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Anotace: 

Štolový přivaděč (ŠP) je svou délkou 51,916 km a světlým průměrem 2,64 

m jednou z nejdůležitějších součástí hydrotechnického komplexu společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Jedná se o nejdelší podzemní 

vodohospodářské dílo v České republice a ve střední Evropě přivádějící pitnou 

vodu z VD Švihov do Prahy. Štolový přivaděč byl konstrukčně navržen jako 

kombinace tlakového a netlakového uzavřeného systému a budován jako ražené 

důlní dílo s následnou betonáží ostění. V tomto ostění zaručující těsnost ŠP byly 

zjištěny v posledních letech poruchy (trhliny), které by mohly v budoucnosti narušit 

bezproblémovou dodávku vody. V této práci jsou shrnuty základní informace o této 

stavbě a možné návrhy sanačních technologií použitelných pro omezení, příp. 

odstranění nalezených vad, především pak trhlinami porušené betonové ostění 

v úseku staničení 47,945-47,965 km.  
 

Klíčová slova: Vodní dílo, pitná voda, tlakový štolový přivaděč, betonové ostění,  

      sanační technologie 

Annotation:  

The drift conduit is (with its length of 51,916 km and inner diameter       

2.64 m) one of the most important parts of hydro-technical complex of a PVK company 

(Prague Water-Conduits and Sewerages). This duct is the longest underground water 

work in the Czech Republic and in Central Europe and brings the drinking water 

from Švihov-dam to Prague. The drift conduit has been designed and constructed 

as a combination of pressure and non-pressure closed system and built as tunnel 

mine-work subsequently equipped with a casting lining. In recent years there have 

been found ruptures (cracks) in the lining, that is to guarantee the tightness of the 

duct - which could in the future impair a smooth water supply. This thesis 

summarizes the basic information about this water-work and possible proposals of 

remediation technologies applicable to restrict or remove defects, discovered in 

breached concrete lining in the section within km 47.945-47.965 

 

                           Keywords : Water-work, drinking water, tunnel pressure feeder, concrete lining,    

                                                    remediation technologies  
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                     Seznam zkratek 
 
ČSN   Česká státní norma 

GPR   Georadarové měření na příčných profilech 

I-E   Metoda impact-echo  

PVK   Pražské vodovody a kanalizace 

OP   Ocelové potrubí 

ŠP   Štolový přivaděč 

VD   Vodní dílo 

ŽP                              Životní prostředí 

BOZP                         Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DP                              Diplomová práce 
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1 Úvod 

 

Štolový přivaděč (ŠP) je ojedinělé stavební dílo z hlediska 

vodohospodářského významu v České republice. Je jednou z nejdůležitějších 

částí komplexu staveb VD Želivka. Od uvedení do svého provozu v lednu roku 

1973 přivádí předupravenou pitnou vodu z přehradní nádrže Švihov na řece 

Želivce do Jesenice u Prahy. Pitnou vodou také zásobuje ostatní městské 

aglomerace, převážně ve Středočeském kraji a kraji Vysočina. Za celou dobu své 

existence, hlavně do roku 1989, proběhlo minimální množství revizních prohlídek 

štoly. Po roce 1990 začaly být plánovány pravidelné odstávky štolového 

přivaděče i ostatních přidružených technologií. V průběhu posledních dvaceti let 

byly zjištěny závažné poruchy na několika místech betonového ostění ŠP, 

především pak v místě staničení km 47,945-47,965. 

 ŠP byl projektován a realizován v letech 1967-1972 jako bezúdržbové dílo 

s dobou životnosti minimálně 100 let. Přesto, že stavba byla koncipována 

a následně i realizována jako uzavřené, vodotěsné, většinou betonové vodovodní 

potrubí, bylo okolo ŠP stanoveno ochranné pásmo pouze v omezeném rozsahu. 

Částečně to bylo dáno několika skutečnostmi, ŠP byl přisuzován velký technický 

a strategický význam, proto byl cíleně od doby svého uvedení do provozu 

utajován. Důkazem této skutečnosti je také fakt, že na terénu ani ve volně 

dostupných mapových podkladech není trasa přivaděče nijak vyznačena. 

 V posledních letech se stále častěji stává, že není respektováno ochranné 

pásmo štoly přivaděče a přímo nad osou štoly a v její těsné blízkosti vzniká nová 

zástavba atd. Je velmi pravděpodobné, že pokud v budoucích letech dojde 

k poruše betonového ostění štoly v těchto místech, vyžádá si návrh sanačních 

technologií betonového ostění nemalé finanční prostředky a realizovat je bude 

velmi komplikované. Je to dáno koncepcemi návrhů sanací, které budou popsány 

v této diplomové práci, některé sanační technologie uvažují např. s vyražením 

štoly z povrchu směrem k místu poruchy, nebo obnažením nadložních vrstev, 

aby byl zajištěn přístup k přivaděči a bylo možné následně provést opravy.    
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2 Štolový přivaděč Želivka-Praha 

 

Po 2. Světové válce rapidně stoupla spotřeba pitné vody nejen v Praze, 

ale i v celých středních Čechách a na území dnešního kraje Vysočina. Důvodem 

tohoto navýšení byl především růst populace, tzn. výstavba nových sídlišť, 

modernizace zdravotnictví a především rozvoj průmyslu. Zastaralá zásobovací 

vodárenská síť přestávala plnit svou původní funkci. Bylo nutné najít nový klíčový 

zdroj pitné vody.  

Přední vodohospodáři tehdejšího Československa zpracovali řadu studií, 

z nichž vzniklo několik návrhů, jak co nejrychleji a nejhospodárněji vyřešit danou 

situaci. Již tehdy bylo jasné, že získávání další pitné vody pro Prahu 

z podzemních zásob, tj. severní křídové oblasti, bylo omezeno již dříve. Bylo to 

dáno především využitím a vydatností těchto zdrojů. Využití povrchových vod 

středočeské oblasti nepřicházelo v úvahu především z několika důvodů. 

Znečištění těchto vod bylo již na takové úrovni, že jejich použití ze zdravotního, 

ekonomického i technického hlediska bylo na hranici realizovatelnosti. Bylo proto 

rozhodnuto, že se novým zdrojem pitné vody stane řeka Želivka. Tento návrh měl 

oproti ostatním několik předností. Byl to především dostatečný průtok, úroveň 

znečištění vody, relativně výhodná poloha vůči Praze, zmapované území 

z předchozích let, atd.  Koncepce projektu byla tehdejší vládou schválená v září 

roku 1963. Nová koncepce byla rozčleněna na tři základní etapy:  

1) Výstavba vodárenské nádrže na řece Želivce. 

2) Vybudování úpravny vody. 

3) Výstavba podzemní štoly pro transport z úpravny vody do Prahy.  

 

2.1 Příprava stavby štolového přivaděče 

 

Poté, co bylo odsouhlaseno, že novým zdrojem pitné vody se stane řeka 

Želivka, začaly probíhat přípravné projekční práce, jejichž výsledkem byl konečný 

projekt výstavby ŠP. Tyto práce byly výrazně urychleny rešerší stávajících 

podkladů, která vznikaly již v dřívějších dobách (20. až 40. léta 20. stol.)  

Navázáním na tyto závěry zpracoval tehdejší Hydroprojekt Praha v 60. 

letech 20. stol. devět variant, které obsahovaly podrobné informace, technická 
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řešení, umístění hrází a předhrází, dopad na okolní prostředí, atd. Po srovnání 

všech variant, byla jako nejvhodnější řešení vybrána dvouetapová varianta 

Sedlice-Švihov. Vlivem znečištění a zhoršení kvality vody nebylo možné 

dopravovat předupravenou vodu do Prahy povrchovým způsobem (otevřený 

korytový systém), proto se přistoupilo ke koncepci podzemního ŠP.  

 

 

2.2 Projekt štolového přivaděče 
 

Na základě vládního usnesení čj. 365 z 2. Července 1964 bylo rozhodnuto 

realizovat přívod do Prahy štolou. Na konečném projektu ŠP se podílelo mnoho 

státních podniků, především pak Hydroprojekt Praha a uranové doly Příbram. 

Projekt byl rozčleněn na dílčí etapy, které předpokládaly součinnost všech 

profesí. Současně s projekcí ŠP probíhal geologický průzkum, byla řešena 

problémová místa, atd. Vzhledem k podmínkám limitujících stavbu bylo 

rozhodnuto, že ŠP bude v celé délce realizován jako tlaková štola.  

Na základě geologického průzkumu byly zjištěny morfologické poměry 

podloží poruchové zóny atd. Díky těmto zjištěním mohl být zpracován projekt 

podzemní stavby ŠP. Vzhledem k nedostatku času nebylo možné 

před započetím stavby dokonale zmapovat stavbu podloží v trase přivaděče, 

proto průzkum probíhal ve dvou etapách. V první etapě byly řešeny nejdůležitější 

informace získané z průzkumů, které by mohly ovlivnit razící práce. Cílem této 

Obr. č. 1 : Trasa štolového přivaděče s vyznačením poruchového pásma [1]  
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etapy bylo především zjistit dosavadní znalosti podloží, monitorovat pohyb 

podzemních vod a jejich chemizmus. Druhá etapa probíhala souběžně s ražbou 

dílčích úseků vždy v předstihu před razícími pracemi a měla za úkol zpřesnit 

geologickou stavbu území s aplikací na ražbu štoly. 

Před započetím prací na vlastním ŠP proběhly průzkumné a vývojové 

práce, které byly v letech 1964- 1967 vyzkoušeny a ověřeny na průzkumné štole 

Štěpánovský potok. Tato zkušební štola vycházela ze stavební části projektu, 

v němž byly řešeny základní koncepce štolového přivaděče, např. použití profilu 

štoly, který byl řešen na základě geologických, hydraulických a statických 

výpočtů a navržen jako kruh x podkova (příčný průřez štolou). Na zkušební štole 

byly odzkoušeny tři základní části projektu:  

1) Hornické práce (příprava portálu, ražba štoly, technologické postupy, 

strojní zařízení…) 

2) Stavební práce (zařízení pro betonáž, výstroj stříkaným betonem, 

teleskopické bednění, strojní zařízení…) 

3) Měřičské práce. (tlakové zkoušky, zjištění přetvárných vlastností hornin, 

technologické postupy…)    

 

Při výstavbě ŠP vlivem nepředpokládaných událostí nastalo několik 

havarijních situací, které měly za následek změnu projektu ŠP a v neposlední 

řadě ovlivnily průběh prací ŠP. Např. vlivem havárie na čelbě č. 4 bylo nutné 

vychýlit trasu štoly v délce několika set metrů od původního směru. Díky 

získaným zkušenostem bylo rozhodnuto, že na čelbě 12 a 13, kde byl předpoklad 

výskytu geologické anomálie, bude použit speciální postup zpevnění 

povrchového pásma chemickou injektáží. V prováděcím projektu byla podrobně 

vyhodnocena ražba štoly. V součinnosti měřičských a geologických prací byly 

získány podklady, které byly později využity pro návrh statiky definitivní 

obezdívky ŠP. Na základě posouzení byly zpracovány technologické postupy 

a předpisy provádění betonáže a ostění ŠP. Důsledkem nových zjištění byly 

povoleny odchylky od ČSN, které sloužily v době výstavby ŠP jako základní 

podklady. Byly to především ČSN 73 2001 (projekce betonových staveb), 

ČSN 73 2002 (provádění betonářských prací), ČSN 73 2003 (stavební kontrola 

betonářských prací). Dále také speciální normy pro vodostavební betony, 

ČSN 73 2020 + ČSN 73 2021.  Tyto odchylky od dobových státních norem byly 
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koncipovány pro případ uzavřeného prostoru štoly a jejich dodržení mělo omezit 

především účinek zvýšeného smršťování betonové obezdívky, což mohlo vyvolat 

v betonovém ostění trhlinky na rubu obezdívky. V hydraulických výpočtech byly 

prověřeny také modely pružnosti betonu po zatížení vnitřním přetlakem 

napouštěného média. Nutno zdůraznit, že projektanti ve statickém výpočtu 

uvažovali s dokonalým spolupůsobením betonové obezdívky a horniny, které 

bylo nutno v odpovídajících případech zajistit při betonáži kontaktní injektáží. 

