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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou opravy havárie kanalizačního sběrače 

pomocí konvenční ražby. Zaměřuje se na konkrétní výstavbu nové kanalizace v Brně 

na křižovatce ulic Ypsilantiho a Poříčí. Popisuje technologický postup hloubení jámy a ražby 

štoly v původní trase stoky. Zahrnuje zhodnocení inženýrsko-geologických podmínek 

v místě ražby. Dále řeší zpětné budování nového kanalizačního sběrače a revizní šachty 

v havarovaném úseku. Nutno dodat, že veškeré práce byly prováděny za provozu kanalizace. 

Z toho důvodu práce poukazuje i na možné problémy a rizika, které mohou během realizace 

nastat. Praktická část bakalářské práce řeší návrh a posouzení vyztužení štoly. Závěr 

pojednává o jiných technologiích vhodných pro danou situaci. 

 Klíčová slova: Havárie, konvenční ražba, výdřeva, kanalizační sběrač 

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with the issue of Repair of Sewer Accident 

by Conventional Excavation. It focuses on the specific construction of a new sewer section 

in Brno at the intersection of Ypsilantiho and Poříčí. It describes the technological proces 

of excavation and tunneling in the original route of the sewer. Includes an evaluation 

of engineering-geological conditions at the site of the excavation. Also solves backward 

construction of a new sewer and revision shaft in the section of accident. It is necessary 

to add that all the works were carried out during of sewerage operation. For this reason, 

the work also points to potential problems and risks that may arise during 

the implementation. The practical part of the Bachelor thesis solves the design 

and assessment of adit reinforcement. Conclusion deals about other technologies appropriate 

for the situation. 

Keywords: Sewer accident, conventional excavation, timbering, sewer 
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Seznam použitého značení 

A  plocha [m2], 

b1  zatěžovací šířka [m], 

B  šířka výrubu při kalotě [m], 

cefd  efektivní návrhová soudržnost zeminy [m], 

d  průměr dřevěné kulatiny [m], 

gd  návrhové zatížení pažnic UNION [kN/m], 

h  výška výrubu [m], 

H  výška nadloží [m], 

i  poloměr setrvačnosti [m], 

J  moment setrvačnosti [m4], 

Kb  koeficient bočního tlaku [-], 

kn  koeficient nakypření [-], 

l  šířka výrubu při kalotě [m], 

lcr  vzpěrná délka [m], 

Mmax  maximální ohybový moment [kNm], 

Nd  působící síla v ose stojky [kN], 

Nrd  dovolená síla v ose stojky [kN], 

pd  přitížení od dopravy [kN/m2], 

qd  celkové zatížení stropnice [kN/m], 

qz  zatížení zeminou [kN/m], 

Ri  dovolené napětí v ohybu dřeva [MPa], 

Rc  dovolené napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny dřeva [MPa], 
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W  modul průřezu [m3], 

z  osová vzdálenost rámové výztuže [m], 

α  úhel svíraný mezi stojkou a roznášecím prahem [⁰], 

γ  objemová tíha zeminy v přirozeném uložení [kN/m3], 

λ  štíhlostní poměr [-], 

ν  poissonovo číslo [-], 

σohyb  napětí v ohybu [MPa], 

φ  součinitel vzpěrnosti [-], 

φefd  efektivní návrhový úhel vnitřního tření zeminy [⁰], 
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1 Úvod 

Téma práce je ,,Oprava havárie kanalizace pomocí konvenční ražby‘‘. Práce by se měla 

věnovat ražbě štoly klasickým hornickým způsobem za účelem zbudování nového úseku 

kanalizačního sběrače v původní trase stoky. 

Tam, kde nejsou při výstavbě kanalizací použitelné běžné metody výstavby hloubením 

s povrchu, přichází na řadu výstavba hornickým způsobem. Tato technologie se využívá 

především tam, kde není možno zajistit stabilitu jam a rýh, kde hustota inženýrských sítí 

brání otevřenému výkopu, nebo kde není možné zastavit či jinak omezit provoz na 

důležitých komunikacích. Výstavba hornickým způsobem se využívá především při 

provádění kanalizačních řadů a souvisejících objektů, avšak může být výjimečně použita  

i při výstavbě vodovodních a plynovodních řadů, u nichž se však častěji využívají 

bezvýkopové technologie (protlaky apod.). [3] 

Mezi díla prováděná hornickým způsobem rovněž patří i hloubené kanalizační a jiné 

šachty hlubší než 3 m je-li jejich hloubka největším rozměrem. Z uvedeného vyplývá, že při 

výstavbě, rekonstrukcích a sanacích kanalizační sítě, kdy se hloubka uložení pohybuje mezi 

3, až 5 m, se jedná o tzv. stavební šachty, které bez ohledu na použitou technologii výstavby 

jsou zařazeny mezi svislá díla prováděná hornickým způsobem. [3] 

Cílem této práce je podrobný popis technologie hloubení stavební šachty a ražby štoly 

v původní trase kanalizace. Dále je to popis zpětného budování nového sběrače. Zaměřuje 

se na konkrétní projekt výstavby nového úseku kanalizační stoky za havarovaný v Brně na 

křižovatce ulic Ypsilantiho a Poříčí. Veškeré práce byly prováděny ručně a za neomezeného 

provozu kanalizace, proto zmiňuje i problémy a rizika s tímto spjaté. Cílem praktické části 

bakalářské práce je návrh a posouzení vyztužení štoly. Závěr pojednává o jiných možných 

technologiích vhodných pro danou situaci. 
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2 Budování kanalizačních sběračů pomocí konvenční ražby 

Konvenční ražení je nejuniverzálnější metodou výstavby štol. Tato technologie je 

určena především ve skalních horninách, avšak s pomocnými opatřeními nachází uplatnění 

i v zeminách. Štoly jsou přitom raženy plným průřezem, jen průřez úzkých a vysokých štol 

je někdy po výšce členěn. Výhodou konvenčního ražení je, že takto lze razit štoly různých 

tvarů příčných průřezů výrubu, který je možno během ražení v případě potřeby měnit. 

Problém nezpůsobuje ani ražení v oblouku s malým poloměrem. [1] 

Postup prací při konvenčním ražení je cyklický. K tomu, aby čelo výrubu postoupilo 

o určitou délku (záběr), je třeba vykonat tyto operace: [1] 

 Rozpojení horniny v čelbě 

 Naložení a odkliz rozpojené horniny 

 Dočasné zabezpečení vytvořeného výrubu 

 Kontrola směru výrubu a přípravné práce pro další záběr 

 

Komunální štoly jsou obvykle umístěny v malé hloubce pod povrchem, takže jejich 

ražení většinou probíhá v zeminách pokryvných útvarů a v navážkách. Při ražení štol 

v zeminách s krátkou dobou stability nebezpečného výrubu se postupuje po záběrech délky 

0,6 až 1,0 m. Potom lze výrub zabezpečit během jeho dočasné stability. Nutné je též 

zabezpečit i plochu čelby. Problém nastává zejména při štolování v propustných zeminách 

pod hladinou podzemní vody. V takovém případě je nutno štolu odvodňovat a zpevňovat. 

[1] 

Při obnově staticky nebo kapacitně nevyhovujících podzemních vedení je v trase staré 

stoky ražena štola průchozího nebo průlezného profilu. Havarované potrubí je nahrazováno 

novým, na které jsou postupně přímo ve štole napojovány domovní přípojky bez vzniku 

potřeby zřizování přípojkových šachet, aniž by došlo k dalším rozkopávkám. Postup je 

odůvodnitelný při výstavbě pod frekventovanými ulicemi starých měst, křižovatkách 

a v úsecích pod zástavbou. 
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Potrubí nebo jiná vodotěsná konstrukce sloužící k odvodu odpadních vod se nazývá 

stoka. Soustava stok pak tvoří stokovou síť. Dle ČSN 75 6101 rozeznáváme tyto stokové 

sítě: [1] 

 Síť jednotné soustavy- společný odvod odpadních i srážkových vod do čistírny 

odpadních vod (ČOV) 

 Síť dělené soustavy- dělený odvod odpadních a srážkových vod do ČOV 

 Síť polodělené modifikované soustavy- povrchové srážkové odpadní vody 

z komunikací jsou odváděny odpadními vodami, méně znečištěné srážkové 

vody, např. ze střech budov, jsou odváděny druhou soustavou 

 Z funkčního hlediska jsou stokové sítě založeny převážně na gravitačním principu. 

