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Summary  

This thesis summarizes basic concepts regarding sewerage and drainage of wastewater. 

The thesis is focused to possible ways of sewer system construction. With development of 

urban agglomeration is necessary to use trenchless technologies of sewerage construction 

more frequently. Between basic trenchless technologies can be conventional method of 

tunneling as well as shield tunneling and microtunneling.  

These technologies are generally under supervision of state mining administration. 

The thesis assesses mentioned technologies and some of them are described in terms of 

using on real construction sites by Energie stavební a báňská company. For this company 

is section of construction industry very important. In this area the company is one of the 

leaders on czech market. 

Keywords: sewerage, drainage of wastewater, trenchless technology, shield tunneling, 

microtunneling 

 

Anotace  

Tato práce shrnuje základní pojmy z oblasti stokování a odvodu splaškových vod. Věnuje 

se způsobům výstavby kanalizačních řadů. S rozvojem městských aglomerací je nutné stále 

častěji využívat bezvýkopové technologie. Mezi základní bezvýkopové technologie patří 

ražení štol konveční metodou, metodou šítování a mikrotunelování. 

Tato technologie většinou spadá pod dozor státní báňské správy. 

Práce posuzuje jednotlivé technologie a některé zmíněné technologie jsou popsány na 

prováděných stavbách již zmíněnou firmou Energie stavební a báňská, pro kterou je daný 

segment stavebnictví důležitou náplní a která v něm patří k předním firmám na českém 

trhu 

Klíčová slova: stokování, odvod splaškových vod, bezvýkopová technologie, metoda 

šítování, mikrotunelování 
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1 ÚVOD 

Voda má pro člověka mimořádný, existenční význam. Lidská sídla byla v minulosti 

budována s ohledem na zdroj vody. Jejím využitím se však z vody stává voda závadná, 

dále nevyužitelná, tedy voda odpadní, splašková. Její odvádění a následná úprava je 

základním předpokladem zajištění současných hygienických standardů. 

Výstavba a doplnění této části infrastruktury je v současné době jedním ze základních cílů . 

Vzhledem k vysoké hustotě osídlení a výstavby v ČR, různorodým geologickým 

podmínkám a členitosti terénu je projekce odkanalizování náročným úkolem zejména ve 

velkých aglomeracích.  

Výstavba kanalizací zasahuje do velkého množství průmyslových odvětví, zejména jsou v 

této oblasti kombinovány a využívány technologie stavební a báňské. 

 Již před pěti staletími byli povoláni kutnohorští havíři, aby vytvořili významnou 

vodohospodářskou stavbu, známou Rudolfovu štolu. V minulých dobách mnohé důlní 

organizace odštěpily úseky, které se zabývaly podzemním stavitelstvím. Mnoho těchto 

organizací je aktivní do dnešní doby. Příkladem je firma Energie stavební a báňská, a.s., 

která je nástupcem podniku Výstavby kamenouhelných dolů Kladno. Podobný vznik měly 

další přední firmy v oboru (Subterra, Metrostav) 

Cílem této práce je shrnout základní pojmy z oblasti stokování a odvodu splaškových vod a 

posoudit technologie výstavby stokové sítě s důrazem na provádění výstavby hornickým 

způsobem. Zároveň budou některé zmíněné technologie popsány na prováděných stavbách 

již zmíněnou firmou Energie stavební a báňská, a.s., pro kterou je daný segment 

stavebnictví důležitou náplní a která v něm patří k předním firmám na českém trhu. 

. 
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2  CHARAKTERISTIKA KANALIZAČNÍCH SÍTÍ, HISTORIE, SYSTÉMY 

STOKOVÁNÍ 

2.1 Historie 

Jedním z prvních kanalizačních systémů na světě je starověká římská Cloaca Maxima 

(Velká stoka) ze šestého století př.n.l.. Systém vedl v části v otevřeném příkopu, v části 

pod povrchem. Části stoky jsou dodnes funkční a ústí do řeky Tibery je dodnes zachováno. 

Na českém území tvořily odpadní vody závažný hygienický problém. Všechny odpady 

končily na hnojištích dvorů domů  nebo se volně vylévaly na ulici. V době gotiky v první 

polovině 14. století se s rozvojem dláždění ulic započalo s první snahou řízeného odvádění 

vod  svodnými rigoly v dlažbě. 

Významnou stavbou kanalizačního podzemního stavitelství je systém odvodnění 

hlubokých sklepů jihočeských Slavonic, jejichž výstavba není pro chybějící dokumenty 

přesně datována, ale je odhadována do 2.poloviny 15.století. 

V Praze jsou známé odvodňovací štoly Břevnovského a Strahovského kláštera datované do 

začátku 16. století  [8].  Významnou vodohospodářskou, byť ne kanalizační stavbou je 

1102 m dlouhá Rudolfova štola z roku 1593. 

Lokální pražské kanalizační systémy se budovaly již od poloviny 17 století, z roku 1660 

pochází odvodnění Klementina. V 30. letech 19. století bylo v Praze vybudováno 44 km 

stok dle projektu Ing. Hergeta [8], které ústily do Vltavy. S rozvojem města vznikla 

potřeba splaškové vody centrálně čistit. Z návrhu britského inženýra  W.H.Lindleye z roku 

1893 vznikla kanalizační síť pod Starým a Novým městem pražským s délkou přes 90 km 

a s kanalizační čistírnou. Tato síť byla ve své době jedna z nejmodernějších na světě a  je 

dodnes z velké části funkční. V objektu kanalizační čistírny dnes sídlí Ekotechnické 

muzeum [2]. Pražský systém se neustále rozšiřuje a modernizuje a v současné době má 

úctyhodných cca 2500 km délky. 

2.2 Charakteristika 

Dle současné právní úpravy, zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích [20] je  
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kanalizace charakterizována jako „provozně samostatný soubor staveb a zařízení 

zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod  a srážkových vod společně nebo 

odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny 

odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do 

kanalizace odpadních vod. Kanalizace je vodním dílem.“ 

Technická disciplína zabývající se projekcí a výstavbou těchto objektů se nazývá 

stokování. Soustava stok a objektů na nich se nazývá stoková síť. 

Zásady rozvoje kanalizací jsou koncipovány s časovým výhledem minimálně na 10 let 

v tzv. Plánu rozvoje kanalizací, který vychází z podkladů územních plánů, morfologických 

a hydrogeologických poměrů a podmínek využití vodních toků jako recipientů. 

2.3 Druhy odpadních vod 

Odpadní vody jsou vody, které mají vlivem lidské činnosti změněnou kvalitu či teplotu. 

Před jejich navrácením do přírodního prostředí je nutno je vyčistit. Odpadní vody vznikají 

v domácnostech, v komplexech občanské vybavenosti a různých druzích průmyslových, 

zemědělských či zdravotnických komplexů. Dle původu znečištění jsou odpadní vody 

rozděleny na druhy. Jednotlivé druhy mají své specifické složení a vyžadují různé způsoby 

čištění. Mísení těchto vod vyžaduje splnění určitých podmínek [12]. 

2.3.1 Splaškové odpadní vody 

Tyto odpadní vody vznikají v osídlených celcích, bytové výstavbě, zdravotně technické 

vybavenosti průmyslových objektů a stavbách občanské vybavenosti. 

Mají stálou charakteristiku a kvalitu odpovídající požadavkům provozovatelů sítí. 

Převažuje v nich organické znečištění. Jsou dobře čistitelné běžnými technologiemi 

čistíren odpadních vod. 

2.3.2 Dešťové odpadní vody 

Jsou vody vzniklé všemi druhy atmosférických srážek. Rozdělují se dále na znečištěné a 

neznečištěné. Znečištění u nich vzniká zejména oplachem spadových ploch, komunikací, 

průmyslových areálů apod. Znečištěné vody se mají dále čistit. 
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Neznečištěné vody odtékají ze střech, parků, pěších komunikací a dalších neznečištěných 

ploch.. Tyto vody nejsou odpadními vodami  a  doporučuje se je vsakovat v místě vzniku, 

nebo odvádět do recipientů. 

2.3.3 Průmyslové a zemědělské odpadní vody 

Vznikají při výrobních technologiích a mají různorodou kvalitu a složení a kolísající 

množství. Jejich vypouštění do veřejné kanalizační sítě je možné pouze po schválení 

provozovatelem a to jen v množství a kvalitě stanovené kanalizačním řádem. Kvalita 

těchto vod nesmí negativně ovlivnit provoz stokové sítě a technologie čištění. V ostatních 

případech vyžadují předčištění či odvádění samostatnými sítěmi na průmyslovou čistírnu 

odpadních vod.. 

