důležitým okamžikem je už jen samotná volba technologie.  

Část týkající se návrhu realizace kanalizačního sběrače na ulici Husarově v Ostravě 

Výškovicích obsahuje informace z projektové dokumentace, která uvažuje využití bezvýkopové 

technologie jen z části. Z těchto informací vznikl způsob návrhu mikrotunelování pro výstavbu 

celé kanalizace v celkové délce 503,45 m. Práce nabízí i myšlenku použití pouze dvou profilů 

potrubí oproti čtyřem dle projektu. Součástí návrhu je především volba hlavy mikrotunelovacího 

stroje, způsob odtěžení a posouzení protlačovacích trub ze sklolaminátu. Pomocí softwaru Geo5 

byl vytvořen model navrhující jednu z mnoha variant způsobu pažení startovací jámy pomocí 

profilů UNION, které se běžně v praxi využívají.  

Volba mikrotunelovní pro realizaci celé trasy se jeví jako optimální technologie. 

Inženýrsko geologický průzkum ukázal výskyt jílů s různou plasticitou s místy tvořenými 

zvodnělými písky a štěrky, které vytvářejí kolektor způsobující výskyt vysoké podzemní vody a 

přítoky vody do stavebních jam. Okolní blízké objekty, úzké přístupové uličky a možnost 

výrazného narušení klidu obyvatel jsou faktory, které díky volbě mikrotunalování stavbu ulehčí. 

Z ekonomického hlediska by stavba prováděná mikronunelováním mohla v konečné fázi celé 

stavby vycházet lépe než použití otevřeného výkopu a využití mikrotuneláže jen z části. 

Na úplný závěr chci poděkovat panu Franczykovi, bez kterého by tato práce nevznikla a 

také za jeho ochotu při konzultacích. Dále paní Fukové za projektovou dokumentaci a 

samozřejmě mému vedoucímu panu Vojtasíkovi. 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

57 

 

Seznam použitých pramenů 

Literatura 

[2] MENCL, J. Inženýrské stavby 5. Soupravy pro přesné mikrotunelování. 1990. 

[5] REPÁKOVÁ, V. Modelování technologie „pipe roofing“ pro sanaci tunelu Jablunkov. 

Ostrava, 2010. 110 s., Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Vedoucí práce prof. Ing. Aldorf 

Josef, DrSc. 

[6] FRANCZYK, K. Vybrané problémy mikrotunelování. Ostrava, 2008. 108 s., 16 s. příl. 

Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, Katedra 

geotechniky a podzemního stavitelství. Vedoucí práce prof. Ing. Aldorf Josef, DrSc.  

[7] CZUDEK, T. Geomorfologické členění ČSR, Studia Geographica 23, Brno, 1972. 

[8] DEMEK, J. a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno Academia, 1987. 584 s. 

[11] FUKOVÁ, R. Prodloužení sběrače ul. Husarova. Ostrava, Technická zpráva, září 2011. 

[17] KLEPSATEL, F., RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení.  

Bratislava: Jaga, 2007. 144 s. ISBN 978-80-8076-053-3. 

[18] STEIN, D., MÖLLERS, K., BIELECKI, R. Microtunnelling: installation and renewal of 

nonman-size supply and sewage lines by the trenchless construction method. Berlin: Ernst, 

c1989, xiii, 352 p. ISBN 34-330-1201-6. 

[20] FUKOVÁ, R. Projektová dokumentace k prodloužení kanalizačního sběrače. Ostrava, 

Projektová dokumentace, září 2011. 

[21] AQUATEST. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu prodloužení sběrače ul. Husarova 

v Ostravě Výškovicích. Ostrava, březen 2007. Závěrečná zpráva.   



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

58 

 

Elektronické publikace 

[12] HOBAS Sklolaminátové trouby (GRP).  Firemní materiály. Dostupné z:  

http://www.hobas.cz/fileadmin/Daten/HobasCzech/Brochures_pdf/HOBAS_Jacking_cz.pdf 

[13] ISEKI Microtunnelling. Parametry mikrotunelovacích strojů. Firemní materiály. Dostupné z: 

http://www.isekimicro.com/img/alltcc.pdf  

[14] FRANCZYK, K. MATUŠKA, M. První fáze mikrotunelování na ražbě Úslavského sběrače 

v Plzni. Časopis TUNEL, 22. ročník – č. 2/2013. Dostupné z: 

http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2013/2/tunel_2_13-05.pdf 

[15] MGS. Výrobce bentonitového výplachu Euro-gel Xtra. Firemní materiály. Dostupné z: 

http://www.mgs-europe.de/data/page/126/Catalogue%202013.pdf 

[16] AMC. Výrobce polymerové výplachové směsi CR-650. Firemní materiály. Dostupné z: 

http://www.thedrillshop.com.au/pds/CR-650.pdf 

[19] MASOPUST, J. Vrtané piloty. Brno, Čeněk a Ježek s.r.o., 1994. Dostupné z: 

http://www.vrtanepiloty.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2013/2/tunel_2_13-05.pdf


VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

59 

 

Normy a legislativa 

[1] ČSN EN 12 889/2001 - Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení 

[3] Zákon ČBÚ č. 55 / 1996 Sb.  