Ve specifických případech, např. v rovinatém území, se někdy budují i tlakové a podtlakové 

systémy stokových sítí. To má za následek zhospodárnění výstavby a lepší ochranu 

podzemních vod před úniky splašků. Podle tvaru a velikosti příčných profilů rozeznáváme 

stoky: [1] 

 Kruhové- trouby o průměru DN 300 až 2200 mm 

 Vejčité- tzv. pražský normál nebo vídeňský normál v Brně a Bratislavě, zděné 

z cihel, monoliticky betonované nebo prefabrikované, světlých profilů 500/750 

až 1800/2700 mm (šířka/výška). 

 Tlamové- monolitické betonové, železobetonové prefabrikované příčné profily 

světlých rozměrů 1400/890 až 4000/2540 mm 

 Obdélníkové - monolitické betonové, prefabrikované příčné profily světlých 

rozměrů 3200/2700 až 4200/3300 mm 

   Příčný profil stok by měl co nejlépe vyhovovat hydraulickým, provozním, stavebním 

a ekonomickým požadavkům. Tyto podmínky optimálně splňuje vejčitý a částečně i kruhový 

tvar příčného profilu. 

Konstrukční materiál používaný pro stokové sítě a kanalizační přípojky musí mít takové 

vlastnosti, aby dokázal odolat působícím zatížení a měl dostatečnou životnost a odolnost 

vůči mechanickým, chemickým a biologickým účinkům odpadních vod. Těmto požadavkům 

nevíce vyhovují trouby ze železobetonu, plastobetonu, kameniny, sklolaminátů, plastů, litiny 

a litého čediče. Nové cihelné stoky se vzhledem k velké pracnosti již nebudují. [1]  
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3 Zhodnocení inženýrsko-geologických podmínek v místě 

ražby 

Obecně 

Základní metodou pro inženýrsko-geologický průzkum je studium existujících 

podkladů. Geologické a hydrogeologické podmínky jsou v intravilánu našich měst v hrubých 

rysech známy již ze staveb realizovaných v minulosti. Pro mnohá naše města jsou 

zpracovány i podrobné geologické mapy, resp. mapy základových půd. Existují také různé 

technické mapy, např.: mapy sítí podzemních vedení. Avšak umožňují jen hrubou orientaci 

a nevylučují nepřesnosti. Prvním úkolem projektanta je seznámit se se všemi podklady, které 

jsou uloženy v archivech geologické služby, resp. v archivech správců jednotlivých sítí, 

orgánů městské samosprávy, památkové péče atd. takto získané podklady je nutno pro 

potřeby výstavby v příslušné oblasti ještě zpřesnit. Pochůzkou po plánované lokalitě 

výstavby, zaměřením poklopů, uzávěrů a vpustí stávajících vedení lze za pomoci správců 

jednotlivých sítí jejich polohu vytyčit a zaměřit. [1] 

 

Předpoklad 

V trase štoly nebyl geologický ani geotechnický průzkum proveden. Podle získaných 

informací z GEOFONDU měla být štola ražena v hlíně s nízkou plasticitou, popř. 

v navážkách. Výskyt spodní vody nebyl předpokládán. 

 

Skutečnost 

Štola byla ražena převážně v soudržných štěrkojílovitých hlínách (navážkách). 

Na několika místech ražené trasy se v úrovni kaloty vyskytovaly větší kameny až balvany 

a zbytky historického zdiva. Geologický profil zbylé části čelby a počvy tvořily již zmíněné 

jílovité, popř. štěrkojílovité hlíny. Hladina podzemní vody se nacházela těsně pod úrovní 

počvy. Kóta počvy štoly byla při šachtici na úrovni 197,690 m. n. m.  
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4 Návrh technologie ražby 

4.1 Brno, křižovatka ulic Ypsilantiho, Poříčí havárie kanalizace DN 500/750 

Projekt řeší realizaci štoly délky cca 19,5 m ražené klasickým hornickým způsobem 

pro novou kanalizaci DN 500/750 náhradou za havarovaný úsek. Projekt byl zpracován na 

základě podkladů od objednatele BVaK a.s. (Brněnské vodárny a kanalizace) a informací 

o geologii z archívu Geofondu. [5] 

 

Situace 

Šachtice je situována v ulici Ypsilantiho (křížení s Poříčím) v místě stávající revizní 

šachty nad opravovanou kanalizací tak, aby část vozovky vyla volně průjezdná. Z ní ražená 

štola je situována šikmo na kanalizační stoku DN 700/1050 BET pod silniční komunikací 

(ul. Ypsilantiho a Poříčí). Šachtice má hloubku cca 4,70 m, světlý rozměr mezi výztužnými 

dřevěnými rámy je 2,06 m x 1,16m. Kóta počvy štoly je při šachtici na úrovni 

197,690 m. n. m. Štola ražená z šachtice má celkovou délku 19,5 m, šířku výrubu v počvě 

1,60 m, v přístropí 1,20 m a maximální výšku výrubu 1,68 m. Štola je ražena v malém úklonu 

cca 0,39 %. [5] 

 

Obr. 1: Situační schéma vedení kanalizace  
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Technické řešení šachty 

Šachtice má maximální rozměry výrubu 2,50 m x 1,60 m a hloubku 4,70 m. Hloubena 

je klasicky po jednom záběru 1,00 m, dále 3x po 1,00 m a 1x 0,70 m. Jako výztuž slouží 

rámy z dřevěných hranolů 140/140 mm. Pažení je příložné z prken tl. 30 mm a délky 

1,35 m vyklínovaných do výztužných rámů šachtice. V rozích šachty jsou osazeny rozpěrací 

sloupky taktéž o profilu 140/140 mm. Spoje rámů výdřevy jsou provedeny tesařské, 

se zajištěním tesařskými skobami a stavebními hřebíky 200/6,3 mm. V šachtici je provedeno 

lezní oddělení. Šachtice je na delší straně rozepřena trámkem 140/140 mm. Dva protilehlé 

hranoly kratší strany prvního rámu jsou osazeny do podélných rámů staveništní ohrady, která 

se obetonuje proti vniku povrchové vody. Tato konstrukce slouží jako ochrana proti narušení 

staveniště nepovolanými osobami, i proti klimatickým vlivům. Kolem šachtice je zřízeno 

zábradlí do výšky 1,10 m s výplní z ocelové sítě a jsou umístěny tabulky se zákazem vstupu 

na staveniště. [5] 

 

Obr. 2:Schéma konstrukčního řešení šachty 

1 – příčný hranol (140x140 mm), 2 – podélný hranol (140x 140 mm), 3 - rozpěrací sloupek, 4 – tesařská 

skoba, 5 – odstavnice, 6 – dřevěný klín, 7 – pažnice (prkno tl. 30 mm)  
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Technické řešení štoly 

Ražená štola má lichoběžníkový profil. Výrub je vyztužen rámy z dřevěné kulatiny. 