2.3.4 Infekční odpadní vody 

Vznikají v nemocnicích a speciálních provozech (např. laboratořích) Obsahují 

choroboplodné zárodky a vyžadují před vypouštěním do kanalizace zvláštní režim úpravy. 

Jejich vypouštění do veřejné stokové sítě je možné pouze po úpravě a schválení 

provozovatelem. 

2.3.5 Ostatní odpadní vody 

Tyto vody nejsou zařazené do žádné kategorie, jsou to např. vody balastní (tzn. pramenité, 

podzemní, z havárií vodovodů), které vnikají nežádoucím způsobem do stokové sítě a celý 

systém zatěžují. 

2.4 Soustavy stokových sítí 

Odpadní vody jsou od místa svého vzniku odváděny k místu čištění. Dle způsobu odvádění 

jednotlivých druhů odpadních vod existují tři soustavy sítí [5],[12]. Soustavy zohledňují 

způsob odvádění jednotlivých druhů vod a jejich mísení v kanalizačních sítích, jedná se 

zpravidla o kombinování odvádění dešťových vod s vodami ostatními.  Rozhodující pro 

volbu sítě je charakter znečištění odpadních vod , technologický způsob jejich čištění a 

charakter výstavby odkanalizovávaného území. 
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2.4.1 Jednotná soustava 

Všechny druhy odpadních vod jsou odváděny společnou sítí, do splaškové stokové sítě 

jsou zaústěny i sběrné vpusti dešťových vod.. Z ekonomických a technologicko-

čistírenských důvodů však není stoková síť dimenzována na extrémní srážkové průtoky. 

Na sítích jsou proto umístěny odlehčovací komory s přepady, které odvádějí při vyšších 

průtocích část odpadní vody naředěné srážkovou přímo do vodního toku, což může vést 

k negativnímu vlivu na životní prostředí. Částečným řešením jsou dešťové zdrže na 

odlehčovacích stokách. Výhodou řešení jednotnou soustavou je prostorová a investiční 

úspora a samočistící schopnost sítě samovolným proplachem při dešťových průtocích. 

2.4.2  Oddílná soustava 

U takto řešené soustavy jsou  jednotlivé druhy odpadních vod  odváděny samostatnými 

sítěmi, vzájemně se nemísí. Splaškové, případně průmyslové či infekční vody jsou 

odváděny stokovou sítí na čistírnu odpadních vod, srážkové vody jsou odváděny 

samostatnou sítí. Tato soustava je nezbytná při odkanalizovávání průmyslových a 

zdravotnických zařízení, kde je ekologicky a hygienicky nepřípustné společné odvádění a 

případný únik těchto vod při dešťových průtocích. Tímto řešením je umožněna rozdílná 

technologie čištění. Nevýhodou je vyšší investiční a prostorová náročnost při výstavbě více 

sítí a zvýšená možnost zanášení splaškové sítě, zejména v úsecích , kde je potrubí 

v minimálních sklonech. 

2.4.3 Kombinovaná soustava 

Jedná o modifikované verze obou soustav, využitelné jsou dle specifického charakteru 

území. Může jít o prostou kombinaci obou soustav, kdy je například centrální území řešeno 

jednotnou soustavou a okrajové části jsou řešeny soustavou oddílnou. 

Druhou možností je soustava poloddílná, která dělí srážkové  vody dle původu a znečištěné 

jsou odváděny splaškovou sítí na čistírnu odpadních, méně znečištěné svojí vlastní sítí. 

2.5 Systémy stokové sítě 

Systémem stokové sítě je myšleno uspořádání sítě v odkanalizovávaném území, tedy jejich 



Ondřej ZOC: Ražení kanalizačních řadů hornickým způsobem 

2013 

 

6  

prostorové a výškové řešení. Rozhodujícím pro volbu systému je konfigurace terénu a 

rozložení a charakter zástavby.  Prioritním kritériem je provozně spolehlivé odvedení vod 

na čistírnu odpadních vod. U rozsáhlejších celků se většinou jedná o kombinace těchto 

systémů [5],[12]. 

2.5.1 Větevný systém 

Větevný systém se používá zejména v členitém území. Tvar systému je nepravidelný a 

připomíná větvení stromu, kdy je nejnižším místem vedena kmenová stoka, do které ústí 

hlavní stoky. Do hlavní stoky jsou napojeny jednotlivé sběrače a uliční stoky.  

2.5.2 Úchytný systém 

Systém je vhodný při pravidelném uspořádání území, např. tvaru dlouhých údolí 

s jednotným sklonem. Nejnižším místem údolí, nejčastěji podle vodního toku je vedena 

kmenová stoka, do které ústí jednotlivé sběrače. Koncovým bodem je čistírna odpadních 

vod. 

2.5.3 Pásmový systém 

Systém se uplatní v územích, které svou morfologií vyžadují rozdělit území na několik 

pásem.  Pásma, která nelze odvodnit gravitačně, jsou přečerpávána. 

2.5.4 Radiální systém 

Používá se zejména v území kotlinového tvaru, kdy jsou dílčí stoky sváděny do jednoho 

bodu, odkud jsou pak odpadní vody odváděny gravitačně nebo čerpáním na čistírnu 

odpadních vod. 

2.5.5 Speciální systémy 

Tyto systémy jsou využívány převážně u oddílné soustavy a jedná se o moderní systémy 

odkanalizování zájmového území, které se uplatňují ve složitých geologických, 

morfologických a prostorových podmínkách s problémem vedení kanalizace gravitačním 

způsobem. Splašky jsou nuceně hnány potrubím přetlakem nebo podtlakem. Výhodou je 

možnost uložení menšího profilu potrubí (80-250 mm) s menším krytím (nezámrzná 
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hloubka). Nevýhodou je technologická náročnost, závislost na zdrojích energie a náročná 

údržba systému. Rozdělujeme dle způsobu vývinu rozdílu tlaků na [5],[12]: 

- Tlakovou  kanalizaci, kde u jednotlivých objektů jsou akumulační jímky a čerpadla 

- Podtlakovou  kanalizaci , kde vody jsou gravitačně odváděny do akumulačních jímek, 

odkud jsou centrálně vysávány 

- Pneumatickou  kanalizaci, která je alternativou tlakové kanalizace, kdy není použito 

čerpadlo, ale přetlak vzduchu v jímce pomocí kompresoru 

2.6 Zásady směrového a výškového vedení stok 

2.6.1 Směrové vedení 

Návrh směrového vedení kanalizační sítě vychází z koncepce a volby soustavy a sytému 

odkanalizované oblasti. Stoky by měly být vedeny ve veřejných plochách, přednostně se  

situují do pozemních komunikací rovnoběžně s osou.  Při projektování musí být 

respektovány stávající podzemní sítě a jejich minimální vzdálenosti při souběhu a křížení. 

Další podmínky a zásady vedení stok jsou v normě ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 

sítí [12].  

Při souběhu s budovami nesmí být narušena stabilita těchto objektů, která je ovlivněna 

jejich stavem, hloubkou a způsobem založení a geologickými poměry, případně je tuto 

kolizi vhodně technologicky řešit vhodnými úpravami (podchycení základů, tryskové 

injektáže). 

Trasy souběžných stok nesmí být půdorysně situačně totožné a vést jedna nad druhou. 

Není dovoleno navrhovat stoky pod stromy nebo v jejich blízkosti. Trasy neprůlezných 

stok do DN 800 mm musí mít mezi šachtami přímé úseky a směrové lomy jsou možné jen 

v těchto objektech. Stoky větších průměrů mohou měnit směr plynulými oblouky [12],[15] 

2.6.2 Výškové vedení 

Parametry výškového řešení jsou hloubka uložení stoky a její  podélný sklon. 

Rozhodujícím faktorem pro gravitační odvodnění je výškový rozdíl mezi odkanalizovaným 

územím a koncovým objektem (ČOV, čerpací jímka, napojení na stávající 
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kanalizaci). Dalšími faktory jsou morfologie terénu, prostorové uspořádání zástavby a 

nutnost bezkolizního křížení s dalšími v zemi uloženými sítěmi. 

Hloubka stoky je dána požadavkem odvodnění prvního podzemního podlaží objektů. V 

nezastavěném území by neměla být výška krytí pod hodnotu 1 m, doporučená minimální 

hloubka pod silniční komunikací je 1,8 m. 

Spád je limitován mezními sklony. Při velkých sklonech a z toho plynoucích rychlostech 

proudění dochází k poškození kanalizace, při malých spádech hrozí nebezpečí zanášení 

stok. 

