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 Anotace 

PAGÁČ, Jiří. Budování odvodňovací štoly v Holešovicích. Ostrava: VŠB –TUO, 2015. 39 s. 

Bakalářská práce řeší problematiku budování sběrače odpadní vody v Praze. V úvodní části 

práce se autor věnuje seznámení čtenáře s problematikou a historií pražského stokování. 

V další části pak analyzuje geologické a hydrogeologické poměry v místě stavby. Následuje 

návrh nové štoly, postup ražby, řešení problémů během výstavby a geotechnický monitoring. 

V závěru práce autor uvádí alternativní možnosti ražby, výstavby a injektážních prací na štole. 

Klíčová slova: kanalizace, štola, oprava, injektáže, geotechnický monitoring 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the issue of building wastewater collector in Prague. In the 

first part, the author focuses on the basic understanding and the history of sewerages. Next 

section analyzes the geological and hydrogeological conditions in place of construction. The 

following part is a proposal for a new sewer as well as for solving excavation problems during 

the construction and geotechnical monitoring. In conclusion, the author presents alternatives 

of excavation, construction and grouting works in the sewer. 

Keywords: sewerage, sewer,  reconstruction, grouting, geotechnical monitoring 
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1. Úvod 

Díky rozvoji velkých měst je vedení inženýrských sítí v podzemí nutností. Pod každým 

větším evropským či americkým městem najdeme tisíce kilometrů kolektorů, horkovodů, 

plynovodů atd., které jsou nezbytné pro zajištění kvalitního života jeho občanů. Takto uložené 

sítě mají nesporné výhody oproti klasickému vedení po povrchu. Stupeň napojení domácností 

na tyto sítě je také základním parametrem pro posuzování vyspělosti daného státu. 

Je důležité si uvědomit, že tyto sítě stárnou a časem je třeba počítat s nutnými opravami. 

V závislosti na rostoucí intenzitě dopravy ve všech městech se jako nejvýhodnější jeví oprava 

podzemních vedení bezvýkopovou technologií. Tento způsob opravy prakticky nenarušuje 

běžný provoz na povrchu – probíhající rekonstrukci veřejnost většinou zaznamená jen díky 

hloubení startovacích (těžních) šachet. V posledních 30 letech zažila oblast těchto technologií 

velký rozmach a v dnešní době se na trhu nabízí celá řada účinných metod.  

Svou práci jsem záměrně koncipoval tak, aby v co nejširším záběru pokryla veškeré oblasti 

geotechniky, které ovlivňovaly návrh i realizaci dané stavby. Kromě ražení podzemního díla 

se jednalo také o injektáže a geotechnický monitoring. K těmto pilířům práce jsem navrhl 

vhodné alternativy a uvedl jejich pozitiva či negativa. Stěžejní témata doplňují informace z 

historie budování štol v Praze a geologických podmínkách v místě stavby. 

Zároveň bych chtěl vyzdvihnout schopnosti našich předků – původních zhotovitelů štoly. Při 

mých výpravách do nitra kanalizační sítě jsem na každém kroku mohl obdivovat přesnost a 

kvalitu provedení, kdy za pomocí jednoduchých nástrojů (provázek, hřebík) byli schopni 

zhotovit štolu, která odolávala zubu času více než sto let. 
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2. Popis stavby 

2.1.  Historie pražského kanalizačního systému 

První dvě zdokumentované odpadní štoly vznikly v roce 1660 a to v reakci na neuvěřitelný 

nepořádek a špínu v ulicích Prahy. Trasa první z nich vedla z dnešního Můstku podél Národní 

třídy do Vltavy a druhá od Prašné brány podél Revoluční ulice rovněž zakončená ve Vltavě. 

V tomto roce byla také vybudována velká odpadní stoka pro odvod znečištěných vod 

z Klementina. První myšlenka na stavbu systematické odvodňovací sítě přišla v roce 1787 a 

ještě téhož roku začala výstavba. Práce však nešly podle plánu a jen díky zápalu tehdejšího 

vrchního purkrabího hraběte Karla Chotka bylo vybudováno na 44 kilometrů kanalizační sítě. 

Tato síť ovšem zdaleka nevyhovovala jak po stránce technické, tak po stránce hygienické. 