Před betonáží betonové obezdívky byly zjišťovány moduly pružnosti hornin, kde 

hornina vykazovala nízký modul pružnosti, byla předepsána zpevňující injektáž 

před započetím definitivní betonáže ostění ŠP. Tato problematická místa 

(poruchová pásma) byla zdokumentována a do těchto míst byla separátně 

použita TH výztuž.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 : Montáž TH- výztuže pro zkoušku stříkaného betonu [1]  
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2.3 Stavba štolového přivaděče 
 

Problematice stavby ŠP jsem se věnoval v bakalářské práci [6]. Zde 

uvádím pro úplnost vybrané podklady. 

 Aby bylo možné stavbu takového rozsahu realizovat, bylo nutné zajistit 

základní náležitosti, které byly rozděleny do několika na sebe navazujících (často 

souběžně probíhajících) etap. Jednalo se především o základní zajištění stavby. 

Ražbu vlastní štoly, vystrojení štoly definitivní obezdívkou, včetně speciálních 

technologií a provozní zkoušky hotových částí ŠP.  

 

2.3.1  Základní zajištění stavby  
 

Před výstavbou ŠP bylo nutné zajistit stavbu včasnými a dostatečnými 

dodávkami materiálu, energie (elektrické + pneumatické, stlačený vzduch), 

strojního a technologického vybavení a v neposlední řadě také odborným 

personálem. Z tohoto důvodu bylo zajištění těchto požadavků řešeno separátně 

na každé z uvedených čeleb dle prováděcího projektu. Na čelbě č. 12-13  bylo 

základní zajištění energií realizováno obdobně jako na předchozích úsecích ŠP. 

V tomto úseku byl vyražen komín K13  (mezi Čeněticemi a Jesenicí). Tento 

komín sloužil při vystrojení definitivní betonové obezdívky při transportu betonu 

do ŠP. Elektrickou energií byl však zásobován z jesenického úseku.  

 

2.3.2 Ražba vodovodní štoly 
 

Vzhledem k celkové délce ŠP došlo v projektové dokumentaci k rozdělení 

celkové trasy štoly na sedm úseků (průměrná délka jednoho úseku cca 7km). 

Tyto úseky byly raženy současně, avšak protisměrně, tzn. 14 dílčích čeleb. Toto 

rozdělení zohledňovalo i omezení separátního větrání v jednotlivých úsecích, 

které bylo provedeno lutnovými tahy. Na zkušební štole v oblasti Štěpánovského 

potoka byla vyzkoušena vlastní ražba, na které byly odzkoušeny a vyvinuty vrtná 

schémata + technologie vrtání, zálomy (Coromant + středový klínový vertikální 

zálom, tj. zpřísněná Jáchymovská metoda), ukládání a odpal náloží, odkliz 

rubaniny, dále také větrání, ochranné pomůcky, zajištění provizorních výztuží, 

doprava atd.  
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Trasa ŠP ve staničení 47,690- 47,975km probíhá horninovým masivem 

algonkických břidlic. Celková výška nadloží se pohybuje v rozmezí 46-48m. 

Ražba tohoto úseku probíhala od jámy K12 (Čenětice). Ražba probíhala dle 

projektu, skalní masiv byl stabilní, při odstřelech nevznikaly žádné nadvýlomy, až 

na výjimku ve staničení 47,945 km. Technologické nadvýlomy zasahovaly 

převážně 100-150 mm (max. 250mm) projektovaný obrys výrubu. Z původních 

stavebních deníků prováděcího projektu vyplývá, že v tomto místě vznikl 

mimořádný nadvýlom, který měl objem 6m3 a délku cca 3 metry. Nadvýlom byl 

popsán ve stavebním deníku jako levobočně skosený výlom. Z prováděcích 

dokumentů stavby je patrné, že naprostá většina lokálních mimořádných 

nadvýlomů byla ponechána bez jakéhokoliv zajištění pracovních výztuží, tento 

stav přetrvával až do vystrojení štoly definitivní betonovou obezdívkou. Je 

zaznamenáno několik případů ojedinělého použití stříkaného betonu a to 

především jako ochrana proti odpadávání úlomků hornin. 

 Ocelová TH výztuž byla použita zcela vynímečně. V tomto úseku byla 

využita pouze na čtyřech místech. Z toho je zřejmé, že úsek ve staničení od km 

47,948 a délce cca 20m byl při ražbě zcela vyjímečný. V tomto úseku byly TH 

rámy uloženy především v bočních částích výrubu, částečně také v klenbě. 

Rozestup mezi TH rámy byl 1m. Pro pažení byly použity prefabrikované 

železobetonové pažiny. TH rámy jsou ukotveny v cca 2/3 - 3/4 v definitivní 

obezdívce. Velmi pravděpodobně se stále jedná o funkční prvek nosného 

systému ostění, který částečně přenáší tlak horninového masivu.  

Při ražbě nebyly zaznamenány téměř žádné přítoky vody do výrubu. 

V určeném staničení se vyskytlo několik lokálních míst, v nichž byly 

zaznamenány velmi slabé přítoky dle záznamů o provedení stavby, definované 

jako slabý nesouvislý déšť. Ve staničení 47,975km byl zaznamenán slabý lokální 

přítok vody do výrubu o vydatnosti cca. 2l/min. Nutno zdůraznit, že rozdíl mezi 

přítoky vody do výrubu při ražbě (1968) a přítoky vody do ŠP při revizích 

a odstávkách (po roce 1991) byly diametrálně odlišné. 

 

2.3.3 Betonáž definitivní obezdívky 
 

      Ve své bakalářské práci jsem již problematiku předmětné betonáže 

popsal,[6] : 
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„Před vystrojením štoly definitivní obezdívkou bylo nutné připravit štolu 

pro betonáž. Z těchto důvodů proběhly přípravné práce, které předcházely 

betonáži. Ihned jak byly tyto práce hotové, bylo zapotřebí provést betonáž 

definitivní obezdívky, tj. vystrojit stěny štoly zhutněným betonem, aby byl zaručen 

vnitřní profil štoly dle projektu. Za tímto účelem bylo rozhodnuto, že pro tuto 

betonáž bude využito zařízení italské firmy Cifa, které bylo později doplněno 

zařízením firmy Icoma.  

Celková betonáž definitivní obezdívky štoly trvala cca. 2 roky. Betonářské 

soupravy obsluhovali horníci, kteří byli vyškoleni provádět tuto práci. Všichni 

betonáři (horníci i technici) museli před započetím práce složit zkoušky a provést 

zkušební betonáž na zkušební štole štěpánovského potoka.  

Při betonáži jednotlivých úseků byly každý den zhotoveny vzorové tělesa 

z betonu pro zkoušku krychelné pevnosti betonu. Tyto vzorky byly po uplynutí 

příslušné doby testovány v laboratořích, především na zkoušky pevnosti, ale také 

na zkoušku vodotěsnosti, aby bylo možné zjistit průsak vody do štoly z okolního 

prostředí a po definitivním natlakování celého přivaděče bylo možné určit ztráty 

průsakem vody vedené přivaděčem do okolí “.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V prováděcím projektu bylo předepsáno použití výplňové, případně 

kontaktní injektáže pro technologické nadvýlomy včetně těsnící injektáže. 

V prováděcím projektu se předpokládalo dokonalé zmonolitnění betonové 

obezdívky s horninovým masivem v celém výrubu včetně vrcholku klenby. 

K tomuto účelu sloužila právě výplňová injektáž. Ze záznamu o provedení stavby 

je patrné, že dopravovaná betonová směs do úseku štoly, kde probíhala betonáž, 

často musela v konzistentním stavu překonat vzdálenost až 3km (měřeno 

Obr. č. 3 : Betonáž definitivní obezdívky soupravou CIFA [1] 
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od počátku transportu betonové směsi do místa určení.) Z tohoto důvodu nebyla 

v některých případech realizována kontinuální betonáž. Důkazem toho je značné 

množství pracovních spár v betonovém ostění ŠP. Tyto spáry jsou často 

v blízkých vzdálenostech od sebe a jsou stavebně nedokonale ošetřené. Velmi 

často nebyla provedena výplňová a těsnící injektáž. Tyto technologie byly 

aplikovány především v místech silných lokálních přítoků vody do výrubu, které 

komplikovaly betonáž definitivní obezdívky. Na základě této skutečnosti je 

pravděpodobné, že injektáže v úseku staničení cca. 47,3-49,3km nebyly 

realizovány. Z tohoto důvodu zůstal ve vrcholové části výrubu nevyplněný 

prostor. Autor Vrba uvádí ve své práci [5]: „Tento prostor tzv. „urňácká 

štolička“ příp. kaverna slouží jako komunikující oblast mezi ŠP a okolím. Příčný 

profil kaverny za betonovým ostěním štoly má velmi variabilní tvar a průřez. Jeho 

plocha se pohybuje okolo 0,3-0,7m2. Existence této „urňácké štoličky“  potvrzuje 

provozní režim ŠP v důsledku změn přítoků vody do hydraulických kolektorů 

místních vodotečí, hydrogeologických poměrů okolních vodohospodářských děl 

(především studny 1. až 6. etapy budování) v době svého provozu“. Naopak 

při plánovaných odstávkách dochází v porušených místech ostění ŠP k masivním 

přítokům vody do prostoru ŠP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Obr. č. 4 : Graf betonáže čelby 12 a 13 [1] 
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3 Ověření stavu přivaděče, závady 

 

Vzhledem k tomu, že ŠP je neustále v provozu, jsou možnosti prověření 

stavu a kontroly betonového ostění a jeho poruch při provozu ŠP velmi omezené. 

Detailní průzkum je možné realizovat pouze v omezeném časovém úseku (cca. 

24 hodin) při předem naplánovaných odstávkách jednotlivých částí ŠP. Poslední 

detailní diagnostický průzkum zájmového úseku v km 47,945-47,965 byl 

proveden dle dostupných podkladů. 23.9.2009. 

