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Anotace 

Cílem této práce bylo porovnání a vyhodnocení nákladů jednotlivých technologií 

pokládky telekomunikačních sítí a vyuţití nerostných surovin v procesu pokládky 

telekomunikačních sítí. V první části jsou popsány jednotlivé technologie pokládky.  

V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny výhody i nevýhody daných způsobů. V 

další části se pak vysvětlují negativní jevy doprovázející výstavbu, včetně bezpečnosti 

uloţeného vedení a také vyhodnocuji alternativní pouţití nerostných surovin v procesu 

pokládky telekomunikačních sítí. V závěru je provedeno zhodnocení všech technologií. 

Toto vyhodnocení má slouţit jako podklad pro investory při výstavbě pokládky optického 

vedení.  

 

Klíčová slova: FORMBETON, pokládka sítí, telekomunikační, optické sítě, zemní raketa, 

vrtání s výplachem, nerostné suroviny v procesu pokládky sítí 

Summary 

The aim of this thesis was to compare and evaluate the costs of various 

technologies of laying telecommunication networks and use of raw materials in the process 

of installation telecommunication networks. The first part describes the different 

installation technologies. 

The individual chapters explain advantages and disadvantages of these methods.  In 

the next part we explain the negative phenomena associated with the construction, 

including the safety of laying optical fiber networks and evaluate the use of alternative raw 

materials in the process of installation of telecommunication networks.  

In conclusion are evaluated all the technologies. This evaluation is intended to 

serve as a basis for investors in the construction of optical fiber network. 

 

Keywords: FORMBETON, installation of telecommunication networks, optical fiber 

network, hammer piercing tools, HDD Technology, alternative raw materials in the process 

of installation of telecommunication networks 
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FTTB Fiber To TheBuilding 

FTTH Fiber To TheHome 

FTTO Fiber To The Office 
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WWW World Wide Web 
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1 Úvod 
Během posledních dvou desetiletí se výkon komunikačních prvků zvyšuje tempem 

zhruba o 55% ročně[1]. Úměrně s nárůstem výkonu počítačů a komunikačního zařízení 

roste vyuţívání telekomunikačních technologií. Stejnému trendu se přizpůsobují vývojáři 

aplikací a výrobci zařízení, které komunikační technologie vyuţívají. Před dvaceti lety 

bylo ještě pro spotřebitele nemyslitelné být 24 hodin denně k zastiţení nebo mít moţnost v 

kteroukoliv dobu přístup k informacím, či datům ve své kanceláři. V současné době však 

stejným tempem jako výkon komunikačních prvků roste poptávka po větších a větších 

přenosových rychlostech. Soukromí zákazníci chtějí komunikovat ve video hovorech, 

chtějí si po internetu pouštět o-line filmy, chtějí on-line hrát multimediální hry ve vysokém 

rozlišení. Firmy začínají vyuţívat cloudové řešení sluţeb, poţadují on-line propojení 

pracovních týmů v různých městech, či státech, obce zase potřebují kvalitní 

telekomunikační infrastrukturu pro městské kamerové systémy se stále zvyšujícím 

rozlišením, radary apod. – to vše zvyšuje nároky. Většina zákazníků připojených k datové 

(např. internetové) síti vyuţívá jako poslední míli (tedy posledních 1,6 km od distribučního 

bodu poskytovatele k zákazníkovi) metalické vedení, které je velmi často starší 50 let nebo 

alternativně bezdrátové technologie. U metalického vedení jsou především populární DSL 

a kabelové modemy, jsou určeny především pro domácí uţivatele a ne pro firmy. U 

bezdrátových antén je jejich rychlost přímo úměrná hygienickým limitům. Zvyšování 

výkonu přenesených dat by si vyţádal zvýšení výkonu antén. Takové zvýšení by ale bylo 

zdravotně závadné pro člověka. Obě tyto technologie mají moţnosti, které zcela jistě 

nedokáţou splnit poţadavky, které budou na poskytovatele sluţeb v následujících 20 letech 

kladeny. Jediným řešením, jak uspokojit rostoucí poptávku po rychlém datovém přenosu je 

budování poslední míle pomocí optických sítí.    

V rozvoji telekomunikačních sluţeb sehrál klíčovou roli vynález – přenos dat pomocí 

světla vedeného v optickém vlákně. Vývoj laseru, který zajišťuje samotný přenos dat a také 

výroba velmi čistého skla nezbytného pro dálkový přenos světla přes skleněná (plastová) 

vlákna způsobili digitální revoluci, bez které by nebylo spuštění celosvětového internetu 

moţné. Optické vlákno nejen, ţe pomáhá zvyšovat přenosové rychlosti, ale také pomáhá 

sniţovat celkové náklady na poskytování telekomunikačních sluţeb. Disponují obrovskou 
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kapacitou přenášených dat, jsou imunní proti celé řadě poruch, které mohou postihnout 

metalické vedení nebo bezdrátové komunikační technologie. 

Kapacita informací, které optického vlákna nesou jen mnohem větší, neţ je tomu u 

jeho konkurentů: měděných, koaxiální kabelů a mikrovlnných spojů. Kromě toho, optická 

vlákna jsou levné na výrobu a také levnější na provoz. Přenos signálu není zaloţen na 

přenosu elektrického impulsu (jsou tedy imunní vůči rušení bouřkou a jinými 

elektromagnetické jevy - s výjimkou jaderného záření), nepodléhají korozi, zajišťují 

bezpečnost přenosu, umoţňují přenášet data na velkou vzdálenost, a mají velmi malou 

velikost, průměr jádra se udává v mikrometrech. 

Optická vlákna se dnes vyuţívají na většinu důleţitých páteřních spojů. Přenos dat na 

páteřních spojích nepředstavuje tedy ţádný problém, dokonce nabídka převyšuje poptávku. 

Zcela jiná situace je u střední míle, tedy propojení mezi páteřní sítí a poslední mílí. Zde 

operátoři naráţí na disproporci mezi malým počtem POP (Point of Presece), kterými 

vyúsťují páteřní sítě, a velkým počtem přístupových bodů, kterými naopak začínají 

přístupové sítě.  Nejmenší vyuţití optických vláken je na opačném konci, tedy u rozvodů 

telekomunikačního vedení k zákazníkovi. Do firem, úřadů, škol a bytů. Důvodem výše 

popsaných problémů je malé mnoţství finančních prostředků alokovaných na budování 

optických sítí ve střední a poslední míli a také skutečnost, ţe dosud na uspokojení 

poptávky po současných přenosových rychlostech dostačovali technologie zaloţené na 

přenosech po metalických, resp. rádiových spojích. V následujících dekádách ale poptávka 

po vyšších rychlostech přinutí operátory masivně budovat novou infrastrukturu zaloţenou 

na optických vláknech[3][6]. 

O připojení optickými kabely, resp. o projektech FTTx (FTTH, FTTB, FTTO) se 

diskutuje mnoho let. Teprve díky technologii PON začíná být realizace těchto projektů 

ekonomicky přijatelná. Rozhodující výhodou této technologie je, ţe při výstavbě optické 

sítě nevyţaduje pořízení nákladných aktivních prvků, ale vyuţívá pouze pasivního 

rozbočení v rozbočovačích. Náklady na realizaci takové optické infrastruktury jsou 

v přístupové síti cenově srovnatelné s náklady vynaloţenými na realizaci pomocí 

klasických metalických rozvodů. Ovšem poměr cena/výkon i perspektivní moţnost 

zvyšování přenosových kapacit bez větších investic mluví zcela jednoznačně ve prospěch 

optického vlákna[12]. 
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Cílem práce je vyhodnocení moţností vyuţití nerostných surovin v pokládce optického 

vedení a porovnání jednotlivých technologií pokládky optických sítí dle vynaloţených 

nákladů na její výstavbu. 
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2 Technologie pokládky inţenýrských sítí 

Historie budování telekomunikačního vedení sahá na našem území do doby Rakouska 

Uherska. Zpočátku byly budovány nadzemní telefonní sítě, ale někdy kolem roku 1886 

vzniká na našem území první podzemní telefonní vedení na základě tehdejší koncese 

udělené „Praţskému podnikatelství pro telefony“, kteří poskytovali telefonní sluţby na 

jedné z prvních sítí v obvodu 12 km od Staroměstské radnice v Praze, jiţ od 14. července 

1881. V podstatě celé 20. století pokračoval rozvoj telekomunikační sítě, společně 

s rozvojem dalších inţenýrských sítí[8]. 

V praxi můţeme velmi často vidět, ţe uloţení kabelů neodpovídá dokumentaci a 

někdy vedení není vůbec zadokumentováno, nebo je zaneseno v dokumentaci velmi 

nepřesně. Starší kabely jsou v mnoha případech vzájemně překříţené nebo leţící v těsné 

blízkosti u sebe, či v těsné blízkosti silových kabelů a podobně. 

Tento „nepořádek“ je velmi často příčinou překopnutí, či narušení inţenýrských sítí, 

které znamenají pro zákazníka výpadek poskytovaných sluţeb. Kromě ceny i kvůli tomuto 

důvodu je pro investora důleţité si při budování vedení správně zvolit technologii a 

způsob, jakou bude vedení uloţeno[11]. 

2.1 Konvenční způsob pokládky výkopem 

Konvenční způsob pokládky výkopem, následným poloţením vedení a opětným 

záhozem kabelové rýhy je nejstarším a také dosud nejvíce pouţívanou technologií 

pokládky nejen telekomunikačních kabelů, ale obecně inţenýrských sítí. Způsob ukládání 

kabelů do kabelové rýhy se dělí na dvě skupiny, dle lokality, kde se kabely pokládají: 

 Kabely uloţené v otevřené krajině, kde dosud nejsou uloţeny ţádné inţenýrské 

sítě 

 Kabely uloţené v hromadné zástavbě, kde je předpoklad, ţe se inţenýrský sítě 

jiţ nacházejí.  