Minimální sklon je dán požadavkem vytvoření takové unášecí síly vody, která zamezí 

zanášení stok. Orientačně lze minimální sklon vypočítat ze vztahu I=1631/D ‰, 

 kde D je průměr stoky [12]. 

Maximální sklon vychází z maximální přípustné rychlosti proudění, která je 5 m/s  u 

běžných materiálů (beton a železobeton) a 10 m/s u vysoce odolných materiálů jako čedič, 

sklolaminát, litina, PVC a kanalizační cihly) [12]. 

2.7 Rozměry a tvary stok 

Z hlediska hydrauliky jsou využívány průřezy kruhový, vejčitý a tlamový [5],[12]. 

 Nejrozšířenějším profilem je kruhový. Má jednoduché statické i hydraulické 

charakteristiky a nejsnáze se vyrábí jako prefabrikované potrubí.  

Vejčitý profil je nejvýhodnější z hydraulického hlediska, používá se zejména ve zděných 

stokách. Je využívávaný při vyšší výšce nadloží a svým tvarem vyhovuje tvaru výztuži 

ražených štol.  

Tlamový profil se používá v místech s velkými trvalými průtoky, jako jsou kmenové stoky 

a sběrače 

Z hlediska přístupnosti jsou profily rozděleny na neprůlezné, průlezné a průchozí [5],[12]. 

Toto hledisko je zohledněno při volbě způsobu technologie kontroly a údržby stok. 

- Neprůlezný profil je do průměru  DN 800 mm 

- Průlezný profil má průměr minimálně DN 800 mm u kruhového profilu, nebo 800 x 
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600 mm u ostatních profilů. 

- Průchozí profil je od DN 1500 mm, nebo 1500 x 600 mm. 

Tvar a rozměr profilu  je dimenzován výpočty dle návrhových grafů a tabulek. 

2.8 Konstrukce a materiály 

Materiály konstrukcí stok se volí dle druhu odváděných vod, požadované životnosti, dle 

hydrogeologických a základových poměrů a ekonomických požadavků. 

Gravitační stoky se budují z široké nabídky materiálů. Základní konstrukční typy dělíme 

na trubní, vyzdívané z cihel a monolitické [5],[12],[15].  

Nejpoužívanější trubní materiály jsou kamenina, beton, plast, sklolaminát a  kombinace 

materiálů. Nejčastějším spojným prvkem je hrdlo s integrovaným těsněním. 

Kameninové potrubí má dokonalou vodotěsnost, odolnost proti obrusu a vysokou odolnost 

chemickou. Nevýhodou je značná hmotnost a křehkost, ze které vyplývají zvýšené nároky 

na kvalitu montážních prací. 

Plastové potrubí se vyrábí ze široké škály plastických hmot. Obecně má dobrou chemickou 

odolnost a dokonalou vodotěsnost. Předností je snadná montáž a široká škála tvarovek. 

Problematická je nižší kruhová tuhost a nebezpečí poškození ostrými úlomky při zásypu.. 

Betonové a železobetonové potrubí má vysokou pevnost, profilovou únosnost a relativně 

nízkou cenu. Má však nízkou chemickou odolnost a vysokou obrusnost. 

Sklolaminátové potrubí má vysokou pevnost a pružnost a je odolné proti chemicky 

agresivním účinkům. Relativně nízká hmotnost dovoluje vyrábět velké profily až do DN 

2400mm. 

Pro extrémní zátěžové podmínky je používáno potrubí z tvárné litiny. Vyrábí se i jako 

speciální razící potrubí pro využití technologie protlačování. 

Tavený čedič bývá využíván zejména pro výstelky betonových a zděných stok zejména 

v exponovaných úsecích. Má absolutní chemickou odolnost a mimořádnou životnost. 

Zděné stoky jsou vyzdívány z ostře pálených kyselinovzdorných kanalizačních cihel. 

Většinou jsou vyzdívány vejčité profily. Stoky mohou být vyzdívány jak v otevřeném 
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výkopu, tak v ražené štole. 

U stok větších profilů odvádějících velké množství vody a hlavních sběračů se využívá 

technologie monolitického železobetonu. Stoka se betonuje za použití bednění. Betonáž je 

rozdělena na horní a spodní část. 

2.9 Objekty na síti 

Stokové sítě jsou vybaveny různými objekty, které umožňují jejich bezpečnou a 

spolehlivou funkčnost a bezproblémový provoz. Výstavba objektů je součástí výstavby 

kanalizačních řadů. Konstrukce objektů je nejčastěji železobetonová, ale využívají se i 

moderní materiály. Pro bezpečnost obsluhujícího personálu jsou objekty vybaveny 

vstupními otvory, stupadly a žebříky. Vstupní objekty bývají umístěny v dopravně 

exponovaných úsecích kanalizací a musí konstrukčně odolávat účinkům zatížení 

[5],[12],[15]. 

Mezi hlavní objekty patří: 

2.9.1 Šachty 

Šachty jsou důležité objekty a slouží také jako komunikační bod stoky s povrchem. 

Umožňují vstup do sítě za účelem kontrol, revizí a oprav stok. Umísťují se v místech změn 

směrů a spádů stok a změn profilů potrubí. Maximální vzdálenost šachet je 50 m u 

neprůlezných a  průlezných stok a 200 m u průlezných. Spojné šachty slouží ke spojování 

dvou a více stok a plní funkce šachty vstupní. Existují i různé technologické šachty, např. 

větrací, proplachovací. 

2.9.2 Spadiště 

Spadiště je šachtový objekt, který řeší velký výškový rozdíl, kde by při plynulém spádu 

hrozilo poškození stoky vysokou rychlostí proudění. 

2.9.3 Shybky 

Shybky složí k převedení odpadních vod pod různými překážkami, jako jsou například 

vodní toky. 
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2.9.4 Odlehčovací komory a separátory 

Tyto objekty jsou budovány na jednotných stokových soustavách a jejich účelem je 

odlehčování směsi splaškových a odpadních vod do vodního recipientu. V bezdešťovém 

průtoku jsou všechny vody odváděny na čistírnu, pro dešťovém průtoky a odlehčení musí 

být splněna ekologicky únosná mez naředění odpadních vod dešťovými, která se pohybuje 

dle požadavků vodoprávního úřadu od poměru 1:6. Existuje celá řada typizovaných 

odlehčovacích komor od komor s prostou přelivnou hranou až po komory s mechanickou 

regulací [12]. 

2.9.5 Kanalizační přípojky  

slouží k odvedení odpadní vody z jednotlivých objektů do stokové sítě. Dle současné 

právní úpravy jsou samostatnou stavbou a nejsou vodním dílem dle zákona o vodách 

[5],[12],[15].  
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3 STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY KANALIZAČNÍCH SÍTÍ 

3.1 Tradiční způsob v otevřeném výkopu 

Největší část výstavby kanalizačních řadů je realizována montáží do otevřené rýhy výkopu 

provedeného zemními stroji. Zemina je odtěžena až na základovou spáru stoky.  

Při výskytu podzemní vody se zřizuje drenážní vrstva. Zřizování konstrukčních vrstev 

musí být prováděno v suchu.  

Při zakládání stoky ve stlačitelných, rozbřídavých či málo únosných zeminách (spraše, 

měkké jíly, navážky) se pod konstrukcí stoky zřizuje min 100 mm mocná deska z betonu C 

12/15 s vyztužením sítěmi [15] 

Výkopek je odvážen a deponován. Pokud se z technologických důvodů nehodí k zásypu, je 

odvážen na skládku. 

Při realizaci výstavby kanalizačního řadu je nutná precizní výšková a směrová kontrola. 

Kolem uloženého potrubí se provede ochranný obsyp materiálem předepsaných vlastností 

a je proveden hutněný zásyp výkopu na stávající úroveň terénu. Současně je prováděna 

výstavba dalších kanalizačních objektů. 

Tradiční výstavba otevřeným výkopem je značným zásahem do povrchu a okolí prováděné 

stoky. Přináší negativní hygienické zatížení (prach, hluk) a dopravní omezení. 

Provedení výkopu je limitováno zejména dosahem stroje a z dalšími technologickými a 

ekonomickými důvody. Využívá se při hloubce zakládání do cca 6 m (maximálně 8 m) 

v prostoru, kde to umožňují místní podmínky. Šířka výkopu je dána rozměrem konstrukce 

stoky. Minimální světlá šíře výkopu včetně pažení pro pohyb osob při montážních pracích  

je 0,8 m u  hloubky výkopu do 1,75 m ,  při hloubkách od 4 m je doporučována šíře 

minimálně 1 m [12]. Při větších profilech stok musí šíře umožnit montáž stoky a dodržet 

předepsané parametry obsypů. 