Díky rychlému rozrůstání Prahy a tím samozřejmě i několikanásobnému zvýšení počtu 

obyvatel bylo brzy jasné, že stávající síť je nevyhovující a začalo se uvažovat o výstavbě nové 

sítě. Roku 1871 byla zřízena komise pro zkoumání pražských vod, jejímž účelem bylo 

vypsání soutěže na projekt nové kanalizační sítě, nicméně žádný z podaných projektů komise 

neschválila. V následujících letech se pražský kanalizační systém rozrůstal jen sporadicky. 

V roce 1888 byla zřízena kanalizační kancelář, která provedla zaměření stávajících stok, 

měření hloubek vody ve studních a zaměření hloubky sklepů. Následně byly odevzdány dva 

projekty zabývající se čištěním a odvodňováním města, avšak ani tyto se nedočkaly realizace. 

Zlom nastal s příchodem ing. Lindleye, britského inženýra se zkušenostmi se stavbou 

londýnské kanalizace. Lindley vypracoval projekt a v roce 1898 začala výstavba. V roce 1899 

byly položeny základy čistící stanice v Praze – Bubenči. [3]Tato čistírna, která fungovala až 

do roku 1967, je dnes národní technickou památkou a je možné se zde zúčastnit komentované 

prohlídky s průvodcem. Kanalizační síť se plynule rozrůstala a v roce 1910 měřila celkem 145 

kilometrů. V období mezi léty 1920 – 1940 se díky neustálému zvyšování počtu obyvatel a 

připojování dalších obcí k Praze začíná uvažovat o výstavbě nové centrální čistírny odpadních 

vod. K tomu však došlo až v roce 1954, kdy vznikla společnost Pražské kanalizace a čistírny 

odpadních vod a z nařízení vlády bylo rozhodnuto o výstavbě nové čistírny na Císařském 

ostrově. Tato čistírna byla předána v roce 1967. Hlavním dodavatelem stavebních částí byly 

Vodní stavby, n.p. a dodavatelem strojní části pak Královopolská strojírna Brno. Na čistírnu 

byly přepojeny všechny sběrače a v letech 1972 – 1988 byly vybudovány kmenové sběrače 

K a F (označení abecedně podle data výstavby). K důležité změně došlo v roce 1994, kdy 

zanikla společnost Pražská kanalizace a její činnost nahradily společnosti Pražské vodovody a 

kanalizace (dále jen PVK) a Pražská vodohospodářská společnost (PVS). 
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V současné době má celý pražský kanalizační systém přes 2900 kilometrů chodeb, 54 000 

vstupních objektů, 132 odlehčovacích komor a 19 shybek. Pražskou kanalizaci využívá více 

než 1,15 milionů uživatelů.[4] 

2.2 Holešovický sběrač 

Tato štola (původně postavena na začátku 20. století) byla vážně poškozena během letních 

povodní v roce 2013. Po opadnutí vody byl zástupci společností Pražské vodovody a 

kanalizace a.s. a společnosti Inset s.r.o. proveden průzkum štoly a byly zjištěny velmi vážné 

závady a nedostatky. V některých místech byla štola kriticky porušena a hrozilo její 

bezprostřední zřícení. Z těchto důvodů bylo přikročeno k vypsání výběrového řízení na 

generálního dodavatele stavebních prací a v roce 2014 začala realizace oprav.  

Hlavním zhotovitelem zakázky byla společnost Metrostav a.s. a na stavebních pracích se jako 

subdodavatel podílela společnost Pragis s.r.o.  Geotechnický monitoring, měření konvergencí 

a zaměření tvaru stoky zajišťovala společnost Inset s.r.o. Projekt a výkresová dokumentace 

byly dílem firmy Interprojekt s.r.o. a investorem Pražská vodohospodářská společnost a.s. [1] 

Provádění stavby bylo klasifikováno jako činnost prováděná hornickým způsobem, čili 

dohled nad ní měl mimo jiné i Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje 

Středočeského.[2] 

Stavba v téměř celé své délce kopíruje ulici V Holešovičkách a její délka je 983 metrů (Obr. 