Kabely se v otevřené krajině zpravidla ukládají do hloubky 35-70 cm pod úroveň 

terénu. V zastavěných oblastech se hloubka ukládání dělí podle typu povrchu, pod který 

budou kabely uloţeny. Zpravidla se ukládají do hloubky 80 cm. Jsou výjimky, např. pod 

chodníkem se ukládají také do hloubky 35 cm, naopak pod silnici do hloubky 100 cm.  
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Obrázek č. 1 – Pokládka výkopem a zásypem kabelové rýhy 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Kabely se ve vyhloubené rýze poloţí na jemnozrnnou vrstvu písku o tloušťce min. 8 

cm. Přibliţně stejnou vrstvou písku se kabely také zasypávají. Takto poloţené vedení se 

pro zvýšení bezpečnosti posléze pokrývá cihlami, tvárnicemi, či dlaţdicemi, které musí 

vedení na kaţdé straně překrývat min. o 4 cm. Vedení také musí být označeno plastovou 

fólií. Jako zásyp se nesmí pouţívat pro zbytek výkopu popel nebo podobné materiály.   

Kladení vedení ve vrstvách (pod) nebo nad sebou ne po celé trase zakázáno. Existuje 

však výjimka, v případě, kdy nedostačuje šířka pásma při jejich vodorovném uloţení, např. 

v chodníku nebo kde existuje technické zúţení tras apod. Sdělovací kabely musí být od 

sebe vzdáleny 5 cm, v případě souběţného vedení se silovým kabelem do 1kV 15 cm [4]. 

2.2 Ukládání vedení do ţlabů s víkem ve tvaru zámkové dlaţby, 

odtokového ţlabu, či obrubníku 

Technologie FORMBETON [22] je zcela nová technologie, která vyuţívá dvojího 

vyuţití současných stavebních prvků, které se uţ dnes běţně vyuţívají jako víka, které 

chrání ţlab s kabelovým vedením. Mezi výše zmíněné stavební prvky patří např. odtokové 
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ţlaby pro odvody dešťové vody, zámková dlaţba, která se vyuţívá zejména pro zpevnění 

chodníků a také silniční nebo chodníkové obrubníky.  

Toto unikátní spojení dvojího vyuţití stavebních zvyšuje efektivitu vyuţití samotných 

betonových odlitků, které nadále slouţí ke svému primárnímu účelu a dále sekundárně 

chrání kabelové vedení [22]. 

Technologie FORMBETON sebou přináší další výhodu. A sice „pořádek“ 

v inţenýrských sítích umístěných pod komunikacemi. Za desítky let, kdy společnost 

pokládá inţenýrské sítě pod komunikace je pod chodníky nahromaděno velké mnoţství 

potrubí a kabelů, které se velmi často mezi sebou kříţí, jsou chybně zavedené do map a 

výsledkem těchto nesrovnalostí jsou nehody, při kterých se poškodí vedení při opravě nebo 

pokládce jiného vedení. Technologie FORMBETON vede do ukládky kabelů řád, kdy je 

kabel přesně veden v kabelové trase a tím i v budoucnu hrozí malá pravděpodobnost jeho 

přetrţení, protoţe celá trasa bude řádně zaznamenána a pravděpodobnost pochybení je 

velmi malá.  

Z ekonomického hlediska se jedná o velice zdařilou myšlenku, která spojuje záměr 

hned dvou investorů. Jednak vlastníka komunikace, tedy obcí, krajů nebo ŘSD a poté 

současně zájmy investorů, kteří potřebují pro své podnikání výstavbu telekomunikačního 

vedení. Technologii FORMBETON můţe také vyuţít pouze vlastník komunikace sám 

v případě, kdyţ jeho záměrem je nové vedení pro veřejné osvětlení doplněné o kamerový 

systém a současně oprava chodníku, pod kterým bude vedení uloţeno.  

2.2.1 Příklady pouţití 

Technologie FORMBETON se dá pouţít ve více variantách a kombinacích. Část 

kabelové trasy můţe být vedena pod odtokovým ţlabem, pokračovat pod silničním 

obrubníkem a následně např. pod zámkovou dlaţbou v chodníku. Největší výhodou této 

technologie je moţnost ukládat bezpečně vedení uţ 25 cm pod úroveň terénu, coţ značně 

sniţuje celkové náklady na stavbu díla. Nové moţnosti ukládání kabelů do takto malých 

hloubek pod úroveň terénu vedlo ke změně ČSN normy, která definuje podmínky, za 

jakých je moţno vedení do těchto hloubek ukládat. Je to především podmínka, aby ţlab a 

především víko bylo schopno odolat případným kolovým tlakům v případě, ţe na něj vjede 

vozidlo.  
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Mezi ostatní příklady pouţití, kde je moţno tuto technologii pouţít patří například: 

budování veřejného osvětlení, závlahových systémů s potrubím odolným proti mrazu apod.  

2.2.2 Pokládka vedení pod odtokovým ţlabem 

Při projektování mobilní sítě bývá otázkou přivedení dostatečné konektivity k BTS, 

tedy k nejbliţšímu mobilnímu distribučnímu bodu. Nabízí se technické řešení, jak se 

vyhnout se nepříjemným dohadům s jednotlivými vlastníky pozemků, přes které probíhá 

trasa projektu. Jedná se o vybudování odvodňovacích ţlabů v příkopech podél silnic, pod 

které se uloţí vlastní telekomunikační vedení. 

 

Obrázek č. 2 – Pokládka pod víkem z odtokového žlabu 

Zdroj: [www.formbeton.cz]  

2.2.3 Pokládka vedení pod zámkovou dlaţbou 

Tato technologie řeší rekonstrukci starého chodníku a zároveň výstavbou kabelové 

trasy v jednom projektu. Víka jsou vybavena technologií „pero-dráţka“, coţ zaručuje, ţe 

víko je neodklopitelné pro vandaly a zároveň je rozebíratelné v případě, ţe v budoucnu 

bude nutný přístup do kabelové trasy. Toto inteligentní řešení umoţňuje kdykoli 

v budoucnu do kabelové trasy doplnit jak datový, tak také silový kabel.  

V kaţdé obci velmi často nastává situace, kdy několik let po rekonstrukci chodníku je 

zapotřebí vybudovat kamerový systém, nové veřejné osvětlení, část datové trasy úřadů 

apod. Tato technologie je pouţitelná jak pro přívod silového vedení do 1000 V, tak zároveň 

pro přívod optického vedení ke komorovému systému.  

V případě pouhé rekonstrukce chodníku se víko můţe vzhledově přizpůsobit 

stávajícímu chodníku například vzhledově jako trasa pro nevidomé apod. Celý systém pak 

dokonale splyne s původním prostředím.  
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Obrázek č. 3 – Pokládka pod víkem ze zámkové dlažby 

Zdroj: [www.formbeton.cz] 

2.2.4 Pokládka pod silničními obrubníky a pod chodníkovými obrubníky 

Tento způsob pokládky je vyuţitelný pro delší vzdálenosti, kdy se vyuţívá k zakončení 

silniční nebo chodníkový obrubník, případně také jako kombinaci výše uvedených metod. 

Chodníkové obrubníky jsou další alternativou, která se můţe vyuţít pro uchování 

optického vedení. Tato trasa je vyuţitelná zejména na panelákových sídlištích, 

aglomeracích s rodinnými domy apod. nebo tam, kde se z nějakých důvodů nedá vyuţít 

pokládka kabelů pod chodník, tedy pod víka ze zámkové dlaţby.  

 

Obrázek č. 4 – Pokládka pod víkem ze silničního obrubníku 

Zdroj: [www.formbeton.cz]  

2.2.5 Bezpečnost vedení 

Dnes můţeme zejména na povrchových dolech vidět ukládání přívodního silového 

vedení 3x6 kV také do betonových ţlabů. To dokazuje, ţe je tato technologie vhodná i do 

extrémních podmínek a také pro kabel, který přenáší ţivotu nebezpečné napětí. Jedná se o 

technologii, která je praxí vyzkoušena. Pro situace, kde se dá předpokládat vyšší 

pravděpodobnost pojezdu těţké techniky, např. ve vojenských útvarech, kříţení, kde se 

vyskytuje těţká technika (bagry, buldozery apod.) je moţné navrhnout řešení, kdy se 

pouţijí dvě víka, pro vyšší ochranu vedení. Pro ostatní techniku (naloţený nákladní 

automobil) je výše navrhovaná technologie s jednoduchými víky dostatečná.  
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2.2.6 Technologický postup, mechanizace při budování rýhy 

Nejefektivnější postup při budování vedení technologií FORMBETON je vyuţití pro 

hloubení rýhy rýhovač, např. od firmy Vermeer. Pomocí této technologie můţete vytvořit 

rýhu rychlostí 839-3500 m/h.  

Do takto připravené rýhy můţete do betonového loţe pokládat spodní odtokový ţlab a 

po zatuhnutí posléze HDPE chráničku s vedením vedení. Chránička se posléze 

v odtokovém ţlabu zapískuje a následně se celá soustava uzavírá horním víkem ve tvaru 

odtokového ţlabu, zámkové dlaţby nebo obrubníku. Při uloţení vrchního a spodního dílu 

FORMBETON je nutné dbát na to, aby spáry ţlabu a poklopu nebyly nad sebou, ale byly 

vystřídány. Tím se dosáhne vyšší odolnosti vůči tlaku celé soustavy, která poté tvoří jeden 

dlouhý monoblok.  

 

Výhody této technologie 

 Moţnost spojit zájmy vlastníka pozemku (obec, kraj, ŘSD) se zájmy 

telekomunikačního investora. Obec chce opravit chodník, investor buduje vedení.  

 Moţnost získat dvě dotace. 1. Obec na budování chodníku a 2. Investor na budování 

kabelové trasy 

 Inteligentní řešení, umoţňuje víko kdykoliv v budoucnu odklopit a doplnit kabel. 

V budoucnu není nutné bourat hotový chodník.  

 Pravděpodobnost, ţe stávající vedení bude poškozeno se blíţí 0, protoţe se v těchto 

mělkých hloubkách nevyskytují.  

 Kabely jsou řádně urovnány v souladu s dokumentací.  
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2.3 Bez-výkopová pokládka pluhováním 

Jedná se také o bez-výkopovou technologii pokládky [24] potrubí nebo vedení, která je 

určena zejména pro dlouhé kanalizační výtlaky nebo přivaděče a kabelové chráničky 

vedoucí přes nezpevněné plochy, jakými jsou např. pole, louky apod. Samotná rýha se 

provádí pomoci pluhového zařízení, které se skládá z terénního taţného vozidla s lanovým 

navijákem a kotvou a z pluhového pokladače. 