Dle způsobu provádění rozlišujeme 
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3.1.1 Nepažený svahovaný výkop   

Při provádění svahovaného výkopu jsou stěny sklonovány ode dna do předepsaného 

sklonu. Sklony stanovuje projekt na základě geologického posudku a stanovení úhlu 

vnitřního tření zeminy.  

Svahovaným provedením se zvyšuje rozsah zemních prací a objem výkopku. 

Svahovaný výkop je prostorově velmi náročný, lze jej použít pouze ve volném prostoru 

s minimálním množstvím inženýrských sítí  do hloubek cca 4 m.  

3.1.2 Pažený výkop  

Pažený výkop se používá ve většině případů. Kolmé stěny výkopu jsou zajištěny pažením. 

Volba pažení je závislá na geologických a technických podmínkách (hladina podzemní 

vody, množství křížících sítí). 

Používá se pažení příložné, hnané, zátažné. 

- Příložné pažení se  využívá v suché a soudržné zemině. Výkop je vyhlouben na plnou 

hloubku. Pažiny jsou přikládány na stěnu výkopu a rozpírány. Celá konstrukce musí 

být tuhá a pevně přiléhat k zemině 

- Zátažné pažení je využíváno ve vlhké a méně soudržné zemině. Výkop je hlouben po 

vrstvách cca 1m a pažiny jsou postupně na nové zahloubení zatahovány. Rozpěrná 

konstrukce je přizpůsobována. 

- Hnané pažení se využívá v nesoudržných a zvodněných zeminách. Pažiny jsou do 

země nahnány před započetím výkopových prací. Při obnažení pažin stěnami výkopů 

jsou pažiny postupně rozpírány. Variantou hnaného pažení je pažení záporové, kdy 

jsou do země nahnány ocelové válcované nosníky, mezi které jsou doplňovány pažiny 

 U hlubších výkopů jsou využívány pažící boxy. Návrh pažení by měl být součástí 

projektové dokumentace. 

Veškeré konstrukční vrstvy musí bát prováděny do rostlého terénu, tedy po odstranění 

pažnic. Pokud budou pažnice ve výkopu z technologických a bezpečnostních důvodů 

ponechány, je nutné prokazatelné zaplnění všech dutin vhodným materiálem [15]. 
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3.2 Kvalitativní požadavky, zkoušky 

Technické a kvalitativní požadavky na výstavbu stok stanoví norma ČSN EN 1610 

(756114) [12]. Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Dle charakteru 

základové spáry, použitého materiálu a dalších parametrů jsou určeny požadované způsoby 

založení stoky. Kolem konstrukce stoky je předepsáno provedení a materiál účinné vrstvy 

bočního a krycího obsypu. 

Po výstavbě stoky je zkoušena vodotěsnost. Zkouška se provádí vzduchem nebo vodou. 

Vzduchem lze zkoušet pouze potrubí bez šachet. Zkoušený úsek potrubí je na koncích 

utěsněn a natlakován vzduchem na zkušební přetlak. Únik je měřen ve zkušební době. 

Při zkoušení vodou se plní úsek na předepsané vzdutí. Následně je měřen úbytek vody. 

Při zásypech je kontrolována kvalita hutnění. 

Další požadavky na výstavbu mají jednotliví provozovatelé kanalizací. Tyto technické 

požadavky  bývají běžně dostupné. Např. požadavky pro město Praha jsou volně ke stažení 

na internetovém odkaze    http://pvs.cz/#3/27/pro-zakazniky/mestske-standardy 

3.3 BOZP 

Bezpečnostní požadavky na stavbách upravuje Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Při výstavbě kanalizačních řadů je zejména nutné dbát na:: 

- Zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob 

- Bezpečnostní požadavky při provozu strojů 

- Zajištění stability výkopů 

- Zajištění skladovaného materiálu před sesutím 

- Vybavení pracovníků předepsanými ochrannými pomůckami. 
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4 VÝSTAVBA HORNICKÝM ZPŮSOBEM 

Limitujícím faktorem pro výstavbu gravitačních kanalizačních řadů je nutnost dodržení 

přesných podélných sklonů mezi odkanalizovaným územím a koncovou ČOV. V případě  

problematické morfologie terénu jsou proto někdy umístěny stoky ve značné hloubce pod 

úrovní povrchu. Další omezení přichází v některých případech, kdy z důvodů husté 

zástavby či způsobení dopravních a časových omezení nelze tradiční způsob výkopovou 

technologií využít.  

Řešením je pokládka stok a jejich sanace bezvýkopovými technologiemi. Bezvýkopové 

technologie jsou moderní obor, který je každoročně doplňován o modernizované i nově 

vzniklé technologie. 

Mezi základní bezvýkopové technologie používané při výstavbě a údržbě stok patří: 

- Hloubení šachet a ražení štol 

- Plnoprofilová ražba razícími stroji 

- Mikrotunelážní metody, horizontální protlaky a vrtání 

- Sanační technologie stávajících řadů 

V přípravné fázi je nutno před výběrem vhodné technologie zdokumentovat a vyhodnotit 

charakter geologických, geotechnických a hydrogeologických podmínek v dotčeném 

území. Většinou tato činnost většinou spadá svým charakterem dle zákona 61/1988 Sb. 

[18]  do činnosti prováděné hornickým způsobem. 

4.1 Hloubení šachet 

Dle výkladu pojmů ve vyhlášce 55/1996 Sb.  „považujeme za jámu dílo v podzemí, svislé 

nebo s úklonem od 45 stupňů., jehož délka přesahuje 50 m, kratší, než uvedená délka, 

nejméně však 3 m, je-li průřez větší než 3,72 m
2
. Jáma, jejíž hloubka nepřesáhne 20 m se 

nazývá stavební šachta.“ [16].  Většina hloubených šachet při výstavbě, rekonstrukcích a 

sanacích kanalizační sítě  spadá dle báňské charakteristiky do označení stavební šachta 

[15]. 

Prvotním úkonem při výstavbě kanalizací hornickým způsobem je vyhloubení šachty na 
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výškovou úroveň technologicky nutnou k provádění návazných prací. Šachta slouží jako 

startovací při provádění protlaků, nebo jsou z ní zaraženy štoly. Umístění šachty se volí na 

vhodném místě, nejčastěji v místě budoucí revizní šachty. Šachta slouží po dobu výstavby 

jako přístupová a jako dopravní pro zajištění materiálu a těžbu. 

Profil šachet je zpravidla pravoúhlý, pro větší průřezy a hloubky kruhový  [15]. 

Technologie hloubení šachty závisí na geologických a geotechnických podmínkách. Profil 

V podmínkách rypných zemin je hloubení strojní pomocí běžných zemních strojů – 

rypadel. 

Hloubkový dosah je limitován délkou ramena stroje a schopností manipulovat v omezeném 

prostoru jámy a dosahuje max. do hloubky 5 m. Pro větší hloubky je používáno drapáků na 

ramenech bagrů. Stroj CAT 312 (viz Obrázek 1. Hloubení šachty).    firmy Energie 

stavební a báňská a.s. se speciálně upraveným ramenem dokáže vytěžit zeminu z hloubky 

12 m.  

Nad tuto hloubku jsou používány závěsné drapáky. Šachty malých profilů lze hloubit 

pomocí ručního sbíjení a nakládky a odtěžování nádobou na zdvihacím zařízení. 

Šachta hlubší než 5 m musí být vybavena samostatným lezným oddělením. Jeho 

konstrukce musí ve všech směrech zabraňovat pádu do hloubky [16]. 

Ústí šachty musí být zajištěno proti pádu osob, předmětů a vniknutí povrchových vod. 

Na dně šachty se zřizuje vodní jímka. 

Výztuž šachet je popsána v kapitole 4.3. 

4.2 Štolování 

Při výstavbě se  využívá klasické hornické technologie ražby štoly. Štoly jsou horizontální 

nebo úklonná díla s úklonem maximálně 45% a plochou výrubu maximálně 16 m
2
  [16] 

V kanalizačním stavitelství jsou z ekonomických a technologických důvodů využívány 

nejmenší vhodné profily  umožňující provedení konstrukcí stoky, dopravu materiálu, 

bezpečný pohyb osob a montáž. Využívány jsou profily od cca 2 m
2
 u pražských rámů 

1.třídy až po profily cca 10 m
2
 u velkoprofilových stok, případně i větší dle parametrů 

budované stoky. Toto prostorové omezení komplikuje použití mechanizace. 
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Tvar díla je při klasickém ražení volen podkovovitý nebo lichoběžníkový [15],[3] 

 Proces výstavby klasickým štolováním je  cyklický. Zahrnuje cykly rozpojení horniny, 

nakládku a transport materiálu a vystrojení profilu výztuží. Současně s postupem ražby 

jsou prodlužována technologická vedení jako větrání, elektrické osvětlení a přívod 

stlačeného vzduchu. 