č. 1). Opravovaný úsek začíná spojnou komorou (SK 19) a končí odlehčovací komorou (OK 

1). Mezi těmito dvěma komorami se nachází celkem 15 těžních šachet (T.Š. 2 – T.Š. 18a) 

přičemž vzdálenost mezi nimi je maximálně 100 metrů. V průběhu stavby se celkem třikrát 

mění profil štoly a to od 800/1430 milimetrů v úrovni SK 19, přes 900/1600 a 1000/1750 až 

po 1200/2000, který se nachází v dolní části sběrače a končí v OK 1 (Tab. č. 1).[1] 

Sběrač sbírá vodu z městských částí Praha – Kobylisy, Pelc – Tyrolka, Sídliště Kobylisy a 

Sídliště Ďáblice. Holešovický sběrač je posledním a největším sběračem z daného území, 

odkud voda teče na Císařský ostrov do ústřední čistírny odpadních vod. (Situační výkres se 

nachází v příloze této práce). 
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Obr. č. 1 – Situace, zdroj: www.mapy.cz 
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 [m]  [m] [m] [m] [m] 

O.K.1 – T.Š.2 5,20 2,5X3,5    41,14 

S.K.2 – T.Š.3 5,10 3,0X3,0   45,95  

T.Š.3 – T.Š.4 51,88 3,0X2,6     

T.Š.4 – T.Š.5 47,75 3,0X2,6     

T.Š.5 – Š.9 113,70 2,5X3,2     

Š.9 – T.Š.10    62,21   

Š.10 – Š.11 77,96 3,0X2,6     

T.Š.11 – T.Š.12 59,97 3,0X2,6     

T.Š.12 – S.K.13 28,39      

T.Š.13 – T.Š.14  2,5X3,2 34,19    

T.Š.14 – Š.14   35,27    

Š.14 – T.Š.15 60,41      

T.Š.15 – Š.15  2,5X3,2 8,60    

Š.15 – Š.17 40,37 3,0X2,6     

T.Š.17 – T.Š.17a 41,93 3,0X2,6     

T.Š.17a – Š.18 54,96      

Š.18 – konec ražby  2,5X3,2 19,67    

Konec ražby – T.Š. 

18a 

 2,5X3,2 25,81    

T.Š.18a – S.K.19   53,13    

S.K.2 – Š.B.  2,5X3,2 81,23    

 587,6  257,9 62,2 46,0 41,1 

   Tab. č..1      Přehled jednotlivých částí sběrače 
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2.3 Stav před opravou 

Na základě rozsáhlého vizuálního a geotechnického průzkumu byla vypracována studie 

popisující stávající stav stoky. Zde uvádím její výsledky a několik fotografií poškozených 

míst.  

„Úsek Š2 – Š3 vykazuje rozvolněné prostředí za ostěním v klenbě stoky a volné 

prostory jak v horní části, tak v bocích. Stoka je poškozena prasklinou v klenbě, dno stoky, 

keramické žlábky jsou částečně opotřebené, chybí pojivo mezi žlábky a bočnicemi.  

V šachtě Š2 se připojuje odlehčovací stoka z šachty Š2a. Stoka je ve špatném 

technickém stavu, má řadu prasklin, z hlediska geofyzikálního průzkumu se v okolí nachází 

volné prostory (Obr. č. 2). 

Ve staničení 137m je otvor v boku stoky, chybí cca 0,5 m 2 zdiva, za zdivem je kaverna. 

Směrem po toku ke spojné komoře je zdivo ve dně silně narušeno, pojivo zcela chybí.  

Ve staničení 140-320m  je stoka porušena pouze na dně. Žlábky jsou vymleté včetně 

několika řad cihel nad žlabem. V rozdělovací komoře chybí za přelivnou hranou žlábek  a ve 

dně je kaverna. V rozdělovací komoře byly také zjištěny volné prostory za ostěním komory.  

Ve staničení 383m je ve dně stoky a částečně v boku kaverna, zdivo stoky zcela chybí. 

Voda proudí za konstrukcí stoky.   

Ve staničení 394 – 565m  jsou vymleté žlábky včetně několika řad cihel (Obr. č. 3).“ [5] 

Z těchto závěrů je jasně patrné, že stávající stav byl zcela nevyhovující a štola musela 

být v co nejbližší době opravena. Proti záměrům investora navíc hrál i čas, jelikož při každém 

dešti se štola zaplavila, což znamenalo další vyplavování materiálu, vymílání dutin a celkově 

ohrožovalo statickou stabilitu štoly. 
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Obr. č. 2 – chybějící cihly a spárování v Š. 2, foto: archiv autora 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 – chybějící první řada cihel ve stávající stoce, foto: archiv autora                         
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3. Geologická a hydrogeologická situace 

3.1 Geologie 

V roce 2013 provedla firma Inset s.r.o. geologickou rešerši, jejíž výsledky budu v této 

kapitole prezentovat. Na přiloženém obrázku uvádím typické příklady geologické skladby 

v podélném řezu s ohledem na umístění v rámci stavby (Obr. č. 4). 