Samotná pokládka trubky nebo kabelu se pokládá bez napětí na zarovnané dno rýhy, 

jejíţ hloubku v závislosti na sloţení podloţí moţno nastavit variabilně aţ do 2m. Takto 

nastavená hloubka se poté kontroluje za pomoci laseru nainstalovaný na pluhový pokladač. 

V praxi se tato hloubka liší pouze v řádu centimetrů. Rovnoměrnost výkopu se zajišťuje 

především nastavením radlice na střed pluhu a upevněním lana přímo na radlici pluhu. 

Z hlediska způsobu budování rýhy se rozlišuje pluhování na nekonečné a raketové, 

přičemţ obě technologie mohou být kombinovány.  

2.3.1 Nekonečný způsob pluhování 

Při pokládce vedení nekonečným způsobem dochází vlivem hnací síly na pluh k vy-

tváření výhřezu. Vedení se následně vtáhne do pokládací šachty spojené s radlicí bezpro-

středně  poté se poloţí do vytvořené rýhy. V závislosti stálosti půdy se zemina většinou 

sesouvá, čímţ často dochází k částečnému zasypávání výhřezu. Postup pokládky byl vyvi-

nut především pro ukládání kabelů a drenáţí. V jednom pracovním postupu lze poloţit 

souběţně aţ 24 paralelních kabelů a dokonce v jedné pokládce současně kombinovat i ně-

kolik různých produktovou o různých průměrech s maximální DN 225 mm. 

2.3.2 Raketové pluhování 

U této technologie se potrubí namontuje přímo na vytlačující rydlo, které je vtahováno 

do příkopu. Rydlo za sebou vyhlubuje dutinu o průměru aţ 500 mm, do níţ se souběţně 

zatahuje kabel, či potrubí. Touto se pokládá potrubí, plastové do průměru 355 mm a ocelo-

vé do průměru 250 mm.  
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2.3.3 Pluhové zařízení 

Jako prevence proti problémům vznikajícím z nerovnosti terénu je pluh vybaven 4 ra-

meny s hydraulicky regulovatelnými koly s motory, díky čemuţ jsou pluhy samo pohybli-

vé a velmi dobře manévrovatelné. Pro samotnou pokládku se vyuţívá síla terénního taţné-

ho vozidla a lanového navijáku, který je ocelovým lanem propojen s pluhovým poklada-

čem.  

Terénní vozidlo zapustí kotvu do země a postupným navíjením lana přitahuje pluhový 

pokladač, který radlicí pluhu rozpojuje, vytlačuje zeminu v oblasti trasy vedení a zároveň 

uhlazuje dno příkopu. V závislosti na geologických podmínkách, především tvrdosti hornin 

a podle plánované dimenze potrubí, či kabelů je moţné zvolit různé kladky s různými vý-

kony s maximální taţnou silou 140t.  

2.4 Bez-výkopová pokládka (zemní raketa) 

Technologie zemní raketa [20] je zaloţená na podobném principu jako pneumatické 

kladivo. Obsahuje píst, který pomocí stlačeného vzduchu zaráţí tělo rakety pravidelnými 

rázy skrz zeminu. Při proráţení půdy raketa samočinně vytlačuje zeminu do okolí. Tímto 

způsobem dokáţou rakety prorazit kamenitou půdu a dokonce i zdivo. Nové potrubí nebo 

kabelové chráničky se zatahují současně s raketou, propichovacím kladivem. Rakety mů-

ţou být neřízené nebo řízené. Neřízené se pouţívají při délce průpisu od 10-15 m, při této 

krátké vzdálenosti jsou schopny dosáhnout téměř přesně do nasměrovaného cílového bodu. 

Řízené zemní rakety jsou zaměřovány optikou a jsou schopné budovat souvislou trasu 

aţ do délky 70 m. Rakety jsou tak přesné, ţe se v zemi dokáţou vyhýbat překáţkám po-

mocí zaměřovacího a řídicího systému (např. raketa Grundosteer). Podle geologických 

poměrů můţe raketa také kontrolovaně razit vedení v obloucích s min. poloměrem zatáčky 

27 m. Nutno dodat, ţe se jedná o tzv. Vrtání na sucho, které se pouţívá hlavně pro budová-

ní domovních přípojek nebo pro podkopání silnice, ţeleznice apod. Touto technologií je 

moţno zavádět kabely, vodovody, plynovody a kanalizaci do DN 150. Ve světě se pouţívá 

tato technologie uţ více neţ 30 let.  
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Obrázek č. 5 – Pokládka pomocí zemní rakety 

Zdroj: [20] 

 

Výhody této technologie 

 vysoká přesnost pokládky.  

 vysoká průrazná síla (včetně skalnatých hornin) 

 stupňovitá hlava opatřená řezným okrajem  

 vysoká stabilita chodu, také v měkkých zeminách (díky rýhovanému tělu) 

 celosvětově ověřeno ve více jak tisíci případech 

 malá spotřeba vzduchu (levný provoz) 

 jednoduché ovládání  

 snadné školení uţivatelů 

2.5 Metoda relining 

Bez-výkopová technologie [23] pouţívaná zejména pro opravy starých potrubí. Přes-

toţe se technologie pouţívá zejména pro vodohospodářské účely, je vhodná téţe pro opra-

vu starého kabelového vedení, v případě, ţe se v dané lokalitě nachází vhodná stará kabe-

lová chránička nebo vhodné (nevyuţité) kanalizační potrubí.   
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Obrázek č. 6 – Pokládka technologií relining 

Zdroj: [23] 

Jedná se o nejjednodušší, nejznámější a snad také nejlevnější způsob sanace stávajícího 

potrubí. Samotný princip této technologie spočívá v zatahování PE potrubí s menším vněj-

ším průměrem do stávajícího, starého a nefunkčního potrubí, který má větší průměr neţ 

potrubí nové. Proto je vhodný pouze u takové sanace, u které je akceptovatelné sníţení 

průměru potrubí. Při této technologii je důleţitý materiál nového potrubí. Pouţívá se pro 

profily DN 40 – 1400. U tras s velkým průřezem nového potrubí je nutné vybudovat star-

tovací jámu s postupným náběhem zatahovaného potrubí. U malých průměrů potrubí je 

moţné pouţít flexibilní potrubí, např. Flexoren, která má dvouplášťovou konstrukci a není 

u ní nutné budovat startovací jámu, protoţe se potrubí flexibilně přizpůsobí.  

 

Výhody technologie relining 

 nejniţší náklady na sanaci potrubí 

 rychlost provedení 

 snadná dostupnost metody 

 moţnost provedení úseků v délkách aţ 600 m 

 

Nevýhody technologie relining 

 sníţení průtočného profilu potrubí 

 v místech oblouků nebo kolen potrubí musí být provedeny výkopy 

 místo, kde je vtahováno potrubí, vyţaduje rozměrný výkop 

 hodí se pouze tam, kde jiţ máme staré vedení. Není určena pro pokládku nového 

vedení 
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2.6 Metoda vrtání s výplachem 

Metoda vrtání s výplachem [21] neboli horizontální, řízené, výplachové vrty je bez-

výkopová technologie pokládky vedení, která je velice šetrná k ţivotnímu prostředí, bez 

zásahu do přírody. Nezanedbatelné je také minimální obtěţování obyvatelstva výstavbou.   

V České republice se převáţně pouţívá pro potrubí o průměrech 32 a 600 mm. Délka 

pokládaného úseku je různá do 500 m, ideální délka se pohybuje v rozmezí 100 – 150 m. 

Pomocí této technologie je moţné pokládat takové trubky, které jsou vzájemně dostatečně 

pevně spojitelné, protoţe při zatahování jsou jejich spoje namáhány na tah. Nejvhodnější 

potrubí je HDPE, ocelové z duktilní litiny,  vlákno z betonu nebo z vysokotlakého 

polyetylénu. Jsou v hodná pro pokládku dálkového potrubí tepla, drenáţního potrubí, ale 

také kabelů, například optických.  

Při plánování stavby a před samotným zahájením prací je nutné zmapovat polohu 

stávajících inţenýrských sítí, ale také strukturu podloţí, aby se mohl brát zřetel na případné 

překáţky. Většinou je také poţadováno výškové zaměření reliéfu terénu.  

Na počátku stavby se vyhloubí jeden startovací a jeden cílový výkop, jejichţ velikost 

je závislá na hloubce pokládání vedení, průměru pokládaných trubek, délce vrtání a také na 

daném podloţí.  

 

Obrázek č. 7 – Pokládka řízeným vrtáním s výplachem pod jezerem 

Zdroj: [21] 

 

Princip samotné technologie spočívá v částečném narušování a rozpouštění podloţí 

jemnými paprsky vrtné suspenze, která je pod tlakem vstřikována do podloţí a současně 

mechanicky pomocí rotujících nástrojů. Jedním ze zařízení je řízený vrtný systém 

Grundodrill s příklepovým nástrojem - kladivem. Kapalina, která se pouţívá při vrtu a 

výplachem je směsí vody a bentonitu. Bentonit je jílový materiál, přirozeně se vyskytující 
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v přírodě. Pro jeho přirozenou bobtnavost a tím také schopnost vázat velké mnoţství vody 

je přímo vhodným materiálem pro toto pouţití. Nezatěţuje ţivotní prostředí. Horniny jsou 

roztříděny do tříd 1-6 podle obtíţnosti vrtání. Výše popsaný princip s tlakovou vodou se 

zejména hodí pro pískové horniny, bez vrstev kamene, takové podmínky se označují za 

velmi dobré, aţ dobré. V případě výskytu vrstev s kamenem a usazeniny s velkou hustotou 

navrstvení, takové podmínky se označují za vhodné pro vrtání, ale s omezením. A 

v případě, ţe se jedná o pevné horniny, potom se pouţívá speciální vrtná souprava 

s příklepovým nástrojem s taţnou a tlačnou silou od 40 do 200 kN.  

Obvykle se postupuje tak, ţe je nejprve přesně provrtán pilotní vrt za pouţití vrtné suspen-

ze. Následně je tento pilotní vrt postupně jednou nebo vícekrát rozšířen pomocí rozšiřovací 

hlavy, která je řízena polohovým systémem.  

Technologie se vyuţívá jak na dlouhých trasách dále při pouţití malé vrtné soupravy 

pro příčné podchody silnic, dálnic, kolejí a vodních překáţek (řeky, jezera) nebo velmi 

často pro domovní přípojky do DN 200 a do 70 m délky.  