 

3.1 Studium a rešerše dostupných podkladů z dob výstavby ŠP 

a výsledky předchozích etap průzkumu 

 
Při prvotním studiu tohoto místa (km 47,945-47,965) mělo být realizováno 

betonové ostění dle projektové dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení Hydroprojektu Praha z let 1968-1970. Provedení stavby dle projektové 

dokumentace Hydroprojektu Praha předepisovalo technologickým postupem 

betonáž štoly, tzn. po betonáži štoly měla být v problémových místech zaručena 

kvalitní homogenizace štoly s horninovým masivem následnými technologiemi, 

především pak kontaktní injektáží a těsnící injektáží, samozřejmě za předpokladu 

dodržení kvality a kompaktnosti betonu, který byl na stavbě použit. V revizních 

prohlídkách, které proběhly v předchozích letech 1997-2009, byla odhalena 

skutečnost, že kvalita provedení stavby štoly nebyla v některých místech 

realizována dle platného projektu a nesplňovala základní požadavky. 

V letech 1997-2003 proběhlo několik dalších revizních prohlídek, které 

byly zaměřeny především na kvalitu a mocnost betonového ostění a kvalitu 

a provedení kontaktní a výplňové injektáže. Během těchto prohlídek byly zjištěny 

technické závady a chyby, které vznikly za doby výstavby a opět nebyly 

realizovány dle platného projektu. Nejčastěji se jednalo o absenci výplňové 

a těsnící injektáže a kolísavé a tloušťky betonové obezdívky v záklenku 

a neopracované pracovní spáry. Výsledkem těchto prohlídek byla také 

prokázána existence průběžného paralelního hydraulického kolektoru 

nad vrcholem klenby betonového ostění. Autor Vrba uvádí ve své práci [5]:  „Tato 
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takzvaná „urňácká štolička“ vznikla v tomto prostoru důsledkem nevyplnění 

technologických či mimořádných nadvýlomů z dob výstavby“.  

V roce 2007 byl zpracován komplexní diagnostický průzkum štolového 

přivaděče v staničení 39,650-49,185 km. Jedná se o úsek mezi Brtnickou 

úpadnicí a kontrolním stanovištěm K13 v Jesenici u Prahy. Součástí průzkumu 

byla vizuální prohlídka a pasportizace poruch. Dále geodetické zaměření osy 

přivaděče včetně jejího průmětu na povrch. Tento úsek byl proměřen 

Schmidtovým tvrdoměrem a georadarem. Po vyhodnocení dat byly zjištěny 

následující skutečnosti: 

- Betonové ostění je mechanicky porušeno v klenbové části, do prostoru 

přivaděče vniká trhlinami voda z okolního prostření. Výskyt trhlin a přítok 

vody do štoly je zaznamenán v tabulce 1. Mocnost ostění se pohybuje 

v rozmezí 400-600 mm.  

- Ve staničení 47,950-47,970 je v ostění použita TH výztuž s rozestupem 

cca. 1 metr (TH výztuž je umístěna i v jiných úsecích štoly, její rozmístění 

včetně důvodů umístění je možné dohledat v dokumentaci skutečného 

provedení stavby, včetně dalších doplňujících informací např. přítok vody 

do štoly při ražbě, betonáži, atd.). 

- Horninový masiv za betonovým ostěním je intenzivně porušen a je 

zvodnělý především v levé horní části klenby (rozsah 47,943-47,955 km) 

a v pravé horní části klenby (rozsah 47,948-47,961 km). Vzniklé porušení 

nezřídka kdy přesahuje 0,6 metru (limitní rozsah georadaru). 

- Při geodetických měřeních byla zjištěna tvarová odchylka od světlého 

průřezu ostění štoly (tzv. ovalita). Zploštění profilu dosahuje rozměru          

+- 70mm. Tato anomálie vznikla pravděpodobně již při betonáži 

definitivní obezdívky vlivem deformované betonářské soupravy CIFA. 

Opakuje se i v jiných místech štoly, např. v úseku mezi šachtami 

Čenětice a Jesenice. Důsledkem nedokonalé betonáže je i neobvyklá 

četnost nezačištěných pracovních spár atd.  

- Pevnostní hodnoty betonového ostění byly prověřeny Schmidtovým 

tvrdoměrem cca. v 200 metrových intervalech. Rozdílné vlastnosti 

použitého betonu jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Po vyhodnocení všech dostupných informací byl diagnostikován úsek 

km 47,945-47,965 jako velmi problematický a to především z důvodů porušeného 

geologického prostředí s intenzivními průsaky vod a zhoršenou kvalitou 

betonového ostění přivaděče. 

  

3.2 Podrobná vizuální prohlídka betonového ostění a jeho poruch 

uvnitř štoly 

 
Při plánované odstávce v roce 1991 byla provedena vizuální prohlídka 

km 39,6-48 (úsek Brtnice – kontrolní šachta K13). V místě km 47,945-47,965 

byla zjištěna existence mimořádně silných externích vývěrů vody, která vnikala 

do prostoru štolového přivaděče porušenou betonovou obezdívkou. Při dalších 

prohlídkách byly trhliny zdokumentovány a ručně zaměřeny cejchovaným 

Tab. č. 1 : Poruchy zjištěné vizuální prohlídkou v úseku  km 47,900-48,000 [4] 
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metrem a posuvným měřítkem. Byla zakreslena jejich přesná poloha, šířka 

a posun měřený kolmo na osu přivaděče. Při této kontrole byla také pořízena 

fotodokumentace, rozsah a porušení pláště je zobrazen na obrázku č. 5.  

Pravděpodobný vznik trhlin je připisován přerušované betonáži v tomto 

pracovním místě a následný vznik pracovní spáry. Z tvaru a umístění trhlin je 

možné předpokládat, že trhliny nevznikly vlivem porušení horninového masivu 

ražbou. Změny pracovního režimu přivaděče, tzn. tlakové poměry a proudění 

vody v přivaděči, zřejmě až druhotně způsobily porušení betonového ostění 

štolového přivaděče. Nasvědčuje tomu vznik otevřené štěrbiny, vymývání 

pracovní spáry a další abrazivní účinky betonu v okolí trhlin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 : Pohled na porušenou betonovou obezdívku v km 47,945 - 47,965 [4]  
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3.3 Určení změny stavu pevnosti betonu nedestruktivním 

sklerometrickým měřením – Schmidtový tvrdoměr 

 
Měřením Schmidtovým tvrdoměrem byla orientačně zjišťována pevnost 

betonu v tlaku, který je jedním ze základních materiálových parametrů. Touto 

nedestruktivní zkouškou byla ověřena homogenita a orientační pevnost betonu 

ostění štolového přivaděče.  

Parametry betonu (tlak a homogenita) byly zjišťovány v předem 

připravených místech, které byly rovnoměrně rozmístěné na stěnách zkoumané 

části přivaděče. V těchto místech byl úhlovou bruskou s brusným kamenem 

obnažen povrch vnitřní části betonového ostění o velikosti cca. 100x100 mm. 

Ve zkoumaných vzorcích byla rovněž provedena zkouška karbonatace betonu 

pomocí indikačního roztoku (fenolftalein).  

Obr. č. 6 : Předpoklad tvaru a umístění původní pracovní spáry [4] 
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Schmidtovým tvrdoměrem byla proměřena zkoumaná místa v rozsahu 

staničení km 47,945-47,958, rozsah a rozmístění je uvedeno v obrázku č. 7. Ve 

studii firmy Ingutis je uvedeno [4]: „Získané informace nelze vyhodnotit dle ČSN 

73 1373 z důvodu nerovnoměrné kvality betonu a stálosti opakování měření“. 

Z bezpečnostních a časových důvodů nebylo možné provést odběr vzorku, který 

by mohl být následně podroben některé z destruktivních zkoušek v laboratoři. 

Proto jsou výsledky tohoto měření pouze orientační.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Georadarové měření na příčných profilech GPR 
 

Toto měření bylo zacílené především na zhodnocení stavu betonové 

konstrukce ostění, horninového masivu v okolí ostění a určení kontaktu 

mezi oběma typy prostředí v příčných řezech štolou.  

Měření metodou GPR proběhlo v síti příčných profilů. U těchto měření byla 

anténa vedena radiálně k ose štoly. Anténa se pohybovala postupně: Pravý bok, 

počva – klenba – levý bok, počva. Pro toto měření bylo vyvinuto a vyrobeno 

speciální transportní zařízení, které umožňovalo pojezd radarové antény a její 

otáčivý pohyb podél líce betonového ostění štolového přivaděče. Aby byla 

zaručena nezávislost dat, byly naměřené hodnoty zpracovány dvěma různými 

programy. Vyhodnocená data se výrazně nerozcházela, proto byl jejich výstup 

graficky zpracován. Anomální jevy byly následně zakresleny do výstupu výsledků 

Obr. č. 7 : Graf hodnot nezaručené pevnosti betonu v MPa [4] 
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získaných z GPR. Při měření GPR se kromě konstrukčních prvků a případných 

poruch konstrukce betonového ostění a horninového masivu za ostěním 

objevovaly na záznamech umělé anomálie, které vyvolaly především změny 

vlhkostí povrchů v místech přítoků vody do štoly, nerovnostmi povrchu atd. Proto 

bylo nutné toto měření doplnit jinými metodami.  

GPR byl proměřen celý zájmový úsek. Data neodhalila žádné výrazné 

anomální projevy kromě úseku km 47,942-47,961.5. Profily na km 47,953-47,954 

odhalily významnou poruchovou oblast v prostoru klenby. Zjištěná porucha 

zasahuje do vzdálenosti 1,6m od osy klenby na obě strany. Intenzivní porušení 

pokračuje až do km 47,959.5. V této oblasti byly zjištěny dutiny za ostěním. Tvar 

anomálie je značně nepravidelný a šířka proměnlivá. Tento prostor – dutina – 

vznikla mezi sekundárním a primárním ostěním, které tvoří ponechané TH 

výztuže. Mocnost dutiny se nejčastěji pohybuje v rozměru 30-50 mm, výjimečně 

až 200 mm. Přítomnost dutiny v daných rozměrech byla potvrzena také 

zkušebním odvrtem na km 47,951. V místě porušených zón byly výsledky 

zpracovány pro dvě hloubkové úrovně a to cca. 0,2 metru a 0,4 metru, měřeno 

od líce ostění. Tímto měřením byla také zjištěna porušená zóna v km 47,942-

47,950. Z výsledků nejenom této zkoušky je patrné, že tento úsek není vystrojen 

TH výztužemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 : Schéma rozvoje porušení prostředí za ostěním předpokládaného 

rozsahu dutin [4] 
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3.5  Měření nedestruktivní metodou impact-echo 
 

Pomocí této metody lze určit mocnost betonového ostění ve sledovaných 

místech a určit kontaktní charakter mezi betonovým ostěním a horninovým 

masivem v nejbližším okolí za ostěním. V této nedestruktivní metodě se využívá 

sledování vlastních rezonančních frekvencí kmitání betonové konstrukce. 

Kmitání je vyvoláno nízkoenergetickým mechanickým impulzem.  