Stojky mají průměr 160 mm a podvoje rovněž 160 mm. Stojky rámů se staví na dřevěné 

prahy obdélníkového průřezu 140 x 140 mm. Jedná se tedy o nepoddajnou dřevěnou 

rámovou výztuž. Pažení stropu je z částečně předrážených pažnic UNION vyklínovaných 

k podvoji. Délka pažnic činní 1,35 m. Opěří štoly je paženo vyklínováním ke stojkám 

pomocí příložného dřevěného pažení z prken tl. 30 mm. Osová vzdálenost jednotlivých rámů 

činí 1,0 m. Po vyražení postupu je umístěn mezirám. Výztuha štoly je tedy po 0,50 m. Délka 

pracovního záběru odpovídá cca 1,20 m. Rámové rohy jsou provedeny tesařskými spoji 

a spojeny tesařskými skobami. Rozpínky jsou profilu 80 mm v horní úrovni, v úrovni počvy 

je využito jako rozpěr betonových pásů. Světlá šířka štoly je při počvě 1,08 m a při kalotě 

0,68 m. Světlá výška v místě rámu výdřevy činní 1,23 m. Štola je ražena v mírném úklonu 

na délku 19,5 m. Konstrukce štoly je charakterizována jako dočasná. Jedná se o štolu pro 

vybudování nové kanalizace DN 500/750. Ražba je prováděna v trase stávající kanalizace 

DN 500/750. Jedná se o jednotnou kanalizaci. Průtok stávající kanalizace je přepojen 

do potrubí DN 200 mm. Protože při deštích potrubí není schopno zachytit zvýšený průtok 

vody, jsou osazeny ve startovací šachtě dvě čerpadla KDFU 60. Vždy v co nejkratší době 

po vyražení a zapažení postupu je počva štoly zabetonována. [5] 

 

Obr. 3: Schéma konstrukčního řešení štoly 

1 – podvoj (pr. 160 mm), 2 – stojka (pr. 160 mm), 3 – dřevěný práh (140x140 mm), 4 – rozpínka (pr. 80 mm), 

5 – pažnice UNION, 6 – tesařská skoba, 7- odstavnice, 8 – klín, 9 – prkna (tl. 30 mm), 10 – betonáž počvy a 

pat štoly (plní funkci rozpínek), 11 – přepojení kanalizace (DN 200 mm), 12 – původní kanalizace  
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Větrání pracoviště 

Pro větrání pracoviště během ražby bylo uvažováno: 

 Způsob: separátní 

 Druh větrání: foukací 

 Druh, velikost luten: gumové DN 20mm 

 Typ ventilátoru: dies. kompresor, elektrický UV3 

 Umístění ventilátoru: vedle šachty 

 Max. vzdálenost luten od čelby: 1,0 m 

 Způsob zavěšení: vázacím drátem tl. 4 mm 

 Těsnění luten: rychlospojka 

 Způsob zneškodňování prachu: zkrápěním vodou 

 Před vstupem do díla musí být větrání spuštěno: 15 min. 

 

Nebyly předpokládány zvýšené limity škodlivých látek při ražbě. Větrání pracoviště 

bylo navrženo v případě překročení povolených limitů na čelbě dle §50 vyhlášky ČBÚ 

55/96 Sb. (je nutné spustit větrání a po uplynutí 15 min. zkontrolovat ovzduší přístrojem 

DRAGER). [6]  

Ovzduší na pracovišti /dle § 50 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. /musí obsahovat 

objemově nejméně 20% kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí 

přesáhnout tyto hodnoty: [6] 

 kysličník uhelnatý     0,003% 

 kysličník uhličitý       1,0% 

 kysličníky dusíku       0,00076% 

 sirovodík                    0,00072% 

 

Při vlastním provádění ražeb se předpokládá dodržení složení ovzduší dle textu výše 

a nepředpokládá se výskyt škodlivin v ovzduší. Nepředpokládají se ani exhalace metanu 

a radonu. [6]  
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Při nedodržení složení ovzduší a zjištění škodlivin v ovzduší musí pracovníci ihned 

opustit pracoviště a zajistit vstup tak, aby na toto pracoviště nemohla vstoupit jiná osoba a 

v práci pokračovat až po odstranění příčin nedodržení složení ovzduší se souhlasem 

odpovědného pracovníka. [6] 

Kontrola složení ovzduší v podzemí byla provedena přístrojem: Drager MiniWarn E 

náhodně l x za týden před započetí prací. 

 

Bezpečnostní opatření z důvodu blízkosti inženýrských sítí 

V celém rozsahu prováděné štoly došlo ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. 

Veškerá podzemní vedení, jejichž přítomnost na staveništi přichází v úvahu, musí být před 

zahájením zemních prací řádně vytyčena a vyznačena zřetelně v terénu. Pracovníci stavby 

musí být s průběhem podzemních vedení seznámeni, zhotovitel stavby se dohodne se správci 

a vlastníky vedení o způsobu provádění prací v jejich blízkosti s ohledem na zajištění těchto 

vedení a zamezení jejich poškození. Křížení a souběh se stávajícími podzemními sítěmi musí 

být provedeno podle ČSN 736005. [6] 

Štola byla ražena v profilu stávající kanalizace DN500/750. V prostoru 

navrhované štoly a jejího nadloží se nenachází žádné stavební objekty, štola je ražena 

v oblouku pod vozovkou. Nadloží štoly je v celém rozsahu stavby cca 2-3m. [6] 

 

Použitá strojní a elektrická zařízení pro ražení, vyztužování a dopravu 

 Vozík, kolejová ruční doprava 

 Elektrická sbíjecí kladiva BOSCH 5-11 

 Ruční nářadí 

 Vrátek 

 

Způsob rozpojování hornin 

Rozpojování zemin a hornin bylo prováděno ručně – kopáním a sbíjením bez 

použití trhacích prací. Stávající kanalizace byla postupně odbourávána.  
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Přípravné práce a zajištění staveniště 

Před započetím hlavních pracovních operací je nutno vyhrazený prostor staveniště 

řádně zajistit a ohradit. Jak bylo předem zmíněno, startovací šachta byla situována v ulici 

Ypsilantiho v lokalizaci stávající revizní šachty kanalizace (viz. Obr. 1: Situační schéma 

vedení kanalizace). Pro ochranu šachty jako takové, v tomto případě slouží staveništní 

ohrada. Jedná se o kovovou konstrukci. Ohrada se skládá z několika dílů montovaných přímo 

na stavbě. Okolo celého spodního obvodového rámu se vytvoří betonová hrázka pro ochranu 

vnitřních prostor vůči povrchové vodě. Boční stěny a střecha se pokryje plachtami pro 

ochranu před deštěm. Po pravé straně ohrady je prostor pro umístění těžního kontejneru. Při 

levé straně je volný jízdní pruh. Celkový prostor staveniště zabírá cca 40 m2 a je vyhrazen 

páskou se zákazem vstupu. Z důvodu omezení dopravy pozemní komunikace jsou umístěny 

příslušné dopravní značení. 

Mezi přípravné práce bych v tomto případě zařadil sestup do stávající revizní šachty 

za úkolem provizorního přepojení kanalizace pomocí potrubí DN 200 mm. Potrubí je nutné 

protáhnout přes celý ražený úsek až k ústí do revizní šachty č. 2. Následně se zabetonuje 

do dočasné hrázky. 

 

Obr. 4: Ohrazení staveniště 
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4.1.1 Postup hloubení šachty 

V první řadě nastupuje vytyčení hrubého obvodu stavební šachty na povrch terénu. 

Hrubý výrub šachty činní 2,50 m x 1,60 m. Je tomu dáno tak, že k vnějšímu obvodu rámů 

výdřevy je připočteno na každou stranu 80 mm pro pažení bočních stěn výrubu. Půdorys 

startovací šachty je situován tak, aby podélná osa výrubu procházela středem stávající 

šachtice. Zároveň je nutné, aby stávající šachtice procházela při kratší straně výrubu. Při 

hloubení je totiž stávající šachta postupně demolována, jenže z přítokové strany 

je požadováno zachování a neporušení kanalizačního sběrače. V případě situování na střed 

by kanalizace zbytečně zabrala část vnitřního prostoru stavební šachty. 

 

1. Fáze 

 Vyříznutí hrubého obvodu šachty do povrchu komunikace 

 Postupná demolice svrchních skladeb vozovky pomocí elektrických sbíjecích kladiv 

a následné odtěžení (ruční nářadí, stavební kolečko) 

 Vyhloubení na požadovanou hloubkovou úroveň (cca 1 m pod úroveň terénu) 

o Sestrojení provizorní podlahy 

o Odtěžení (ruční nářadí, těžní nádoba, vrátek) 

o Dočištění a zarovnání bočních stěn  

o Kontrola náklonu stěn šachty (olovnice) 

 

Jak bylo předem zmíněno, rozměry výlomu šachty činní 2,50 m x 1,60 m. Plocha 

výrubu je tedy 4 m2. Při hloubce jednoho postupu 1 m jsou to 4 m3 zeminového tělesa. 

S přenásobením příslušným koeficientem nakypření kn = 1,2 zabere vytěžený materiál 

z jednoho hloubeného záběru cca 4,8 m3 objemu. 

Prvních cca 0,5 m hloubení je využíváno pro odkliz rubaniny pouze stavebního kolečka. 