Štoly pro výstavbu kanalizačních řadů lze dělit jako díla trvalá a dočasná. Dočasná díla 

jsou po montáži stoky z větší části objemu zaplněna vhodným materiálem např. 

popíkocementem. 

U stok větších profilů je konstrukce stoky v přímém styku s provedeným primárním 

ostěním a slouží jako ostění sekundární. Konstrukce stoky bývá  zděná, nebo monolitický 

železobeton litý do posuvného bednění - formy. 

4.2.1 Směrové a výškové vedení 

Štola je vedena zpravidla mezi těžebními šachtami v trase prováděného řadu. Výška počvy 

je zpravidla totožná se základovou spárou budované stoky a svým úklonem kopíruje spád 

úseku kanalizace. Z důvodu snadného odvodu podzemních vod je vhodné razit štolu 

dovrchně. 

Vytyčení a kontrola je úkolem specializovaného geodeta- důlního měřiče. 

Stoka je montována přímo ve štole z trubního materiálu nebo vyzdíváním požadovaného 

profilu stoky. Volný prostor mezi stěnami štoly a konstrukcí stoky je nutné zaplnit 

vhodným materiálem (beton, popílkocement). Po dokončení díla musí být prokázáno a 

zkontrolováno, zda nezůstala prázdná nezaplněná místa [14]. 

4.2.2 Rozpojení horniny 

Rozpojení horniny na čelbě je ruční, strojní nebo pomocí trhacích prací. 

Ruční rozpojování je vhodné zejména v malých plošných průřezech štol ve snadněji 

rozpojitelných horninách. Při ručním rozpojování je hornina na čelbě rozpojována 

pneumatickými sbíjecími kladivy, ručně nakládána a transportována. (viz Obrázek 4. 

Ruční sbíjení)- 
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Po dokončení razícího cyklu je osazena primární výztuž. Délka vyraženého cyklu je 

závislá na projektové vzdálenosti rámů primární výztuže. Osádku tvoří 3-5 

kvalifikovaných pracovníků a předpokládaný postup je cca 1 m za směnu včetně 

primárního vystrojení. [7]. 

Strojní rozpojení má v menších průřezech kanalizačních štol omezené prostorové 

podmínky využití. Snadněji rozpojitelné horniny do cca 10 MPa jsou rýpány prostorově 

vhodnými bagry. Do skalních hornin se využívají impaktory nesené zpravidla na 

minibagrech. Ve firmě Energie stavební a báňská, a.s. je k rozpojení pevných hornin 

využíván robot BROKK 400 s impaktorem  (viz Obrázek 5. Robot BROKK 400 ). 

V méně pevných horninách do cca 80 MPa jsou používány stroje dílčím záběrem čelby, 

tzv. frézy. Výložníkové frézy mají frézovací hlavu na hydraulickém výložníku. Frézovací 

hlavu lze skrápět  a snižovat prašnost procesu. Stroj obvykle frézuje od horní části čelby a 

pohybem dolů rozšiřuje požadovaný tvar profilu. 

Všechny stroje používané při práci v podzemí musí být schváleny báňským úřadem. 

V podzemí není dovoleno používat benzínové zážehové motory. 

Při rozpojování velmi pevných skalních hornin jsou využívány trhací práce. Trhací práce 

povoluje samostatným rozhodnutím státní báňská správa. Použití trhavin vyžaduje 

dodržování přísného režimu opatření a předpisů. Při trhacích pracích jsou prováděny 

kontroly dopadu seizmických účinků na okolí. 

Rozpojování pomocí trhavin se skládá z následujících činností 

- Vrtání prováděné dle vrtných schémat a zálomů, 

- Nabíjení a odstřel 

- Větrání 

- Nakládání a odvoz rubaniny 

- Vystrojení 

4.2.3 Horizontální a vertikální transport vytěženého materiálu 

Nakládka a odvoz rubaniny je součástí pracovního cyklu ražení. Rychlost nakládky a  
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transportu je limitujícím faktorem rychlosti celé ražby. Způsob dopravy je volen s ohledem 

na rozměry profilu. V maloprostorových  profilech je materiál horizontálně dopravován 

převážně pomocí ručních kolejových nebo bezkolejových vozíků (tzv. japonky).  

Vyhláška 55/1996 Sb. upravuje parametry dopravních cest: „Ruční doprava důlním vozem, 

vozíkem závěsné dráhy a ručním bezkolejovým vozíkem je dovolena na vodorovné dopravní 

cestě; na úklonné dopravní cestě je ruční doprava dovolena jen důlním vozem a ručním 

bezkolejovým vozíkem při úklonu do 50 mm.m
-1

 do vzdálenosti 50 m, při větším úklonu, 

nejvýše do 85 mm.m
-1

 jen do vzdálenosti 20 m“ [16] Uvedené parametry ražby štol pro 

kanalizační stoky zpravidla splňují. 

Nakládka ručních vozíků je ruční. Kde prostorové podmínky dovolují využití mechanizace, 

je nakládka strojní. 

Kolejové vozíky jsou nakládány strojními pneumatickými nakladači na kolejovém 

podvozku.  (viz Obrázek 6 Pneumatický nakladač)- 

Svislá doprava je uskutečňována pomocí zdvihacího zařízení. U šachet do hloubky cca 8 m 

je používán vrátek (např. typ SVK) .Jako osvědčený prostředek je využíván jeřáb OVJ 75 

(viz Obrázek 7 Jeřáb OVJ 75). Jedná se o stabilní stroj bez pojezdu s otočí a kyvným 

výložníkem. Pohon je elektrický. 

Jako zdvihací zařízení mohou být využívány autojeřáby. 

 Zdvihací zařízení patří mezi vyhrazená zařízení. Vyhláška 55/1996 Sb. upravuje 

podmínky uvedení do provozu: „Dopravní zařízení povoluje závodní. Typ dopravního 

zařízení musí být posouzen revizním technikem zdvihacích zařízení, a pokud je součástí též 

elektrické zařízení, i revizním technikem elektrických zařízení“. Veškeré záznamy o 

provozu, prohlídkách, údržbě, závadách, kontrolách a revizích dopravního zařízení a 

svislého díla se zapisují do knihy provozu [16]. 

4.3 Výztužování podzemních děl 

Výztuž výrubu působí jako statický prvek a zabezpečuje stabilitu díla. Vyrovnává 

napěťové změny v horninovém masívu. Vlivem deformací nesmí dojít k porušení 

celistvosti horniny a tím stabilní schopnosti celého masívu. [11]. Výztuž štol je výztuží 
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dočasnou. Používaná výztuž je nejčastěji ocelová, se stříkaného betonu, svorníková a 

dřevěná. 

4.3.1 Dřevěná výztuž 

Dřevo je nejstarší materiál vyztužování děl, dnes již výjimečný. Je možno ho použít jako 

pomocnou konstrukci (rozpěry, stojky), či pří změnách průřezu díla (např. křížení 

s překážkou). 

4.3.2 Rámy z ploché oceli 

Jedná se o subtilní rámy z ploché oceli 10x100mm (tzv. pražské rámy). Rámy se užívají 

jen podkovitého tvaru a rovná část bočního dílu nesmí být delší než 400mm. Větší délka 

musí být staticky doložena. Pražské rámy nesmí být požívány v kombinaci s trhacími 

pracemi. [15] 

4.3.3 K a TH výztuž 

Nejpoužívanějším typem výztuže u kanalizačních ražeb je poddajná ocelová výztuž typu 

TH (Touissant – Heitzmann) a K (korýtková výztuž). Oba typy mají průřez tvaru korýtka. 

K profily se vyrábějí v několika pevnostních a váhových typech K 17 – K 27, kdy číselné 

označení udává hmotnost jednoho běžného metru výztuže. Výztuž je dodávána v široké 

škále velikostních tříd v typizovaných profilech [11] . 

- kruhových s označením KC 

- obloukových s značením OO, OR 

- podkovovitých (obloukové vejčité) se značením OV 

- lichoběžníkových značených LA, LB 

Prvky s pravoúhlým ohybem se skládají do čtyřúhelníků a používají se k výztuži šachet. 