 

.  

Obrázek č. 8 – Pokládka řízeným vrtáním s výplachem pod komunikací 

Zdroj: [21] 

 

Výhody této technologie 

 Pro ekologickou nezávadnost je technologie je vhodná zejména v místě kříţení 

vodotečí nebo pro pokládání v přírodních a vodních ochranných rezervacích  

 Kratší vedení tras – nezávisle na zástavbě a uspořádání povrchu.  

 Delší ţivotnost poloţeného potrubí – dána vyšší tloušťkou stěny potrubí 

 Krátký čas výstavby 

 Přesnost poloţení, přesnost dokumentace 
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 Téměř ţádné zábrany veřejného prostranství, ţádné silniční uzavírky při výstavbě 

 Minimalizace nákladů spojených s transportem materiálů z případných výkopů.  

 Raţení ve vrstvách obsahující podzemní vodu je zcela bez problémů¨ 

 Trubky jsou poloţením do stlačené horniny a s obalem z bentonitu rovnoměrněji 

uloţené a ochráněné proti okolním horninám.  

 Díky pokládání bez otřesů nedochází k sesedání půdy 
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3 Vyuţití nerostných surovin při alternativních 

způsobech pokládky telekomunikačních sítí 
 

Při konvenční výstavbě telekomunikačních sítí s výkopem a následným zásypem 

kabelové rýhy se pouţívají nerostné suroviny zejména jako zásypové materiály. Jako 

zásypový materiál lze pouţít jakýkoli hutnitelný výkopový materiál (kromě popílku a 

popela), na velikosti zrn nezáleţí, nesmí pouze obsahovat velké kusy hornin, které by svojí 

hmotností mohly být příčinou stlačení kabelů, či jejich poškození. Kabely se ukládají 

většinou do pískového loţe tvořeného ze zásypového písku o zrnitosti 0-2 mm a celkové 

výšce 8 cm pod a 8 cm nad kabelovým vedením. Takto zakryté vedení se zakrývá 

tvárnicemi, cihlami nebo dlaţdicemi, které jsou vyrobeny z cihlářské hlíny, kterými se 

následně takto uloţené vedení překrývá, jako ochrana, resp. jako prevence k jeho 

nechtěnému překopnutí. 

U alternativních způsobů pokládky jsou technologie, při kterých se nerostné suroviny 

nepouţívají vůbec. Jedná se např. o technologie pluhování, zemní raketa a relining. 

Samotná podstata těchto technologií je zaloţena na principech, kdy se naopak šetří náklady 

na tyto materiály.  

Naopak novou technologií pokládky, ve které se spotřebovávají suroviny je 

technologie FORMBETON, tedy ukládání vedení do ţlabů s víkem ze zámkové dlaţby, 

odtokového ţlabu nebo obrubníku. Tyto odlitky se vyrábějí zejména z betonu, na jehoţ 

výrobu se pouţívají plniva a pojiva. Plnivem je kamenivo o různé zrnitosti a pojivem je 

cement, který se vyrábí z vápence, jílu, sádrovce a písku. 

Poslední technologií výstavby sítí, při níţ se spotřebovávají nerostné suroviny je 

technologie vrtání s výplachem. Jedná se především o bentonit, který plní funkci těsnícího 

a vyplňovacího materiálu mezi kabelem, či potrubím a vytěsněnou horninou při technologii 

pomocí řízených výplachových vrtů [5] + [18]. 

file:///D:/Users/Public/Documents/___Bakalarka/BP_KUB951_020315_v14.docx%23ISAACSON
file:///D:/Users/Public/Documents/___Bakalarka/BP_KUB951_020315_v14.docx%23ISAACSON
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3.1 Tradiční suroviny vyuţitelné při pokládce 

telekomunikačních sítí 

3.1.1 Cihlářská hlína 

Je zemina sedimentárního nebo sprašového původu, je jemnozrnná a dobře tak váţe 

vodu. Jedná se o směs jílovitých nerostů, křemenného písku a jinými materiály. Se 

smícháním s vodou vytváří plastické hmoty, které velmi dobře drţí tvar a mají 

poţadovanou pevnost. Cihlářská hlína má trochu jiné vlastnosti. Některá je málo plastická, 

proto hůře drţí tvar a finální výrobek je velice křehký. Pokud je moc plastická, tak zase 

hůře schne. Pro potřeby ukládání kabelů se ale většinou pouţívaly výrobky, které 

kvalitativně nesplňovali poţadavky na zdění, ale pro přikrytí kabelů jejich kvalita byla 

dostatečná.  

3.1.2 Beton 

Beton je základní stavební materiál. Dělíme ho do jednotlivých tříd, které jsou 

rozděleny podle způsobu jeho pouţití.  Díky jeho pomocí sloţení měnitelným vlastnostem 

je moţnost pouţití velmi všestranná a nadto cenově výhodná. Pouţívá se  do různého 

prostředí (do sucha, do vody, v podzemí, ale i v chladných nebo horkých klimatických 

zónách), coţ z něj činí takřka univerzální stavební hmotu. Mnohé konstrukce, mají-li být 

trvanlivé a funkční, jsou realizovatelné pouze z betonu. 

Při pokládce sítí se pouţívá prostý beton, coţ je beton bez jakýchkoliv výztuţí. 

Pouţívá se převáţně na prvky namáhané pouze tlakem. Z prostého betonu je vibrolisem 

vylisován ţlab, kam se ukládá vedení a také víko, které vedení překrývá. Prostý beton se 

při pokládce pouţívá také jako betonové loţe, do kterého se tyto ţlaby ukládají.  

3.1.3 Bentonit 

Bentonit je reziduální jílovitá hornina, tedy taková, která neprodělala transport 

materiálu a zůstala přímo na místě původní horniny. Chemické i minerální sloţení horniny 

je velmi proměnlivé a závislé na vzniku loţiska. Po kontaktu bentonitu s vodou dochází 

k výrazné molekulární expanzi, aţ o 300 % objemu. Po vyschnutí bentonit zůstává 

elastický, a proto si zachovávají funkci i při pohybu stavebních prvků. Hlavní výhodou je 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezidu%C3%A1ln%C3%AD&action=edit&redlink=1
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jeho vodotěsnost, proto se pouţívá všude tam, kde je třeba účinná hydroizolace, zachycení 

vlhkosti, ale například i zúrodnění půdy či zahuštění materiálů. 

Při pokládce sítí se pouţívá při metodě horizontálního vrtání s výplachem, kde po 

zasunutí HDPE trubky má funkci její ochrany proti jejímu proraţení okolními ostrými 

horninami.  

3.2 Odpadní suroviny vyuţitelné při pokládce 

telekomunikačních sítí 

V současné době se při pokládce telekomunikačních sítí převáţně vyuţívají klasické 

nerostné suroviny, které označujeme jako neobnovitelné. Proto dochází k velkému nárůstu 

vyuţití odpadních surovin coby druhotných surovin, které v těchto výrobcích primární su-

roviny částečně nebo i někde i úplně nahrazují.  

Primární suroviny jsou přírodní látky organického nebo anorganického původu, které 

jsou určené k dalšímu vyuţití. Druhotné suroviny jsou naopak suroviny nebo materiály 

získané z odpadů, které jsou vyuţitelné k dalšímu zpracování. 

Velký objem materiálů, který se spotřebovává ve  stavebnictví představuje značný po-

tenciál pro vyuţití recyklovaných materiálů. Vyuţívá se odpadů z jiných oborů neţ jen ze 

stavebního průmyslu.  
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Schéma 1 – Postup vyhodnocení zhodnocení odpadu vhodného jako stavební materiál 

Zdroj: [27]  

 

Z koncepčního hlediska lze zpracovávané odpady, které lze vyuţít při pokládce sítí, rozdě-

lit do dvou oblastí:  

 stavební a demoliční odpad - odpad, který vyprodukuje samo stavebnictví: demoli-

ce starých staveb, nová výstavba nebo rekonstrukce (beton, zdivo, tašky, keramika, 

sklo, asfaltové směsi, kovy, vytěţená zemina), 

 průmyslový odpad - odpad vznikající z jiné průmyslové výroby a těţby primárních 

surovin (odpad z tepelných procesů - struska, popílek, kovy), 
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3.2.1 Betonový recyklát 

Je vyuţíván jako kamenivo z ekologických důvodů. Dochází tím k úspoře přírodních 

zdrojů a není nutné zabírat další půdu pro skládku stavebního odpadu asanovaných beto-

nových konstrukcí. Mineralogické sloţení betonových recyklátů z různých recyklačních 

podniků se liší jen velmi málo. Zpravidla obsahují křemen, ţivce a jíloviny jako minerály 

z kameniva, ke kterým se mohou přidruţovat v akcesorických podílech pyroxeny, amfiboly 

případně i sádrovec. Obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové 

směsi a pro zachování její potřebné konzistence je nutno přidat dávku záměsové vody (pro-

jeví se na pevnostech betonu). Pevnostní charakteristiky jsou také méně příznivé, avšak pro 

pouţití zejména na výrobu spodních ţlabů technologie FORMBETON zcela dostatečné.  

3.2.2 Popílek 

Vzniká spalováním uhlí. Vyuţívá se především jako stavební hmota k výrobě umělého 

kameniva (agloporit). Rozlišujeme dva základní typy popílků (z vysokoteplotního 

i fluidního spalování) z nichţ oba jsou pro výrobu vyuţitelné jak z hlediska mnoţství ta-

ky z hlediska vhodných vlastností ve výrobě betonu i pórobetonu, při výrobě cementu, 

betonu, v cihlářské výrobě ve výrobě suchých směsí a tmelů, umělého kameniva, jako zá-

sypy (kromě vedení), stabilizace zemin a jako výplňový materiál. 

Z hlediska pouţití popílku pro výstavbu telekomunikační infrastruktury, se jeví jako 

výhodné ho vyuţívat pro výrobu betonových odlitků spodních dílů – ţlabu, vyuţitelných 

při ukládání vedení do ţlabů s víkem, ve tvaru zámkové dlaţby, odtokového ţlabu, či ob-

rubníku, tedy technologii nazvané FORMBETON a také jako cihly, které zakrývají vedení 

při pokládce klasickou metodou, výkopem a následným záhozem kabelové rýhy. 