V dalších záběrech je již nutné využít těžní nádoby, vertikální dopravy v podobě stavebního 

vrátku, následného přesypání do kolečka a odkliz to těžního kontejneru. Během prací 

je využíváno tříčlenné pracovní čety. 
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Obr. 5: Stavební šachta 1. fáze 

1 – staveništní ohrada, 2 – vrátek, 3 – provizorní podlaha, 4 – těžní nádoba, 5 – olovnice (kontrola náklonu 

stěn), 6 – obetonování ohrady (zamezení přístupu povrchové vody), 7 – skladba povrchu vozovky, 8 – 

stávající revizní šachta 

2. Fáze 

 Demolice provizorní podlahy 

 Osazení prvního rámu v úrovni terénu 

o Konce kratších příčných hranolů jsou vsazeny do podélných nosníků 

profilu U tvořící rám ohrady. 

o  Podélné hranoly jsou osazeny na příčné hranoly pomocí tesařského spoje 

přeplátováním a sbity stavebními hřebíky 200/6,3 mm. 

o Ohrada byla osazena do horizontální polohy = rám je v horizontální poloze. 

 Zapažení výrubu 

o Využití příložného dřevěného pažení z prken tl. 30 mm 

o Vrchní část prken je přibita do rámu  
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 Osazení spodního rámu 

o Osazení příčných hranolů 

o Vyrovnání do horizontální polohy a stejného výškového uložení obou 

hranolů pomocí stavební vodováhy (v případě nerovnosti dna šachty 

podložení dřevěnými pokladky)  

o Kontrola svislé osové vzdálenosti vzhledem k předešlému rámu 

o Osazení podélných hranolů (tesařské spoje) 

o Vycentrování rámu vzhledem k prvnímu rámu pomocí olovnice 

o Kontrola pravých úhlů profilu (úhlopříčky) 

 

Obr. 6: Stavební šachta 2. fáze 

1 – uložení příčných hranolů do rámu ohrady, 2 – osazení podélných hranolů přeplátováním, 3 – dřevěné 

pažení z prken tl. 30 mm, 4 – olovnice (kontrola vycentrování spodního rámu), 5 – stavební vodováha 

(kontrola horizontálního uložení spodního), 6 – podložení rámu 
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3. Fáze 

 Vyklínování pažnic ke stěně výrubu šachty 

o Využití dřevěných klínů a odstavnic (pokud možno zajištění dvou pažnic 

jedním klínem a odstavnicí, hospodárnost materiálu) 

o Práce pro dvou člennou osádku 

Při postupu vyklínování pažnic (aktivaci rámové výztuže) je důležité zapojení dvou 

osob. Zpravidla se počíná zajištěním rámových rohů vždy zároveň naproti sobě. Tento 

postup má jediné opodstatnění, kterým je udržení rámu v předem vycentrované poloze. 

Mezilehlé pažení se vyklínuje až poté. (viz. Obr. 7 Schéma postupu vyklínování)  

 Spojení rámových rohů stavebními hřebíky 200/6,3 mm 

 Osazení rozpěracích sloupků (ukotvení tesařskými skobami) 

 Zhotovení bezpečnostního zábradlí a podlahy 

 

Obr. 7: Půdorysné schéma postupu vyklínovaní výztuže 

1 – rámový roh (tesařský spoj), 2 – příčný hranol, 3 – podélný hranol, 4 – stávající revizní šachta, 5 – klín, 

6 – odstavnice, 7 – pažnice (tl. 30 mm), a…e – postup vyklínování  
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Obr. 8: Stavební šachta 3. fáze 

1 – staveništní ohrada, 2 – vrátek, 3 – bezpečnostní zábradlí, 4 – konstrukce podlahy, 5 - obetonování 

ohrady, 6 – tesařská skoba, 7,8 – odstavnice + klín, 9 – pažina, 10 – rozpěrací sloupek  

 

Tento postup je stereotypně aplikován i při hloubení dalších pracovních záběrů až po 

dosažení požadované hloubky. V tomto případě cílená hloubka dna šachty činní 4,70 m pod 

úroveň terénu. Dno je poté vybetonováno a vyspádováno směrem ze štoly. Před betonáží 

se zhotoví dvě čerpací jímky pro čerpadla KDFU 60. 

Při každém budování postupu šachty se opakují tyto pracovní operace: 

 Rozpojení a odkliz rubaniny do požadované hloubkové úrovně 

 Začištění bočních stěn šachty a kontrola náklonu (nutná rezerva pro pažnice) 

 Postupné pažení a vyklínování k hornímu výztužnému rámu 

 Osazení, horizontace a centrace spodního rámu 

 Vyklínování pažnic od spodního rámu směrem ke stěně výlomu 

 Spojení rámových rohů a instalace rozpěracích sloupků  



Bakalářská práce  Marek Gracias 

24 

 

Je nutné podotknout, že tento postup není v žádném případě univerzální. Jeho 

aplikační závislost spočívá na druhu horninového prostředí, ve kterém je šachta hloubena. 

V tomto případě se jedná o soudržné štěrkojílovité hlíny (navážky). Naproti tomu v čistě 

nesoudržných zeminách, např. v píscích a štěrkopíscích, by bylo nutné přejít na šetrnější 

přístup provádění pracovních záběrů. Tím je myšleno hloubení za postupného připažování 

a kontinuálního posunu pažnic ostění s narůstající hloubkou záběru. Další možností 

je např. využití hnaného pažení, předinjektování masivu nebo zvolení jiné technologie. 

S narůstající hloubkou je nutné také započíst tyto další pracovní operace: 

 Prodlužování elektrického vedení, instalace osvětlení 

 Postupné budování lezního oddělení 

o Mezipodesta je umístěna v úrovni třetího rámu 

 Rozepření delší strany rámu trámkem 140/140 mm [6] 

 

Obr. 9: Schéma vystrojení stavební šachty  
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Obr. 10: Schéma provizorního přepojení kanalizace 

1 – betonová hrázka, 2 – stávající kanalizace DN 500/750, 3 – havarovaná kanalizace DN 500/750, 

4 – přepojovací trubka DN 200, 5 – vázací drát (ukotvení do rámu), 6 – prkno (zamezení průvěsu 

trubky), 7 – čerpací jímka pro čerpadla KDFU 60, 8 – spádované betonové dno šachty, 

9 – rozpěrací sloupek, H. s. v. – hladina splaškové vody 

 

4.1.2 Postup ražby štoly 

 

 Příprava otvírky 

 Zakopání a instalace roznášecího prahu do požadované hloubkové úrovně 

o Horizontální poloha je zajištěna stavební vodováhou 

Roznášecí práh je dřevěný hranol, který slouží převážně k roznášení normálových sil, 

působících na stojky lichoběžníkové rámové výztuže štoly, do horninového podloží. 

Na obou jeho koncích jsou provedeny ozuby, do kterých jsou osazeny stojky výztuže. Díky 

těmto ozubům je zamezeno příčným posunům stojek dovnitř výrubu v patách štoly a plní 

tedy taktéž funkci protiklenby. Rozměry prahu činní v příčném průřezu 140/140 mm 

a na délku měří 1400 mm.  
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 Odstranění posledního hranolu v otvírané stěně šachtice 

o Před vyjmutím hranolu je nutné zajistit příčné rozepření v jiném místě  

 Osazení rámové výztuže a okamžité vyklínování podvoje do předešlého rámu 

stavební šachty 

o Zajištění svislosti pomocí olovnice 

 Instalace šikmých ližin s rozpěrkami 

Pod ližinou si lze představit dřevěnou fošnu tl. 60 mm a rozpěrky jako krátké špalíky 

z kulatiny. Tyto prvky slouží pro rozepření šikmých sloupků výztuže vyklínováním do ostění 

šachty. V razící fázi budou poté sloužit k vyklínování pažin ostění ražené štoly. 

 Rozepření šikmých sloupků lichoběžníkové rámové výztuže do ližin 

 Rozepření posledního rámu do šikmých sloupků a odstranění provizorní příčné 

rozpěry  

 

Obr. 11: Schéma přípravy otvírky 

1 – roznášecí práh s ozuby, 2 – šikmé stojky (pr. 160 mm), 3 – podvoj (pr. 160 mm), 4 – rozpěrky, 5 – šikmé 

ližiny, 6 – rozepření posledního rámu do šikmých sloupků, 7 – předposlední rám šachty, 8 – fošna, 9 – 

železná tesařská skoba  
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Vlastní postup ražby a zajištění jednoho pracovního záběru 

1. Fáze 

Při zahájení otvírky nového pracovního záběru štoly se s využitím této technologie 

zpravidla začíná postupnou ražbou kaloty a kontinuálním zajišťováním pažnicemi UNION. 

