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Anotace: 

Vodní dílo Švihov známé též pod názvem Želivka je největší zásobárnou pitné vody 

v České republice. Zásobuje pitnou vodou středočeskou oblast a především naše 

hlavní město Prahu. Toto vodní dílo je vzdáleno od Prahy necelých 51km. 

Předupravená voda je z Želivky do Prahy gravitačně vedena téměř v celé této 

vzdálenosti podzemním, štolovým přivaděčem. Rozhodnutí, která předcházela 

výstavbě vodovodní štoly, popis ražby a výstavby důlního díla, které probíhá 

v několika geologicky odlišných lokalitách, včetně popisu současného provozování a 

údržby štolového přivaděče, ostatních staveb a technologií je popsána v této 

bakalářské práci. 

 

Klíčová slova: Vodní dílo, pitná voda, tlakový štolový přivaděč, geologie, 

      vodovodní štola, 

 

                        Annotation:  

The water-work (dam) Švihov (known also under the name „Želivka“) is the biggest 

reservoir of drinking water in Czech Republic. It feeds by drinking water the region of 

Central Bohemia and above all our capital – city of Prague. The distance between the 

dam and Prague is almost 51 km. A preliminary treated water is from Želivka to 

Prague gravitative transported (almost the in its full length) by underground tunnel 

feeder. 

                               

                              This bachelor thesis describes: 

                              -  decisions that preceded the water-conduit tunnel construction, 

                              - way of tunneling, 

                              - water-work erection, which was realized in several localities  different from geologic  

                                point of view, 

                   -  today´s operation & maintenance of tunnel feeder, other constructions and 

                      technologies 

 

                              Keywords : Water-work, drinking water, tunnel pressure feeder, geology,  

                 water-conduit tunnel 
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                     Seznam zkratek 

 
ČSN   Česká státní norma 

OP   Ocelové potrubí 

ŠP   štolový přivaděč 

VD   vodní dílo 
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1 Úvod 

 

Hodnotu a potřebné množství vody pro život člověka si většinou 

uvědomíme v situaci, kdy pocítíme její nedostatek. Jedním z hlavních úkolů 

vodohospodářů je dopředu naplánovat a zajistit, aby takové situace v našich 

životech vůbec nenastaly. Zároveň je zapotřebí, aby vodohospodáři tento 

problém řešili nyní i v budoucnu, aby bylo možné zabezpečit zásobování pitnou 

vodou početné aglomerace měst, obcí… Spotřeba vody a nároky na kvalitu vody 

stoupaly s vývojem lidské společnosti. Voda je nezbytná nejen pro lidský život, 

ale je zároveň nutným předpokladem kultury a hygieny a nezbytnou surovinou 

pro průmysl. V dnešních lidských aglomeracích z důvodu znečištění těžko 

najdeme nutné předpoklady pro získání vhodného vodního zdroje 

v bezprostřední blízkosti měst. Ať již mám na mysli vodní zdroje povrchové či 

podzemní. Přírodní zdroje pitné vody jsou mnohdy omezeny nejen vzrůstající 

spotřebou, ale právě také již značným znečištěným povrchových vod. Znečištění 

je následek rozvoje průmyslu a hustoty osídlení. V České republice kryjí 

omezené zásoby podzemních vod pouze nepatrnou spotřebu pitné vody. 

Z tohoto důvodu je naše společnost převážně odkázána na využívání zdrojů 

povrchové vody. Morfologické poměry České republiky nejsou zrovna příznivé. 

Je to dáno především vyšší polohou převážně horními a tedy málo vodními toky 

řek. To nás nutí k pečlivému hospodaření s vodou. Z tohoto důvodu byly 

v posledních desetiletích na našem území vybudovány soustavy nádrží, jež vodu 

zadržují, vyrovnávají její průtoky a voda může být následně využita pro další 

účely. Přivést předupravenou vodu z několik desítek km vzdálené vodárenské 

nádrže do určeného města a následně  až ke spotřebiteli, představovalo vždy 

problém, které byl ovlivněn mnoha faktory. Řešením v několika případech bylo 

vybudování vodohospodářského systému, který kombinoval transport této 

tekutiny pomocí potrubí a podzemní štoly, v níž mohla voda gravitačně přitékat 

až na určené místo. 
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2 Charakteristika vodního díla Švihov (Želivka) 

 

2.1     Význam VD Želivka 
 

Většina VD a přehrad, které jsou v České republice, můžeme právem 

nazvat stavebními giganty. Velká část z těchto VD má za sebou zajímavou a 

leckdy pohnutou historii. Výjimkou není ani vodní nádrž Švihov. Vodní nádrž 

Švihov je také známá pod názvem Želivka. Toto obrovské VD je největší 

zásobárnou pitné vody na našem území. Zásobuje svou pitnou vodou především 

střední Čechy včetně hlavního města. Vodárenská nádrž Želivka napájí i jiná 

města, jako jsou např. Humpolec, Pelhřimov a mnohá další. Se svou rozlohou 

1602,6 hektaru a objemem 309 miliónu kubíku se stává Švihov největší 

vodárenskou nádrží v České republice, ale také největší v celé střední Evropě.  

 

2.2 Historie vzniku a historická fakta 
 

VD Švihov bylo postaveno především kvůli rostoucí spotřeby vody v Praze 

i v jiných městech. I když dřívější vodohospodářské poměry města Prahy již dříve 

dosahovaly velmi vysoké úrovně, tak se s růstem počtu obyvatel a růstem 

průmyslu objevují stále větší potíže při zásobování města pitnou vodou. Počátky 

moderního zásobování Prahy pitnou vodou sahají do poloviny 19. století. 

V období let 1854 až 1882 bylo postupně vystaveno v Praze několik vodáren. 

Byla to Žofínská vodárna, Hradčanská vodárna a také Podolská vodárna. 

Celková kapacita dodávané vody těchto vodáren byla cca. 350 litrů za sekundu. 

Současně se stavbou vodáren byla vybudována i první městská vodovodní síť. 

Milníkem zásobení Prahy vodou byl rok 1912, kdy byla do Prahy přivedena 

kvalitní pitná voda z podzemních zdrojů v Pojezeří a z Káraného. Díky tomuto 

novému vodovodu stoupla jeho celková kapacita na 1000 litrů za sekundu. Díky 

tomuto vodovodu bylo možné vyřadit z vodovodní sítě v té době již nevyhovující 

vodárny Žofínskou a Hradčanskou. V důsledku zvýšení počtu obyvatel byla 

v roce 1928 provedena rekonstrukce Podolské vodárny a tímto krokem se zvýšila 

kapacita na 1600 litrů za sekundu.  

Po druhé světové válce byla podstatně ovlivňována spotřeba vody hlavně 

z důvodu zkvalitňování bytového fondu, moderním zdravotnictvím, také díky 
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rozrůstajícím se novým sídlištím a hlavně rozvojem průmyslové výroby. Díky 

těmto novým skutečnostem přestával stačit výkon stávajících vodáren a Praha 

začínala trpět nedostatkem kvalitní pitné vody. Okamžitým řešením byla opětná 

rekonstrukce Podolské vodárny, ale i její přestavba a navýšení její kapacity 

stačilo jen na relativně krátké období. Bylo proto potřeba hledat rychlé řešení, 

kterým mohl být jen nový klíčový zdroj pitné vody, o kterém bylo vzhledem 

k existujícím možnostem (hlavně vzdálenosti a polohy kvalitních zdrojů pitné 

vody od Prahy) předem jasné, že si vyžádá obrovské investice. Po pečlivých 

rozborech, zkouškách a studiích byla nakonec vybrána jako nejčistší a současně 

i jako nejsnázeji čistitelná řeka Želivka. Ta měla navíc i dostatečný průtok. O 

vybudování velké nádrže na Želivce se uvažovalo již začátkem čtyřicátých let 20. 

století. Tehdy to však bylo především z důvodu získání a vylepšení 

akumulačního prostoru pro zvýšení průtoku Vltavy a Labe spolu s následnými 

nádržemi na Berounce a Vltavě. Plán počítal s tím, že se zlepší průtoky pro 

plavbu lodí po těchto řekách. Díky tomu se ve 40. letech prováděly další 

geologické průzkumy v profilech Švihov, Borovsko, Koberovice atd. Kvůli těmto 

skutečnostem byl již částečně zmapován terén v profilu řeky Želivky, což 

usnadnilo výběr varianty vybudovat na Želivce hráz a tím i možnost zásobit 

hlavní město pitnou vodou. Zásobení Prahy pitnou vodou z Želivky bylo 

rozčleněno na několik etap: 

1) Vybudování nového zdroje pitné vody pro Prahu výstavou vodárenské 

nádrže na řece Želivce u Švihova. 

2) Vybudování úpravny vody u Nesměřic a Soutic (Hulic) 

3) Přívod vody do Prahy podzemní štolou 

Tato koncepce byla schválena vládou v září roku 1963. Nový vodovod měl dle 

tehdejších představ Praze zajistit po konečné etapě dodávku kvalitní pitné vody. 

Takto koncepce byla rozdělena do několika staveb. První stavba, která od dubna 

1972 měla zaručovat dodávku pitné vody o kapacitě 2700 až 3000 litrů za 

sekundu, se skládala z vodárenské nádrže, zemní sypané hráze, z čerpací 

stanice s úpravnou vody (kapacita 3000 litrů za sekundu), ze štolového přivaděče 

do Prahy (délka přibližně 51 kilometrů) a z vodojemu o obsahu 100 tisíc kubíků 

vody v Jesenici a také z přívodního vodárenského řádu z Jesenice do Ládví. 