Přestoţe popílek a jemu podobné materiály patří mezi nejčastěji vyuţívaným odpad-

ním materiálům, současné ČSN normy ho přímo nedovolují pouţívat jako zásypový mate-

riál pro vedení všeho druhu. Dosud neexistuje studie, která by prokázala ekonomicko-

hygienickou výhodnost tohoto materiálu, proto se asi nic v budoucnu v tomto ohledu ne-

změní.  
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3.2.3 Struska 

Další surovinou je struska, která vzniká roztavením hlušin rudy v průmyslových pe-

cích. Ve stavebnictví se pouţívá vysokopecní struska, která je vyuţívána zejména jako ka-

menivo do betonu, ke stavbě vozovek a kolejového loţe nebo se přidává do cementářských 

slínků při výrobě cementu 

3.3 Nerostné suroviny vyuţitelné při výrobě optických vláken 

Pokud zmiňujeme nerostné suroviny pouţitelné při pokládce telekomunikačního vede-

ní, není od věci zmínit nerosty, které se vyuţívají pro výrobu superčistých skel optických 

vláken. Nejvíce se uţívají skla sodnovápenatá, borito-křemičitá, speciální skla s vysokým 

obsahem GeO2 a křemenné sklo pro optické vlnovody vysoké kvality). Křemenné sklo se 

vyrábí z čistého křemene, coţ je oxid křemičitý SiO2. Oproti běţným sklům, jejichţ zákla-

dem je také křemen a různé další příměsi, nejčastěji sodík a vápník, má křemenné sklo 

některé odlišné vlastnosti. 

Vlastnosti, kterými se vyznačuje křemenné sklo: 

 má výrazně vyšší teplotu tání, neţ příměsová skla (1610 °C) 

 vyznačuje se nízkou teplotní dilatací 

 je propustné pro UV, vlnové délky od 170nm výše dle typu 

 má nízký útlum pro IR – infračervené spektrum 

 

Optické vlákna se kromě skla také vyrábějí z plastických materiálů, z nichţ jsou 

nejvíce vyuţívány polymetymetakryláty (PMM), ale i např. polymetylsiloxany a další 

materiály.  
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4 Ekonomické porovnání jednotlivých alternativ 

Jedno z nejhlavnějších kritérií při volbě technologie pokládky kabelového vedení je 

zcela jistě porovnání jednotlivých alternativ výstavby vedení, především podle nákladů na 

výstavbu. V příloze této práce byl zpracován výkaz-výměr do jedné tabulky, ze které je na 

první pohled patrné srovnání jednotlivých technologií. Pro názorné porovnání vhodnosti 

jednotlivých technologií byly zvoleny dva modelové příklady: 

 

 Varianta 1: výstavba optické trasy pod chodníkem v hustě zastavěné lokalitě. 

Vedení je dlouhé 200 m. U technologií zemní raketa a metoda vrtání 

s výplachem, kde není moţné vrtat mezi stávajícími inţenýrskými sítěmi bude 

zvolena trasa těsně vedle chodníku pod přilehlou zelení, 4 vstupy do objektů.  

 Varianta 2: výstavba optické trasy mezi jednotlivými distribučními body zá-

kazníka, podél silnice nebo alternativně přes pole v lokalitě bez stávajících in-

ţenýrských sítí. Obě trasy jsou dlouhé 2 000 m.   

U všech technologií výstavby se vyskytují nákladové poloţky, které celkové porovnání 

neovlivňují, protoţe jsou u všech typů výstavby shodné.  Jedná se především o vybourání 

otvorů ve zdivu, prostupy do objektů, drobný materiál (vruty, hmoţdinky, vázací materiál, 

spony, pásky…) a další poloţky.   

U obou variant nebyla srovnávána technologie relining, protoţe tato technologie je 

vhodná pouze pro revitalizaci starého potrubí za potrubí nové. Vzhledem pro velmi malou 

četnost vyuţití v praxi nebyla tato technologie do srovnání zařazena.  

4.1 Tabulky porovnání výsledků jednotlivých technologií 

 

  

Konvenční způsob 

pokládky výkopem 

rýhy  

Ukládání do ţlabů 

FORMBETON 

Zemní 

raketa 

Metoda vrtání 

s výplachem 

Cena výstavby   
[Kč] 

248 336 227 940 216 338 310 507 

Dražší než  
nejlevnější 
varianta o 

15% 5% 
nejlevnější 

varianta 
44% 

Tabulka 1 –  Porovnání nákladů na výstavbu optické trasy v hustě zastavěné lokalitě v délce 200 m 

Zdroj:[13]+[14]+ [vlastní zpracování] 



Tomáš Kubica: Vyhodnocení alternativního pouţití nerostných surovin v procesu pokládky 

telekomunikačních sítí 

2015  24 

  

Konvenční způsob 

pokládky výkopem 

rýhy  

Ukládání do ţlabů 

FORMBETON 

Pokládka plu-

hováním 

Cena výstavby   [Kč] 1 701 572 1 750 980 1 337 844 

Dražší než nejlevnější 
varianta o 

27% 31% 
nejlevnější  

varianta 

    

Tabulka 2 – Porovnání nákladů na výstavbu optické trasy na neobydleném území v délce 2000 m 

Zdroj:[13]+[14]+ [vlastní zpracování] 

4.2 Zhodnocení výsledků výstavby sítě v hustě zastavěné oblasti 

Pro první variantu krátkou, byly zvoleny technologie: konvenční způsob pokládky vý-

kopem, ukládání vedení do ţlabů FORMBETON s víkem a vylisovaným reliéfem pro ne-

vidomé a bez-výkopové technologie.  

 

Graf 1 –  Náklady na výstavbu optické trasy v hustě zastavěné lokalitě v délce 200 m 

Zdroj:[13]+[14]+ [vlastní zpracování] 

 

Z grafu je patrné, ţe z hlediska nákladů nejlevnější technologií pro krátkou trasu 200 

metrů je technologie zemní raketa. Nelze však jednoznačně říci, ţe se jedná o technologii 

nejvýhodnější, protoţe například při pouţití technologie FORMBETON  se výstavbou zís-

ká nejen nová optická trasa, ale také přidaná hodnota v podobě technologicky snímatelné-

ho víka. Při nutnosti přidání další chráničky, nedochází ke kříţení kabelů, jsou tedy uklize-
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né pro další generace a v neposlední řadě obec získá 200 m trasy pro nevidomé. Nezane-

dbatelná je také moţnost financování projektu, kdy je na výstavbu moţno získat dvojí do-

taci. Jednu na výstavbu sítě a druhou na revitalizaci chodníku.  

4.3 Zhodnocení výsledků výstavby sítě mezi obcemi 

Pro výstavbu dle druhé varianty zadání, tedy pro výstavbu, byly zvoleny technologie: 

konvenční způsob pokládky výkopem, ukládání vedení do ţlabů FORMBETON s víkem 

ve tvaru odtokového ţlabu - pro současné odvodnění komunikace a pro alternativu výstav-

by přes pole byla zvolena bez-výkopová technologie pluhováním.  

 

Graf 2 –  Náklady na výstavbu optické trasy na neobydleném území v délce 2000 m 

Zdroj:[13]+[14]+ [vlastní zpracování] 

 

Z grafu lze opět vidět srovnání, kdy z hlediska nejniţších nákladů je nejvýchodnější tech-

nologie pluhováním. Tato technologie je zcela nejvýhodnější za předpokladu, ţe se inves-

torovi podaří souhlas všech vlastníků pozemků, kde výstavba bude probíhat. Druhou příč-

ku obsadila technologie FORMBETON, kde opět zákazník získává přidanou hodnotu 

v podobě odvodněné silnice. I zde je opět moţné ţádat dvojí dotaci. Jednu na odvodnění 

silnice a druhou na výstavbu optické trasy.  
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5 Zjištěné skutečnosti, návrhy a doporučení 

Při výběru nejvhodnější technologie je nutné vzít v úvahu nejen ekonomické porovná-

ní jednotlivých variant pokládky, nýbrţ také ostatní aspekty, které nejsou na první pohled 

zřejmé. V konečném důsledku můţe výběr dané technologie negativním způsobem ovlivnit 

nejen pokládku samotnou, ale dočasně sníţit ţivotní úroveň v dané oblasti, kde se poloţení 

nového kabelu realizuje. Pro zvolení správné metody je dále důleţité zohlednit lokalitu, 

kde stavbu budeme provádět.  

5.1 Negativní jevy doprovázející výstavbu vedení 

Zejména budování rýhy, tedy při výstavbě sítí konvenčním způsobem v zastavěných 

oblastech sebou nese problémy, které mají dopad na běţný ţivot občanů. Jedná se zejména 

o problémy ekologické, hygienické a zvýšení bezpečnostního rizika. Nezanedbatelné je 

také riziko spojené se skrytými vadami na díle, které můţe a velmi často způsobí škody na 

majetku třetích osob. Při projektování nového telekomunikačního vedení je potřeba mít 

tyto doprovodné jevy na paměti, protoţe při pouţití alternativního způsobu výstavby je 

moţné je eliminovat.  

5.1.1 Omezení provozu, hygienické omezení 

V případě budování trasy výkopovou technologií je nutné ve většině případů odklonit 

či omezit automobilový provoz. Tato skutečnost si v dané oblasti vyţádá budování 

objíţděk, díky kterým se velmi často tvoří dopravní zácpy a je zde zvýšené nebezpečí 

nehody. Nezanedbatelné je také zvýšené mnoţství výfukových plynů, které produkují 

automobily stojící v kolonách, které zhoršují hygienické podmínky obyvatel, kteří v dané 

lokalitě ţijí. Při výstavbě, zejména za pouţití těţké techniky, vzniká nadměrné zatíţení 

hlukem z techniky, která buduje rýhu (rýpadlo) a také z techniky, která přemisťuje 

vykopanou horninu (nákladní automobil). Nezanedbatelný je také hluk z trvale stojících 

automobilů v kolonách.  