Délka pažnic činní 1,35m a šířka cca 250 mm. Profil pažnic umožňuje spolu jednotlivé 

pažnice propojit tzv. do zámku. U takto uložených pažnic je zajištěno spolupůsobení přenosu 

lokálních zatížení do všech pažnic. Délka podvoje rámové výztuže je 1000 mm. Pro zajištění 

přístropí je tedy využito celkem čtyř pažnic UNION. 

 

Obr. 12: Schéma uložení pažnic UNION do zámku  

 

 Odstranění pažení čelby 

 Instalace první pažnice UNION 

o Odstranění klínu a odstavnice v levé části přístropí (uvolnění prostoru pro 

pažnici) 

o Postupné rozpojování čelby v levém rohu přístropí pomocí sbíjecích kladiv 

o Vytvoření pouze malé kapsy na šířku jedné pažnice 

o Zajištění podélné stability levé strany rámové výztuže instalací klínu 

do protisměru ražby  

o Odstranění provizorní stojky a podvoje (provizorní mezirám) v předešlém 

postupu 

o Odstranění provizorní rozpínky v kalotě (prkno 30 mm)  

 

Obr. 13: Schéma přípravy zajištění kaloty  

1 – odstranění vyklínování, 2 – instalace klínu do protisměru   
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o Kombinace rozpojování horniny s posunem pažnice 

Při každém krátkém záběru rozpojení horniny je pažnice postupně posouvána 

směrem do výrubu. Po každém posunu je nutné pažnici opět zajistit vyklínováním 

do podvoje. V této části je velmi důležité dbát na kontakt pažení s horninou, kontrolovat 

směr pažnice a její úklon. První pažnice je směrově vodící i výškově vodící pro ostatní. 

Optimální náklon činní cca 80 mm na jeden metr délky pažnice a jeho kontrola se provádí 

stavební vodováhou. V případě menšího úklonu by vznikl problém při ražbě nadcházejícího 

razícího záběru s nedostatečným prostorem pro instalaci pažnic. V případě opačném 

se zvyšuje hrubý výlom profilu, tím pádem dochází i ke zhoršení efektivity práce 

a hospodárnosti materiálu. Tento cyklický postup kombinace rozpojování horniny a posunu 

pažnice probíhá až po dosažení požadované délky záběru, cca 0,5 m. 

 

Obr. 14: Klasická štola 1. fáze  

1 – podvoj hlavního rámu, 2 – stojka hlavního rámu, 3 – pažnice UNION, 4 – vyklínování pažnice, 5 – nutná 

zabírka, 6 – podvoj mezirámu, 7- stojka mezirámu, 8 – ropínka, 9 – roznášecí práh, 10 – prkno (tl. 30 mm), 

11- betonáž počvy, 12 – betonáž pat štoly 
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o Dosažení požadované částečné délky záběru (cca 0,5 m za rámovou výztuž) 

V tomto okamžiku je umožněno předrážení pažnice do plného profilu horninového 

masivu, bez potřeby dalšího rozpojovaní zeminy. Nyní lze označit toto pažení jako částečně 

hnané. Dřívější předrážení pažnice není možné z důvodu kolize pažnice s podvojem 

předcházející rámové výztuže. Pro samotné zarážení UNION profilů je vyžito dvouruční 

palice. Je zapotřebí dvoučlenné pracovní osádky, kdy první zamezuje výškovému poklesu 

pažnice během předrážení a kontroluje stabilitu rámové výztuže. Druhý pažnici předráží 

a kontroluje její směr. V této fázi je velmi důležité dbát na bezpečnost. 

Pozn.: Předrážení pažnic opět závisí na geologii masivu. V případě kolize pažnice 

s překážkou, v podobě kamenů, balvanů, zbytků cihel apod., je nutné zastavit operaci. 

UNION pažnici je nutné zajistit a překážku odstranit. U navážek je tato situace téměř jistá. 

o  Definitivní zajištění první pažnice vyklínováním k podvoji 

 Přesah pažnice za podvojem činní cca 200 mm pro dosažení 

efektivního utažení k podvoji a kontaktu pažnice s horninou. 

 Instalace zbývajících pažnic UNION 

o Využití stejného pracovního postupu 

 Postupné rozšiřování kapsy pro instalaci zbylých pažnic 

 Kombinace rozpojení horniny s posunem dílčích pažnic 

 Dosažení požadované částečné délky záběru 

 Instalace klínu do protisměru ražby 

 Odstranění provizorní rozpínky v kalotě 

 Předrážení pomocí ručního nářadí 

 Zajištění dílčích pažnic vyklínování k podvoji  

 Odkliz rozpojené horniny 

 

Obr. 15: Schéma vyklínování pažnic UNION 

1 – UNION pažnice, 2 – dřevěný klín, 3 – odstavnice, 4 – protisměrné klíny  
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2. Fáze 

 Rozšíření zabírky a odkliz rozpojené horniny 

o Rozpojování zeminy pomocí elektrických sbíjecích kladiv BOSCH 5-11 

o Ruční naložení rozpojeného materiálu a odkliz pomocí ruční kolejové 

dopravy 

Rozšiřování zabírky probíhá tak, že střední část čelby se pokud možno z co největší 

části ponechá. Pažnice jsou v tuto chvíli zajištěny pouze na jednom místě při podvoji a na 

druhé straně jsou předražené v masivu nad původním kanalizačním sběračem. Rozpojení 

a odlehčení masivu pod pažnicemi je nežádoucí. Prioritní je v této fázi vyražení bočních rýh 

při opěří, pro instalaci falešných stojek a stropnice (provizorní mezirám). Dále se dočišťují 

boční stěny štoly a postupně se tvaruje její profil. 

o Instalace klínů do protisměru ražby nad úrovní počvy pro zajištění podélné 

stability rámové výztuže 

o Instalace provizorního mezirámu 

 Dvě stojky z dřevěné kulatiny a stropnice v podobě dřevěné ližiny 

 Kontrola svislosti pomocí olovnice 

 Aktivace výztuže dotažením stojek klínky a zajištění příčné stability 

 

Obr. 16: Půdorysné schéma umístění provizorního mezirámu 

1 – falešná stojka, 2 – boční rýha, 3 – ponechaná střední část masivu, 4 – protisměrný klín, 5 – klín, 

6 – roznášecí práh, 7 – stojka, 8 – původní kanalizační sběrač  
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Obr. 17: Klasická štola 2. fáze 

1 – falešná stojka, 2 – stropnice (ližina), 3 – dřevěná podkladka, 4 – předražená část pažnic UNION, 

5 – protisměrné klíny, 6 – vyklínování pažnic k podvoji hlavního rámu, 7 – původní kanalizace 

 

3. Fáze 

 Prodloužení zabírky a odkliz rozpojené horniny 

o Rozpojování zeminy a postupná demolice kanalizačního sběrače pomocí 

elektrických sbíjecích kladiv BOSCH 5-11 

o Vyvarovat se poškození provizorního přepojení kanalizace při demolici 

stávajícího sběrače 

o Ruční naložení rozpojeného materiálu a odkliz pomocí ruční kolejové 

dopravy 

 Dosažení požadované délky pracovního záběru 

o Začištění bočních stěn výrubu, dotvarování profilu 

o Zarovnání čelby 

o Rozměření osových vzdáleností, pro osazení roznášecího prahu 

o Vyhloubení rýhy pro roznášecí práh  
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V této části postupu je již kalota zajištěna pažnicemi UNION. Je podepřena na dvou 

místech, a to hlavní rámovou výztuží a provizorním mezirámem v polovině délky záběru. 