V dalších stavbách (cca. do roku 1980) mělo být dosaženo plné kapacity 

vodovodu 4700-6000 litrů za sekundu.  
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2.3 Základní údaje o vodním díle 
 

Vodní dílo Švihov (Želivka) se skládá z několika jednotlivých funkčních 

celků: 

a) Přehrada 

Přehradní místo bylo zvoleno na řece Želivce 4 kilometry nad jejím ústím 

do Sázavy (nad obcí Nesměřice). Morfologické a základové poměry území 

i místní zdroje (pískovny, kamenolomy) jednoznačně určily typ přehrady tj.  

sypaná zemní přehrada. Tato varianta stavby byla vybrána i z důvodu 

navyšování kapacity vodovodu, který byl možný prvotní výstavbou hráze a 

následné druhotné etapy stavby. Tato etapa spočívala v tom, že se bude 

postupně těleso hráze přisypávat, až se dosáhne konečné výšky přehrady 

a tím se docílí navýšení zásobní kapacity VD. Během výstavby byly 

v sypaném tělese hráze zbudovány také ochranné prvky hráze tj. 

sdružený objekt. Ten se skládá z přelivu a z místa pro odběr surové vody, 

která je nenásledně vedena přes čerpací stanici do úpravny vody. 

b) Nádrž 

Vytvořením nádrže se zatopilo kromě lesní i zemědělské půdy o ploše 630 

hektarů také mnoho objektů a obcí, z nichž největší bylo město Dolní 

Kralovice (cca. 1300 obyvatel). Před napuštěním nádrže bylo nutno 

zdemolovat cca. 500 objektů, přeložit či demontovat telekomunikační a 

elektrické linky. Odlesněno bylo 300 hektarů lesních porostů, byla sňata 

ornice cca. ze 70 hektarů. Dále se musely postavit mosty přes nově 

vznikající nádrž, z nichž jeden je mostem dálnice D1. Nádrž řeky Želivky 

nad přehradou je rozdělena z hlediska ochrany vodního zdroje na několik 

pásem hygienické ochrany – zátopové území (trvalá vodní plocha), pásmo 

hygienické ochrany I. stupně (bezprostřední okolí napuštěné nádrže), 

pásmo hygienické ochrany II. stupně (omezení průmyslu, zemědělství, 

zamezení přirozených splachů), pásmo hygienické ochrany III. stupně 

(širší okolí hráze, opatření pro provoz průmyslových závodů, zemědělské 

hospodaření atd.). 
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c) Čerpací stanice 

Díky odběrnému zařízení, které se nachází ve sdruženém objektu hráze, 

se odvádí surová voda dvěma kanály do čerpací stanice. Surová voda 

překonává výškový rozdíl mezi hladinou v nádrži a úpravnou vody. 

Čerpací stanice je plně automatická a zajišťuje potřebné množství vody 

pro úpravnu.  

d) Úpravna vody 

Technologie úpravy vody byla navržena po dlouhém sledování vody v řece 

Želivce. Technologický postup úpravy vody se obecně skládá z těchto 

operací: surová voda je přivedena do mísiče. Zde se dávkuje chlor, vápno, 

kyselina sírová, síran hlinitý, aktivní uhlí a manganistan. Poté probíhá 

flokulace a voda je odvedena do filtračních jednotek. Poslední fázi úpravy 

vody tvoří ozonizace.  

e) Přívodní štola 

Úpravna vody je výškově situována tak, že je možné gravitačně vést 

upravenou vodu přes regulační vodojem do tlakového ŠP směrem 

k Praze.  

f) Hlavní vodojem 

Nachází se u obce Jesenice. Vodojem byl navrhnut s přihlédnutím 

k dennímu kolísání odběru pitné vody v Praze a dále ke krytí potřeby vody 

při revizi štoly.  

g) Přívodní vodovodní řád 

Je to vodovodní řád vedoucí z jesenického vodojemu do Ládví. Nachází 

se podél východní hranice Prahy a jsou na něj zapojeny další městské 

části. Přívodní řád měří 22 kilometrů.  
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3 Příprava stavby štolového přivaděče 

 

Po rozhodnutí vybudování vodní hráze a dalších objektů vyvstal druhý 

základní úkol a to, jak dopravit předupravenou vodu do Prahy. Projektanti museli 

vyřešit celou soustavu staveb v daném prostoru tak, aby byla Praha 

v požadovaných lhůtách, které vyplynuly z územního plánu, zásobena 

dostatečným množstvím kvalitní vody.  

 

3.1 Varianty stavby, návrh trasy přivaděče 
 

Již v dřívějších dobách (30. a 40. léta 20. století) se zabývala řada našich 

předních vodohospodářů využít řeku Želivku jako zdroj pitné vody pro Prahu.  Na 

základě jejich prácí byly v druhé polovině 20 stol. vypracovány další varianty 

možných řešení. Tyto varianty zohledňovali umístění hráze na řece Želivce i 

řešení, jak transportovat vodu do Prahy. Ve variantách byly zohledněny a 

srovnávány nejrůznější parametry, odlišná technická řešení, dopady na krajinu a 

na obyvatele… V 60. letech 20. století bylo zpracováno celkem 9 variant umístění 

hráze(í) na řece Želivce a tím vytvoření vodní nádrže(í) požadovaných 

(využitelných) parametrů. Z této studie vyplynulo, že z vodohospodářského a 

ekonomického hlediska je nejvhodnějším řešením následující varianta: soustava 

nádrží Sedlice-Švihov. V této variantě se předpokládal odběrný profil s ohledem na 

zachování vyhovující kvalitu vody při pozdější výstavbě nádrže u Švihova cca. 2 

kilometry nad jejím přehradním profilem. Výhodou této varianty také bylo to, že 

vedená voda k Praze měla téci přes 20 kilometrů dlouhým kanálem v otevřeném 

toku, čímž byla ekonomicky méně náročná než vybudování podzemní štoly. 

V průběhu nejbližších let se však z důsledku zhoršení kvality vody a následním 

znečištěním vody stala tato varianta nepřijatelnou. Bylo tedy rozhodnuto o stavbě 

podzemního ŠP, který kombinoval několik z předchozích devíti variant.  

Technické řešení a návrh přivaděče se odvíjel také od umístění úpravny 

vody a od dalších omezujících parametrů daných především výškovým rozdílem 

jednotlivých vodohospodářských staveb. V prvních plánech se uvažovalo 

vybudování štolového přivaděče s kombinací delších nebo kratších trubních úseků 

a varianty tlakové a netlakové štoly. Volba trasy ŠP souvisela s různými 

geologickými podmínkami středočeského plutonu. Vzniklo několik studií zabývající 

se problematikou posouzení trasy štoly. Trasa štoly se odvíjela nejen podle 
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umístění hráze, úpravny vody a dalších důležitých objektů, ale i od umístění 

vodárny na okraji Prahy, do níž měl štolový přivaděč vést. Dalším limitujícím 

faktorem pro volbu trasy bylo použití ocelových x železobetonových potrubních 

systémů. Po zohlednění všech těchto limitujících faktorů se projektanti v roce 1963 

znovu vrátili k variantě ŠP s návrhem úpravny vody na levém břehu Želivky nad 

obcí Nesměřice. Pokrok koncepčním řešením ŠP nastal v roce 1963, kdy 

projektanti přizvali ke spolupráci Uranové doly Příbram.   

 

3.2 Konečný projekt štolového přivaděče 
 

Na konečném se řešení koncepce ŠP se výraznou měrou podílely 

Uranové doly Příbram (organizace ústřední správy uranového průmyslu). Tato 

organizace disponovala potřebnou moderní mechanizací, dělnickými i technickými 

profesemi a jinými vhodnými aspekty potřebnými pro provádění podzemních 

staveb. V 60. letech 20. století byl zpracován projekt ŠP a rozpracován do úrovně 

investičních úkolů. V rámci předchozích studií projektanti podrobně zpracovali 

projektovou dokumentaci na celý ŠP. Souběžně s tím postupoval i výběr 

staveniště, geologický průzkum, řešení přechodových částí přes vodoteče atd. 

Koncepce přivaděče byla limitována těmito podmínkami: 

1) Kóta a předávací poměry v prostoru úpravny vody nad obcí 

Nesměřice. 

2) Souřadnicová výška dna vodojemu v konečné části štoly ve Vestci u 

Prahy. 

3) Vedení trasy štoly co nejkratším směrem z Nesměřic k Praze 

s přihlédnutím ke geologickým, morfologickým a zeměpisným 

poměrům. 

Zároveň z těchto podmínek vyplynulo následné řešení výškového vedení trasy. 

Z toho vyplývalo, že ŠP bude budován v celé délce jako tlakový. Celý projekt byl 

rozdělen na několik jednotlivých podčástí, v níž byly zohledněny technické a 

ekonomické možnosti projektu.  
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Stavební část projektu 

  Ve stavební části byly přesně definovány jednotlivé úseky štoly včetně 

přidružených objektů. Vycházelo se zde z charakteristického profilu štoly, který byl 

na základě geologického, hydraulického a statického řešení volen jako kruh – 

kruhový profil štoly. Tlakový přivaděč má poměrně velký přetlak a v některých 

místech nízké nadloží. V těchto úsecích se jako výhodné řešení nabízelo i použití 

podkovovitého profilu a to hlavně z důvodu malého nadloží a horších geologických 

podmínek. Dle tehdejších norem se tento tvar připouštěl jen po náležitém 

Obrázek č. 1: Celková mapa trasy štolového přivaděče s vyznačením jednotlivých objektů.  

Zdroj: Želivka tunelem do Prahy, Mácha a kolektiv 1972 
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zdůvodnění. Díky tomuto hledisku musela být navržena v těchto úsecích definitivní 

betonová obezdívka tloušťky 20 centimetrů bez použití armatury. Bylo provedeno 

několik zkoušek betonáže s možností použití stříkaného betonu. Toto řešení mělo 

řadu výhod, např. v úsecích o volné hladině odpadlo nákladné teleskopické 

bednění, nebylo zapotřebí výplňové injektáže, tento způsob byl také rychlejší než 

klasické betonování s bedněním… Zmiňovaná metoda stříkaného betonu však 

nešla použít ve všech částech štoly. Proti této variantě také svědčily některé 

nepříznivé vlivy, které nanášením betonu ve vrstvách vznikaly, např. větší profil 

pro vyrovnání účinku drsnosti stěn, nedokonalé utěsnění horniny za betonovou 

obezdívkou atd. Z těchto důvodů musely být použity kombinované varianty 

stříkaného betonu, betonování obezdívky s pomocí bednění (v některých úsecích 

včetně injektáže) a použití ocelových válcovaných trub nebo rour v místech 

přechodu přivaděče přes vodoteče. Veškeré hornické práce, tzn. ražbu štoly, 

provizorní zabezpečení, hloubení šachet a komínů, zabezpečení betonové 

obezdívky atd. provedly Uranové doly Příbram (dnešní firma Subterra). Potrubí 

dodaly a smontovaly Hutní montáže Ostrava, uzávěry, šoupata atd. ČKD Blansko. 