V km 47,940-47,960 byla aplikována metoda I-E v síti příčných 

pětibodových profilů (rozpětí mezi profily 1 metr). Bylo proměřeno celkem 

105 bodů, které byly předem určeny na vnitřní straně betonového ostění 

štolového přivaděče. Na základě této zkoušky bylo zpracováno schéma mocností 

betonového ostění, které bylo zaneseno do mapy, viz obrázek č. 9. Touto 

zkouškou byly potvrzeny závěry předchozích dvou zkoušek, tloušťka betonového 

ostění nejčastěji 300-400 mm. Pouze v úseku km 47,943-47,948 byly zjištěné 

hodnoty tloušťky betonového ostění cca. 700mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Prohlídka technickým endoskopem za betonové ostění 

realizované skrz kontrolní vrt 

 
Tato zkouška byla provedena v km 47,951 v levé horní části klenby. 

Kontrolní vrt byl realizován ruční vrtačkou HILTI SDS Plus s nástrojem 

dvoubřitým hadovitým vrtákem do betonu o průměru 16mm. Vrt byl poté 

Obr. č. 9 : Mapa mocností betonového ostění [4] 
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prohlédnut technickým endoskopem. Z této zkoušky byl pořízen datový záznam 

ve formě videa a byla pořízena fotodokumentace.  

Při proměření jednotlivých vrstev (měřeno od vnitřního ostění štoly 

směrem do horninového masivu) byl zjištěn následující profil vrtu:  

- 0-200 mm – beton 

- 200-230 mm – kaverna vyplněná tlakovou vodou 

- 230-450 mm – beton 

- 450-520 mm – kaverna 

- nad 520 mm – hornina 

Z výše uvedeného profilu vrtu je patrné, že první kaverna v hloubkové 

hladině 200 až 230 mm vznikla nejspíše v době betonáže definitivního ostění 

štoly. V tomto místě nedošlo ke spojení stříkaného betonu užívaného při ražbě 

štoly a druhotné betonáži definitivního ostění štolového přivaděče. Druhá 

kaverna vznikla nejspíše nedodržením technologického postupu betonáže 

a nebyla ani následně odstraněna injektáží za betonové ostění štolového 

přivaděče.  

 

3.7 Zaměření tvaru příčného průřezu štolou geodetickými 

metodami 

 
Geodetické zaměření bylo nutné realizovat především jako budoucí 

podklad návrhu sanační technologie, tzn. detailně byl proměřen úsek staničení 

km 47,945-47,965 v roztečích 1 metr. Na vnitřní stěnu pláště byly vyznačeny 

a zaměřeny jednotlivé profily. Takto bylo proměřeno cca. 600 podrobných bodů. 

Měření bylo realizováno totální stanicí LEICA TCR 307.  

Zpracování výsledků bylo převedeno do průřezových modulů a byl 

vytvořen 3D model měřené situace. Tyto podklady mohou být využity při tvorbě 

konstrukčních výkresů konkrétního opatření.  
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4 Volba sanační technologie 

 

Aby bylo možné provést jakékoliv sanační technologie, bylo nutné co 

nejpřesněji zdokumentovat současný stav v porušeném místě. V době odstávky 

23.9.2009 byly určeny měřící body a do těchto bodů bylo osazeno měřící 

zařízení, které zaznamenává informace, které jsou nadále využity pro měření 

tvarové stálosti poruch, pohyby vody na vybraných trhlinách včetně teplot, 

měření tlakového spádu, tj. rozdíl tlaku uvnitř štoly a za ostěním atd. Tento 

systém je propojen v jeden kompaktní celek, měřící ústředna zaznamenává 

naměřená data v 10-ti minutových intervalech. Napájení systému zajišťují 

akumulátory v kontrolním objektu K13, do tohoto objektu jsou také zavedeny 

kabely od čidel, které jsou vedeny vnitřkem štoly a jsou připevněny 

k betonovému ostění štoly. Tímto měřícím zařízením je možné sledovat dané 

stavy probíhající uvnitř štolového přivaděče i při napouštění, provozu 

a vypouštění vody z prostoru štolového přivaděče při plánovaných odstávkách. 

Sanace je možné provést několika způsoby, při nichž se liší technická 

náročnost provedení, časový harmonogram provedení a v neposlední řadě také 

cena. Obecně lze říci, že sanační technologie je možné provést dvěma způsoby, 

a to sanace prováděné z vnitřku štoly, sanace prováděné z venkovního prostoru 

štolového přivaděče a jejich kombinace. 

Aby bylo možné bezpečně realizovat těsnící a výplňové práce, je nutné 

dodržet základní podmínky práce uvnitř štoly. Před započetím prací je nutné 

především stabilizovat stávající porušené betonové ostění ŠP, zajistit dostatečné 

odvětrání pracoviště, zajistit bezpečný přístup pracovníků do poruchového místa 

(jáma K 13), zajištění dopravy strojního zařízení, materiálu atd. do sanovaného 

úseku, omezit průtok vody tekoucí po podlaze. Tyto podmínky musí být splněny 

při odstavení dotčeného úseku ŠP. Ve studii firmy Ingutis je uvedeno [4]: „Pro 

provádění prací uvnitř štolového přivaděče je velmi omezující ta skutečnost, že 

provedení vrtacích, injekčních a montážních prací není možné uvnitř přivaděče 

použít elektrickou energii o napětí 400/230V, protože podle normy ČSN 33 2000-

4-41 se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jednoznačně jedná 

o prostor zvláště nebezpečný, ve kterém je dle uvedené normy použití elektrické 

energie 400/230V zakázáno“.  
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Díky této skutečnosti jsou velmi omezeny technické možnosti provádění 

prací uvnitř štoly, není možné použít výkonné strojní zařízení poháněné 

elektrickým proudem. Při nasazení těžké mechanizace musí být uvažováno 

s pneumatickým pohonem. Při kombinovaném způsobu provedení sanace 

(sanace provedené z vnitřku i vnějšku štoly) může být přívod stlačeného vzduchu 

realizován do problémového místa komunikačním vrtem malého průměru.  

 

4.1 Utěsnění přítoků z vnitřního prostoru štolového přivaděče 
 

Tento způsob by bylo možné využít v součinnosti s dalšími sanačními 

technologiemi i v problémovém úseku km 47,945 – 47,965. Je možné jej využít 

pro utěsnění lokálních přítoků vody i v jiných částech ŠP. Pro provedení 

jakýchkoliv sanací prováděných z vnitřního prostoru vodovodního přivaděče je 

nutné přizpůsobit sanační technologii i zařízení podmínkám uvnitř štoly. 

Při odstávce a vypuštění vody v tomto úseku se pohybuje vnitřní teplota vzduchu 

okolo 6 až 7°C, vlhkost vzduchu téměř 100%, větrání ŠP je pouze přirozené. 

Ve spodní části ŠP gravitačně odtéká voda (která přitéká skrz porušená místa 

do přivaděče) do vodojemu ve Vestci. Nejbližší vstup do vnitřního prostoru 

přivaděče je jáma K 13. V tomto vstupním objektu je namontované lezné oddělní, 

které výrazně snižuje průchozí světlost profilu, kterým by bylo možné do vnitřního 

prostoru přivaděče spustit i větší technologické zařízení. Dopravu materiálu, 

technologických zařízení atd. komplikuje silný protiproud vody (výška cca. 

0,5 metru vody od spodní části kruhového profilu betonového ostění ŠP) 

a vzdálenost k místu poruchy, která činí cca. 1250 metrů. Sanační práce jsou 

navíc limitovány dobou odstávky ŠP. Při periodických prohlídkách probíhajících 

od roku 1991 až do současnosti byl provoz přivaděče přerušen vždy na dobu 

max. 3 dnů, z toho pouze 24 hodin na provedení sanačních prací. 

 

4.1.1 Prostá těsnící injektáž 
 

Touto metodou byly ve ŠP v minulosti utěsněny přítoky vod z lokálních 

a liniových poruch v ostění. Tyto defekty byly vyplněny dvousložkovou 

polyuretanovou pryskyřicí (směs pryskyřice a tužidla), neboť mají mj. atest 

pro styk s pitnou vodou. Provedení injektáže je realizováno nízkotlakým 
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injekčním čerpadlem, to je vybaveno programovatelným systémem, který zajistí 

dávkování pryskyřice a tužidla v přesném poměru a zvoleném tlaku (2 až 3 MPa, 

vyšší tlaky se nepoužívají, aby nebyla narušena stávající stavební konstrukce 

betonové ostění). Pryskyřice a tužidlo je vedeno separátně tlakovými hadicemi 

od čerpadla do směšovací pistole. V tělese pistole jsou obě složky dokonale 

promíchány a vedeny injekčním obturátorem do vrtu. Vrty jsou provedeny 

do betonového ostění ŠP v dostatečném předstihu. Orientace vrtů je provedena 

tak, aby dílčí vrty procházely netěsností nebo alespoň její částí. Lokalizaci poruch 

je možné zjistit z předchozích měření a vrtné schéma tak dopředu naplánovat. 

Po provedení injektáže se do ústí poruchové spáry a ústí injekčních vrtů zapraví 

rychle tuhnoucí cementová směs.  

 

4.1.2 Armovaná těsnící injektáž 
 

Tato metoda je obdobou prosté těsnící injektáže. Rozdílem je vytvoření 

vrtů, které se protnou v definované hloubce betonové konstrukce (měřeno 

od vnitřní části betonového ostění ŠP pod úhlem cca. 45°). Po provedení 

injektáže se vloží do vrtů ocelové pruty, nejčastěji žebírkový drát ze stavební 

oceli třídy 10. Po ztuhnutí směsi dojde ke svorníkovému spojení jednotlivých ker 

popraskaného betonového ostění. Pruty jsou schopny přenášet tahovou 

a částečně i tlakovou pevnost konstrukce. Tato metoda je vyobrazena 

na obrázku č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 : Armovaná těsnící injektáž [4] 
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4.2 Kontaktní (výplňová) injektáž 
 

Způsob provádění kontaktní injektáže byl určen již stavebním projektem, 

který vypracoval Hydroprojekt Praha. Již při výstavbě při betonáži definitivní 

obezdívky vznikaly za vnější hranou ostění duté prostory, které bylo zapotřebí 

vyplnit (zlikvidovat) kontaktní injektáží. Způsob realizace kontaktní injektáže 

ovlivňují parametry kavern za betonovým ostěním ŠP. Kontaktní injektáž je 

možné provést dvěma základními způsoby, a to kontaktní injektáž provést přímo 

z prostoru přivaděče nebo z vnější strany ŠP (pomocná štola, vrty z povrchu 

atd.). Obě varianty mají své výhody i nevýhody, které budou popsány dále.  

 

4.2.1 Kontaktní injektáž provedená z vnitřku ŠP 
 

 Tuto metodu je možné provést pouze v případech, kdy jsou kaverny 

za betonovým ostěním menších prostorových rozměrů. Znázornění na obrázku 

č. 11. Výplňová injektáž provedená z vnitřního prostoru ŠP je limitována 

technickým řešením a časovým harmonogramem odstávky poškozené části ŠP. 