Celkový tvar výztuže je tvořen z několika segmentů, které se spojují s překrytím 

minimálně 40 cm pomocí třmenů se šrouby. Toto spojení zajišťuje kluznou třecí plochu, 

která pohltí případné tlaky bez porušení výztuže. Tato vlastnost se využívá v hornictví, 

v podzemním stavitelství není využívána. [11]. 
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Mezi jednotlivá žebra výztuže se vkládají pažiny, nejčastěji ocelové typu Union. Pažiny 

jsou klínovány pro aktivaci stěn výrubu.  U větších profilů bývá použit stříkaný beton 

 vyztužený sítěmi. 

4.3.4 Příhradová výztuž a stříkaný beton 

Příhradová výztuž je nejpoužívanějším způsobem výztuže používaným v kombinaci se 

stříkaným betonem. Základní část prvku tvoří 3-5 nosných prutů pomocí vlnovců a 

třmínků spojených do prostorově tuhého nosníku.. Spoje jsou šroubové třmenové, nebo 

pomocí styčníkových plechů.  

Nejznámější výrobky jsou Bretex, Pantex a jiné [4]. Moderním způsobem je lehká 

kompozitová příhradová výztuž Spanflex. 

Vrstva stříkaného betonu spolu s dalšími výztužnými prvky je hlavní konstrukční prvek při 

ražbách tunelů technologií NRTM. Používá se však i při konvenčních ražbách. Stříkaný 

beton se nanáší stříkací tryskou pomocí proudu vzduchu a na  podkladu vytváří hutnou 

vrstvu. Důležitou specifickou vlastností betonu je obsah přísad pro rychlý nárůst počáteční 

pevnosti. 

Technologie nanášení stříkaného betonu se dělí na dva základní principy 

- mokrý stříkaný beton - směs je míchána s vodou před umístěním do čerpadla, následně 

je v mokré formě dopravována hadicemi do trysky. V trysce jsou přidávány přísady a 

vháněn tlakový vzduch. Metoda je hygienicky přijatelnější z důvodů nižší prašnosti. 

- suchý stříkaný beton - suchá betonová směs je přiváděna proudem vzduchu do trysky, 

kde je míšena s vodou. Urychlovače tuhnutí jsou přidávány s vodou, nebo jsou již 

obsaženy v tuhé formě v suché směsi [10]. 

4.3.5 Ocelové profily U, I ,HEB 

 Válcované profily se zejména využívají při vyztužování hloubených šachet. Spojení je 

šroubové pomocí styčníkových plechů.  Úvodní rám přesahuje půdorysný rozměr šachty a 

zajišťuje  roznesení váhy výztuže mimo prostor šachty.  Další ocelové rámy jsou 

montovány v určené výškové vzdálenosti dle geotechnických podmínek. Ve svislém směru 

jsou rámy zavěšené a rohy rozepřené. Prostor mezi rámy je doplněn o příložné, zátažné či 
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hnané pažení z dřevěných nebo ocelových pažnic, nebo sítěmi vyztužený stříkaný beton. 

Spolu s aktivací do horninového masívu vytváří rám prostorově tuhou konstrukci.  

4.3.6 Svorníková výztuž 

Svorníková výztuž není klasickým typem výztuže. Z profilu raženého díla jsou provedeny 

vrty do okolního masívu, do kterých jsou vkládány ocelové sklolaminátové tyčové prvky-

svorníky. Svorník se skládá z hlavy, dříku a paty. Upnutí svorníku v hornině je provedeno 

mechanicky nebo pomocí tmelu. Svorník je po zabudování aktivován předepnutím, nebo je 

postupně aktivován deformací výrubu [4]. 

4.4 Mikrotunelování, protlačování, vrtání 

Mikrotunelování je souhrnný název pro více metod, kdy je zabudováno potrubí do 

zemního masívu pomocí tlaku. Rozměry protlačovaných průřezů dosahují od několika 

desítek centimetrů až po několik metrů. Tyto technologie jsou neustále vyvíjeny a 

zdokonalovány zejména v oblasti řízení směrů jednotlivých technologií. 

Pod dozor báňské správy a činnost prováděnou hornickým způsobem patří dle zákona 

61/1988 Sb. vrtání vrtů s délkou nad 30 m. Tato délka je limitní i v horizontálním směru. 

V případně průlezných profilů nad 800 mm patří tato činnost pod činnost prováděnou 

hornickým způsobem vždy [16] 

4.4.1 Metody bez přítomnosti osob 

Dle směrového řízení rozdělujeme 

- Technologii směrově řízenou  

- Technologii směrově neřízenou – v kanalizačním stavitelství má omezené využití, 

neboť nezaručuje přesné dodržení požadovaného sklonu.  Používá se pouze 

v kombinaci s použitím chrániček při kratších podchodech překážek, např. drážních 

těles [15] 

Dle kriteria odtěžení 

- Bez odtěžení materiálu- materiál je odtlačován do okolního prostředí nebo je ponechán 

jako jádro v tělese potrubí, odkud je odstraněn až po provedení  vrtu 
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- S odtěžením materiálu- odtěžení je výplachové, nebo pomocí šnekových dopravníků 

Z technologické hlediska lze metody mikrotuneláže rozdělit na  

- Propichování - zemina je pomocí kladiva (zemní rakety) roztlačována směrem do stran 

- Beranění - ocelová trouba je do země zarážena pomocí beranidla. Do průměru 200 mm 

je beranéna s uzavřeným čelem, vyšší průměry mají čelo otevřené. Nevýhodou je 

hlučnost a vysoký rozměrový požadavek na startovací jámu. Beraněná trouba slouží 

zpravidla jako chránička,  do které je pak zasunuta a stabilizována konstrukce 

kanalizačního řadu. 

- Protlačování - Do země je postupně hydraulicky zatlačována  ocelová chránička. 

Prakticky se jedná o obdobu beranění, kdy je dynamický tlak rázů nahrazen tlakem 

hydraulických pístů. Nutností je provedení opěrného bloku pro rozepření tlačného 

mechanismu. V příznivých podmínkách lze zatlačit již samotné potrubí konstrukce 

stoky. 

- Vrtání - Vrtání je způsob, kdy vrtná hlava vniká otáčením a tlakem, případně příklepem 

do horninového masívu. Následně je hornina odtěžována pomocí šnekového 

dopravníku. U profilů do cca 500 mm je využíváno směrově řiditelné vrtání 

s rozrušováním zeminy pomocí vysokotlakého vodního paprsku. Řízení je prováděno 

pomocí náklopné tryskové hlavy na čele ocelového soutyčí.  Po provedení vrtu je 

zpětně zataženo potrubí. 

Obor se progresivně rozvíjí, existují i další technologie a kombinace technologií, např. 

vrtání pilotního vrtu a následné protlačování trubek. 

4.4.2 Ručně ražené protlaky 

Jedná se o protlačování chráničky, případně konstrukce potrubí, s ručním odtěžováním 

materiálu na čelbě. Minimální světlý profil pro tuto technologii a pohyb osob je 800 mm 

[16]. 

Potrubí je zatláčeno 1 -12 pístovým agregátem ze segmentů délky 1-2 m. Osádka je 

tříčlenná. Denní postup je cca 2 m, limitní délka protlaku cca 60 m [7]. 
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4.5 Štítování 

Technologie štítování je plynulým způsobem ražby. Je využívána v různých podmínkách 

horninového prostředí od tekoucích písků, bahnin, přes soudržné, nesoudržné až skalní 

horniny. Štítování nemechanizovaným štítem bylo historicky využito již v polovině 19. 

století v obtížných geologických podmínkách  pod řekou Temží. 

Při štítování je využíváno dvou základních technologií dle způsobu rozpojování horniny: 

- Mechanizované štíty 

- Nemechanizované štíty 

4.5.1 Nemechanizovaný štít 

Nemechanizovaný štít je konstrukčně ocelový válec, který je pomocí hydraulických lisů 

protlačován masívem. Štít nemá žádný rozpojovací orgán ani mechanizované nakládání 

zeminy. Štítový válec, který je hydraulicky protlačován okolním masivem. Pod ochranou 

štítu probíhají razící práce v čelbě a v koncové části montáž a výstavba ostění.  

Štít je tvořen třemi základními konstrukčními prvky: 

- Břitový prstenec, probíhají v něm razící práce a nakládá rubanina,  

- Trupový prstenec z ocelových dílců, tvoří podstatnou část, jsou zde umístěny 

hydraulické lisy. 

- Plášť z ocelového plechu poskytuje ochranu při budování ostění. 