Část objektů k jednotlivým úsekům přivaděče (šachty, komíny) postavily Stavební 

závody Jáchymovských dolů Příbram. Trasa štoly začíná jižně od úpravny vody 

směrem k Rýzmburku a pokračuje dále směrem k Praze v údolí Blanice a dále 

v údolí Sázavy. V těchto místech ŠP přechází pod vodotečemi shybkami. 

Výškově byl vyprojektován přívod tak, aby při zachování podmínky gravitační 

dopravy vody do Prahy a podmínek optimálních pro ražení bylo zachováno co 

největší množství vody, které v případě poruchy a přerušení dodávky doteče do 

Prahy a aby byl zajištěn přetlak v celém průběhu štoly.  

 

 

Hydraulická část štolového přivaděče 

   V projektu ŠP byly zhotoveny hydraulické výpočty pro jeho jednotlivé 

úseky a to od úpravny vody v Souticích až k vodojemu ve Vestci u Prahy. Dále 

byla podrobně posouzena hydraulika štoly pro různé druhy betonu. 

V hydraulických výpočtech byly také zohledněny různé druhy profilu štoly, kruhový 

i podkovovitý, a různé velikosti těchto profilů. Velice podrobně byly též zpracovány 

shybky pod vodotečemi, které byly navrženy z kombinace ocelového potrubí a 

železobetonových vyústění štol na obou březích řek Sázavy a Blanice. Z těchto 
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výpočtů mimo jiné vyplynulo, že je výhodnější štolový přivaděč řešit v jeho celé 

téměř 51km dlouhé trase jako tlakový. Díky hydraulickým výpočtům a 

zkušenostem dodavatelů i projektantů mohl být zhotoven model štolového 

přivaděče. Po zhotovení modelu se ukázalo, že některé šachty a komíny 

z původního řešení lze vyloučit. Z ekonomických důvodů byly ponechány pouze 

potřebné šachty a komíny, které slouží k odvzdušňování a kontrole štoly. Ostatní 

komíny nebyly realizovány nebo byly následně zlikvidovány zabetonováním. Při 

stavbě a při výběru materiálů se projektanti řídili dle tehdejších norem pro 

stavebnictví, hornictví a odvozené profese.  

 

3.3 Geodetický a geologický průzkum v místech plánované stavby 
 

Vzniklým rozhodnutím, že transport pitné vody z VD Švihov do Prahy bude 

řešena ŠP, vznikl velmi náročný geodetický úkol, který spočíval v měřičském 

zajištění projektovaných parametrů nejdelší tunelové stavby v tehdejším 

Československu. V tomto měřičském úkolu musely být zohledněny jak navrhované 

plány projektantů, tak skutečnosti zohledňující geologické a morfologické poměry 

podloží atd. Propojení všech komínů a štol dle projektové dokumentace mělo mít 

maximální odchylku +/- 5 centimetrů v místě propojení. Dále se musela zajistit 

provozně výhodná kontrola, dodržování profilu v mezních stavebních normálií 

průběžně během stavby. Důsledkem značného objemu prací a velkého množství 

nových měřičských staveb, stabilizací bodů, bylo rozhodnuto ověření a využití 

existujících trigonometrických bodů prostoru podél osy štoly a hlavně ve vhodném 

určení míst pro body blízké zarážkám štol, úpadních a svislých šachet a komínů. 

Protože v území, ve kterém prochází osa přivaděče, bylo dostatečně husté bodové 

pole, které umožňovalo maximální využití, byl pro určení povrchových základů 

určen postup triangulací. Přes značnou časovou náročnost této varianty byl úkol 

zvládnut velmi rychle a s charakterizovanou přesností středních chyb ve vyrovnané 

souřadnici výchozích bodů +/- 10 milimetrů a v pozorovaném směru po vyrovnání 

+/- 3,6cc. Pro získání výškových podkladů byly provedeny nivelační práce metodou 

velmi přesné nivelace. Některé úseky byly zaměřeny kontrolně znovu, protože 

vzhledem k rychlému průběhu nivelačních prací nebylo možné provést stabilizaci 

nivelačních kamenů v obvyklém ročním předstihu před měřením. Při připojovacích 
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a usměrňovacích měření byly provedeny tyto metody: měření portálem, měření 

úpadnicí, měření svislou šachtou.  

Cílem geologického průzkumu při stavbě přivaděče bylo získat co 

nejdůkladnější a ucelený pohled geologických poměrů v oblasti trasy štoly a 

připravit tak podklady pro technické a ekonomické řešení podzemní stavby ŠP a 

v neposlední řadě také podklady pro bezpečnost hornických a stavebních prací. 

Průběh geologického průzkumu trasy a okolí přivaděče byl určen již v roce 1963. 

Dle geologického průzkumu byl před vlastní ražbou částečně upravován směr 

vedení štoly. Zájmové území bylo již dříve celkem dobře dokumentováno, jak 

publikovanými zprávami, tak i geologickými metodami studováním odkryvů na 

povrchu. Oblast, v níž přivaděč vede, v té době byla velmi málo prozkoumána 

sondážními pracemi. Většinou se jednalo o mělkou inženýrsko-geologickou 

sondáž, zejména pro stavbu dálnice D1, která je přibližně souběžná s trasou štoly. 

Důsledkem zahájení stavby v roce 1963 se práce na projektu štoly a práce 

geologického průzkumu vzájemně prolínaly. Z časových důvodů byla dohodnuta 

práce do dvou etap, z níž první etapa obsahovala nejdůležitější informace 

průzkumu a řešení zásadních problémů práce na štole. Průzkumné vrty prováděl 

tehdejší Geologický průzkum Praha. Geologický průzkum měl především zjistit tyto 

skutečnosti: 

1) Zpřesnit dosavadní znalosti geologické stavby území s aplikací na 

ražbu štoly. 

2) Zjistit množství a pohyby podzemních vod a prognózu jejich přítoků do 

štoly – mapování povrchových zdrojů vody tekoucích pod povrch.  

3) Zjištění chemického složení a míru znečištění podzemních vod. 

 

Pro geologický průzkum se používaly především jádrové a nárazové vrty, 

kopané šachetnice a vibrátorové vrty. Při zhotovování vrtů a následné 

dokumentace připadala jedna sonda na cca. 250 běžných metrů štoly. Průzkum 

prováděný sondami byl částečně doplněn také geofyzikálním průzkumem. Ten se 

omezil pouze na dvě lokality – byl to především permokarbonský ostrov blanické 

brázdy (určení mocnosti, tektonik) a ostrovní zóna metamorfovaného proterozoika 

na levém břehu Sázavy (z důvodu povrchového zvětrávání skály, rozdílné kvality).  
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4 Výstavba štolového přivaděče 

 

4.1 Základní zajištění stavby, materiál, energie, strojní vybavení, 
personál 

 

Aby bylo možné realizovat stavbu štolového podzemního přivaděče, bylo 

mimo jiné nutné zajistit nejen kvalifikované pracovníky, strojní vybavení, ale také 

značné množství energie. V naprosté většině případů se jednalo o elektrickou 

energii potřebnou k výrobě stlačeného vzduchu. Ze začátku v některých úsecích 

stavby technické možnosti nedovolovaly užití elektrické energie ze sítě. Ta se pak 

musela vyrábět pomocí dieselových centrál, případně byl vyráběn přímo stlačený 

vzduch pomocí dieselových kompresorů. To bylo však značně složité, protože 

neustálá potřeba energie nebyla vždy zaručena právě použitím těchto dieselových 

stanic v případě poruchy. Pokud to bylo možné, byla elektřina na jednotlivé úseky 

přiváděna venkovním vedením distribuční sítě Středočeských energetických 

závodů (22kV). Vysoké napětí se vedlo do sloupové nebo ocelovo-plechové 

transformační stanice s jedním až třemi transformátory. Největšími odběrateli el. 

proudu byly motory kompresorů o výkonu 170kW. Jeden z transformátorů napájel 

vždy elektromotor kompresoru, zbylé transformátory sloužily pro napájení 

elektromotoru vodních čerpadel, které sloužili pro odvodňování štoly během ražby 

a postupu prací. Dále tyto transformátory sloužili pro drobné ruční nářadí 

používané především pro betonáž, osvětlení atd. Pro přívod elektrické energie na 

povrch i do podzemí stavby přivaděče byly dodržovány dobové normy.  

Materiály, které byly používány při stavbě štolového přivaděče, zajišťovaly 

buď Uranové doly Příbram, nebo jiní dodavatelé v součinnosti s Uranovými doly 

Příbram, např. ocelové potrubí, shybky dodaly Hutní montáže Ostrava. V rámci 

podniku Uranových dolů Příbram pak vznikly odružené závody, např. Oddělení pro 

záležitosti Želivky, později pak samostatný závod Želivka. Z tohoto závodu později 

vznikl podnik podzemní inženýrské stavby na Zbraslavi (dnešní Subterra). 

Tehdejší Uranové doly Příbram měly již před zahájením prací štolového přivaděče 

k dispozici velké kapacity pro výrobu a dodávky potřebných báňských, ale i 

stavebních zařízení. Tento příbramský podnik byl také vybaven potřebnou moderní 

báňskou mechanizací, tak i dělnickými a technickými pracovníky vhodnými pro 

realizaci podzemních staveb. Uranové doly Příbram zde také viděli velkou 
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příležitost jak dlouhodobě vyřešit svou tzv. obměnu pracovníků, zejména z dolů 

v příbramské oblasti. Jednalo se o dlouhodobé zaměstnance podniku, kteří byli 

pravidelně dozimetricky sledováni. Aby nebyl ohrožen jejich zdravotní stav, museli 

být přeřazeni na jiná hornická pracoviště, na nichž nepřicházeli do styku 

s radioaktivním uranem. Těchto pracovníků měly Uranové doly Příbram v té době 

desítky až stovky. Pochopitelně mezi nimi byla i celá řada špičkových horníků – 

razičů, nebo lamačů s dlouholetými zkušenostmi. V některých případech se 

jednalo téměř o celé razičské party, což samo o sobě nabízelo možnost jejich 

výhodného nasazení na dílčí pracoviště při ražbě štolového pracoviště. 