Způsob provedení spočívá ve vytvoření vrtů do okolí poruch, dopravě výplňového 

materiálu a potřebných přidružených technologií do těchto míst, pro provedení 

zmíněné varianty je nutné dodržet provozní podmínky popsané v předchozí 

kapitole a před zahájením vlastních prací provést těsnící injektáž poruch 

betonového ostění, aby bylo znemožněno výtoku výplňového materiálu kontaktní 

injektáže do prostoru ŠP. Z důvodů nemožnosti použití elektrické energie 

pro pohon vrtacích souprav, transportu materiálu do zasažených míst atd. a také 

z časových by bylo provedení této sanační technologie komplikované, ale 

proveditelné.  
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4.2.2 Kontaktní injektáž provedená z vnější strany ŠP – štolou 
 

Tato varianta je vhodná pro vyplnění velkých kavern za betonovým 

ostěním ŠP. Výhodou této varianty je také fakt, že pomocné podpovrchové dílo 

může být vedeno z povrchu v blízkosti poruchy ŠP, vzniklá štola pak může být 

využita nejen k samotné kontaktní injektáži, ale i k transportu osob, materiálu, 

technologií nutných k dokončení sanace. Nejbližší vstup z povrchu 

k problémovému místu je v současné době možný pouze větrací jámou K 13, 

která je vzdálená od sanovaného místa 1250 metrů. Před ražbou pomocné štoly 

je bezpodmínečně nutné stabilizovat stávající porušenou definitivní obezdívku 

z vnitřní části ŠP a musí být provedena výplňová injektáž.  

Dle parametrů a geologické stavby nadloží ŠP v okolí poruchy by měly být 

parametry podzemního díla realizovaného hornickým způsobem následující: 

svislá šachta, kruhový průměr cca. 3 metry, hloubka cca. 44 metrů, pažení 

šachty – beton. Z této šachty bude ražena přístupová chodba lichoběžníkového 

profilu, příčný průřez cca. 2,6 x 2,3 metru, zajištění stability bude zabezpečeno 

ocelovou, příp. železobetonovou výztuží. Délka této chodby se dle mapových 

podkladů předpokládá cca. 46 metrů. Chodba je vedena nad osou ŠP. Mezi 

počvou chodby a vrchní klenbou betonového ostění ŠP je nutné ponechat 

horninový masiv mocný cca. 4 metry.  

Obr. č. 11 : Kontaktní injektáž prováděná z vnitřku štoly [4] 
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Kontaktní injektáž by proběhla skrz vrty vedené z počvy chodby. Ve studii 

firmy ingutis je uvedeno [4]: „Vrty budou vedeny do volných prostor v okolí ŠP 

z přístupové chodby ve vějířích. Obecně je možné říci, že po 3-5 kusů v jednom 

vějíři. Vzájemná rozteč vějířů je 0,5 metru. Vrt umístěný v klenbě ŠP (v nejvyšším 

místě volného prostoru) bude sloužit jako odvzdušňovací, vrty po stranách jako 

plnící a záložní (popř. kontrolní). Vrtací technika (vrtací stolice, vrtací lafeta, 

vrtací kladivo, a jiné) bude umístěna v přístupové chodbě (štole). Zdroje 

(hydraulický agregát, kompresor, aj.) budou umístěny na povrchu.  

Velmi vhodné je k vrtání použití injekčních zavrtávacích tyčí, které je 

možné při vrtání postupně nastavovat, ponechat ve vývrtu a následně použít 

pro injektáž“. „ Volba výplňového materiálu musí být vhodně zvolena, po změření 

parametrů tlakové vody nacházející se za ostěním ŠP“. Nevyplněný prostor 

slouží jako koridor vody v km 47 až 49. Dle této situace musí být zvolena vhodná 

injekční technika a čerpací technika. Pro přerušení toku vody za ostěním se jeví 

jako vhodné použít dvousložkovou napěňují polyuretanovou pryskyřici (výplňový 

materiál), která musí mít atest pro styk s pitnou vodou.  

Nevýhodou této varianty je technologická, administrativní, časová 

a v neposlední řadě také ekonomická náročnost. Provedení báňského díla musí 

schválit báňský úřad, prováděcí firma musí disponovat oprávněním 

pro provádění prací hornickým způsobem, bude nutné vytvořit provizorní 

příjezdové komunikace a povrchové zařízení staveniště atd. Nespornou výhodou 

je fakt, že tento způsob sanace může být do značné rozpracovanosti prováděn 

při provozu ŠP za předpokladu omezení jeho provozu (např. snížení vnitřního 

přetlaku atd.), nebude tedy nutné vyřadit ŠP z provozu na celou dobu provádění 

sanačních prací.  
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4.2.3 Kontaktní injektáž provedená z vnějšku ŠP – vrtem z povrchu 
 

Varianta kontaktní injektáže provedená přesnými vrty z povrchu uvažuje 

se zřízením staveniště na povrchu v těsné blízkosti poruchy betonového ostění. 

Vhodným vrtacím zařízením by se zhotovily svislé, popř. šikmé zapažené vrty 

délky cca. 47 až 50 metrů. Vrtné schéma a počet vrtů by byl obdobný jako 

při kontaktní injektáži provedené z počvy podpovrchového báňského díla 

(chodby), viz předchozí kapitola. Technologie injektáže by byla též velmi shodná 

jako u předchozí varianty. 

Provedení vrtů z povrchu je komplikované řešení kladoucí důraz nejen 

na měřičské práce, které by musely být zpracovány velmi přesně, aby nedošlo 

k poškození již narušeného betonového ostění ŠP, ale způsob a vlastní realizaci 

vrtů z povrchu navíc komplikuje fakt, že nad místem poruchy vznikla 

neuváženým rozhodnutím bytová zástavba. Z tohoto důvodu je realizace této 

varianty velmi komplikovaná ale proveditelná. 

 

 

Obr. č. 12 : Kontaktní injektáž prováděná z podpovrchového pomocného díla [4]  
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4.3  Stabilizace definitivní obezdívky ŠP v místě poruchy 
 

Aby bylo bezpečné sanovat defekty v ostění ŠP ve staničení km 47,945 až 

47,965, je nutné stabilizovat porušenou betonovou obezdívku ŠP. Stabilizaci lze 

provést několika způsoby. Některé varianty kombinují nejen zabezpečení 

definitivního ostění ŠP, ale je možné v součinnosti použít doplňkové sanační 

technologie, tj. těsnící a kontaktní injektáž. Předpokládaná délka vyztužení 

vnitřního úseku ŠP je cca. 10 metrů, je to dáno charakterem a rozmístěním trhlin 

v betonovém ostění ŠP. 

 

4.3.1 Stabilizace výztužnými ocelovými rámy (prstenci) 
 

Při zjištění poruchy v inkriminovaném místě byla tato varianta společnosti 

PVK již nabídnuta a částečně realizována firmou MINOVA BOHEMIA s.r.o. 

Konstrukce je tvořena kruhovou výztuží ze skružených profilů (nejlépe HEA, 

HEB, HEM atd.) z nerezové potravinářské oceli tř. 17. Kruhová výztuž je tvořena 

segmenty (cca. 6 segmentů na jeden prstenec), segmenty jsou vyrobeny na míru 

dle geodetického zaměření profilu ŠP tak, aby doléhaly co nejtěsněji na vnitřní líc 

ostění ŠP. Segmenty jsou k sobě sešroubované nerezovým spojovacím 

materiálem. Prstence jsou zakotveny do betonového ostění ŠP v předepsaných 

roztečích tak, aby bylo porušené ostění ovlivněno vrtacími pracemi nutnými 

pro kotvení co nejméně. Aktivace výztuže a ostění se dosáhne vyklínováním 

dilatačních spár mezi ostěním a výztuží. Aby bylo možné přes toto místo 

přepravovat materiál, technologie sloužící ke kontrolám při odstávkách atd., je 

nutné spodní část dna ŠP dobetonovat do výšky dimenze profilu včetně 

náběhových klínů. 

Po provedení zajištění betonového ostění ŠP mohou proběhnout další 

sanační technologie, především těsnící a kontaktní injektáž. První výztužný 

prstenec (po směru dopravované vody) je nutné opatřit náběhovým klínem, který 

zajišťuje snižující účinek rázové vlny při napouštění ŠP vodou. Výhodou této 

sanace je relativně snadná doprava a montáž jednotlivých prvků ocelové 

konstrukce do problémového místa, nevýhodou ovlivnění hydraulických poměrů 

dopravované vody protékající přes sanační opatření, které zmenšuje světlost 

vnitřního profilu ŠP a částečně působí jako clona. 
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4.3.2 Stabilizace pomocí ocelových tybinků 
 

Tato technologie je obdoba stabilizace provedené ocelovými nerezovými 

rámy, tybinky mohou být vyrobeny ve dvou variantách, a to jako žebrované 

neopláštěné tybinky a jako plné tybinky. V tomto případě je nutné vyrobit plné 

tybinky s otvory s vyhotovenými závity, které budou sloužit jednak k upevnění 

tybinků poškozenému betonovému ostění a částečně k provedení těsnících 

prací. Dimenze materiálu tybinků a velikost jednotlivých segmentů musí být 

volena tak, aby je bylo možné bezpečně dopravit a smontovat v místě poruchy. 

Pro šroubové spoje bude použit nerezový spojovací materiál.  

Dle geodetického zaměření je možné vyrobit tybinky, které se 

po smontování jednotlivých segmentů budou dotýkat vnitřního ostění ŠP. 

Aktivace bude provedena zakotvením do betonového ostění a vyklínováním 

dilatační spáry mezi vnitřním ostěním ŠP a vnější obvodovou hranou tybinků. Pro 

zvýšení součinnosti tybinků s betonovým ostěním musí být provedena výplňová 

injektáž. Před realizací této varianty musí být provedena kontaktní injektáž, která 

Obr. č. 13 : Výztužné ocelové rámy ve smontované poloze [4] 
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zamezí přítoků vody do prostoru ŠP a následné vymývání výplňové injektáže. Po 

montáži této varianty sanační technologie opět dojde k ovlivnění hydraulických 

poměrů proudění dopravované vody sanovaným místem. Proto by bylo vhodné 

vytvořit modelovou situaci u obou variant (kruhové rány + tybinky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Stabilizace ocelovými prstenci s mezi-prostorovými výztuhami 
 

Varianta stabilizace betonové ostění pomocí ocelových prstenců s mezi-

prostorovou výztuhou vychází z varianty výztužných ocelových rámů. Ocelová 

konstrukce se skládá z dílčích segmentových rámů z válcovaných profilů (HEA, 

HEB, HEM atd.). Doprava a montáž rámové konstrukce je shodná jako u varianty 

4.3.1 a je popsána výše. Rozdíl je v tom, že jednotlivé segmenty mají po vnitřním 

obvodě armatur navařeny kotevní prvky, přes které je k segmentové konstrukci 

upevněna mezi-prostorová segmentová výztuha vyrobena z ocelového 

nerezového plechu třídy 17, která uzavírá po smontování jednotlivých celků 

prostor mezi sousedními prstenci obdobně jako při variantě plných tybinků. 

I v tomto případě jsou ve výztuhách provedeny kruhové otvory opatřené závitem. 

Tyto otvory jsou použity pro výplňovou injektáž prostoru mezi vnitřním ostěním 

ŠP        a výztuhami. Poté jsou otvory zaslepeny závitovými víčky. Před montáží 

mezi-prostorových výztuh je nutné provést těsnící injektáž betonového ostění.  