Zejména v letních měsících, kdy je suché a teplé počasí výstavbu doprovází zvýšené 

mnoţství prachu, za deště naopak špína z asfaltu 
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5.1.2 Škody na majetku a zdraví třetích osob 

Další z faktorů, který hovoří proti klasické technologii budování rýhy je skutečnost, ţe 

velmi často dochází ke zkrácení ţivotnosti krytů vozovek nebo chodníků, které byly uměle 

rýhou narušeny. Firmy budující vedení samozřejmě po zakrytí vedení provedou nové 

zaasfaltování části vozovky nad vedením, kde i při velmi dobrém technologickém postupu 

vznikne nesourodé prostředí, které je postupem času, právě v místech spojů, narušováno 

působením eroze.  

Další škody, které mohou vznikat v důsledku výstavby, jsou poklesy půdy na krytech 

chodníků a vozovek. Neodborné budování rýhy můţe poškodit základy objektů, které leţí 

v blízkosti stavby. Budování rýhy sebou nese také moţnost zranění osob, které můţou do 

rýhy spadnout. Výkopy mohou také poškodit kořeny stromů, kde se zejména u starých 

stromů můţe jednat o škody nevyčíslitelné hodnoty.  Negativní pro ţivot občanů v místě 

výstavby můţou být také otřesy vznikající z pouţití těţké techniky.   
 

5.2 Rozdělení technologií podle délky pokládaného vedení a 

lokality výstavby 

Na základě zjištěných skutečností se dá zjistit, ţe lokalita hraje při výběru technologie 

významnou roli. Výhodnost pouţití jednotlivých technologií totiţ přímo závisí na délce a 

lokalitě pokládaného kabelu. Z výsledků je patrné, ţe některé technologie se na krátké 

vzdálenosti nevyplatí vůbec. Rovněţ je důleţité zohlednit, zejména při výstavbě v hustě 

zastavěné oblasti, mnoţství stávajících inţenýrských sítí, které komplikují novou výstavbu. 

Je třeba mít na paměti, ţe některé sítě v dokumentaci mohou být chybně zakresleny, či 

dokonce nemusí být v dokumentaci zakresleny vůbec.  Nevhodné zvolení technologie po-

tom můţe způsobit škody třetím osobám a tím navýšit náklady na výstavbu. Rovněţ je 

třeba zohlednit zvýšenou pracnost spojenou s opatrností při výstavbě, kdy je ţádoucí pře-

dejít poškození stávajících inţenýrských sítí. Touto zvýšenou pracností se opět zvyšují 

náklady na výstavbu.      
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Obrázek č. 9 – Ukázka klasické křižovatky pod povrchem 

Zdroj:[http://fotky-foto.cz] 

 

Bezpečnost uloţeného vedení se posuzuje z více hledisek. Jedním z nich je 

zabezpečení vedení proti poškození. Poškození vedení mohou způsobit hlodavci a častější 

způsob poškození, je poškození třetí osobou při budování nových inţenýrských sítí. 

Zatímco poškození vedení hlodavci se lze vyhnout, poškození vedení třetí osobou při 

výstavbě, lze jen sníţit vhodným umístěním vedení. Pokud je vedení uloţeno volně v zemi, 

je zde větší pravděpodobnost náhodného překopnutí, neţ pokud je vedení uloţeno 

v odlitcích z betonu. Dalším z bezpečnostních rizik je odcizení vedení při jeho záměně 

s metalickým vedením. Zatímco vedení uloţené desítky centimetrů pod zemí je z tohoto 

hlediska naprosto v bezpečí, při uloţení vedení v betonových odlitcích toto riziko existuje. 

Při pouţití technologie snímatelného víka za pomoci pera a dráţky je takto uloţené vedení 

zcela v bezpečí. Bezpečnostní riziko spojené s krádeţí dat realizované napojením na 

vedení lze zanedbat, protoţe se takové riziko blíţí nule.  
 

5.3 Návrhy a doporučení pro výběr technologie 

Nejdůleţitějším faktorem pro výběr technologie je porovnání nákladů na její výstavbu. 

Je třeba ale mít na paměti další aspekty, které by měly hrát úlohu při výběru technologie.  

Kromě negativních jevů popsaných v předchozí kapitole je třeba vybírat technologii 



Tomáš Kubica: Vyhodnocení alternativního pouţití nerostných surovin v procesu pokládky 

telekomunikačních sítí 

2015  29 

v závislosti na délce pokládaného vedení, lokalitě a v neposlední řadě bezpečnosti uloţe-

ného vedení.  

Metodu reliningu lze pouţít pouze v případě výměny kabelů, kdy se jeden kabel z 

chráničky vytáhne a druhý se do něho zafouknete.  Jedná se sice o alternativní metodu bu-

dování sítí, ale pouze na místech, kde uţ chráničky existují a plánuje se jejich výměna. 

Z tohoto důvodu nebudou v níţe uvedených doporučeních uvedeny.   

5.3.1 Pokládka vedení v zastavěných oblastech 

Ve městech s rozsáhlou zástavbou můţeme rozdělit budování optické sítě liniově 

v ulici, nejčastěji pod chodníkem a budování jednotlivých přípojek příčně od hlavní trasy 

k jednotlivým domům. Je třeba také rozlišovat, zdali se jedná o lokalitu s velkým 

zahuštěním obyvatelstva, domů a tedy také inţenýrských sítí a pokládku v zastavěných 

oblastech s menším zalidněním.  

Po zváţení výše popsaných argumentů lze učinit následující doporučení:  

 

Pokládku konvenčním způsobem – výkopovou technologií 

Tato technologie je doposud vyuţívána nejvíce, zejména z důvodu letitých zkušeností 

a moţná díky setrvačnosti k neodhodlání vyuţití technologií alternativních. Na základě 

zjištěných skutečností lze tuto technologii v zastavěných oblastech doporučit pouze jako 

doplňkovou technologii na kratší úseky, zejména jako alternativu pro příčné přípojky 

k jednotlivým domům. Technologie je vhodná jako doplňková k technologii ukládáním do 

ţlabů.  

Pokládku ukládáním vedení do ţlabů FORMBETON 

Tuto technologii můţeme zvolit jako nejvýhodnější ze všech technologií pro realizaci 

pokládky zejména pod chodníkem v případě, kdyţ si jako víko zvolíme víko ze zámkové 

dlaţby, případně s chodníkového obrubníku. Je výhodná zejména proto, ţe vedení se uklá-

dá v mělkých hloubkách 25-30 cm, kde je velký předpoklad, ţe se nenarazí na stávající 

inţenýrské sítě. Vedení je uloţeno bezpečně v betonovém odlitku a je bezpečně „uklizeno“ 

pro další generace. Jako předpoklad pro zabezpečení vedení je doporučení pouţívat na víka 

vedení pero a dráţku, díky kterým se víko stane neodklopitelným. V případě nutnosti vý-

měny povrchu chodníku v budoucnosti se vymění pouze víko a vedení zůstane nepoškoze-

no. Z hlediska výstavby je tato technologie také vhodná, protoţe za pouţívání techniky pro 

hloubení, nebo frézování rýhy je takto pokládka rychlá a efektivní. Výhodou této technolo-
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gie je také moţnost získání dvojí dotace z evropských fondů. Dvojí dotace je moţná díky 

společnému zájmu vlastníka chodníku a telekomunikační společnosti. Obec jako vlastník 

chodníku můţe poţádat o dotaci na rekonstrukci chodníku a telekomunikační společnost 

na dotaci na výstavbu optické sítě.  
 

Ostatní technologie 

Zemní raketa a metoda horizontálního vrtání s výplachem jsou vhodné metody pro 

podvrtávání silnic a případné budování přípojek k jednotlivým domům.  Jedná se také o 

velmi vhodnou metodu pro budování liniových sítí s menším zahuštěním stávajících inţe-

nýrských sítí, která se zejména při budování ostatních inţenýrských sítí začíná prosazovat. 

 V případech velkého zahuštění stávajících inţenýrských sítí se tyto metody naopak 

stávají velmi rizikové a tudíţ v těchto případech je nelze doporučit.   

Bez-výkopová technologie pluhováním není určena pro krátké vzdálenosti a pro budo-

vání sítí pod chodníkem a silnicemi, proto je zcela nevhodná do zastavěných oblastí.   

 

5.3.2 Pokládka vedení v odlehlých oblastech 

Pokládku v odlehlých oblastech můţeme rozdělit na budování optické sítě nejkratším 

způsobem, tedy přes pole a louky a budováním sítí mezi jednotlivými obcemi podél 

stávajících komunikací, tedy silnic, ţelezničních tratí apod. Kromě jiţ dříve popsaných 

argumentů, je zde třeba brát na zřetel vyjednávání s vlastníky pozemků a zřízení břemene 

na tuto liniovou stavbu. U plánované trasy vedoucí přes pole, louky a lesy je často nutné 

vyjednání o podmínkách s desítkami soukromých vlastníků, kteří mívají velmi často 

nereálné poţadavky a tudíţ jsou častá jednání s nejistým výsledkem. Při jednání s vlastníky 

komunikací, zejména silnic I. a II. stupně investor jedná se státem zastoupeným ŘSD, 

případně s příslušným krajem, či obcí. Tyto jednání mívají zpravidla uţ zaţitá pravidla a 

zkušenosti z předchozích realizovaných projektů.  

 

Bez-výkopová pokládka pluhováním 

V případě pozitivního výsledku s vlastníky pozemku se jedná o velmi rychlou a lev-

nou technologii pro výstavbu sítí přes pole a louky, zkrátka všude tam, kde je otevřený 

terén a je zde moţnost průjezdu těţké techniky – buldozeru s pokládacím zařízením.  
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Pokládku ukládáním vedení do ţlabů FORMBETON 

Technologie FORMBETON je vhodná pro budování sítí mezi jednotlivými obcemi, 

zejména podél silnic a v příkopech podél silnic. Jako víko této je nejvhodnější pouţít víko 

z odtokového ţlabu opatřeného perem a dráţkou proti odklopení. Takto vybudovaná trasa 

následně slouţí jednak pro odvod vody z komunikace, či přilehlých pozemků, ale zároveň 

je v ní bezpečně ukryto optické vedení.  
 

Ostatní technologie 

Zbylé technologie konvenční způsob pokládky výkopem, bez-výkopová pokládka 

(zemní raketa) a metoda vrtání s výplachem se hodí jako doplňkové technologie k výše 

popsaným technologiím. Pouţijí se zejména tam, kde se nachází silniční kříţení, sjezdy na 

pole a podobně.  
 