 

4.2  Vlastní ražba vodovodní štoly, betonáž a injektáž štoly 
 

Trasa ŠP měří cca. 51 kilometrů. Začátkem ražby byla celá trasa štoly 

rozdělena na sedm kratších úseků o průměrné délce přibližně 7 km. Tyto úseky 

měly být raženy současně, avšak ze 14 míst najednou, tzn. vždy jedna dvojice 

čeleb protisměrně, a to z časových důvodů výstavby. Tato varianta současně 

zohledňovala i určité omezení, které bylo dané především použitím separátního 

větrání v jednotlivých úsecích štoly pomocí lutnových tahů se zabudovanými 

ventilátory. Přístup k těmto sedmi částem štoly byl realizován ze 14 míst, jednak 

z budoucích portálů v údolí vodních toků, dále z předhloubených svislých šachet a 

také z vyražených úpadnic.  

Ražba zkušební štoly začala v roce 1964. Nejprve byla provedena zkušební 

ražba štoly v oblasti Štěpánovského potoka. Zde byly také vyzkoušeny různé 

postupy vlastní ražby (např. vrtná schémata, zálomy, odtěžování atd.). Na 

zkušební štole byly také provedeny různé způsoby vystrojení štoly betonem. 

Vlastní ražba a další práce na štole však začaly až 1.7.1965.  

Při ražbě vodovodní štoly vyvstaly také nové otázky, se kterými se při 

projektování štoly sice počítalo, ale později se ukázalo, že důsledky těchto 

prováděných operací budou mít daleko větší dopad, než se původně očekávalo. 

Použití těchto nových postupů, které nebyly zcela obvyklé, vyplývaly především 

z těchto hledisek: 

a) Čelní plocha, která se razila (příčná plocha vodovodní štoly), se 

pohybovala okolo 10m2. Otvírkové překopy však měly plochu pouze 

okolo 8m2. Zvětšení tohoto profilu znamenalo také zvětšení počtu vývrtů 
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pro uložení nálože trhavin, množství odklízených hmot (doprava 

rubaniny), zvětšením náloží trhavin pak bylo vyvoláno vznik většího 

množství výbuchových zplodin. 

b) Aby byly zachovány požadavky na udržení plochy a trasy ražené štoly 

tak jak to bylo navrženo v projektu, bylo nutné zvýšit počet vývrtů a 

použít nová vhodná vrtná schémata. To do jisté míry negativně 

omezovalo maximální délku vývrtů. Proto bylo zapotřebí uvažovat o 

nových systémech rozložení a iniciace náloží. Toto zvětšené množství 

vývrtů by při uplatnění tehdy využívané vrtací techniky velmi prodloužilo 

dobu vrtání -> tím by se neúměrně prodloužil celý pracovní cyklus a 

omezil průměrný postup ražeb.  

c) Aby bylo zajištěno maximálního přiblížení tvaru štoly při ražbě teoretické 

představě projektantů, musel se tvar ražené štoly přiblížit co nejvíce 

kruhu. To vylučovalo zbudovat dvoukolejné dopravní tratě ve štole. Tím 

vznikal závažný problém výměny plných a prázdných vozů při nakládce.  

d) Velké množství vyrubané horniny bylo nutné nakládat a dopravit ven ze 

štoly, proto bylo nutné pro tyto operace použít výkonnější mechanismy, 

aby byl zaručen časový plán požadovaných postupů.  

e) Velké množství zplodin vznikajících při trhacích pracích bylo nutné 

odvětrat, proto musely být použity nové výkonnější větrací systémy, aby 

bylo co nejméně omezeno prodloužení čekací doby na dopravu, což by 

opět negativně ovlivnilo pracovní cyklus.  

f) Další problém nastal při odvodňování jednotlivých úseků těchto děl. 

Velká část štoly se měla razit prakticky vodorovně, tzn. bez úklonu, který 

je nutný k tomu, aby voda z předku odtékala. Některé úseky musely být 

raženy dokonce v úpadu.  

g) Dle požadavků projektu musel být nestabilní výrub zajištěn provizorní 

výztuží, k tomu se využívalo dřevěných výztuh a vzpěr. Protože štola 

v definitivním provedení povede čistou pitnou vodu, vznikal tím závažný 

problém, jak provést dočasnou výztuž, aby později mohla být snadno 

odstraněna a aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků při betonáži 

definitivní obezdívky.  

h) Velké nároky při ražbě se kladly na měřičské práce. Při vlastní ražbě 

bylo nutné vytvořit nové přesnější systémy měřičské kontroly a vedení 
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díla. Tyto operace byly velmi náročné z důvodů délky průvodních děl a 

délky mezi jednotlivými úseky. Celková trasa ŠP měří téměř 51 kilometrů 

a má složité členění ve vertikálním i horizontálním směru. Trasa ŠP 

prochází různými geologickými formacemi, proto byla již při plánování 

výstavby rozdělena na úseky.  

 

Technologie ražení a vrtání 

           Aby bylo možno vytipovat v co největším množství všechny odlišnosti 

ražby hydrotechnické štoly a mohly se ověřit a stanovit podmínky optimálního 

pracovního cyklu, byla v trase na úseku č. 2 (Štěpánovský potok) vyražena 

pokusná štola v délce 140 běžných metrů. Při ražení v první části pokusné štoly 

byl postup prací značně zpomalen omezením nadloží, délky vývrtů a nutnost 

provádět dělený odpal -> hornina byla v této části značně zvětralá. V druhé části, 

tj. 12 metrů od portálu, byla již hornina natolik zdravá, že se mohlo začít provádět 

zkoušky. Do 21bm se razilo profilem 10,25m2, vrtal se středový klínový zálom 

svislý, délka zabírky 150cm, celkový počet vývrtů 31. Od 21bm bylo možné vrtat 

dle schématu, které navrhl podnik Hydroprojekt Praha. Dle tohoto schématu se 

měl zajistit hladký výlom. Zalomení se opět provádělo středovým svislým klínem, 

délka záběru 160cm. Aby bylo možné co nejvíce zachovat pravidelnost obrysu 

výrubu, musely se obrysové vývrty vrtat maximálně 30cm od sebe, souběžně 

s osou štoly, přičemž nálože trhaviny byly vloženy do každého druhého vývrtu. Tím 

celkový počet vývrtů stoupl na 42 kusů. Od 62bm se od tohoto vrtného schématu 

upustilo, neboť se zkušební štola dostala do míst s výrazně břidličných poměrně 

měkkých hornin. Série krystalinika se v místě nenabitých vývrtů hornina spíše 

vytrhávala nad profil teoretického obrysu. Aby byl zachován profil štoly, muselo být 

vypracované vlastní schéma, které vycházelo ze zkušeností Uranových dolů 

Příbram. Dle nového schématu se opět vrtal svislý středový klínový zálom, počet 

obrysových vývrtů se zvýšil (vzhledem ke klasické jáchymovské technologii) na 

maximální vzdálenost mezi obrysovými vývrty na 50cm. Celkový počet vývrtů byl 

tedy 44 kusů, délka zabírky až 240cm. Dle tohoto schématu bylo dosaženo 

dobrých výsledků, dosahovalo se dobrého tvaru štoly a rozumných provozních 

parametrů. Od 100bm až do konce průzkumné štoly bylo vyzkoušeno vrtné 

schéma švédské firmy Atlas-Copco. Zařízení fungovalo na základě technologie 

hladkého výlomu systému Coromant, délka zabírky dosahovala 240cm. Tato 
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technologie však nepřinesla očekávaný výsledek. Výlom byl stejně nepravidelný 

jako u tzv. zpřísněné jáchymovské technologie a vrtání složitého zálomu značně 

omezovalo a zpomalovalo postup.  

 

Typy rozložení vývrtů v čelbě a způsoby provedení zálomů 

Na základě předběžných zkoušek, studií, které byly zjištěny při ražbách na 

příbramském rudném poli a které také byly vyzkoušeny na pokusné štole na 

štěpánovském potoce, byly zpracovány dva typy rozložení vývrtů v čelbě a dva 

způsoby provedení zálomů, které nejvíce odpovídaly poměrům v trase ŠP. 

 

a) Zálom Coromant – aby bylo možné provést tento zálom, musely být 

odvrtány dva vývrty velkého průměru ve středu díla (profilu). Tyto vývrty 

měly průměr 57mm. Do těchto vývrtů se upnula zálomová šablona. Dle 

této šablony bylo vyvrtáno 6 rovnoběžných vývrtů, přibírky a obrysy 

podle schématu. Všechny vývrty musely být vyvrtány přísně paralelně. 