Výhodou této varianty je, že může sloužit jako prvotní ochranné opatření 

určené k zamezení havarijního stavu. Následná montáž mezi-prostorových 

Obr. č. 14 : Ocelové tybinky ve smontované poloze [4] 
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výztuh a další sanační opatření mohou být realizovány až dodatečně v průběhu 

delšího časového období v rámci pravidelných prohlídek ŠP v rozmezí několika 

let. Tato varianta také může sloužit (bez provedení výplňové injektáže 

meziprostoru ŠP a ocelové konstrukce) jako základní opatření stabilizace 

betonové ostění ŠP a výchozí stanovisko pro přidružené sanační technologie 

(např. vyražení štoly z povrchu) i za předpokladu pozdější demontáže 

a nahrazení jinou sanační technologií tohoto úseku. 

  

4.3.4 Stabilizace vložkou z navíjeného laminátu Amitech (relining profilu) 
 

Jedná se o metodu, která se hojně využívá k renovaci především 

vodovodních, ale také plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací. 

Spočívá ve vtažení nového potrubí s menším průměrem do stávajícího 

poškozeného potrubí. 

Tato sanační technologie při aplikaci na ŠP je velmi výhodná z několika 

důvodů – tloušťka stěny vložky z navíjeného laminátu se může dimenzovat dle 

potřeby, po vložení vložky do štoly se minimálně změní vnitřní světlosti ŠP. 

Vzhledem k rozměrovým odchylkám v řádech centimetrů (viz geodetické 

zaměření) by bylo nejvýhodnější navrhnout parametry vložky tak, aby se celý 

výrobek dal umístit do problémového místa vcelku. Tím by se značně zkrátil čas 

sanačních prací. V případě umístění poruchového pásma není bohužel možné 

tuto technologii bez dodatečných úprav využít. Kvůli vzdálenosti a přístupu 

do problémového místa z jámy K 13 by bylo možné rozdělit vložku na zhruba 10 

až 11 prstenců, které by se museli dopravit k poruše ostění separátně. Poté by 

bylo nutné jednotlivé díly zakotvit do ostění a smontovat všechny prvky k sobě. 

Volný prostor mezi ostěním a vložkou by bylo nutné opět injektovat. Pro realizaci 

této varianty bude nutné upravit vnitřní vystrojení jámy K 13 nebo vyrazit 

v blízkém okolí poruchového pásma novou montážní šachtu, která bude sloužit 

pro dopravu navíjených vložek, přidružených technologií atd. Šachtu vedenou 

z povrchu by bylo možné využít také pro kontaktní injektáž vedenou z vnějšího 

prostoru ŠP. Výhodou navíjené laminátové vložky je velmi hladký povrch, který 

zanedbatelně ovlivní hydraulickou část přivaděče a minimálně zmenší jeho 

světlost.  
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4.3.5 Stabilizace vložkou z kompozitních materiálů (relining profilu) 
 

Tato varianta je obdobou navíjené laminátové vložky pouze s rozdílem, že 

vložka je vyrobena z kompozitních materiálů. Profily vložek mohou být vyrobeny 

dle skutečného průřezu ŠP (nemusí mít nutně kruhovou podobu). Kompozitní 

vložky se vyrábí na míru a mohou být přizpůsobeny nejrůznějším situacím. 

Vložky jsou opatřeny patentovanými spoji a zámky, aby bylo možné nejen jejich 

délkové dělení, ale také rozebíratelnost jednotlivých segmentů. Montáž a kotvení 

je obdobné jako u vložek z navíjeného laminátu. Vzniklý meziprostor mezi 

vložkou a ostěním je nutné uzavřít výplňovou injektáží. Značnou nevýhodou této 

varianty je, že kompozitní materiál nemá atest pro styk s pitnou vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 : Ukázka kompozitní vložky včetně detailu spoje segmentů  [4] 
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5 Technologický postup sanací 
 

Pro návrh technologického postupu je nutné rozdělit sanační technologie 

a metody do třech základních aspektů: 

1) Zajištění poškozeného ostění ŠP. 

2) Těsnící injektáž zamezující přítokům vody do prostoru ŠP. 

3) Kontaktní injektáž sloužící pro vyplnění  kavern za betonovým ostěním ŠP. 

 

 Navrhované sanační technologie a jejich kombinace je též nutné posoudit 

dle hlavních parametrů, tj. zpracování projektové a výrobní dokumentace, termín 

nejkratší odstávky ŠP a jeho navazujících částí, termínové rozestupy dokončení 

jednotlivých etap sanačních prací, předpokládané finanční náklady vynaložené 

na sanační práce, omezení funkčnosti celého systému ŠP a v neposlední řadě 

také ovlivnění nejbližšího okolí při provádění sanačních prací a možné dopady 

na ŽP.  

Je nutné zdůraznit, že pro konečnou variantu řešení může být vznesen 

požadavek pro provedení všech prací z prostoru ŠP, aby byl v max. míře 

minimalizován vliv sanačních prací na okolí. Přesné vymezení a vybrání návrhu 

sanační technologie závisí v konečném důsledku na posouzení a rozhodnutí 

odpovědných zástupců společnosti PVK, která ŠP vlastní a provozuje. 

V této diplomové práci bude zpracován technologický postup pro variantu 

sanačních prací realizovaných z vnitřního prostoru štoly, tzn. stabilizace 

betonového ostění ŠP kruhovými prstenci s mezi-prostorovou vložkou s použitím 

těsnící a výplňové injektáže. Zde je nutné upozornit, že tato technologie má 

oproti ostatním variantám své výhody, k nimž patří především nízké riziko 

prováděných sanačních prací a fakt, že užitá technologie výplňové a kontaktní 

injektáže byla v řadě případů zdárně odzkoušena a realizována v jiných částech 

přímo uvnitř prostoru ŠP, nejen z dob výstavby ŠP, ale i při pravidelných 

odstávkách a následných drobných opravách betonového ostění ŠP. Další 

výhodou je též poměrně nízká cena za provedení sanačních prací. Ve studii firmy 

Ingutis je uvedeno [4]: „Cena sanačních prací je odhadována na cca 16 000 000 

– 21 000 000 Kč bez DPH. Dále minimální ovlivnění povrchu nacházejícím se 

nad defektní zónou. Není zapotřebí na povrchu v okolí poruchy zřizovat rozsáhlé 

staveniště.  Značnou nevýhodou je však termín vlastní realizace sanačních prací, 
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který je odhadován na cca 420 - 450 hodin, během níž je nutné provést odstávku 

a vypuštění ŠP“. Tento negativní důsledek je možné částečně eliminovat 

rozdělením sanačních prací do dílčích úseků, ve kterých by vlastní sanační práce 

mohly probíhat v omezené míře nekontinuálně s možností časových prodlev. 

(Rozdělení a přizpůsobení prací v součinnosti s plánovanými odstávkami). Další 

nevýhodou je zmenšení jmenovité světlosti ŠP a z toho plynoucí ovlivnění 

hydraulických poměrů uvnitř ŠP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 : Půdorysná situace v místě poruchového pásma s vytyčením osy 

štolového přivaděče [4]  
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5.1 Technologický postup zajištění betonového ostění ŠP 
 

  Navržený technologický postup sanace se skládá z  dílčích 

technologických postupů, v nichž jsou popsány jednotlivé etapy sanace 

v samostatných operacích, které na sebe bezprostředně navazují. V dílčích 

technologických postupech jsou v textu popsány použité technologie a nářadí, 

materiály, mapové podklady, technické výkresy a ostatní náležitosti, které je 

nutné dodržet v předepsaném sledu. Aby bylo použití technologického postupu 

co nejuniverzálnější, budou technologické postupy psány v obecné rovině, aby 

bylo možné je případně použít i v ostatních částech ŠP. Za celou dobu sledování 

stavu betonové obezdívky byl vyhodnocen jako nejkritičtější úsek km 47,945 až 

47,965. Proto je možné, po zavedení zjednodušujících parametrů, aplikovat 

technologické postupy po dodatečných úpravách vztahujících se ke konkrétní 

situaci i na jiné poruchové zóny ŠP.  

 

5.1.1 Přílohy, projektová dokumentace a ostatní podklady 
 

Aby bylo možné co nejlépe navrhnout sanační postup betonového ostění, 

je důležité dobře zmapovat poruchovou zónu. Z těchto podkladů je nutné 

zpracovat výrobní dokumentaci sanační technologie (prstencové rámy 

s meziprostorovou vložkou), místo poruchy detailně označit v půdorysu 

mapových podkladů, vyhledat nejbližší dva uzlové body, kudy je možné vstoupit 

do prostoru ŠP. Dále je nutné pro konkrétní situaci vypracovat projektovou 

dokumentaci transportního zařízení pro přepravu osob, materiálu, technologií 

atd. Z podkladů pro zmiňovaný úsek lze konkrétně jmenovat ortofotomapa 

s defektní zónou, celková mapa trasy ŠP s vyznačením jednotlivých objektů 

na povrch. Parametry (rozměr, hloubka, vystrojení) technologií nejblíže k místu 

poruchy. Detailní výrobní výkresy sanační technologie, detailní montážní výkresy 

včetně montážního plánu, kusovník jednotlivých dílů sanačního opatření. Dále 

pak konstrukční výkresy speciálních jednoúčelových zařízení (např. transportní 

systémy), atesty použitých materiálů, zdravotní prohlídky zaměstnanců 

vykonávajících práci ve štole atd.  
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5.1.2 Materiály, skladování a doprava na místo určení 
 

Jako výchozí varianta provedené sanace byla zvolena možnost kruhového 

rámu s meziprostorovou výztuhou, viz kapitola 4.3.3. ¨Toto sanační opatření je 

nutné realizovat před kontaktní a výplňovou injektáží, aby byla zajištěna statická 

stabilita betonového ostění. Kruhový rám bude rozdělen na jednotlivé segmenty, 

které budou mít dle projektové dokumentace takové rozměry, aby bylo možné 

vložit je bez problémů do vnitřního prostoru štoly a uvnitř štoly je bezpečně 

přepravit a smontovat na určeném místě. Použité materiály (nerezová ocel rámu) 

není nutné na povrchu skladovat dle speciálních opatření, pouze před umístěním 

do štoly musí být dokonale odmaštěny a omyty, aby neovlivnili kvalitu pitné vody 

po ukončení montáže. Pro skladování těchto segmentů uvnitř ŠP není nutné dbát 

také žádných speciálních opatření, tento materiál lze uskladnit přímo na dně ŠP 

a poté po jednotlivých částech přemisťovat speciálním vozíkem. Vzhledem 

k tomu, že uvnitř ŠP nelze použít el. energii, bude nutné transport materiálu 

zajistit lidskou silou. Ostatní materiály potřebné ke smontování kruhových rámů, 

tzn. spojovací materiál, klínové podložky, drobné nářadí nevyžadující elektrický 

pohon, lze skladovat a přepravovat bez omezení a to jak na povrchu, tak uvnitř 

ŠP.  

 

5.1.3 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 
 

Mezi stroje a přístroje používané ve štole lze zařadit akumulátorové ruční 

nářadí, zmiňovaný transportní systém, drobné ruční nářadí (ploché klíče, 

momentové klíče), dále zařízení zajišťující větrání pracoviště, které zajistí 

vytvoření průchozího větrného proudu, před veškerým zahájením prací 

a v průběhu sanačních prací, musí být kontrolováno složení ovzduší uvnitř štoly, 

především pak musí být sledována koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého. 