Geologická skladba v trase sběrače se příliš nemění a její skladba je zhruba následující: 

Skalní podloží 

Skalní podloží v trase holešovického sběrače je tvořeno ordovickými horninami 

dobrotivského souvrství.  

Tyto horniny jsou překryty různými vrstvami kvartérních sedimentů. Nejčastěji se jedná o 

fluviální sedimenty a to zejména v dolní části sběrače (okolí OK – 1), které zde usadila 

Vltava.  

 Ordovické horniny 

Jsou tvořeny sedimenty šáreckého a dobrotivského souvrství. Ordovické sedimenty jsou 

součástí marinní sedimentace pražské pánve. Při sedimentaci dobrotivského souvrství došlo 

k prohloubení pánve a vznikaly sedimentární horniny ve facii černých břidlic. Vrstevní 

plochy ordovických hornin mají jižní orientaci tj. v rozmezí hodnot 160° - 190°, úklon 

vrstevních ploch je 35° - 55°. 

 Dobrotivského souvrství 

Toto souvrství se v trase holešovického sběrače nachází v metráži 50 až 1426 metrů. Střídají 

se v něm vrstvy černé jílovité břidlice a vrstvy prachovců a pískovců. Se sílící vulkanickou 

činností mají flyšovitý charakter. 

 Pokryvné útvary 

Ve staničení 0 – 1530 metrů převládají kvartérní sedimenty. Na začátku sběrače se setkáváme 

nejčastěji s hrubozrnnými fluviálními sedimenty. Dále pak splachové sedimenty místních 

vodotečí se spojením gravitační činnosti. V celém rozsahu sběrače se také nacházejí 

antropogenní  sedimenty – navážky. 
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Fluviální sedimenty uložené Vltavou jsou součástí veltruské terasy. Složení je nejčastěji 

štěrkopískové. Štěrky jsou žlutošedé s valouny od 5 do 20 centimetrů. Štěrkovou výplň tvoří 

hrubozrnný písek. V tomto štěrkopísku můžeme nalézt laminy jemnozrnnějších sedimentů 

písku a jílu. Tyto fluviální sedimenty tvoří podloží holešovického sběrače ve staničení štoly 0 

– 100 metrů. 

Splachové sedimenty jsou uloženiny lokálních a periodických vodotečí. Nejčastěji nemají 

plošný rozsah, spíše vyplňují údolí nebo se nacházejí na úpatích svahů, nicméně zde zasahují 

do téměř celé trasy holešovického sběrače. Lze je označit jako deluvio – fluviální a na jejich 

vzniku hrála významnou roli gravitace. Splachové sedimenty v trase sběrače jsou jemnozrnné 

a hrubozrnné.  Jemnozrnné sedimenty se zde nejčastěji vyskytují jako hlíny písčité, slídnaté. 

Mají pevnou konzistenci a ojediněle obsahují valouny křemene a úlomky břidlice. 

Písčité splachové sedimenty jsou silně hlinité a jílovité písky tmavě žlutohnědé barvy. 

Obsahují valouny křemene a střípky břidlice.  

Deluviální sedimenty se nacházejí v horní části sběrače (staničení 725 – 935 metrů), nicméně 

do trasy štoly nezasahují. Vyskytují se jako jíly písčité, černošedé barvy. Obsahují velké 

množství střípků břidlic a úlomků křemence až do velikosti 10 centimetrů.  

Antropogenní sedimenty, tvořené navážkami, nalézáme v celé trase holešovického sběrače. 

Tyto sedimenty jsou složeny z nejrůznějších druhů hlíny (obsahující úlomky cihel, příměsi 

škváry či štěrku). Obsah cihel a škváry se v celé trase různě mění. Na začátku trasy (staničení 

0 – 130 metrů) je pod výše popsanou vrstvou navážek uložená vytěžená zemina. Jedná se o 

zeminu bez zjevných antropogenních složek. Nejčastěji má charakter hlíny písčité se střípky a 

roubíky břidlice, ojediněle s valouny křemene. [1] 
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Obr. č. 4 – Názorné ukázky geologické skladby ( T.Š.5, 11, 17) 

Na základě výsledků IG průzkumu jsem pomocí směrných normových charakteristik stanovil 

orientační hodnoty důležitých vlastností jednotlivých vrstev tvořících podloží (Tab. č. 2). Jako 

výchozí zdroj jsem použil již neplatnou normu ČSN 73 1001. 