5.4 Návrhy a doporučení alternativního pouţití nerostných 

surovin v procesu pokládky 

Vyuţití alternativních surovin v procesu pokládky v praxi je velmi obtíţná záleţitost. 

Investoři neradi mění zaţité technologické procesy pokládky, pokud  alternativa nepřináší 

výraznější úsporu nákladů nebo další přidanou hodnotu. Níţe jsou uvedeny moţnosti 

vyuţití přebytečného materiálu z výkopku pokládky konvenčním způsobem a také vyuţití 

surovin při pokládce FORMBETON. U metody horizontálního vrtání s výplachem  se 

pouţívá z nerostných surovin bentonit. Jedná se o  sofistikovanou technologii, ve které 

výrobci bentonit dosud nedokáţí nahradit. Při ostatních způsobech pokládky se nerostné 

suroviny v procesu pokládky nevyuţívají vůbec.   
 

5.4.1 Konvenční způsob pokládky výkopem 

Při pokládání vedení konvenčním způsobem pokládky výkopem a následným zásypem 

kabelové rýhy ČSN přímo nařizuje ukládání kabelů do pískového loţe. Tento písek plní, 

kromě jiného,  signalizační roli. Tímto způsobem se ukládají kabely od samého začátku 

budování inţenýrských sítí. Kaţdá stavební společnost, která dnes hloubí rýhu je 

obeznámena se skutečností, ţe při nálezu písku je důleţitá obezřetnost z důvodu výskytu  

kabelů. Díky této signalizační úloze písku v pokládce kabelů není jeho nahrazení 

alternativními nerostnými surovinami moţné. Při zpětném zásypu rýhy se vyuţívá původní 

odkopávky. Vyuţití alternativních nerostných surovin by bylo neekonomické a neúčelné.  
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Naopak přebytečné mnoţství výkopku, který  se v dnešní době odváţí na skládku, se 

můţe účelněji vyuţít jako materiál pro budování protipovodňových násypů, resp. zvýšení 

břehů u říčních toků. Doporučením je proto vylepšení normy pro likvidaci ekologických 

stavebních odpadů a lepší koordinace ukládání podobných, ekologicky nezávadných 

materiálů buď přímo podél říčních toků, které znamenají nebezpečí při povodních nebo na 

speciálních, za tímto účelem zřízených skládkách.  

 

5.4.2 Ukládání vedení do ţlabů s víkem ve tvaru zámkové dlaţby, 

odtokového ţlabu, či obrubníku 

U technologie FORMBETON se nabízí vyuţití recyklovaného betonu, asfaltu, popílku 

anebo strusky. U horního dílu se tento materiál pouţít nedá, protoţe se jeho pouţitím 

sniţují pevnostní vlastnosti hotového odlitku. Výsledkem šetření u výrobců betonových 

odlitků je skutečnost, ţe u betonárek není ochota nahradit stávající kamenivo 

alternativními recyklovanými materiály. Na výrobu betonových odlitků výrobci pouţívají 

vibrolisy, které jsou nejdraţším zařízením jejich výrobní linky. Proto vyzkoušení výrobcem 

(vibrolisu) neschváleného materiálu by představovalo pro betonárku neúměrné riziko. 

Dalším argumentem je skutečnost, ţe vibrolis výrobci dílů pouţívají pro řadu dalších 

výrobků a v praxi proto není moţné pouţívat takto odlišné směsi. Změna výrobního 

sortimentu by znamenala neúměrné a drahé čištění celého zařízení, vţdy před kaţdou 

změnou druhu vyráběného výrobku. Posledním důvodem, proč vyuţití alternativních 

materiálů při výrobě dílů technologie FORMBETON není moţné, je vyšší abrazivnost 

recyklovaných materiálů a tím spojená sníţená ţivotnost betonových forem.  
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6 Závěr 

V současné době se v České republice, aţ na malé regionální poskytovatele, optické 

sítě , vhodné jako poslední míle k zákazníkovi, téměř nebudují. Operátoři investují do bu-

dování mobilní sítě, v současné době LTE. Naopak situace v páteřních spojích mezi městy 

je u nás vybudována z velké části právě na optické infrastruktuře  

Závěrem, na základě zjištěných skutečností, nelze určit jednu nejvýhodnější techno-

logii pokládky. Optimální řešení je nutné vţdy posuzovat individuálně na základě faktorů, 

které ovlivňují náklady výstavby. Uvedenými faktory jsou především lokalita, kde daná 

výstavba bude probíhat, dohoda s vlastníky pozemku a v neposlední řadě také účelově do-

tace, kterou se na daný projekt podaří získat.  

Pokud bude výstavba probíhat přes otevřený terén, tedy pole, louky apod., je z hle-

diska nákladů nejvýhodnější technologie bez-výkopová pokládka pluhováním. Technologie 

relining je vhodnější pro budování odpadních trubek a odvodnění s větším průměrem trub-

ky. 

Z hlediska vynaloţených nákladů na budování optických tras mezi obcemi, podél 

silnic a také přímo v obcích, se jeví nejlépe ukládání vedení do ţlabů s víkem ve tvaru 

zámkové dlaţby, odtokového ţlabu, či obrubníku pomocí technologie FORMBETON. 

Pro poslední jednotky nebo desítky metrů od páteřní trasy pod chodníkem směrem 

k domu zákazníka, se z hlediska nákladů jeví nejvýhodnější technologie bez-výkopová 

pokládka (zemní raketa), společně s metodou vrtání s výplachem. 

Obecně lze předpokládat, ţe konvenční způsob pokládky výkopem a záhozem rýhy 

by měl v budoucnu spíše ustupovat výše zmíněným technologiím.  

Na základě zjištěných informací o moţnostech vyuţití nerostných surovin v procesu 

pokládky lze učinit závěr, ţe i přes různé moţnosti vyuţití alternativní nerostných surovin 

ve stavebnictví jejich vyuţití v procesu pokládky vedení za současných podmínek moţné 

není. Především z důvodu rozporu s ČSN u konvenčních způsobů pokládky, zvýšených 

nákladů na výrobu u technologie FORMBETON a neexistující alternativy u metody 

horizontálního vrtání s výplachem. U ostatních způsobů pokládky se nerostné suroviny 

nepouţívají vůbec.  
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Příloha 1–Kalkulace nákladů pokládky výkopem konvenčním způsobem, 200 m 

Popis práce MJ Mnoţství Jedn.cena 
Cena 

[Kč] 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
, 
p

ří
p
ra

v
n

é,
 s

ta
v

eb
n

í 
a 

p
ři

d
ru

ţe
n

é 
p

rá
ce

 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině 

tř. 1 aţ 3 
% 30% 

z ceny 

hl.rýh 
 22 200  

Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3 
bm  200   370   74 000  

Vodorovné přemístění výkopku z jakýchko-

liv hornin na vzdálenost do 1000 m, vč. 

Naloţení 

m³  20   483   9 664  

Poplatek za uloţení vykopané zeminy a 

kostek na skládce (skládkovné) t  30   112   3 360  

Nedestruktivní demontáţ  stávající dlaţby v 

nejnutnějším rozsahu m²  120   141   16 920  

Montáţ dlaţebních kostek – uvedení do 

původního stavu, podsyp kamenným púra-

chem, obsyp 
m²  120   470   56 400  

Podsyp a obsyp chráničky otevřený výkop z 

písku m³  15   450   6 750  

Zásyp rýh vykopanou zeminou se zhutně-

ním 
bm  200   150   30 000  

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním m³  4  300  1 200  

T
ru

b
k
o

v
án

í,
 k

ab
el

áţ
 

TRUBKA HDPE 40/33 MM, vč. pokládky bm  400   42   16 800  

Spojka, příchytky, koncovky - HDPE  celkem  3 500   3 500  

Powerfow zafukování kabelů do HDPE, 

příprava, mech. ošetření, gel, revize a čištění 

trubek, ošetření rezervních trubek 
celkem  1 990   1 990  

Optický kabel univerzální 24-vláknový 

9/125 OS1 LSOH, nemetalická ochrana 

proti hlodavcům 

m  200   42   8 400  

Ostatní pomocný materiál celkem  5 000   5 000  

O
st

at
n

í 

Stavební pomocné práce, stavební úklid,  

začištění kromě výkopů hd  6   190   1 140  

Testování vlákna obousměrně, vystavení 

měřících protokolů ks  24   258   6 180  

Projektová dokumentace, dokladovost celkem  10 000   10 000  

Technologie konvenční způsob pokládky výkopem - celkem:  273 504  
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Příloha 2– Kalkulace nákladů ukládání vedení do ţlabů FORMBETON, 200 m 

Popis práce MJ Mnoţství 
Jedn.cen

a 

Cena 

[Kč] 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
, 
st

av
eb

n
í 

a 
p
ři

d
ru

ţe
n

é 
p

rá
ce

 

Odkopávky nezapažené v hornině 3 do 1000 
m3, strojově 

m³  24   300   7 200  

Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv 

hornin na vzdálenost do 1000 m, vč. naloţení 
m³  5   483   2 416  

Poplatek za uloţení vykopané zeminy a kos-

tek na skládce (skládkovné) t  7   112   784  

Demontáţ  stávající dlaţby v nejnutnějším 

rozsahu 
m²  80   141   11 280  

Montáţ kabelového ţlabu FORMBETON do 

loţe z prostého betonu, vč. betonu a vč. zakry-

tí víkem 

bm  200   330   66 000  

Prostý beton m³  5   1 450   7 250  

Kabelový ţlab FORMBETON bm  200   200   40 000  

Víko kabelového ţlabu s reliéfem pro nevi-

domé 
bm  200   200   40 000  

T
ru

b
k
o

v
án

í,
 k

ab
el

áţ
 

TRUBKA HDPE 40/33 MM, vč. Pokládky bm  400   42   16 800  

Spojka, příchytky, koncovky - HDPE  celkem  3 500   3 500  

Powerfow zafukování kabelů do HDPE, pří-

prava, mech. ošetření, gel, revize a čištění 

trubek, ošetření rezervních trubek 
celkem  1 990   1 990  

Optický kabel univerzální 24-vláknový 9/125 

OS1 LSOH, nemetalická ochrana proti hlo-

davcům 

m  200   42   8 400  

Ostatní pomocný materiál celkem  5 000   5 000  

O
st

at
n

í 

Stavební pomocné práce, stavební úklid,  za-

čištění kromě výkopů hd  6   190   1 140  

Testování vlákna obousměrně, vystavení mě-

řících protokolů ks  24   258   6 180  

Projektová dokumentace, dokladovost celkem  10 000   10 000  

Technologie ukládání vedení do žlabu s víkem - celkem:  227 940  
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Příloha 3– Kalkulace nákladů technologie pokládky zemní raketa, 200 m 