Z důvodu nemožnosti použití el. proudu uvnitř štoly, musí být osvětlení pracovišť 

řešeno separátně pomocí světelných zdrojů. Jako optimální řešení se jeví použít 

osobní důlní svítidla. Obsluha a pracovní postupy budou popsány v kapitole 

5.2.6.  
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5.1.4 Příprava staveniště a pracovní podmínky 
 

Příprava staveniště musí probíhat ve dvou etapách, tj. příprava na povrchu 

v areálu vstupních objektů do štoly a následně uvnitř štoly. Pokud se jedná 

o staveniště na povrchu, tak musí být objekty vystrojeny dle situace, např. 

vrátkem a ostatními technologiemi. Mezi tyto technologie patří zřízení lampovny 

s dostatečnou kapacitou důlních svítidel, obslužné objekty pro nabíjení, drobné 

opravy, skladování záložního ručního nářadí, technologií atd. V blízkosti vstupu 

musí být shromážděny základní materiály, stroje, technologie a v neposlední 

řadě také zázemí pro pracovní čety vykonávající sanační práce uvnitř ŠP (např. 

sociální zařízení, vytápěný pobytový prostor). Uvnitř ŠP je nutné zřídit transportní 

stanici, umístěnou pod vstupní jámou, z níž budou materiály, technologie 

a posádka dopravovány do místa poruchy a zpět. Pracovní podmínky byly 

popsány v kapitole 4.1 (teplota uvnitř štoly kolem 6-7°C, vlhkost vzduchu téměř 

100%, přítomnost protékajícího vodního sloupce po dně štoly, stísněné pracovní 

prostory dané vnitřním prostorem ŠP, absence přirozených světelných zdrojů 

atd.). 

 

5.1.5 Struktura pracovní čety 
 

Aby bylo možné sanační opatření provést v co nejkratším možném čase, 

bude nutné vytvořit minimálně 3 pracovní čety složené ze dvou až pěti 

pracovníků. Je nutné, aby všichni pracovníci byli schopni vykonávat práci 

v podzemí a aby v každé pracovní četě byl minimálně jeden člověk provozní 

technik s odbornou kvalifikací a praxí na obdobných podzemních 

vodohospodářských dílech. Pro speciální práce, např. spouštění osob 

v objektech, kde se nachází jámy nevystrojené lezním zařízením, spouštění 

materiálu atd., bude dobré spojit se s pracovníky báňské záchranné stanice, kteří 

s touto problematikou mají mnohaleté zkušenosti. Je tedy nutné, aby po celou 

dobu prováděných prací, byli tito pracovníci přítomni v areálu pracoviště a mohli 

případně zasáhnout, eventuálně nahradit některého z pracovníků pracovních čet.  
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     Pracovní četa 1 
 

Tato skupina musí zajistit zpřístupnění předmětné části štoly. Zkontrolovat, 

že se pracoviště nalézá v bezpečném stavu, provést průzkum pracoviště a zajistit 

měření koncentrace plynů nacházejících se uvnitř ŠP. V této četě musí být 

několik tzv. univerzálních pracovníků, kteří v případě potřeby budou schopni 

nahradit jedince z dalších pracovních skupin (skupiny 2 až 3). Tato skupina také 

musí na povrchu zajišťovat akumulátorové zdroje pro vrtací techniku, náhradní 

důlní svítidla. S využitím pracovníků této skupiny je také počítáno pro případnou 

pomoc, pokud by uvnitř ŠP nastal havarijní stav, pracovní úraz atd.  

 

Pracovní četa 2 a 3 
 

Pracovníci čety č. 2 zajišťují dopravu materiálu na pracoviště (segmenty 

kruhových prstenců) a v součinnosti se s pracovní četou 3 provede smontování 

sanační technologie a její uvedení (aktivování) do požadovaného stavu. 

Je nutné, aby pracovníci třetí čety zajistili větrání pracoviště, zřídili před 

a za sanovaným místem provizorní záchytné stěny, zajistili přečerpávání vody 

z těchto provizorních hrází, postavili a poté vyklidili pracovní lešení atd. Na závěr 

pracovníci čety č. 2 provedou přikotvení již smontovaných prstenců 

do poškozeného betonového ostění dle předem připraveného vrtného schématu 

daného v PD. Je nutné v případě kolizního stavu, aby obě čety společně 

bezchybně spolupracovaly.  

 

5.1.6 Pracovní postupy a návody 
 

Je nutné, aby byly dodržovány přesné pracovní postupy a návody 

používaných strojů, které jsou dány dle pokynů výrobce. V této kapitole bude 

bodově popsán postup dopravy, smontování a aktivování sanačního opatření, tj. 

kruhové prstence s meziprostorovou vložkou: 

- Doprava rozebraných kruhových prstenců (segmentů) na místo určení 

včetně náběhových klínů 

- Zaměření a určení výchozího bodu, do kterého bude ustaven první 

prstenec 

- Usazení a smontování segmentů ve spodní části ŠP (dno + cca ½ bočnic) 
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- Montáž segmentů bočnic a dovrchní části klenby 

- Předepnutí smontovaného prstence klínovými rozpěrkami k betonovému 

ostění 

- Zakotvení prvního prstence minimálně ve 4 bodech dle vrtného schématu 

PD 

- Umístění provizorních měrných dílců nutných pro budoucí 

bezproblémovou montáž meziprostorové vložky, označení polohy 

- Montáž druhého prstence po směru protékající vody obdobným způsobem 

- Přikotvení prstence a provizorní montáž meziprostorové vložky mezi 

prstence (meziprostorové vložky jsou montované dle schématu, aby bylo 

možné provést výplňovou a kontaktní injektáž) 

- Smontování všech segmentů do požadované vzdálenosti včetně 

náběhových klínů 

- Rozepření segmentů, dotažení všech šroubových spojů na předepsaný 

moment 

- Kontrola smontovaného stavu, tvarová zkouška nenamontovaných 

meziprostorových výztuh 

 

5.1.7 Parametry prací a procesů 
 

Aby bylo možné určit a naplánovat průběh sanačních opatření, je nutné 

vytvořit detailní rozbor parametrů prováděných prací a procesů, tzn. každá 

pracovní činnost musí být naplánovaná na určitý počet pracovníků. Ke každé 

pracovní činnosti musí být zpracován časový harmonogram, který je nutné 

vytvořit na základě již realizovaných prací uvnitř ŠP, modelovou situací vlastní 

práce, vytvoření počítačového modelu atd. Při provádění prací je nutné tento 

časový harmonogram dodržovat a v případě potřeby zajistit ochranná opatření 

a v případě kolizní opatření zajistit opatření, která povedou k eliminaci časových 

ztrát a neohrozí navazující práce. V případě, že tato situace nastane, je nutná 

součinnost pracovních čet dle předem naplánovaného proškolení.  
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5.1.8 BOZP 
 

Pro provádění jakýchkoliv prací uvnitř ŠP musí být všichni zainteresovaní 

pracovníci seznámeni s tímto pracovním postupem. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni v BOZP pro zmiňované prostory a každá pracovní četa musí být dle 

prováděných prací vybavena v přiměřené míře osobními ochrannými 

pomůckami. Před jakýmkoliv započetím prací uvnitř štoly, aby každý pracovník, 

který přijde uvnitř ŠP do styku s pitnou vodou, se před zahájením jakýchkoliv 

prací podrobil preventivní zdravotní prohlídce, kterou musí být prokázána jeho 

bezinfekčnost a schopnost pracovat v podzemním díle, které slouží k dopravě 

pitné vody.  

 

5.1.9 Zvláštní ustanovení 
 

Ve zvláštních ustanoveních musí být specifikován havarijní plán. 

V případě, že nastane nepředvídaná situace, musí mít každý člověk vymezené 

kompetence, v nichž bude zohledněno, jak danou situaci řešit. Ostatní zvláštní 

ustanovení nejsou vyžadována. 

 

5.2 Technologický postup těsnící injektáže betonového ostění ŠP 
 

5.2.1 Přílohy, projektová dokumentace a ostatní podklady 
 

V přiměřené míře budou využity podklady zohledněné v kapitole 5.1. 

Pro těsnící injektáže je nutné po statickém zajištění betonové obezdívky vytvořit 

v místě poruchové zóny vrt z povrchu malého průměru, který bude sloužit 

pro dopravu výplňového materiálu z povrchu. Z tohoto důvodu je nutné mít 

k dispozici mapové podklady zobrazující v půdorysné situaci polohu, umístění 

a hloubku vrtu.  

 

5.2.2 Materiály, skladování a doprava na místo určení 
 

Výplňové materiály (dvousložkové polyuretanové pryskyřice) budou 

skladovány na povrchu a hydraulicky dopraveny pomocí potrubního systému 

nacházejícím se ve vrtu do místa poruchy. Ostatní materiály nutné pro provedení 
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těsnící injektáže budou dopraveny konvekčními způsoby uvedenými v kapitole 

5.1.2.  

 

5.2.3 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 
 

Pro vytvoření vrtu bude nutné využít vrtací soupravu s doplňkovým 

zařízením pro zapažení vrtu ocelovými závitovými trubkami, aby bylo možné 

po ukončení sanačních prací vyjmout technologii z vrtu a vrt v obou částech 

neprodyšně uzavřít (v případě potřeby zlikvidování vrtu zabetonováním). 

Pro čerpání jednotlivých složek polyuretanových pryskyřic bude sloužit 

na povrchu pneumatické čerpadlo, které bude v oddělených potrubních 

systémech dopravovat jednotlivé složky pryskyřice do prostoru ŠP, kde bude 

navazovat na systém směšovacího čerpadla poháněného pneumatickým 

pohonem taktéž vedeným z povrchu vystrojeným vrtem. Ke směšovacímu 

čerpadlu je nutné v součinnosti použít akumulátorové ruční nářadí a ostatní 

přístroje popsané v kapitole 5.1.3. 

 

 

 

5.2.4 Příprava staveniště a pracovní podmínky 
 

Opět je nutné zřídit dva typy stanoviště, a to na povrchu a uvnitř ŠP. 

Umístění stanoviště na povrchu musí být v okolí komunikačního vrtu. Veškeré 

parametry staveniště musí být přizpůsobeny dané situaci. Vlastní zařízení obou 

typů stavenišť je identické jako v kapitole 5.1.4. 