[4] Zákon ČNR č. 61 / 88 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě. Dostupné z: 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1988/061988/Sb_061988_------_.php 

[9] ČSN 73 1001/1988 - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

[10] ČSN 73 3050/1986 – Zemní práce 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

60 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1 Klasifikace bezvýkopových metod podle ČSN EN 12 889/2001 [1] ................................. 12 

Obr. 2 Řez startovací jámou ........................................................................................................... 15 

Obr. 3 Princip vyrovnání zemních tlaků u EPB ............................................................................. 17 

Obr. 4 Ukázka protlačování s ručním odtěžením zeminy .............................................................. 18 

Obr. 5 Způsob stabilizace tunelů pomocí technologie Pipe Roofing ............................................. 19 

Obr. 6 Schéma umístění trub okolo výrubu [5] .............................................................................. 19 

Obr. 7 Možnosti napojení kanalizační přípojky při mikrotunelování [6] ...................................... 20 

Obr. 8 Ukázka zajištění klenby s nízkým nadložím metodou Tubular roof & Trench .................. 21 

Obr. 9 Vymezení lokality ulice Husarova v Ostravě...................................................................... 22 

Obr. 10 Geomorfologická mapa členění ČR, list č. 15 s vyznačeným zájmovým územím [8] ..... 23 

Obr. 11 Výřez z geologické mapy 1:50 000 znázorňující zájmovou oblast .................................. 24 

Obr. 12 Výřez z projektové dokumentace trasy kanalizačního sběrače [20] ................................. 32 

Obr. 13 Úsek D XII-1 včetně vírového separátoru [20] ................................................................. 33 

Obr. 14 Úsek D XII-2 [20] ............................................................................................................. 34 

Obr. 15 Proces výběru bezvýkopové technologie [6] .................................................................... 37 

Obr. 16 Parcela č. 219/5 s vyznačenou budoucí trasou kanalizace ................................................ 41 

Obr. 17 Stroj TCC Unclemole 400 se zeminovou hlavou [6] ........................................................ 42 

Obr. 18 Schéma cirkulačního výplachového systému ................................................................... 44 

Obr. 19 Síly vznikající při protlačování [17] ................................................................................. 45 

Obr. 20 Geometrie profilu UNION ................................................................................................ 51 

Obr. 21 Ukázka způsobu pažení jámy profily UNION .................................................................. 52 

Obr. 22 Schéma výpočtového modelu pažící konstrukce .............................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

61 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1 - Geologický profil oblasti fluviálních sedimentů - rajón Fn .............................................. 25 

Tab. 2 - Geologický profil oblasti sprašových hlín - rajón Lp ....................................................... 25 

Tab. 3 - Geologický profil oblasti glacifluviálních sedimentů - rajón Gf ...................................... 25 

Tab. 4 – Naražené a ustálené hladiny podzemní vody v zájmovém území.................................... 27 

Tab. 5 - Klasifikace rajónů zájmové oblasti dle ČSN včetně těžitelnosti [9], [10] ........................ 28 

Tab. 6 – Půdně - mechanické vlastnosti reprezentativních zemin-  rajón Lp ................................ 28 

Tab. 7 – Laboratorní rozbor fluviálních sedimentů – rajón Fn ...................................................... 29 

Tab. 8 – Půdně - mechanické vlastnosti reprezentativních zemin -  rajón Fn ................................ 29 

Tab. 9 – Půdně - mechanické vlastnosti zjištěné zeminy -  rajón Gf ............................................. 30 

Tab. 10 – Technické parametry projektovaného kanalizačního sběrače ........................................ 35 

Tab. 11 – Technické parametry úseků stoky D XII ....................................................................... 36 

Tab. 12 – Profilové parametry trub stoky D XII ............................................................................ 39 

Tab. 13 – Parametry mikrotunelovacích strojů firmy ISEKI, řady TCC Unclemole ..................... 40 

Tab. 14 – Porovnání výsledků protlačovacích sil dle jednotlivých metod ..................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

62 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Situace prouzkoumanosti lokality 

Příloha 2 – Geologické profily vrtů 

Příloha 3 – Situace ZOV, 3 části    

Příloha 4 – Podélný profil stoky DXII 

Příloha 5 – Výstup z programu Geo5 