Aby byl zaručen požadovaný profil štoly, bylo bezpodmínečně nutné 

přesné rozmístění všech vývrtů, hlavně pak těch obrysových. K tomuto 

účelu byla vyrobena nová lehká šablona, podle které se naznačili do 

čelby body, ve kterých byly provedeny závrty. Celý tento postup byl 

značně komplikovaný, vycházel hlavně z vrtání velkoprofilových 

středních vývrtů, které vyžadovaly nasazení výkonných kladiv s použitím 

speciálního nářadí. Proto byl tento postup uplatňován při ražbě jen 

zřídka a to pouze v partiích, kde hornina vzdorovala trhání při použití 

jednoduššího zálomu klínového.  

b) Středový vertikální zálom klínový (tzn. zpřísněná jáchymovská 

technologie) – tento postup byl vyvinut pro potřeby a podmínky 

hydrotechnické štoly. Délka zabírky byla přibližně 200cm. Počet vývrtů 

se pohyboval mezi 38 až 44 kusy podle stavu horniny. Vývrty umístěné 

podél obrysu profilu štoly byly vrtány přísně rovnoběžně vzdálené jeden 

od druhého maximálně 50cm. Průměr vývrtu byl 32 až 38mm. V praxi se 

v průměru po celé trase realizovalo vrtné schéma dle tohoto postupu. Ve 

velmi příznivých podmínkách bylo možno vrtat menší počet vývrtů (počet 

32 kusů). To bylo možné např. v úsecích 3, 11, 12. Na druhé straně 

v horninách tvrdých a houževnatých bylo zapotřebí zvětšit počet vývrtů 
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až na 60 kusů, např. v úseku 4 a 8. Využitím tohoto jednoduchého 

schématu bylo umožněno při jeho správném uplatňování postupovat 

vysokým tempem ražby a dodržet poměrně přesný profil štoly, tak jak ho 

požadoval projekt. V drtivé většině případů se v průměrných horninových 

poměrech nepřestřeloval plánovaný profil. Pro vrtání byly použity stroje 

tehdejší československé výroby a to převážně kladiva VK-25. V menší 

míře byly také nasazeny kladiva firmy Atlas-Copco a to především typy 

BBD-90 W-PANTHER. Podpěry pro kladiva byly vždy pneumatické. 

Nářadí do kladiv byla většinou 2,5 metru dlouhé monobloky s jednobřitou 

vrtnou hlavou o průměru 32cm (Coromant – Švédsko) a částečně také 

výrobky podniku SONP Kladno. Praktický výkon vrtaček při přetlaku 6 

atmosfér umožňoval vrtat více než 40cm hlouby vývrtu za minutu. Při 

vrtání byl použit středový výplach tlakovou vodou. Kladiva byla 

přimazávána do rozvodu vzduchu pomocí olejovačů. Nejprve se 

používaly olejovače švédské výroby, později byly nahrazeny novými 

výrobky vývojového závodu Uranového průmyslu v Kamenné. Rozvod 

vzduchu a vody do 4 kladiv v předku byl proveden pomocí baterií 

vyráběných svépomocí anebo v ústředních dílnách Uranových dolů 

Příbram. Aby bylo možné vrtat  horní obrysové a přebírkové vrty, museli 

pracovníci tyto vrty provádět z pomocné plošiny, která byla z počátku 

osazena na zvláštním podvozku. V pozdějším nasazení byla instalována 

na lžíci důlního nakladače. Vlastní zavrtávání se provádělo přímo 2,5 

metru dlouhými monobloky bez předvrtávání.  
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Ochranné pracovní pomůcky 

          Pro ochranu sluchu pracovníků před hlukem, který vznikal od vrtacích  

prací, byly použity zvukově izolační přilbice nebo plastové vložky do uší se 

sluchátky. Ke snížení účinků vibrací, které vznikaly v důsledku vrtání, byli 

pracovníci vybaveni rukavicemi antivibračního provedení. Ty však ztěžovaly 

horníkům možnost lepšího ovládání kladiv, protože jejich poddajnost byla mizivá. 

Proto většinou zůstávaly u běžných ochranných rukavic ze slabé gumy nebo 

plátna. Jako ochrana před vrtným prachem si nasazovali lamači respirátory 

s filtrační vložkou. Pracovní ochranný oděv byl v tomto případě použit lehký 

protichemický oděv, který pocházel z armádních skladů. Obvyklá ochranná obuv – 

kotníkové kožené boty nebo gumové holeňové boty.  

 

                             Odpal a ukládání náloží 

          Pro trhací práce se využívalo hlavně u nás vyráběných brizantních 

průmyslových trhavin typu Perunit 20, Danubit 22. V menší míře se také 

uplatňovala trhavina typu Permonex a prášková trhavina DAP, která se 

zafoukávala do vývrtů. Pro urychlení nabíjení výrobce dodával na žádost zvětšené, 

Obrázek č. 2: Vrtací práce, nákres zálomu Coromant.  

Zdroj: Želivka tunelem do Prahy, Mácha a kolektiv 1972 
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300g těžké náložky. Nálož v obrysových vývrtech se prokládala papírovými 

vložkami, jako těsnění vývrtů bylo použito hliněné těsnění s pilinami. Umisťování a 

ukládání náloží prováděli určení členové osádky. Zapojení provedl střelmistr, který 

byl také členem osádky. Pro iniciaci náloží byly použity milisekundové rozbušky 

vyráběné v tehdejším Československu především řady DeD. Převážně se užívalo 

šesti časových stupňů. Roznětné (provizorní) vedení bylo zapojeno zvonkovým 

drátem na gumových izolátorech, stabilní vedení bylo provedeno telefonním 

kabelem na gumových izolátorech. V průměru se při ražbě dosahovalo dobrých 

parametrů při trhacích pracích zvláště tam, kde byly dodrženy podmínky 

předepsané technologickým postupem.  

Čistý postup na jeden odpal se délkově pohyboval v průměru okolo 1,9bm. Často 

však dosahoval i hodnot okolo 2,1bm. Koeficient využití vývrtu se stabilně udržoval 

0,85-0,90. Na 1 metr krychlový horniny v rostlém stavu se pohybovala spotřeba 

trhavin od 1,5kg do 2,5kg v závislosti na rozpojitelnosti horniny. Iniciátory byly 

spotřebovány 2 až 3 kusy na 1 metr krychlový rostlé horniny. Hustota nálože se 

pohybovala okolo 0,52kg trhaviny na 1bm vývrtu. Tyto uvedené průměrné hodnoty 

v českém hornictví využity i při projektování jiných podobných ražeb menšího 

rozsahu. Průměrné spotřeby a další údaje získané během ražby na téměř 51km 

dlouhé štole, která byla ražena v různých horninových poměrech a která byla 

ražena různými osádkami, bylo později možné statisticky vyhodnotit a použít pro 

další projektování důlních děl.  

 

                              Větrání 

          Aby bylo možné zabezpečit předek čerstvými větry, bylo nutno předem 

vyřešit mnoho problémů. Vzhledem k tomu, že některé úseky byly raženy pouze 

z jedné čelby (např. úsek 7, délka 7 370,3bm) určila teoretická studie pro nucené 

vedení opotřebovaných větrů z předku ocelové větrací potrubí o průměru 500mm. 

Maximální odstup, tzn. ústí potrubí od předku, byl 25 metrů. Jako poklady pro tuto 

vzdálenost byly použity studie Uranových dolů Příbram dle výjimky OBÚ Příbram. 

Do štoly byly usazovány vícestupňové ventilátory, většinou typ Prochodka 

sovětské výroby. Dle výsledků aerometrických měření byly také osazovány do 

štoly ventilátory Korfmann výroby SRN. Použití sovětských ventilátorů bylo 

omezeno osazením po 400 až 500 metrech štoly. Typ Korfmann byl osazován až 

po 1200 metrech. Bylo tedy použito sacího větracího systému. Jeho velkou 
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nevýhodou však bylo, že zplodiny provozu naftových lokomotiv se protahovaly 

celou délkou štoly a přes prostor předku. Osazení větracího potrubí bylo 

provedeno závěsovým způsobem na pravém horním profilu štoly. Pod potrubím 

byly umístěny také konzoly nesoucí kabely. Na druhé straně, tj. horní levá strana 

profilu štoly, bylo umístěno potrubí přivádějící stlačený vzduch, pod nimž bylo 

zavěšeno přívodní potrubí vody. Pod těmito dvěma potrubími bylo opět 

konzolovým systémem zavěšeno potrubí určené pro odvodňování. Pokud to bylo 

možné, odvodňování bylo také provedeno pomocí stružky, která se nacházela 

v levém dolním rohu profilu štoly. 

 

                             Odkliz rubaniny 

          Protože se vrtalo dle předem určeného vrtného schématu, které disponovalo 

dostatečným počtem vývrtů, a systém provedených trhacích prací byl také 

prováděn dle předem určeného a vyzkoušeného technologického postupu, byla 

vznikající rubanina s charakteristickou zrnitostí dobře nakladatelná. K tomu byly 

využívány strojní nakladače. Nevýhodou však na druhé straně byla šířka štoly u 

počvy. Tato šířka přesahovala dosah lžíce důlních nakladačů. Po provedení 

odpalu byla rubanina před naložením zkrápěna vodou, aby bylo zajištěno potlačení 

plynných i pevných exhalací. Pro nakládku byly využity převážně sovětské důlní 

nakladače typu PML-5MO a částečně také nakladače SRN výroby typ HL-400 

Salzgitter. Tyto nakladače disponovaly větším obsahem lžíce. Pro očišťování 

zbytků rubaniny po stranách chodby byl využíván stlačený vzduch. Odtěžený 

materiál byl nakládán na většině úseků do samovyklápěcích vozů systému Granby 

(výroba ČSR) obsah 1,6 m3. Na některých úsecích ŠP bylo možné použít 

velkoprostorových vozů švédské výroby systém Hagglunds. Kolejové nakladače při 

odklizu rubaniny využívaly pojezdu po ližinách posuvných po vybudované koleji. 

Tento systém vyráběly Ústřední díly Uranového průmyslu Příbram. Když byl hotov 

odkliz rubaniny, opět byli využiti všichni čtyři členové osádky - bagrista a dva 

lamači pro výměnu vozů a jeden pracovník čistil boky štoly a připravoval předek 

k dalšímu vrtání. 
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                             Doprava 

           Aby bylo možné v průběhu postupujících prací vyměňovat plné a prázdné 

vozy, bylo za tímto účelem konstruováno posuvné dvoukolejné nádraží 

s výhybkami. Na tomto nádraží byly shromážděny prázdné vozy před nakládkou a 

plné vozy po nakládce, ze kterých se jednotlivým propojováním formovaly vlaky 

pro dopravu rubaniny na den. Doprava rubaniny od předku na odval a výsypky 

byla zajištěna pomocí ucelených vlakových souprav, které obsahovaly přibližně 20 

vozů jedna souprava (systém Granby). Obsah těchto vozů většinou vystačil pro 

odkliz rubaniny z celého odpalu najednou. Soupravy byly taženy těžkými naftovými 

lokomotivami typu BND-30 vyráběné v tehdejším Československu. Pokud vlakové 

soupravy jezdily na větší vzdálenosti, byly využívány až 3 vlakové soupravy, které 

se střídaly na výhybištích. Tyto prostory byly zřízeny v místech vypočítaných 

z bilance základních parametrů dopravy. V zarovnaném dně štoly byla položena 

jednokolejová trať, která byla složena z prefabrikovaných kolejových dílů délky 4 

metry s ocelovými pražci, rozteč kolejí byla 600mm, typ kolejí – výška hlavy 93mm, 

váha 18kg na 1 metr. 