Primárním úkolem této fáze je postupné rozpojování horniny a demolice stávající kanalizace 

za účelem prodloužení zabírky do konečné délky záběru. Maximální délka záběru činní 

1,20 m. Nakládání se provádí ručně. Odtěžení rubaniny je zajištěno pomocí ruční kolejové 

dopravy v celé délce klasické štoly. Vertikální dopravu horniny na povrch zastává stavební 

vrátek. Následuje vysypání z těžní nádoby do stavebního kolečka a odvoz to těžního 

kontejneru. 

Ze všech pracovních operací pro vyražení a zajištění jednoho pracovního záběru 

je tato fáze časově nejnáročnější. Je důležité zdůraznit, že ražená štola je pouze průlezná 

se světlou výškou 1,23 m, proto je nutné zohlednit fyzickou náročnost prováděných prací 

v profilu štoly. Pro plynulý pracovní chod je zapotřebí minimálně tříčlenné zkušené pracovní 

osádky.  

Plocha výrubu štoly činní cca 2,35 m2. Plocha vnitřního prostoru vejčitého profilu 

je cca 0,3 m2. Celková plocha těženého profilu tedy zabírá 2,05 m2. Při délce maximálního 

záběru 1,20 m a přenásobením příslušným koeficientem nakypření kn = 1,2, zabere vytěžený 

materiál z jednoho pracovního záběru objem cca 3 m3. 

 

Obr. 18: Schéma odtěžení rozpojené horniny 

1. fáze – odeslání vozíku s prázdnou těžní nádobou na čelbu 

2. fáze – naložení rozpojené horniny a odeslání vozíku zpět do šachty 

3. fáze - ukotvení těžní nádoby na hák lana vrátku a vytažení na povrch  
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4. Fáze 

 Uložení roznášecího prahu do vyhloubené rýhy 

o Zaměření osové vzdálenosti od předchozího prahu 1,0 m 

o Kontrola výškového uložení vzhledem k předchozímu prahu vodováhou 

 Štola je ražena v malém úklonu 

 Výškový rozdíl od předchozího prahu činní cca + 5 mm 

o Kontrola horizontace prahu stavební vodováhou 

  Doprava rámové výztuže na čelbu 

o Dopravuje se již sestavená  

 Osazení rámové výztuže na roznášecí práh 

o Kontrola polohy rámu vzhledem k podélné ose původní kanalizace (na střed) 

o Zajištění svislosti rámové výztuže olovnicí 

 Aktivace výztuže vyklínováním podvoje do stropních pažnic UNION 

 

Obr. 19: Klasická štola 4. fáze 

1 – roznášecí práh (140/140 mm), 2 – stojka rámové výztuže (pr. 160 mm), 3 – stropnice rámové výztuže 

(pr. 160 mm), 4 – olovnice, 5 – vyklínování podvoje, 6 – klíny instalované do protisměru ražby 

(zajištění podélné stability) 
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5. Fáze 

 Zapažení opěří štoly pomocí prken tl. 30 mm a délky 1,35 m 

o Pažení bočních stěn probíhá postupně vždy od kaloty k počvě 

o Prkna jsou vyklínována k předešlé stojce lichoběžníkové rámové výztuže 

 Za stojkou je ponechán přesah cca 200 mm pro dosažení efektivního 

utažení prkna ke stojce a dobrého kontaktu pažnice s horninou 

o Zapaží se nejdříve jedna strana a potom druhá 

o Jednotlivá prkna jsou k sobě natěsno doražena 

 Vyklínování posledního rámu k pažícím prknům opěří štoly 

o Využití dřevěných klínů a odstavnic (různých tlouštěk dle potřeby) 

 Překrytí minimálně dvou prken jednou odstavnicí (hospodárnost 

materiálu) 

o Střídavý postup klínování obou stran opěří  postupem směrem od kaloty 

k počvě 

 Zajištění čelby  

 Instalace provizorních rozpínek a provizorního mezirámu a aktuálního předešlého 

postupu 

 

Obr. 20: Klasická štola 5. fáze 

1 – vyklínování prken ke stojce, 2 – vyklínování posledního rámu k pažícím prknům, 3 – provizorní rozpínky 

(prkna tl. 30 mm), 4 – provizorní mezirám, 5 – hlavní rám, 6 – hřebíkový spoj, 7 – roznášecí práh  
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Takto shrnutý postup do pěti fází zahrnuje téměř veškeré pracovní operace nutné pro 

vyražení a zajištění jednoho pracovního záběru. Je nutné zdůraznit slovo téměř, protože 

doposud byly instalovány pouze provizorní mezirámy a dočasné rozpínky z prken. Jelikož 

byla ražba prováděna za nepřetržitého provozu kanalizace, hrozilo při přívalových deštích 

zatopení štoly. Z toho důvodu byla v technologickém postupu také předepsaná betonáž 

počvy v co nejkratším časovém úseku po vyražení jednoho pracovního záběru. Přičemž pro 

zefektivnění pracovního postupu, a jako kompromis, se tyto pracovní operace, zahrnující 

nahrazení provizorních mezirámů a rozpínek za definitivní, prováděly na konci pracovního 

týdne. To znamenalo čtyři vyražené pracovní záběry, s tím že poslední postup byl pouze 

betonován, pro potřebu odstranění provizorního mezirámu při otvírce nového záběru. Proto 

bylo nezbytné pravidelné sledování předpovědi počasí, radarů bouřkových mraků apod. 

V případě negativní předpovědi bylo nutné okamžité zastavení pracovních operací razícího 

cyklu a provedení definitivního zajištění štoly. Mezi další opatření pro snížení účinků 

proudící vody ve štole, byla navržena výplň mezer mezi vyklínováním pažnic pomocí 

vysokoexpanzní montážní pěny a doražení pažnic natěsno k sobě.  

Výměna provizorních mezirámů a rozpínek za definitní byla vždy prováděna od 

čelby směrem ke stavební šachtě. Jako rozpínky v úrovni kaloty sloužila dřevěná kulatina 

o průměru 80 mm. Provizorní rozpínky z prken v úrovni počvy byly ponechány. Následně 

posloužily, jako ztracené bednění pro výplň zavlhlým potěrovým betonem. 

Rozdělení pracovních operací definitivního zajištění jednoho razícího záběru štoly 

v pevném časovém sledu: 

 Odstranění provizorních rozpínek v úrovni kaloty 

 Odstranění provizorního mezirámu 

 Vyhloubení pole mezi roznášecími prahy na úroveň jejich ložné spáry a odkliz 

 Osazení definitního mezirámu 

o Vyklínování stropnice k pažnicím UNION 

 Instalace rozpínek v úrovni kaloty (spoje pomocí tesařských skob) 

 Betonáž počvy a rozpínek v úrovni počvy 

Mezi vedlejší operace razícího cyklu lze zařadit: 

 prodlužování elektrického vedení, instalace osvětlení, prodlužování větrání 

pracoviště, kolejí, vyvazování provizorního přepojení kanalizace. [6]  
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4.1.3   Zpětná výstavba kanalizačního sběrače 

Budování nového kanalizačního sběrače v trase původní stoky bylo prováděno 

monoliticky s využitím zednického způsobu. První fází bylo osazení čedičových žlabů 

profilu CN 01 do zavlhlého konstrukčního betonu C12/15 v celé trase ražené štoly včetně 

stavební šachty. Bylo provedeno odstranění provizorního přepojení kanalizace a splašková 

voda byla puštěna korytem žlabů. 

Pro osazení žlabů do požadovaného spádu bylo provedeno zaměření výškového 

rozdílu nivelet dna pomocí geodetické nivelace. Výškový rozdíl činil cca 90 mm na 22 m 

trasy. Spád stoky byl tedy velmi nízký s hodnotou cca 0,4 %. Při osazování žlabů bylo tedy 

nutné vysoké pečlivosti a pravidelných kontrol geodetickou nivelací. 

 Doprava betonu byla prováděna obráceným způsobem jako při odklizu rubaniny. 

To znamená, že beton byl do šachty spuštěn vrátkem v těžní nádobě a na čelbu dopravován 

ruční kolejovou dopravou. Hutnění betonu bylo prováděno pomocí ručního nářadí. 

Betonáž nebyla provedena až po okraj žlabů kvůli zamezení vzniku průběžné pracovní spáry. 

Bylo provedeno postupné odstraňování pažnic opěří do dané výškové úrovně betonáže. 