Popis práce MJ Mnoţství 
Jedn. 

cena 
Cena [Kč] 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
, 
st

av
eb

n
í 

a 
p
ři

d
ru

ţ
e-

n
é 

p
rá

ce
 

Vybudování startovací a cílová jámy 2x 1m 
(8 ks) 

m³  19   185   3 552  

Demontáţ  stávající dlaţby v nejnutnějším 

rozsahu ve startovací a cílové jámě. m²  16   141   2 256  

Montáţ stávající dlaţby - uvedení do pů-

vodního stavu, podsyp kamenným púra-

chem, obsyp 
m²  16   470   7 520  

Zemní raketa - pneumatický protlak. Cena 

je uvedena včetně , úpravy čela potrubí. bm  200   750   150 000  

T
ru

b
k
o

v
án

í,
 k

ab
el

áţ
 

TRUBKA HDPE 40/33 MM, vč. Pokládky bm  400   42   16 800  

Spojka, příchytky, koncovky - HDPE  celkem  3 500   3 500  

Powerfow zafukování kabelů do HDPE, 

příprava, mech. ošetření, gel, revize a čiš-

tění trubek, ošetření rezervních trubek 
celkem  1 990   1 990  

Optický kabel univerzální 24-vláknový 

9/125 OS1 LSOH, nemetalická ochrana 

proti hlodavcům 
m  200   42   8 400  

Ostatní pomocný materiál celkem  5 000   5 000  

O
st

at
n

í 

Stavební pomocné práce, stavební úklid,  

začištění kromě výkopů hd  6   190   1 140  

Testování vlákna obousměrně, vystavení 

měřících protokolů ks  24   258   6 180  

Projektová dokumentace, dokladovost 
celkem 

 10 

000  
 10 000  

Technologie zemní raketa - celkem:  216 338  
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Příloha 4– Kalkulace nákladů technologie pokládky vrtání s výplachem, 200 m 

Popis práce MJ Mnoţství 
Jedn. 

cena 

Cena 

[Kč] 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
, 

st
av

eb
n

í 
a 

p
ři

d
ru

ţe
-

n
é 

p
rá

ce
 

Vybudování startovací a cílová jámy 2x 1,5 m (3 
ks) 

m³  11   185   1 998  

Demontáţ  stávající dlaţby v nejnutnějším rozsa-

hu ve startovací a cílové jámě. m²  9   141   1 269  

Montáţ stávající dlaţby - uvedení do původního 

stavu, podsyp kamenným púrachem, obsyp m²  9   470   4 230  

Horizontální vrtání s výplachem. Cena je uvedena 

včetně , úpravy čela potrubí, vody, přísad, středí-

cích prvků a utěsnění chráničky. 
bm  200   1 250   250 000  

T
ru

b
k
o

v
án

í,
 k

ab
el

áţ
 

TRUBKA HDPE 40/33 MM, vč. Pokládky bm  400   42   16 800  

Spojka, příchytky, koncovky - HDPE  celkem  3 500   3 500  

Powerfow zafukování kabelů do HDPE, příprava, 

mech. ošetření, gel, revize a čištění trubek, ošet-

ření rezervních trubek 
celkem  1 990   1 990  

Optický kabel univerzální 24-vláknový 9/125 

OS1 LSOH, nemetalická ochrana proti hlodav-

cům 

m  200   42   8 400  

Ostatní pomocný materiál celkem  5 000   5 000  

O
st

at
n

í 

Stavební pomocné práce, stavební úklid,  začiště-

ní kromě výkopů hd  6   190   1 140  

Testování vlákna obousměrně, vystavení měřících 

protokolů ks  24   258   6 180  

Projektová dokumentace, dokladovost celkem  10 000   10 000  

Technologie vrtání s výplachem - celkem:  310 507  
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Příloha 5– Kalkulace nákladů pokládky výkopem konvenčním způsobem, 2000 m 

Popis práce MJ Mnoţství 
Jedn.cen

a 
Cena [Kč] 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
, 
p

ří
p
ra

v
n

é,
 s

ta
v

eb
n

í 
a 

p
ři

d
ru

ţe
n

é 

p
rá

ce
 

Příplatek za lepivost u odkopávek v 

hornině tř. 1 aţ 3 
% 30% 

z ceny 

hl.rýh 
 222 000  

Hloubení rýh š do 800 mm v hornině 

tř. 3 objemu do 100 m3 
bm  2 000   370   740 000  

Zásyp rýh vykopanou zeminou se 

zhutněním 
bm  2 000   150   300 000  

Vodorovné přemístění výkopku z ja-

kýchkoliv hornin na vzdálenost do 

1000 m, vč. Naloţení 

m³  60   483   28 992  

Poplatek za uloţení vykopané zeminy a 

kostek na skládce (skládkovné) t  300   112   33 600  

Podsyp a obsyp chráničky otevřený 

výkop z písku m³  150   150   22 500  

T
ru

b
k
o

v
án

í,
 k

ab
el

áţ
 

TRUBKA HDPE 40/33 MM, vč. po-

kládky 
bm  4 000   42   168 000  

Spojka, příchytky, koncovky - HDPE  celkem  35 000   35 000  

Powerfow zafukování kabelů do 

HDPE, příprava, mech. ošetření, gel, 

revize a čištění trubek, ošetření rezerv-

ních trubek 

celkem  19 900   19 900  

Optický kabel univerzální 24-vláknový 

9/125 OS1 LSOH, nemetalická ochra-

na proti hlodavcům 
m  2 000   42   84 000  

Ostatní pomocný materiál celkem  5 000   5 000  

O
st

at
n

í 

Stavební pomocné práce, stavební 

úklid,  začištění kromě výkopů hd  60   190   11 400  

Testování vlákna obousměrně, vysta-

vení měřících protokolů ks  24   258   6 180  

Projektová dokumentace, dokladovost celkem  25 000   25 000  

Technologie konvenční způsob pokládky výkopem - celkem:  1 701 572  
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Příloha 6– Kalkulace nákladů pokládky ukládání vedení do ţlabů FORMBETON, 2000 m 

Popis práce MJ Mnoţství 
Jedn.cen

a 
Cena [Kč] 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
, 
st

av
eb

n
í 

a 
p
ři

d
ru

ţe
n

é 
p

rá
ce

 Odkopávky nezapažené v hornině 3 do 
1000 m3, strojově 

m³  240   300   72 000  

Vodorovné přemístění výkopku z ja-

kýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 

m, vč. naloţení 

m³  50   483   24 160  

Poplatek za uloţení vykopané zeminy na 

skládce (skládkovné) t  70   112   7 840  

Montáţ kabelového ţlabu FORMBE-

TON do loţe z prostého betonu, vč. 

betonu a vč. zakrytí víkem 

bm  2 000   230   460 000  

Prostý beton m³  50   1 450   72 500  

Kabelový ţlab FORMBETON bm  2 000   200   400 000  

Víko kabelového ţlabu  bm  2 000   180   360 000  

T
ru

b
k
o

v
án

í,
 k

ab
el

áţ
 

TRUBKA HDPE 40/33 MM, vč. Po-

kládky 
bm  4 000   42   168 000  

Spojka, příchytky, koncovky - HDPE  celkem  35 000   35 000  

Powerfow zafukování kabelů do HDPE, 

příprava, mech. ošetření, gel, revize a 

čištění trubek, ošetření rezervních trubek 
celkem  19 900   19 900  

Optický kabel univerzální 24-vláknový 

9/125 OS1 LSOH, nemetalická ochrana 

proti hlodavcům 

m  2 000   42   84 000  

Ostatní pomocný materiál celkem  5 000   5 000  

O
st

at
n

í 

Stavební pomocné práce, stavební úklid,  

začištění kromě výkopů hd  60   190   11 400  

Testování vlákna obousměrně, vystavení 

měřících protokolů ks  24   258   6 180  

Projektová dokumentace, dokladovost celkem  25 000   25 000  

Technologieukládání vedení do ţlabu s víkem z odtok. ţlabu - celkem:  1 750 980  
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Příloha 7– Kalkulace nákladů technologie pokládky pluhování, 2000 m 

Popis práce MJ 
Mnoţ-

ství 

Jedn.cen

a 
Cena [Kč] 

Z
em

n
í 

p
rá

ce
, 
st

av
eb

n
í 

a 
p
ři

d
ru

ţe
n

é 

p
rá

ce
  

Vytváření výhřezu pluhem a automatické 

ukládání kabelů 
bm  2 000   320   640 000  

Zásyp rýhy vykopanou zeminou se zhut-

něním 
bm  2 000   150   300 000  

Vodorovné přemístění výkopku z jakých-

koliv hornin na vzdálenost do 1000 m, vč. 

Naloţení 

m³  20   483   9 664  

Poplatek za uloţení vykopané zeminy a 

kostek na skládce (skládkovné) t  100   112   11 200  

Podsyp a obsyp chráničky otevřený vý-

kop z písku 
m³  150   150   22 500  

T
ru

b
k
o

v
án

í,
 k

ab
el

áţ
 

TRUBKA HDPE 40/33 MM, vč. poklád-

ky 
bm  4 000   42   168 000  

Spojka, příchytky, koncovky - HDPE  celkem  35 000   35 000  

Powerfow zafukování kabelů do HDPE, 

příprava, mech. ošetření, gel, revize a 

čištění trubek, ošetření rezervních trubek 
celkem  19 900   19 900  

Optický kabel univerzální 24-vláknový 

9/125 OS1 LSOH, nemetalická ochrana 

proti hlodavcům 

m  2 000   42   84 000  

Ostatní pomocný materiál celkem  5 000   5 000  

O
st

at
n

í 

Stavební pomocné práce, stavební úklid,  

začištění kromě výkopů hd  60   190   11 400  

Testování vlákna obousměrně, vystavení 

měřících protokolů ks  24   258   6 180  

Projektová dokumentace, dokladovost celkem  25 000   25 000  

Technologie pokládky pluhování - celkem:  1 337 844  

 

 