 

                             Provizorní výztuž 

          Zajištění výrubu provizorní výztuží se provádělo v závislosti na stavu horniny 

po otevření. Při ražbě této vodovodní štoly bylo uplatněno několik základních 

způsobů: 

- Svorníková výztuž 

- Svorníková výztuž s drátěnou sítí (typ KARI) 

- Svorníková výztuž s drátěnou sítí zastříkaná betonem 

- Svorníková výztuž v kombinaci s nástřikem betonu o síle většinou do 3cm 

- Výztuž provedená stříkaným betonem většinou o síle do 5cm, v některých 

místech až do síly 15cm 

- Ocelové oblouky dvou nebo tří dílné upínané do výrubu svorníky 

- Ocelové oblouky se zapažením prefabrikovanými deskami ze 

železobetonu 
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                              Příprava štoly pro betonáž 

          Již při zadávání projektu byl kladen velký důraz na to, aby se co nejdříve po 

ražbě a zapažení štoly začalo s betonáží štoly včetně definitivní obezdívky. Dle 

postupu ražby vyplynulo, že v celkové pracnosti výstavby štolového přivaděče se 

ražba podílela zhruba 56%, příprava pro betonáž 22% a vlastní betonáž 

definitivních obezdívek rovněž 22%. Z tohoto stavu vyplývá, že čas potřebný pro 

ražbu je zhruba stejný jako časový úsek pro betonáž obezdívek štoly. Aby mohla 

být štola vystrojena betonovými obezdívkami, musely nejprve proběhnout práce, 

které předcházely betonáži: 

- Bylo nutné likvidovat nedolomy vzniklé ražbou a zmáhat poruchová 

pásma, která protínala trasu štoly 

- Musela být upravena plocha výrubu, bylo nutno aplikovat injektáž pro 

zlepšení mechanických vlastností hornin. Touto technologií byly vyplněny 

volné prostory za železobetonovými pažnicemi.  

- Musely být upraveny základové spáry ve dně štoly a položeny důlní drážky 

do vyrovnávacího betonu. V neposlední řadě muselo být provedeno 

odvodnění štoly drenážemi a zabránění přítokům podzemní vody 

injektováním.  

- Pro betonáž muselo být provedeno armování z oceli 

 

Aby byly minimalizovány časové ztráty vznikající při betonáži, probíhalo 

v průběhu přípravných prací současně několik operací najednou. Stříkaný beton se 

nanášel jak na skálu, tak i na výztuž (prefabrikáty). Velké množství a závažnost 

prací na jednotlivých úsecích kladla velké nároky na organizaci stavby, hlavně na 

zvládnutí dopravy v poměrně omezeném profilu štoly v potřebném čase tak, aby 

byla dodržena technologie betonování předepsaná projektem. Pro mapování 

profilu štoly byla použita fotogrammetrická metoda. Tato metoda umožňovala 

rychlé zjištění odchylky vyrubaného prostoru od požadovaného tvaru profilu štoly. 

Takto prováděná dokumentace při ražbě a následném betonování štoly byla velmi 

rychlá, objektivní a umožňovala okamžitý přehled o nutnosti odstraňování 

nedolomů a nutnosti použití armování v některých vyrubaných místech profilu 

štoly.  
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                             Úprava základové spáry ve dně 

Tato úprava spočívala v odstranění kolejového lože ve dně drážky a 

odstranění zvětralé horniny ve dně štoly, zejména v pararulách a břidlicích. Přitom 

musela být dodržena nivelita dle projektu. Hornina ze dna štoly byla převážně 

odstraňována důlními nakladači, které se používaly při ražbě. Ta se těmito 

prostředky shrnovala a nakládala do důlních vozů anebo do velkoobjemových 

dopravníků. Detailní očištění bylo prováděno obdobně jako očišťování stěn štoly 

pomocí stlačeného vzduchu. Drážka byla v úsecích přibližně po 20m zvednuta a 

znovu uložena na betonové prefabrikované podkladky, které již byly usazeny do 

správné nivelity. Takto se vždy připravil úsek 300 až 500m a zabetonoval se do 

hlav kolejí. Betonáž probíhala dvojím způsobem: 

a) Pomocí mokré směsi - tam, kde v připraveném úseku nebyla podzemní 

voda, se betonová směs dopravovala na místo od zpracování důlními 

vozy od betonárky na povrchu. Kde to bylo možné, byly nasazeny 

velkoobjemové dopravníky. Při zvládnutí technologie se dosahovalo 

vysokých postupů až 900m na jedné čelbě za měsíc. 

b) Betonáž suchou směsí - tam, kde ve štole stála na dně voda, byla 

aplikována suchá betonová směs. Nivelita a způsob průběhu betonáže 

pak byl stejný jako u bodu a). Při betonáži byl směr postupu zásadně 

volen tak, aby byla vyloučena doprava po čerstvém betonu. Betonáží do 

hlav kolejí se částečně prodražila betonáž dna, ale přinesla několik 

výhod, např. umožnila rychlou dopravu betonové směsi k betonovým 

soupravám – velmi usnadnila dodržení nivelity při usazování bednění a 

umožnila odvod vody mezi kolejnicemi a to hlavně v úsecích 

s minimálním spádem. Takto připravený vyrovnávací beton zabránil 

dalšímu znečišťování základové spáry.  

 

                             Odvodnění 

Před vystrojení definitivní obezdívky betonem bylo nutné odvést vodu, která 

proudila z okolních hornin do prostoru vyražené štoly. Projektanti v projektu 

nepředpokládali větší přítoky podzemních vod do štoly, takže spádové členění 

celého ŠP neumožňovalo aplikovat jednotný systém, který by odváděl vodu 

pomocí drenáže. Z tohoto důvodu bylo nutno pomocí injektáže omezit průsaky 

podzemní vody do štoly, což se podařilo zhruba na 60%. Tento statistický údaj byl 
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zjištěn přímo ve štole, měřením množství vody, která odtékala z jednotlivých čeleb. 

Systém provedení odvodnění byl úspěšný a umožnil zahájit práce na betonáži 

definitivní obezdívky. V některých úsecích byly zvlášť silné přítoky do štoly, např. 

na čelbě 4 délky 3860 bm byl naměřen přítok vody 1577 litrů za minutu. Pro 

odvodnění jednotlivých úseků byla navržena dvě ocelová potrubí jmenovité 

světlosti 150mm, která byla položena v rozích štoly na vyrovnávací beton. Ale ani 

tento profil potrubí, který byl z hlediska místa ve štole maximální, nebyl schopen při 

daném spádu odvést celé množství vody, které prosakovalo do štoly z okolních 

hornin. Proto bylo nutné odvodňovací potrubí rozdělit na sekce přibližně po cca.  

500m, které se postupně po zabetonování uzavíraly a dodatečně injektovaly. Voda 

byla sváděna do tohoto potrubí pomocí plechů a trubek a to v místech výronů, 

které se nepodařilo odstranit injektáží. Některé výrony se nedařilo odstranit 

injektáží ani zavedením drenáže, proto byly asanovány až po vybetonování 

obezdívky metodou kontaktní injektáže.  

 

                              Armování 

Armování stejně jako mnoho jiných činností zahrnoval už úvodní projekt. 

Zadávací projekt předepisoval v některých úsecích štoly použití výztuže při vnitřní i 

vnější straně obezdívky. Toto řešení bylo vyzkoušeno na zkušební štole v oblasti 

štěpánovského potoka a bylo jím ověřeno spolupůsobení ocelové TH výztuže 

umístěné v betonové obezdívce a také míra, do jaké lze betonovou obezdívku 

nanášet bez výztuže při vnitřním líci tak, aby bylo zamezeno vzniku tahových 

trhlinek v čerstvém betonu, které by měly za následek zvětšení průsaků vod do 

štoly. Experimentálním výzkumem bylo ověřeno, že je výhodnější betonářskou 

výztuž navařovat přímo na vnitřní líc spřažením ocelových TH oblouků. Výhodou 

tohoto výzkumu bylo, že ve všech úsecích, kde byla použita zdvojená armatura, by 

bylo prakticky nemožné pracovat betonovací soupravou Cifa. Z výzkumu též 

vyplývalo, že je výhodnější nahradit klasickou betonářskou ocel těžkou hutní 

výztuží. To přineslo kromě urychlení prací také velké ekonomické úspory.   
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                             Betonáž definitivní obezdívky 

Hned jak byly hotové přípravné práce pro betonáže a uloženy podkladové 

betony, bylo zapotřebí provést betonáž definitivní obezdívky, tj. vystrojit stěny štoly 

zhutněným betonem, aby byl zaručen vnitřní profil štoly dle projektu. Za tímto 

účelem bylo rozhodnuto, že pro tuto betonáž bude využito zařízení italské firmy 

Cifa, které bylo později doplněno zařízením firmy Icoma. Byly tedy zakoupeny 

celkem 4 soupravy Cifa a 4 soupravy Icoma.  

 

Hlavní části betonovacích souprav 

- Nájezdní rampa 

- Míchačka 

- Pneumatické dopravní čerpadlo se vzdušníkem 

- Betonovací potrubí 

- Ocelové bednění 

- Vůz a technologie určené na přenášení bednění 

 

Tyto soupravy byly speciální vozy, které sloužily k dopravě jednotlivých 

komponentů v přesně určených dávkách. Souprava se pohybovala po kolejích a 

posunovala se pomocí vzduchových vrátků. Způsob práce těchto betonovacích 

souprav byl následující: vozy s nadávkovanou směsí najely na nájezdní rampu, 

zde bylo připraveno 16 dávek betonové směsi v 8 vozech, každý vůz měl objem 

0,7m3. Kameninové frakce a cement se vpouštěly z vozů po jednotlivých dávkách 

na dopravník, který dopravoval směs do míchačky také o objemu 0,7 m3. 