 

Obr. 21: Schéma osazení žlabů 

1 – čedičový žlab CN 01, 2 – odsazení žlabu pro zamezení vzniku průběžné pracovní spáry, 3 – konstrukční 

beton C12/15, 4 – odstranění pažnic opěří,   
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Obr. 22: Fotografie skutečného provedení osazení čedičových žlabů 

 

Další fáze obsahovala samotné budování kanalizačního sběrače v profilu 

DN 500/750. Jak bylo zmíněno, kompletace byla prováděna zednickým způsobem. Pro 

vyhotovení profilu bylo využito dřevěného bednění s plechovým pláštěm po obvodu. Kolem 

bednění byl klenbově vyzděn, s využitím betonových cihel, hrubý plášť vejčitého profilu 

kanalizace. Pro zdění byla využita jednosložková suchá maltová směs MONOCRETE 

MONOMIX TH od společnosti BETOSAN. Jedná se o prefabrikovanou, suchou 

jednosložkovou směs (jemnozrnný beton) jako náhrada konstrukčního betonu v kvalitativní 

třídě na úrovni C30/37. 

 

Obr. 23: Fotografie použitého bednění  
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Pro vytvoření adhezní vrstvy na hrubém vnitřního povrchu stoky byla použita 

dvousložková polymercementová směs DENSOCRETE 111.  

Skladba omítky vnitřního povrchu byla složena ze dvou vrstev. První vrstvu tvořila 

prefabrikovaná jednosložková suchá maltová směs MONOCRETE PPE TH r (střední 

zrnitost 4 mm) tl. 25 mm. Druhou vrstvu obsahovala jednosložková suchá malta pro 

tenkovrstvé vystýlky kanalizačního a vodovodního potrubí COROLIT tl. 5 mm. Ošetřeným 

povrchům poskytuje dlouhodobou ochranu před korozí a agresivními vlivy odpadních vod. 

Obě vrstvy byly aplikovány klasickým ručním způsobem natahováním. 

Při budování kanalizace po jednotlivých záběrech byla prováděna postupná 

demontáž dřevěného pažení opěří štoly, rozpínek a vyřezávání mezirámů. Hlavní výztužné 

rámy a pažnice UNION byly ponechány. Zbylý prostor byl ručně vyplněn zavlhlým 

konstrukčním betonem třídy C12/15. Beton se na místo určení dopravoval pomocí 

stavebního kolečka. Kolejová doprava již nebyla využita. 

 

Obr. 24: Schéma nově vybudovaného kanalizačního sběrače DN 500/750 

1 – vyzdívka z betonových cihel na maltu MONOCRETE MONOMIX TH, 2 – adhezní můstek DENSOCRETE 

111, 3 – první vrstva omítky MONOCRETE PPE TH r tl. 25 mm, 4 – tenkovrstvá omítka COROLIT tl. 5 mm, 

5 – čedičový žlab CN 01, 6 – konstrukční beton třídy C12/15 

 

Poslední fází výstavby je kompletace revizní šachty kanalizace a úprava povrchu 

vozovky. Lze ji rozdělit do následujících operací pracovního cyklu: 

 Vyrovnávací betonová vrstva  
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 Uložení první skruže na vyrovnávací vrstvu 

o Kontrola svislosti stavební vodováhou 

 Vyřezání profilu kanalizace na obou stranách 

 Napojení kanalizačního řádu na obou stranách  

o Zapravení napojení předepsanými vrstvami omítky 

 Postupné skládání skruží, obsyp betonem, hutnění a demolice výdřevy 

stavební šachty  

o Instalace stupaček, kontrola svislosti stupaček 

 Zapravení bermy 

 Instalace vyrovnávacích prstenců podle potřebné výšky šachty 

 Osazení přechodové skruže a poklopu 

 Finální úprava povrchu vozovky [6] 

 

Obr. 25: Schéma kompletace revizní šachty 

1 - adhezní můstek DENSOCRETE 111, 2 – hrubá omítka MONOCRETE PPE TH r tl. 25 mm, 3 - 

tenkovrstvá omítka COROLIT tl. 5 mm, 4 – povrchová úprava bermy tenkovrstvá omítka COROLIT tl. 5 mm, 

5 - spádová vrstva (2 %) z MONOCRETE MONOMIX TH, 6 – čedičový žlab CN 01, 7 – prefabrikovaná 

šachtová betonová skruž TBS 100-12 s, 8 – těsnění jednotlivých dílců, 9 – stupačka, 10 – podkladní 

konstrukční beton třídy C12/15, 11 – zásyp zavlhlým potěrovým betonem C-/5   
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5 Návrh a posouzení vyztužení štoly 

Pro výpočet zatížení výztuže byla zvolena metoda podle Terzaghiho. 

 

Obr. 26: Schéma zatížení dle Terzaghiho 

 

Vstupní hodnoty [7] 

Zemina třídy F5 

γ = 20 kN/m3 

φefd = 19 ⁰ 

cefd = 17,5 kPa 

ν = 0,4 

𝐾𝑏 =
ν

1 − ν
=

0,4

1 − 0,4
= 0,67 

α = 83 ⁰  
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Zatížení nahodilé 

 Přitížení dopravou pd = 9,72 kN/m2 

 

Zatížení stále 

 Pažnice UNION gd = 0,18 kN/m 

 

 Zatížení zeminou 

𝑏1 =
𝐵

2
+ ℎ ∙ 𝑡𝑔 (45° −

φ𝑒𝑓𝑑

2
) =

1,6

2
+ 1,68 ∙ 𝑡𝑔 (45° −

19°

2
) = 𝟐, 𝟎 𝒎 

 

𝑞𝑧 = (
𝑏1 ∙ (𝛾 −

𝑐𝑒𝑓𝑑

𝑏1
)

𝐾𝑏 ∙ 𝑡𝑔(φ𝑒𝑓𝑑)
∙ (1 − 𝑒

−𝐾𝑏∙
𝐻
𝑏1

∙𝑡𝑔(φ𝑒𝑓𝑑)
) + 𝑝𝑑 ∙ 𝑒

−𝐾𝑏∙
𝐻
𝑏1

∙𝑡𝑔(φ𝑒𝑓𝑑)
) ∙ 𝑧 

 

𝑞𝑧 = (
2 ∙ (20 −

17,5
2 )

0,67 ∙ 𝑡𝑔(19°)
∙ (1 − 𝑒−0,67∙

3,02
2

∙𝑡𝑔(19°)) + 9,72 ∙ 𝑒−0,67∙
3,02

2
∙𝑡𝑔(19°)) ∙ 0,5 

 

𝒒𝒛 = 𝟏𝟕, 𝟕𝟖 𝒌𝑵/𝒎 

 

Zatížení stropnice 

𝒒𝒅 = 𝒒𝒛 + 𝒈𝒅 = 𝟏𝟕, 𝟕𝟖 + 𝟎, 𝟏𝟖 = 𝟏𝟕, 𝟗𝟔 𝒌𝑵/𝒎 

 

Návrh průřezu stropnice 

 Návrh kruhového průřezu (smrk) d = 0,16 m A = 0,02 m2 
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Posouzení průřezu stropnice na ohyb 

 Maximální ohybový moment 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑑 ∙ 𝑙2

8
=

17,96 ∙ 1,22

8
= 𝟑, 𝟐𝟑 𝒌𝑵𝒎 

 

 Modul průřezu 

𝑊 = 0,1 ∙ 𝑑3 = 0,1 ∙ 0,163 = 𝟒, 𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝟑 

 

 Namáhání ohybem 

𝜎𝑜ℎ𝑦𝑏 =
|𝑀𝑚𝑎𝑥|

𝑊
=

|3,23|

0,41
= 𝟕, 𝟖𝟖 𝑴𝒑𝒂 

 

𝝈𝒐𝒉𝒚𝒃 = 𝟕, 𝟖𝟖 𝑴𝒑𝒂 ≤ 𝑹𝒊 = 𝟕, 𝟗𝟓 𝑴𝒑𝒂 → 𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 

 

Zatížení stojky 

𝑁𝑑 =
𝑞𝑑 ∙ 𝑙

2 ∙ sin(𝛼)
=

17,96 ∙ 1,2

2 ∙ sin(83°)
= 𝟏𝟎, 𝟖𝟔 𝒌𝑵 

 