Pracovní postup zahrnuje rozpojovaní horniny v čelbě za vnikání prstence pomocí 

hydraulického přítlaku na celou délku vyložení štítu. Při maximálním vyložení se lisy 

stáhnou a v uvolněném prostoru se vytvoří prstenec ostění. O nový prstenec se opřou 

hydraulické lisy a celý cyklus se opakuje. 

4.5.2 Mechanizované štíty 

Ražba mechanizovaným štítem spojuje jednotlivé procesy do jednoho technologického 

celku. Štít je vybaven razícím zařízením. Veškeré práce probíhají uvnitř štítu, za kterým 

zůstává hotové dílo [4],[11].  

Mechanizované štíty se dělí na: 
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- štíty s  postupným pobíráním v čelbě, někdy též zvané částečně mechanizované  

- štíty s plnoprofilovým pobíráním v čelbě, neboli plně mechanizované. 

U štítů s  postupným pobíráním v čelbě je hornina rozpojována dílčím záběrem. Ražba 

probíhá rozpojováním horniny v otevřené čelbě pomocí vhodného nástroje na 

hydraulickém směrově řiditelném výložníku. Dle charakteru zeminy se používají deskové 

škrabky v lepivých zeminách, výložníkové frézy a rypadla - tunelbagry v  pevných 

soudržných zeminách a pneumatické impaktory pro tvrdé horniny.  

 U štítů s plnoprofilovým pobíráním v čelbě je na čele štítu osazena plnoprofilová razící 

hlava, která se otáči okolo své podélné osy. Hlava je dle podmínek využití vybavena 

vhodnými pracovními nástroji. 

Během ražby je soustrojí tlačeno hydraulickými lisy, které se opírají o poslední hotový 

prstenec ostění. 

Mechanizované štíty mají své modifikace upravené do obtížných geologických podmínek. 

Lze je rozdělit do dvou skupin [1]  

- štíty bez tlakové kontroly čelby   

- štíty s tlakovou kontrolou čelby   

Rozdílem mezi konstrukcí je existence tlakové přepážky mezi prostorem čelby s razicí 

hlavou a trupovou částí štítu. Prostor mezi přepážkou a čelbou je vyplněn mediem, kterým 

se vyvozuje kontrolovaný tlak na čelbu. Používanými medii jsou  

- tlakový vzduch využívá pneumatický štít 

- bentonitová suspenze u bentonitového štítu  

- lubrifikovaná zemina u zeminového štítu 

Zeminové štíty jsou v současnosti frekventovaně nasazované stroje. Tlaková kontrola na 

čelbě umožňuje výrazné omezení deformací nadloží při mělké ražbě pod zástavbou. Lze 

s nimi v příznivé geologii pracovat i v beztlakovém režimu. 

Transport odtěženého materiálu od štítů je prováděn mechanickým dopravníkem nebo 

hydricky. 
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4.6 Větrání děl 

Díla v podzemí musí být větrána. Větrání je zajištění proudění vzduchu  a odvádění 

vzduchu znečištěného. V dílech v podzemí, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat 

osoby, musí ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále 

uvedených plynných škodlivin nesmí překročit určené hodnoty  podle tabulky: [16] 

Oxid uhelnatý CO 0,003% 

Oxid uhličitý CO2 1% 

Oxidy dusíku NOX 0,00076% 

Sirovodík 0,00072% 

Větráním je nutno zajistit tyto požadované parametry. Způsob větrání a použité zařízení 

určuje projekt. Celkové množství vzduchu je určováno řadou vzorců podle počtu 

pracovníků na čelbě, v případě trhacích prací i dle předpokládaného množství zplodin. 

Větrání musí být v provozu po celou dobu přítomnosti osob v podzemí. Závodní určí 

předstih spuštění větrání před započetím prací a vstupem osob. 

Větrání je řešeno větráním separátním. Proud větrů  je vytvářen uměle pomocí ventilátorů 

a veden lutnami. 

Dle způsobu vedení větrů je rozdělen na sací, foukací a kombinované [11]. 

- Sacím větráním jsou špatné větry odsávány nejkratší cestou na povrch. Orientační 

vzdálenost v metrech ústí lutnového tahu od čelby lze odvodit ze vztahu 0,5 x S, kde 

S je průřez díla. 

- Foukací větrání přivádí čerstvý vzduch  lutnami. Špatný odchazí rozdílem tlaků 

podzemím, vzdálenost luten od čelby je 3,5 – 4,5 x S 

- Kombinované větrání je spojením obou přechozích. Lutnami je čerstvý vzduch 

přiváděn a špatný je odváděn, vzdálenost luten od čelby je 3 x S 

V maloprofilových dílech a protlacích smí být větráno stlačeným vzduchem) [16]. 

Složení vzduchu musí být průběžně kontrolováno. Druhy zjišťovaných škodlivin, měřící 

místa a četnost měření určuje závodní. 
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4.7 Geotechnický monitoring 

Monitoring je nedílnou součástí při ražení podzemních děl [1].  

Podstatou monitoringu je sledování a měření reakcí horninového prostředí při ražení 

podzemního díla, tzn. vývoje deformací v čase. Monitoring začíná v zájmovém území 

s předstihem dokumentací původního stavu a podrobnou pasportizací všech objektů v zóně 

vlivu a končí až s ustálením přetváření horninového prostředí.   

Cílem monitoringu je především kontrola geotechnických rizik a optimalizace výstavby. 

Monitoring je prováděn v rozsahu určeném v projektu geotechnického monitoringu, který 

určí rozsah sledování, místa osazení měřičských bodů, časový plán měření a maximální 

přípustné pohyby bodů. 

Metody monitoringu jsou zejména 

- Zjištění skutečných geotechnických podmínek na čelbě ražby a zatřídění do 

technologických tříd výrubu 

- Povrchová měření poklesové kotliny nad raženým dílem 

- Sledování deformací primárního ostění konvergenčním měřením 

- Inklinometrické měření pohybů v okolním masívu 

- Sledování režimu podzemních vod 

4.8 BOZP a bezpečnost provozu 

Základním předpisem k zajištění technických a organizačních požadavků na bezpečnost 

práce při popisované činnosti je vyhláška č. 55/1996 Sb. Českého báňského úřadu [16].  O 

požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu při 

činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. V této vyhlášce jsou definovány 

úkony zajištění bezpečnosti práce, definovány povinnosti zaměstnanců a  požadavky na 

vedení dokumentace. Osobou pro odborné vedení prací je závodní.  

Všechny osoby vstupující do podzemí jsou evidovány, při vstupu více jak deseti osob se 

vyžaduje dvojí nezávislá evidence. Pracoviště se smí obsadit jen po prohlídce odpovědným 

zaměstnancem.  
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Součástí této vyhlášky je požadavek vypracovat pro pracoviště při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí havarijní plán [16] 

4.8.1 Havarijní plán 

Před zahájením prací činnosti vykonávané hornickým způsobem zajistí závodní 

vypracování plánu závažné provozní nehody (Havarijní plán) 

Plán obsahuje část pohotovostní, operativní a mapovou. Pohotovostní část obsahuje 

seznamy osob, organizací a jejich úlohy při řešení havárií a kontakty jejich rychlého 

vyrozumění. V operativní části je přehled řešení všech druhů předvídatelných havárií a 

způsob jejich řešení. Mapová část obsahuje mapová plány a schémata dotčeného území. 

Seznámení zaměstnance s havarijním plánem je podmínkou pro zařazení  na pracoviště 

[16]. 

4.8.2 Báňská záchranná služba 

V platném znění zákona 61/1988 o hornické činnosti je zakotvena povinnost zajistit 

báňskou záchrannou službu:  „Organizace vykonávající činnost prováděnou hornickým 

způsobem je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, razí-li díla v podzemí nebo 

dobývá-li ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí. Lze-li při ostatních činnostech 

prováděných hornickým způsobem předpokládat vznik mimořádných podmínek, zejména 

riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, může obvodní báňský úřad s 

ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, 

aby organizace zajistila báňskou záchrannou službu“ [18] 

Báňskou záchrannou službu při činnosti prováděné hornickým způsobem vykonává Hlavní 

báňská záchranná stanice Praha (viz Obrázek 8. HBZS Praha ). 

4.9 Legislativa 

Základním předpisem ve výstavbě je zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu  (stavební zákon). 

Stavby kanalizačních řadů jsou  dle zákona č. 254/2001 Sb.  o vodách (vodní zákon) 

vodními díly. Ke stavbě, zřizování i odstraňování těchto staveb je potřeba povolení 
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vodoprávního úřadu. 

Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu upravuje bližší 

požadavky při provozování kanalizací a práva a kompetence jednotlivých zúčastněných 

subjektů. 

Na výstavbu kanalizačních řadů činností prováděnou hornickým způsobem se vztahuje 

báňská legislativa.  

Zde je základním přepisem zákon 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon) 

Dle zákona 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě spadá 

ražba  kanalizačních štol do činnosti prováděné hornickým způsobem dle paragrafu 3 odst. 

I) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, 

  jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových 

  horniny [18] 

Provádění mikrotuneláží a protlaků do DN 800 mm   je činností prováděnou hornickým 

způsobem dle odstavce f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m [18]. Tento limit platí i pro vrty 

v horizontálním či úklonném směru. Protlaky o větší světlosti než 800 mm spadají pod 

odstavec i) a jsou považovány za ražení [16]. 

Tato činnost spadá pod dozor státní báňské správy a může být prováděna jen 

podnikatelským subjektem - organizací, která má na tyto činnosti oprávnění vydané státní 

báňskou správou [18]. 
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5 TECHNICKÉ  A EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

5.1 Strahovský tunel  - druhá etapa 

Významnou právě dokončovanou stavbou firmou Energie stavební a báňská a.s. ve 

sdružení s Eurovia a.s. je výstavba Strahovského tunelu 2.etapa, část 2.B [9]. Stavba je 

součástí stavby Městského okruhu, tunelového komplexu Blanka. Stavba je realizována 

jako hloubený tunel situovaný zejména pod ulicí Patočkova a navazuje již provozovaný 

Strahovský tunel a dále pokračuje raženým tunelem MY - PRA  (Myslbekova - Prašný 

most).  

5.1.1 Problematika území 

Celé území je hustě protkáno množstvím inženýrských sítí, které jsou s výstavbou tunelu 

v kolizi. Stavba zahrnuje koordinačně náročné provádění dočasných přeložek těchto 

inženýrských sítí před výstavbou hloubeného tunelu, po  jeho úsekovém dokončení 

provedení výstavby v nové definitivní trase. Po celou dobu prováděných prací budou tyto 

sítě v plném provozu. 

Technicky náročnou a objemově nejrozsáhlejší složkou je výstavba sítí kanalizačních. 

Podstatná část jejich výstavby je prováděna činností prováděnou hornickým způsobem. 

Celková délka budovaných kanalizačních úseků je 3528 m, z toho délka ražených úseků je 

2056 m  [9]. 

Součástí výstavby je  komplexní řešení území. Zejména je řešen problém potoka Brusnice, 

do kterého  je v prostoru Břevnova zaústěn oddělovač kmenové stoky C. Při dešťových 

průtocích dochází k odlehčení kmenové stoky C do koryta Brusnice, což nese negativní 

hygienické a estetické ovlivnění koryta v turisticky exponovaném území Jeleního příkopu 

v okolí Pražského hradu.  

Rozhodující součástí řešení je z tunelářského hlediska zajímavá výstavba 1361 m dlouhé 

odlehčovací stoky C03, která má za úkol odvést přívalové vody stoky C mimo otevřené 

koryto Brusnice do zatrubněné části až k  soutoku Brusnice s Vltavou. 
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5.1.2 Geologické a hydrogeologické poměry 

Geologické poměry celého území jsou složité a značně proměnlivé [11]. Skalní podloží je 

tvořeno sedimentárními horninami ordovického stáří. Horniny mají charakter prachovitých 

a písčitých břidlic s různým stupněm zvětrání. Na skalním podloží spočívají až 12 m 

mocné pokryvné útvary, které jsou tvořeny eolickými a deluviálními (v okolí toku 

Brusnice  fluviálními) sedimenty a překryty antropogenními sedimenty. 

Podzemní vody v zájmovém území rozlišujeme dle prostředí na dva druhy 

- podzemní vody s puklinovou propustností vázané na skalní podloží 

- podzemní vody s průlinovou propustností vázané na fluviální a deluviální sedimenty. 

Zdroje vody jsou především z atmosférických srážek. Vydatnost podzemní vody 

v břidlicích je velmi malá a vázaná na poruchové zóny. 

5.1.3 Prováděcí technologie 

Prováděné stoky jsou z široké škály profilů od DN 250 až po sklolaminátové potrubí DN 

1800 stoky C03. Vystrojení štol je voleno s ohledem na rozměry stok a prostor pro jejich 

montáž.  Setkáváme se zde s profily LB 2, LB 2/1000 a LB 3/1000, LB 5/1700, 00 0 02, 00 

0 04 s plochou od 2,42 m
2
 do 8,59 m

2 
[9].

 

Rámy profilů jsou z válcovaných profilů K21, které jsou pokládány na příčné prahy 

s profilů U160. Jsou stavěny s roztečí 0,8-1m dle návrhových tabulek a zastižených 

geotechnických podmínek. Rámy jsou zplna obloženy ocelovými pažnicemi Union, 

zajištění aktivace s horninovým masívem je pomocí dubových klínů. V několika 

problematických úsecích jsou rozteče zkráceny na 0,5 m a ostění je provedeno ze 

stříkaného betonu. 

Rozpojování horniny na čelbách štol je ruční pneumatickými sbíjecími kladivy. Ve větších 

profilech je použit impaktor na minibagru JCB 801. Doprava materiálu je ruční, 

bezkolejová a kolejová. Svislá doprava je zajišťována většinou jeřáby OVJ 75, v případě 

hmotnostně náročnějších břemen autojeřábem AD 20. 
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5.1.4 Technické a ekologické hodnocení stavby 

Vodohospodářské řešení území bylo dlouhodobě zastaralé a nevyhovující. S konečnou 

koncepcí řešení bylo nutno vyčkat do provedení rozsáhlé stavby tunelů městského okruhu. 

Kromě přeložek stávajících řadů je řešen i stav potoka Brusnice, do jehož koryta byly 

odlehčovány zředěné odpadní vody z oddělovačů v množství až 8,3m
3
s

-1
. Stav vedl nejen k 

ekologicky a hygienicky nevhodnému znečišťování toku, ale i ke škodám na vlastním 

korytě, zejména k zaplavování prostoru před Mariánskými hradbami a následným škodám 

v prostoru Nového světa. 

V současné době jsou vody potoka Brusnice provizorně svedeny v prostoru Břevnova  do 

kmenového sběrače C a dále na Ústřední čistírnu vod v Podbabě, kde tyto přítoky 

zatěžující čistírenské technologie. Oproti tomu koryto potoka Brusnice v Jelením příkopu 

je napájeno jen slabými přítoky lokálních pramenišť. Stále je však v případě přívalových 

dešťů možnost znečištění koryta ředěným splaškovými vodami. 

Stoka C03 bude po dokončení přebírat veškeré odlehčené vody ze stok procházejících 

 územím a odvádět podzemím mimo území až do zatrubněné části toku Brusnice pod 

úrovní Jeleního příkopu již v blízkosti soutoku s Vltavou. Kanalizační systém tak bude 

uzavřen [9]. 

Korytem Brusnice již potečou jen neznečištěné vody vlastního potoka a lokálních 

pramenných zdrojů. 

Po dokončení je plánována rozsáhlá revitalizace toku Brusnice v prostoru Nového světa a 

Jeleního příkopu dle požadavků správy Pražského hradu. 
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6 ZÁVĚR 

Záměrem práce bylo posoudit problematiku výstavby kanalizačních řadů činností 

prováděnou hornickým způsobem. K proniknutí do problematiky bylo nutné vytvořit 

obecný přehled o problematice vzniku odpadních vod a způsobu nakládání s nimi a popsat 

základní systémy a konstrukce stok. Krátce je zmíněn popis technologie výstavby 

otevřeným výkopem a práce se dále věnuje možnostmi výstavby hornickým způsobem. 

Jsou popsány klasické technologie ražeb i moderní metody, které neustále rozšiřují své 

možnosti. Tyto technologie umožňují snížit negativní dopady výstavby, zmenšit stavební 

zábory a snížit zatížení okolí prachem a hlukem.  

V závěrečné části je v základních rysech popsáno využití technologie ražby pro výstavbu 

přeložek sítí při výstavbě Strahovského tunelu, 2. části. 

S  rozvojem městských aglomerací je stále žádanější přesunout z environmentálních a 

provozních důvodů výstavbu kanalizačních sítí a obecně inženýrských sítí vůbec do 

podzemí. Tento trend proto neustále posunuje obor vpřed, zejména v oblasti 

mikrotunelážních technologií. Z tohoto důvodu má tento obor kombinující stavařské a 

báňské technologie budoucnost a potenciál k rozvoji. 
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