Soupravová míchačka byla velmi výkonný stroj s automatickým dávkováním vody. 

Takto vyrobená směs se spodním uzávěrem vpouštěla do pneumatického 

čerpadla (o objemu 0,7 m3). Aby pneumatické čerpadlo netrpělo rázy, zajišťovala 

mu rovnoměrné dodávky stlačeného vzduchu tlaková nádoba (vzdušník) o objemu 

6m3. Hotový beton byl pak čerpán potrubím jmenovité světlosti 150mm za 

bednění. Cyklus naplnění a vyprázdnění trval cca. 105 vteřin. Další částí těchto 

souprav bylo posuvné bednění. To bylo složeno z ocelových dílů, které byly 

montovány do 6m dlouhých pásů. V příčném řezu byl pás rozdělen na 4 části: dno, 

2 body a klenba. Tyto části byly navzájem kloubově spojeny. Na dně štoly byly 

umístěny koleje, po kterých pojížděl vůz, který přemisťoval jednotlivé části 

bednění. Takto vyrobená a dopravená směs za bednění byla zhutněna tlakem (6 
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atmosfér), který směs zhutňoval a také zaplňoval prostory kryté štolou. Spodní 

část štoly byla hutněna ponornými vibrátory, navíc se po celé vnitřní ploše bednění 

nacházely další vibrátory, které kmitaly předepsanou frekvencí, což vytvářelo 

potřebný hladký povrch vnitřní části zabetonované štoly. Jedna souprava měla 10 

pásů, tzn. celkové bednění bylo 60 metrů dlouhé. Odbednění bylo provedeno po 

24 hodinách po uložení betonu pomocí bednicího vozu. Vůz byl ovládán 

hydraulicky a přemisťoval jednotlivé pásy na další připravené dno bednění. 

Bednění bylo ve vrchní části rozpínáno stavěcími šrouby, ty bránily vztlakovým 

účinkům betonu, což umožňovalo nastavení do správné nivelity. Celková hmotnost 

jedné soupravy byla cca. 140 tun. Jedna souprava v těchto podmínkách byla 

schopna plynulého postupu 36 metrů definitivní obezdívky za 24 hodin. Velmi 

důležitý byl transport hmot do soupravy zejména v dlouhých úsecích štoly. Do 

speciálních vozů se dávkovaly frakce, buď z povrchu, nebo v podzemí, záleželo to 

na způsobu otvírky jednotlivých čeleb. Podzemní dávkování hmot dovozů bylo 

řešeno otevřením úpadnic a vyražením technologických komínů, které sloužily jako 

zásobníky frakcí a byly opatřeny lezným potrubím a také potrubím na dopravu 

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

Betonářské soupravy obsluhovaly havíři, kteří byli vyškoleni provádět tuto práci. 

Všichni betonáři (havíři i technici) museli před započetím práce složit zkoušky a 

provést zkušební betonáž na zkušební štole štěpánovského potoka. Zapracování 

takto vyškolené osádky trvalo 1 až 3 měsíce, montáž celé soupravy a jejího 

podružného zařízení trval měsíc až měsíc a půl. Při betonáži jednotlivých úseků 

byly každý den zhotoveny vzorové tělesa z betonu pro zkoušku krychelné pevnosti 

betonu. Tyto vzorky byly po uplynutí příslušné doby testovány v laboratořích, 

především na zkoušky pevnosti, ale také na zkoušku vodotěsnosti, aby bylo 

možné zjistit průsak vody do štoly z okolního prostředí a po definitivním 

natlakování celého přivaděče bylo možné určit ztráty průsakem vody vedené 

přivaděčem do okolí.  
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                              Kontaktní injektáž 

I když tlakové zkoušky vodotěsnosti betonové obezdívky dosahovaly velmi 

příznivé výsledky, stejně v některých místech pronikala z okolního prostředí do 

prostoru štoly voda, což byl negativní jev při pozdějším provozu přivaděče. Bylo 

nutné těmto průsakům zabránit, proto zde byla aplikována metoda kontaktní 

injektáže. Tato metoda patřila k nejobtížnějším fázím štolového přivaděče.  

Nutnost provádět kontaktní injektáž souběžně s betonáží definitivní obezdívky 

vyvolala další komplikace. Bylo především potřebné dopravovat hmoty, zařízení, 

energie již v hotové štole, do níž byl přístup v podstatě jen přes betonovací 

soupravy. Pouze v několika málo případech byl možný omezený přístup 

z odvzdušňovacích komínů. Dopravu ve štole bylo nutné řešit bezkolejově. Přívod 

vody a vzduchu byl vyřešen zabetonováním potrubí do výplňového betonu za 

opěrami definitivní obezdívky. Vývody těchto potrubí do štoly byly po cca. 400m. 

Po dostavbě přivaděče bylo toto potrubí ponecháno a slouží při revizích a 

opravách štolového přivaděče.  

Obrázek č. 3: Betonáž definitivní obezdívky soupravou CIFA.  

Zdroj: Želivka tunelem do Prahy, Mácha a kolektiv 1972 
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4.3 Ocelové potrubí, montáž, spoje a ochrana potrubí 
 

Téměř v celkové délce ŠP (cca. 51 km) je využito provedení vody směrem 

ku Praze betonové obezdívky, kterým byla štola vystrojena po ražbě. V některých 

místech však nebylo technicky možné nebo výhodné řešit dané situace tímto 

způsobem. Proto bylo nutné uzavřít proudící vodu do OP. Jednalo se především o 

napojení jesenického vodojemu, shybek přes vodoteče a konec štoly, který je 

napojen na vodojem v soutické úpravně a je zakončen uzávěrovou komorou.  

 

                             OP – materiál 

OP dodal podnik VŽKG, na základě průzkumu a ekonomických ukazatelů 

byla navržena a schválena konstrukční ocel třídy 11 typovým označením 11 373.1 

dle ČSN 41 1373, která má požadovanou pevnost 370 až 450MPa. Jednalo se o 

ocelové roury jmenovité světlosti 2600mm, které měly tloušťku stěny 10mm. Po 

vnějším obvodu byly vyztuženy ocelovými výztuhami pro zajištění potrubí při 

betonáži. Aby bylo možné po uložení trubek provést injektáž, byly roury po obvodě 

opatřeny zátkami se závitem G1“. OP bylo chráněno proti korozi metalizovaným 

hliníkem a speciálními nátěry (bitumen + asfalt). Jednotlivé části OP byly 

dopraveny na stavbu po částech a části OP byly svařeny k sobě na místě. OP se 

používalo nejen při výstavbě shybek, ale i pro čerpací stanice, odkalovací potrubí, 

napojení štolového přivaděče atd. Zde však byly použity menší světlosti. 

 

                             Montáž OP na jednotlivých úsecích 

V každém úseku, ve kterém se uvažovalo použití těchto ocelových rour, byly 

použity různé technologie montáže, transportu, svařování atd., které vycházely 

jako nejvýhodnější varianta v dané situaci. V úseku Štěpánovského potoka byla 

zahrnuta i montáž částí horizontálního OP na přechodu u kalné. Tyto montáže se 

prováděly na závěr stavby ŠP jako jedna z posledních technologických operací. 

Než byly zahájeny tyto práce, byla vybetonována počva štolového přivaděče a 

zamaltovány úseky s TH výztuží. Doprava těchto rour na místo byla vzhledem 

k obtížnému terénu provedena způsobem, který byl zahrnut v konstrukčním řešení 

ŠP. Ten spočíval v tom, že do rostlého terénu byly uloženy prefabrikované pražce 

o rozteči 1 metr a k pražcům byly přivařeny kolejnice. Jednotlivé díly tohoto OP 

byly jeřábem uloženy na kolejnice a pomocí vrátku byly posunovány po kolejnicích 
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směrem do štoly. Jakmile byly jednotlivé kusy uvnitř štoly, bylo potrubí zakotveno 

proti vyplavání při betonáži. OP bylo uloženo v celkové délce 85bm na povrchu na 

betonovém koberci a po celé délce bylo přikryto železobetonovým pláštěm o 

tloušťce 20cm. Tento plášť měl za úkol chránit OP před přímým stykem s okolím a 

sloužil zároveň také jako vyztužující skořepina. Další ocelové roury byly 

montovány ve shybkách přes Blanici a Sázavu. 

 

  

4.4 Výstavba a napojení shybek přes řeky Blanice a Sázava 
 

ŠP je situovaný do podzemí s hloubkou uložení pod povrchem různě, podle 

členitosti terénu od nuly do 160 metrů a vychází ve dvou místech na povrch ve 

strmých hlubokých údolích řek Blanice a Sázava. Aby bylo možné spojit potrubím 

(štolou) oba břehy, bylo nutné vystavět přechody, tzv. shybky, které by umožnili 

převedení vody při zachování předepsaných parametrů přivaděče a aby 

respektovali požadavky na zachování krajinného rázu. Dle původní projektové 

dokumentace byly přechody přes vodoteče řešeny dvojitým OP uloženým ve 

výkopu na ocelové konstrukci zakotvené do betonových bloků. Tento záměr byl 

opuštěn a bylo rozhodnuto realizovat podchod u obou řečišť štolou.  

Toto napojení štol pod dnem vodotečí a průběžných štol v horních částech 

shybek byly realizováno právě pomocí OP.  U shybek se jednalo o ocelové roury 

jmenovité světlosti 2600mm, které měly tloušťku stěny 10mm. Po vnějším obvodu 

byly vyztuženy výztuhami z betonářské oceli, aby při betonáži bylo docíleno co 

nejpevnějšího spoje vnější hrany OP s betonovým portálem štol.  