Návrh průřezu stojky 

 Návrh kruhového průřezu (smrk) d = 0,16 m A = 0,02 m2 

 

Posouzení stojky na vzpěr 

 Moment setrvačnosti průřezu 

𝐽 =
𝜋 ∙ 𝑑4

64
=

𝜋 ∙ 0,164

64
= 𝟑, 𝟐𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟒 
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 Poloměr setrvačnosti 

𝑖 = √
𝐽

𝐴
= √

3,22 ∙ 10−5

0,02
= 𝟎, 𝟎𝟒 𝒎 

 

 Štíhlostní poměr 

𝜆 =
𝑙𝑐𝑟

𝑖
=

1,69

0,04
= 𝟒𝟐, 𝟐𝟓 

 

 Součinitel vzpěrnosti  

 

o Pro 𝜆 ≤ 75 platí součinitel vzpěrnosti: 

𝜑 = 1 − 0,8 ∙ (
𝜆

100
)

2

= 1 − 0,8 ∙ (
42,25

100
)

2

= 𝟎, 𝟖𝟔 

 

 Dovolená síla v ose stojky 

𝑁𝑟𝑑 = 𝐴 ∙  𝜑 ∙ 𝑅𝑐 = 0,02 ∙ 0,86 ∙ 7950 = 𝟏𝟑𝟔, 𝟕𝟒 𝒌𝑵 

 

𝑵𝒅 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟔 𝒌𝑵 ≤ 𝑵𝒓𝒅 = 𝟏𝟑𝟔, 𝟕𝟒 𝒌𝑵 → 𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 
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6 Zhodnocení a závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsání opravy havárie kanalizace pomocí konvenční 

ražby s využitím klasického hornického způsobu. Práce byla zaměřena na konkrétní stavbu 

v Brně na křižovatce ulic Ypsilantiho a Poříčí. Velký důraz byl kladen na podrobný popis 

technologického postupu při hloubení stavební šachty a ražby štoly v původní trase 

kanalizace. 

První kapitola teoretické části bakalářské práce se obecně zabývala konvenční ražbou 

a jejího uplatnění při budování kanalizačních sběračů v městské zástavbě. Dále zahrnovala 

její výhody z hlediska variability příčného profilu a možnosti ražby v mírném oblouku. 

Obsahovala rozdělení cyklického postupu prací do základních pracovních operací nutných 

pro konvenční ražbu. Další část této kapitoly pojednávala o základním rozdělení podle typů 

stokových sítí, příčných profilech kanalizačních sběračů a vhodných konstrukčních 

materiálech.  

Druhá kapitola pojednávala o inženýrsko-geologických podmínkách v místě ražby. 

Byla rozdělena na obecnou část zabývající se základní metodou inženýrsko-geologického 

průzkumu. Dalšími částmi byl předpoklad geologie v místě stavby a zhodnocení skutečného 

stavu geologického profilu a hladiny podzemní vody. 

Poslední kapitola teoretické části se zabývala návrhem technologie ražby štoly pro již 

zmíněnou konkrétní výstavbu nového kanalizačního sběrače DN 500/750 v Brně. 

Zahrnovala obecné seznámení se situací řešeného problému, technické řešení šachty 

a technické řešení štoly včetně schémat konstrukce výztuže. Nejobsáhlejší částí byl velmi 

podrobný popis technologického postupu hloubení stavební šachty a ražby klasické štoly. 

Tento postup byl rozdělen do několika fází pracovních operací nutných pro vyhloubení nebo 

vyražení jednoho pracovního záběru a následného zajištění dřevěnou rámovou výztuží. 

Praktická část řešila návrh a posouzení použité výztuže štoly. Pro výpočet zatížení 

na výztuž štoly byla využita metoda dle Terzaghiho. V profilu štoly se použila nepoddajná 

dřevěná lichoběžníková rámová výztuž o průměru kulatiny 160 mm. Spoje rámových rohů 

byly tesařské s aplikací železných tesařských skob. Přenos zatížení do podloží zajišťoval 

roznášecí práh s ozuby, který plnil také funkci protiklenby. Přenos zatížení do stropnice byl 

zajištěn pažnicemi UNION. Opěří bylo paženo prkny tloušťky 30 mm.  



Bakalářská práce  Marek Gracias 

45 

 

Rizika a problémy při ražbě 

Jak bylo zmíněno v teoretické části bakalářské práce, ražba štoly byla prováděna 

za kontinuálního provozu kanalizace. Jelikož se jednalo o jednotnou kanalizaci, štola byla 

neustále vystavena riziku zatopení v důsledku přívalových dešťů. Proto bylo nezbytné 

průběžné sledování aktuální předpovědi počasí a radaru bouřkových mraků, jak během 

ražby, tak i při budování nové kanalizace. Geologie byla tvořena především jílovitými 

hlínami a hrozilo podmáčení počvy, popř. podloží pod roznášecími prahy a opěří. To mohlo 

mít za následek snížení stability horniny. Z toho důvodu byla v technologickém postupu 

navržena betonáž počvy a pat štoly. Další bylo doražení pažnic opěří natěsno k sobě a výplň 

mezer mezi vyklínováním přístropí i opěří vysokoexpanzní montážní pěnou pro snížení 

účinků proudící vody. Mezi další problémy patřila místy špatná geologie kaloty štoly. 

Tvořily ji větší kameny a balvany popř. zbytky historického cihelného zdiva. To 

komplikovalo ruční předrážení pažnic UNION. Bylo tedy nezbytné zvolit šetrnější a časově 

náročnější postup při zajištění přístropí zahrnující kombinaci odstraňování překážek 

s postupným posunem a vyklínováním pažnic. Během ražby bylo využito pouze vizuálního 

monitoringu deformací výztuže. 

 

Alternativní způsoby výstavby vhodné pro danou situaci 

Havarovaný úsek byl natolik poškozen, že technologie bezvýkopové sanace 

kanalizačního řádu byly pro investora nežádoucí. V opačném případě by byla vhodná 

například inverzní metoda KAWO. Tato metoda funguje na principu osazení vystýlky 

do poškozeného potrubí pro zatěsnění stěn potrubí, přičemž stěny sanovaného vedení tvoří 

hladká svrchní folie, která nalepšuje hydraulické poměry v sanovaném potrubí. Metoda 

KAWO je vhodná pro všechny druhy a typy kanalizačního potrubí, přičemž nezáleží 

na příčném profilu. [4] 

Jelikož havarovaný úsek navazoval na již nedávno nově budovanou betonovou 

kanalizaci, investor požadoval použití stejného materiálu s možností využití monolitického 

betonu tak i prefabrikovaných dílců. 

První možností by bylo využití stejné technologie ražby ovšem s aplikací 

prefabrikovaných dílců. V takovém případě by ovšem nebyla možná ražba do oblouku,  
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protože jednotlivé dílce jsou nabízeny pouze v přímém provedení se standartní 

délkou 2500 mm. Ovšem z důvodu vysoké hmotnosti a větších rozměrů by byl kladen vyšší 

nárok mechanizaci zařízení staveniště, kolejové dopravy, rozměry startovací šachty a ražené 

štoly. Z toho plynou samozřejmě větší zábory prostor dopravní komunikace a tím pádem 

větší omezení plynulosti dopravy. 

 Druhou možností by byla výstavba otevřeným výkopem opět s využitím 

prefabrikovaných dílců. Tento způsob by byl z hlediska zábor komunikace ještě více 

nevýhodný, ovšem z pohledu náročnosti provádění a ceny nejvýhodnější. Další nevýhodou 

při metodě otevřeným výkopem je křížení inženýrských sítí. 

Poslední zmíněnou technologií by mohla být metoda protlačování železobetonových 

nebo polymerbetonových trub vejčitého profilu. Opět je náročnější na použitou mechanizaci 

v důsledku větších zábor komunikace a prováděcí ceny. 

Provádění opravy havárie kanalizace s využitím ražby klasickým hornickým 

způsobem je z hlediska zábor prostor pro zařízení staveniště a náročnosti mechanizace 

nejvýhodnější. Rozměry stavební šachty a ražené štoly byly co nejekonomičtěji 

přizpůsobeny rozměrům prováděného díla. Nevýhodou této technologie ovšem je delší doba 

výstavby a pracnost provádění.  
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