 

5.2.5 Struktura pracovní čety 
 

Strukturu pracovních čet by bylo dobré opět vytvořit minimálně ze tří 

pracovních čet. První pracovní četa bude vykonávat stejné práce a funkce jako 

v kapitole 5.1.5.1. Pracovníci druhé a třetí pracovní čety musí být vhodně 

navýšeni o jednoho až dva pracovníky v každé četě. Tyto pracovníci budou 

umístěni na povrchovém stanovišti pracoviště a za použití vhodných 

komunikačních prostředků vedených vrtem budou zajišťovat součinnost zbytku 

pracovních posádek v podzemí. Ostatní práce byly popsány v kapitole 5.1.5. 
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5.2.6 Pracovní postupy a návody 
 

Opět je důležité zajistit dodržování pracovních postupů a návodů, které 

doporučuje výrobce použitých strojů. V této kapitole bude bodově popsán způsob 

provedení těsnící injektáže betonového ostění: 

- vytvoření zapaženého vrtu z povrchu do prostoru ŠP dle PD 

- zařízení povrchového stanoviště, vystrojení vrtu přidruženými 

technologiemi (přívod tlakového vzduchu, přívod jednotlivých složek 

pryskyřic pro těsnící injektáž, přívod vodičů komunikačního zařízení, 

v případě potřeby je možné přivést nízkonapěťový el. proud 

pro osvětlení) 

- uvnitř štoly vytvořit dle vrtného schématu vrty použitelné pro těsnící 

injektáž  

- osazení obturátoru do připravených vrtů, provedení těsnící injektáže 

(v případě potřeby armované těsnící injektáže) 

- po utěsnění lokálních přítoků zkontrolovat výskyt dalších přítoků v blízkém 

místě těsnící injektáže, případně utěsnění těchto míst provedením těsnící 

injektáže 

- po ukončení těsnící injektáže začistit sanovaná místa a zapravit směsí 

na bázi cementu  

 

5.2.7 Parametry prací a procesů 
 

I v případě těsnící injektáže je nutné co nejblíže specifikovat časový 

harmonogram potřebných prací. V časovém harmonogramu je nutné počítat 

s technologickými přestávkami potřebnými k vytvrzení pryskyřic. Ostatní 

ustanovení jsou obdobná jako v kapitole 5.1.7. 

 

5.2.8 BOZP 
 

Drtivá většina týkající se BOZP byla popsána v kapitole 5.1.8. Při práci 

s pryskyřicemi je nutné zachovávat speciální požadavky bezpečnosti práci, tomu 

odpovídají i osobní ochranné pomůcky, jako jsou např. respirátory, nepropustné 

rukavice na gumové bázi a další ochranné pomůcky pro zamezení styku 



Jan Kroupa: Sanace betonového ostění štolového přivaděče Želivka - Praha 

2015 
 

45 

materiálu založených na cementových bázích s pokožkou, očima a jinými částmi 

pracovníků provádějících práci uvnitř ŠP.  

 

5.2.9 Zvláštní ustanovení 
 

 

Žádná zvláštní ustanovení nejsou vyžadována, pouze pracovníci druhé 

a třetí pracovní čety musí být řádně proškoleni pro práci s polyuretanovými 

pryskyřicemi. Před započetím těchto prací ve štole by bylo dobré, aby zúčastnění 

pracovníci vykonali zkoušku na modelové situaci. 

 

5.3 Technologický postup kontaktní (výplňové) injektáže 

aplikované za betonové ostění ŠP 

 
5.3.1 Přílohy, projektová dokumentace a ostatní podklady 
 

Jednou z nejdůležitějších dokumentací pro provedení výplňové injektáže 

je návrh vrtného schématu. Vrty vedené skrz betonové ostění do volných kavern 

vzniklých za ostěním musí být navrženy dle zjištěných nevyplněných prostor, 

které byly popsány v předchozích kapitolách. Toto schéma je nutné využít 

s projektovou dokumentací prstencových rámových výztuh s meziprostorovými 

vložkami. Výplňová injektáž má dvě základní funkce, a to přerušení vodonosného 

horizontu (kolektoru), který probíhá nevyplněnou částí nad klenbou betonového 

ostění ŠP a zhomogenizování rámové výztuhy s betonovým ostěním ŠP. 

 

5.3.2 Materiály, skladování a doprava na místo určení 
 

Tyto náležitosti byly popsány v kapitole 5.2.2 a budou tedy realizovány 

především skrz vystrojený vrt. Zde je nutné zdůraznit, že pro provedení injektáže 

bude nutné podstatně větší množství výplňového materiálu. K tomu bude nutné 

přizpůsobit skladovací prostory povrchového staveniště, použít potrubní systém 

větších dimenzí atd.  
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5.3.3 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 
 

Strojní a přístrojové vybavení bude obdobné jako v kapitole 5.2.3. Pro 

provedení výplňové injektáže bude vhodné použít napěňující polyuretanové 

pryskyřice, které po spojení obou složek zvětšují svůj objem a vytváří uzavřené 

póry, jsou tedy nenasákavé a svým složením je předpokládáno, že znemožní 

pohyb vody v prostorech za betonovým ostěním ŠP. 

 

5.3.4 Příprava staveniště a pracovní podmínky 
 

Příprava staveniště a pracovní podmínky byly popsány v předchozích 

kapitolách, především pak v kapitole 5.1.4 a 5.3.2. 

 

5.3.5 Struktura pracovní čety 
 

Struktura pracovní čety bude shodná jako v kapitole 5.2.5. V rámci 

urychlení by bylo vhodné i v tomto případě navýšit počet pracovníků, kteří by 

mohli provádět injektážní práce ve více místech současně. Pro provedení 

výplňové injektáže za meziprostorovou vložkou je z hlediska technických 

požadavků tuhnutí polyuretanových pryskyřic nutné, aby tato výplň probíhala 

minimálně ze dvou míst v každém meziprostoru mezi dvěma sousedními 

prstenci, aby bylo zaručeno dokonalé spojení v celém obvodu 

za meziprostorovou vložkou (před výplňovou injektáží za meziprostorové vložky 

je nutné namontovat zbývající části meziprostorových vložek, aby 

meziprostorové vložky s prstenci tvořili uzavřený systém). 

 

5.3.6 Pracovní postupy a návody 
 

V přiměřené míře zde platí totéž jako v kapitole 5.2.6. V této části bude 

bodově popsán postup výplňové injektáže z vnější betonovou obezdívku ŠP 

a injektáž sloužící k vyplnění prostoru mezi betonovým ostěním 

a meziprostorovými vložkami: 

- pro dopravu materiálu, přívod stlačeného vzduchu, přívod nízkonapěťové 

el. energie, komunikaci bude sloužit opět stejný vrt realizovaný z vrchu, 

který bude vystrojen potřebnou technologií 
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- dle vrtného schématu budou provedeny vrty skrz betonové ostění 

vedoucích do volných kavern za betonové ostění 

- nasazení obturátorů do těchto vrtů, provedení výplňové injektáže 

- po uplynutí technologické přestávky demontáž obturátorů, začištění směsí 

na bázi cementu 

- vizuální kontrola provedených prací, kontrola utěsnění přítoků 

- montáž zbývajících meziprostorových vložek mezi jednotlivé prstence 

- provedení výplňové injektáže v prostoru mezi betonovým ostěním 

a meziprostorovými vložkami. Tuto injektáž je nutné z technologických 

důvodů provádět vždy minimálně ze dvou míst v prostoru mezi dvě 

sousedními prstenci 

- po ukončení druhé výplňové injektáže a uplynutí technologické přestávky 

začistit pryskyřici ze zavedených míst umístěných v meziprostorových 

vložkách 

- osadit ucpávkové zátky do míst v meziprostorových vložkách, kudy byla 

prováděna druhá výplňová injektáž 

- odstranění všech přidružených technologií z prostoru štoly 

- utěsnění komunikačního vrtu z povrchu 

- vizuální kontrola stavu propustnosti sanace po delším časovém úseku 

(např. při další odstávce) 

 

5.3.7 Parametry prací a procesů 
 

Z důvodu ne zcela zjištěných velikostí kavern za betonovým ostěním lze 

počítat s větší spotřebou materiálu atd. Z této skutečnosti vyplývá, že bude nutné 

pro provedení kontaktních injektáží kalkulovat s větší časovou náročností, která 

vyplývá z této situace. Ostatní parametry a procesy jsou obdobné jako v kapitole 

5.2.7. 

 

5.3.8 BOZP 
 

Požadavky na BOZP jsou totožná v přiměřené míře jako v kapitole 5.2.8. 

V případě provádění druhé kontaktní injektáže v prostoru ŠP je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti z důvodu většího počtu pracovníků uvnitř štoly, provádění 
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těchto prací se navzájem ovlivňuje a je tedy nutné pracovat v maximální 

součinnosti se všemi částmi pracovních čet.  

 

5.3.9 Zvláštní ustanovení 
 

Žádná zvláštní ustanovení nejsou vyžadována, platí v přiměřené míře jako 

v kapitole 5.2.9. První pracovní četa po ukončení všech prací musí uvést vnitřní 

zařízení ŠP co nejrychleji do přijatelného stavu, aby mohly být obnoveny 

dodávky pitné vody z úpravny vody v Hulicích do Prahy. 
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6 Závěr 

 
V diplomové práci byly shrnuty základní informace o štolovém přivaděči 

přivádějícím pitnou vodu z vodní nádrže Švihov do Prahy, především pak návrh 

sanačních opatření, které je možné realizovat při dodržení popsaných technologií 

ve vnitřním prostoru ŠP, případně kombinace sanací vedených z povrchu 

v součinnosti s pracemi uvnitř ŠP. Navrhnuté technologické postupy lze 

realizovat při doplnění přidružených parametrů v celé délce ŠP, případně v jiných 

vodohospodářských podzemních dílech obdobné konstrukce. 

 Vzhledem k tomu, že nejvíce zmapovaná a prozkoumaná část ŠP je ve 

staničení km 47,945 až 47,965, byla většina sanačních opatření navrhnuta do 

této problémové zóny. Při pravidelných odstávkách ŠP nebyly zjištěny                 

v jeho dalších úsecích obdobně závažné poruchy jako v uvedeném staničení, 

které by mohly v budoucnu způsobit havárii a tím přerušení dodávky pitné vody. 

 Z tohoto důvodu nebyly technologické postupy přesně a detailně 

specifikovány, aby je bylo možné při změně zadávacích parametrů (poruchy 

v jiných místech, vstup skrz jiné objekty atd.) využít i v jiných částech ŠP, kde 

není poškození betonové obezdívky takto rozsáhlé.  

Závěrem je nutné podotknout, že použití konkrétní sanační technologie 

záleží na mnoha faktorech, především pak na rozhodnutí vlastníka                      

a provozovatele ŠP, kterým je firma PVK. Tato DP může sloužit jako podklad při 

výběru sanační technologie, případně jejich kombinací. 

 Autor DP doporučuje návrh provedení sanačních prací tj. těsnící               

a kontaktní injektáže z vnitřního prostoru ŠP s využitím varianty ocelových rámů 

s mezi-prostorovými výztuhami především díky výhodám, které tyto varianty 

umožňují. Mezi největší přednosti těchto variant patří univerzálnost provedení, 

možnost realizace sanačních prací po etapách, použití technologií odzkoušených 

přímo v prostoru ŠP, minimální ovlivnění povrchu v blízkosti sanovaného úseku, 

nenáročné technické řešení a v neposlední řadě také cena sanačních prací. (viz. 

kapitola 5.) Autor DP dále doporučuje v součinnosti s těmito opatřeními vytvořit 

na povrchu v ose přivaděče ochranné pásmo, které bude definováno stavební 

uzávěrou a vyznačit trasu ŠP do volně dostupných všeobecných mapových 

podkladů, aby v případě sanačních prací vedených z povrchu byl do defektních 

zón zaručen bezproblémový přístup. 
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