 

                              Shybka Sázava 

Aby bylo možné vyrazit pod Sázavou štolu (podchod), byla nejprve 

vyhloubena těžební jáma o průměru 3,3 metru a hloubce 54 metrů. Z jámy byla 

poté štola ražena na obě strany směrem k portálům přivaděče. Na koncích obou 

větví byly vyraženy komíny ústící na povrchu u portálů štol. Štola byla zpevněna 

pomocí injektáže a vystrojena betonem. Poté byly komíny spojeny s ústí portálů 

OP, tím byla shybka vystavěna.  

                            Shybka Blanice 
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Byla koncepčně řešena jako shybka Sázava s tím rozdílem, že horizontální 

část této shybky byla ražena pouze jedním směrem a to od pravého břehu řeky. 

Díky tomu, bylo řešení blanické shybky méně náročné a nákladné, než shybka 

přes řeku Sázavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Napojení ocelového potrubí na shybku Sázava.  

Zdroj: Želivka tunelem do Prahy, Mácha a kolektiv 1972 
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5 Uvedení štolového přivaděče do provozu 

Stavba celého díla byla hotova a předána v dubnu 1972. Ještě před 

předáním bylo nutné vykonat na přivaděči několik odlišných zkoušek (hlavně 

tlakových), aby bylo zjištěno, jak se bude chovat přivaděč při plném provozu.  

 

5.1 Tlaková zkouška 
 

Pro tlakovou zkoušku byl vybrán úsek v délce přibližně 225 metrů na čelbě 

1 v prostoru Kalná. Tento úsek byl vybrán záměrně, protože zde byl na štolu 

zakončenou betonovým portálem připojen úsek OP, které pak dále vedlo 

k úpravně vody v Souticích. Konec OP byl uzavřen víkem, v němž byl upraven 

vstup do zkušebního úseku. Dále zde byl zaústěn přívod tlakové vody do čerpadel 

a odvzdušňovací aparát zkušební komory. Na druhé straně směrem k regulačnímu 

vodojemu byla část s betonovou obezdívkou (délka 145metrů). Tato část byla 

uzavřena betonovou zátkou tloušťky cca. 1,5 metru ve směru podélné osy štoly se 

zakotvením do ostění štoly. Manometry pro měření tlaku byly umístěny na 

příslušných místech, hlavně na čerpadlech, v zátkách atd. Zkouška trvala zhruba 

tři dny. Tato zkouška měla za cíl určení propustnosti betonové vyzdívky, zjištění 

přetvárných vlastností horninového masivu atd. Mimo jiné z výsledků této zkoušky 

vyplynulo, že propustnost betonové obezdívky ve štole je velmi malá. Na základě 

tlakové zkoušky byly provedeny ještě další provozní zkoušky na jednotlivých 

úsecích. 

 

5.2 Provozní zkoušky úseků  
 

Při ražbě ŠP bylo zapotřebí přizpůsobovat se morfologii území a výškovému 

uspořádání návazných objektů. Z těchto důvodů se v trase vyskytly směrové a 

zejména výškové lomy ve vedení trasy štoly, se kterými se předem přímo 

neuvažovalo. V projektu byly navrženy a realizovány různé části uspořádání štoly, 

která je za provozu vystavena ustálenému i neustálenému pohybu vody, 

proměnlivým tlakovým poměrům podél celé délky ŠP atd. Tyto skutečnosti byly 

určující i při statickém řešení a návrhu materiálu tunelové trouby. V průběhu stavby 

ŠP se prověřovaly hydraulické a statické výpočty za použití modelů různých úseků 

štoly. Výsledkem provozních zkoušek jednotlivých úseků prováděných na již 
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hotovém ŠP bylo nejen prověření výše uvedených výpočtů, ale také čas potřebný 

pro napouštění a vypouštění přivaděče, průtoky v jednotlivých místech atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 5: Tlaková zkouška.  

Zdroj: Želivka tunelem do Prahy, Mácha a kolektiv 1972 
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6 Údržba štolového přivaděče 

 

Revize a podružné kontroly ŠP v délce téměř 51 kilometrů je velmi složitý 

úkol a to jak po stránce technické, tak i organizační. Při kontrole ŠP se provádí 

nejen revize štoly, ale také různé předepsané zkoušky a kontroly obslužných 

objektů, komínů, odvzdušňovacích míst ŠP atd. Z tohoto důvodu je většinou 

kontrola ŠP prováděna po částech tj. po jednotlivých úsecích. Kontroly a revize 

přivaděče se provádí většinou při provozu. V předepsaných intervalech však 

probíhá i revize uvnitř štoly, která vyžaduje odstávku ŠP na nezbytně nutnou dobu. 

 

6.1 Revize štoly při provozu, kontrola a údržba štolového 
přivaděče 

 

Kompletní revize může být zahájena až po vyprázdnění štoly. Celková doba 

vyprázdnění štoly včetně shybek je přibližně 29,8hodin. Částečná kontrola 

přivaděče tzn. měření, zkoušky a jiné kontrolní operace je možné provádět na 

jednotlivých úsecích štoly za plného provozu. Revizi ŠP může být provedena také 

po jednotlivých částech. Slouží k tomu uzávěry zbudované přímo ve štole, které 

v případě potřeby mohou rozdělit štolu na tři úseky: 

Úsek 1 – dlouhý 12 745 metrů (uzávěr Blanice) 

Úsek 2 – dlouhý 18 596 metrů (uzávěr Sázava) 

Úsek 3 – dlouhý 19 748 metrů (uzávěr na konci štoly) 

 

                             Revize štolových úseků 

Pro tuto revizi byla vyvinuta a vyrobena mobilní kontrolní souprava. 

Souprava projížděla v kruhovém profilu štoly (průměr 2600mm) a do štoly se 

dostávala vstupy rozebraná po jednotlivých částech. Tato souprava byla schopna 

pojíždět i ve vodě do hloubky 20 cm, maximální rychlostí 15 km/hod. Souprava 

byla vybavena i opravárenským nářadím, jednalo se hlavně o elektrické vrtačky a 

injektážní zařízení. V soupravě byl také nákladní prostor, kam bylo možné vložit 

potřebný materiál a to hlavně cement (až 1500kg) a 2 metry krychlové vody. Práce 

na revizi mohly být zahájeny až po zajištění průchozího větrného proudu přes 

pracoviště. Revize probíhala na třech odlišných pracovištích a to kontrolou 

horizontální úseků štoly, dále kontrolou vertikálních otvorů do štoly (hlavně komíny 

a odvzdušňovací důlní díla) a také kontrolou shybek pod vodotečemi. Pro každou 
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z těchto revizí bylo zapotřebí průměrně tři až šest kompetentních pracovníků, kteří 

byli schopni používat speciálního nářadí a dalších zařízení nutných pro revizi 

shybek. Pracovníci byli proškolováni, aby byly schopni zvládnout daný pracovní 

úkol vždy v konkrétních situacích (např. shybky versus vodorovné úseky štoly) atd.  

                              

                             Revize nepřístupných zařízení na štole 

Revize mohla být zahájena ihned, jakmile voda ve štole poklesla na hodnotu 

maximálně 20 centimetrů ode dna štoly. Před zahájením byly otevřeny ochranné 

poklopy o průměru 2600 mm. Dle původní projektové dokumentace z doby 

výstavby přivaděče byly nad těmito místy (především odvzdušňovací komíny atd., 

kterými se dá vstoupit do štoly), umístěny ochranné ocelové nástavby. Tyto 

nástavby byly v prvních letech 21. století nahrazeny malými zděnými objekty 

z důvodu většího zabezpečení vstupu do štoly, hlavně kvůli možným teroristickým 

útokům. Tím ovšem bylo zabráněno původnímu využití těchto kontrolních míst 

(pokud je při revizi štoly nutné pomocí autojeřábu těmito komíny spustit do štoly 

kontrolní zařízení, osádku atd., je nutné tyto objekty zbořit). Před vstupem 

revizních pracovníků do štoly, musí být vždy provedena zkouška dýchatelnosti. 

Zároveň musí být zajištěn větrný proud ve štole.  

 

Revize štolového přivaděče a jeho částí je velmi náročná práce, která musí 

být provedena v co nejkratším možném čase, aby bylo možné co nejdříve obnovit 

provoz přivaděče a tím transport vody směrem k Praze. Zároveň však musí být 

dodrženy příslušné normy a postupy, např. technologické přestávky materiálů, 

bezpečnost práce atd.  
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7 Závěr 

 

Bakalářská práce shrnula základní informace o historii výstavby vodárenské 

nádrže Švihov-Želivka, včetně podzemní výstavby vodovodního štolového 

přivaděče, kterým je dopravována pitná voda z tohoto vodního zdroje do Prahy. 

Vodohospodářská stavba takto obrovských rozměrů neměla v dobách své 

výstavby v Evropě obdoby. I když při realizaci nastaly mnohé, nepředvídatelné 

situace, projektanti je dokázali úspěšně vyřešit. To však častokrát znamenalo 

vyvinout zcela nové postupy a technologie, které byly prakticky vyzkoušeny přímo 

při výstavbě štoly. Tyto skutečnosti a poznatky mohli být následně využity i při 

budování jiných podzemních staveb v tehdejším Československu i ve Světě a 

položily tak základ modernímu způsobu provádění nejen vodohospodářských 

staveb.   

Od výstavby a uvedení celého vodohospodářského díla do plného provozu 

uplynulo již více než 40let. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou je asi 

73%. Maximální výkon dodávané vody je 6900 l.s-1. Běžně užívaný výkon se 

pohybuje obvykle však okolo 3100l.s-1. I přesto, že spotřeba pitné vody v Praze 

(důsledkem úsporných opatřeních) začátkem devadesátých let 20 stol. rapidně 

klesla, neztrácí ani dnes vodní dílo Želivka nic na své důležitosti a v případě 

potřeby je možné využít opět jejího plného výkonu, který zaručuje rychlé dodání 

kvalitní pitné vody do Prahy a okolí.  Vodní dílo Želivka je tak stále jedním 

z nejdůležitějších a největších zdrojů pitné vody v ČR a v Evropě.  
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