Zemina (hornina) Obj. hmotnost 

(kg/m3) 

Úhel vnitřního tření (°) Edef (MPa) Cef (kPa) 

G-F 1900 30-35 80-90 0 

MS 1800 24-29 5-8 8-16 

navážky 1900 24 8-10 10 

Zvětralá břidlice 2200 30 40 28 

GC 1950 28-32 40-60 2-10 

SM 1800 28-30 5-15 0-10 

SC 1850 26-28 4-12 4-12 

Tab. č. 2 – Orientační vlastnosti hornin a zemin v trase štoly 
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3.2 Hydrogeologie 

Hladina podzemní vody byla zdokumentována v celém průběhu holešovického sběrače. 

Podzemní voda se vyskytuje v průlinovém kolektoru, jehož úroveň kolísá od 2,5 do 8,0 metrů 

pod povrchem a nezasahuje do vrstev navážek. Míru zvodnění a ražnost popisuji v tab. č. 3. 

Hydraulická vodivost je v hlínách písčitých 1.10 8 m/s a v píscích hlinitých 1.10 6 m/s. [1] 

 

 Úsek  Ražnost 

Míra zvodnění OK1 - T.Š.2 20% II. 80% I.  

SK2 - T.Š.3 20% II. 80% I.  Mokrá 

Š9 - T.Š. 10 20% II. 80% I.  Mokrá 

T.Š.13 - T.Š. 14 30% II. 70%. I Mokrá 

T.Š.14 - Š. 14 20% II. 80% I.  Mokrá 

T.Š.15 - Š.15 20% II. 80% I.  Mokrá 
Š.18 - KONEC 

RAŽBY 20% II. 80% I.  Mokrá 
KONEC RAŽBY - T.Š. 

18a 20% II. 80% I.  Mokrá 

T.Š.18a - SK 19 20% II. 80% I.  Mokrá 

SK2 - ŠB 20% II. 80% I.  Mokrá 
Tabulka č.3. – ukázka ražnosti a míry zvodnění na jednotlivých úsecích 
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4. Projekt nové odvodňovací štoly 

Celý projekt opravy můžeme rozdělit na kompletní přeražbu a sanaci stávající stoky. 

První část se vztahuje na úseky, které byly velmi poškozeny a v rámci opravy musely být 

zbourány (přeraženy). V těchto úsecích byla stoka zcela nově vyzděna. Takto opravené úseky 

z celkového pohledu provedených prací představují asi 47 procent.  

Postup prací při rekonstrukci byl následující:  

- Přeražba (technologický postup je zpracován samostatně v kapitole č. 5) 

- Betonáž podkladního betonu (Obr. č. 5), Cemix C 25/30 

- Položení čedičového žlabu (Obr. č. 6), Ergelit SBM, Ergelit KS1 

- Zalévání prostoru „za“žlabem směsí Betosan 

- Instalace bočnic a bočnicových kotev 

- Vyzdění nadezdívky z kyselinovzdorných cihel + obsypání zavlhlým betonem  

- Zdění klenby – pomocí dřevěného bednění a kombinace plných a klínových cihel 

(Obr. č. 7) 

- Zalití prostoru mezi výztuží a štolou popílkocementovou směsí 
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Obr. č. 5 – Betonáž podkladního betonu (C 25/30),        Obr. č. 6 -  Položení čedičového žlabu, foto:archiv 

foto: archiv autora                                                           autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Obr. č. 7 – zdění nadezdívky (v pozadí zdění klenby), foto: archiv autora  

 

Druhá část (nazývaná sanace) se vztahuje na místa, kde poškození nebylo tak kritické jako 

v jiných úsecích (Obr. č. 8). Zde došlo k výměně čedičového žlabu a prvních řad cihel nad 

žlabem (nejvíce namáhané místo). V rámci této opravy rovněž došlo k přespárování starých 

spár a zainjektování  prostoru za ostěním štoly (viz kapitola č. 6. „Injektáže“). 
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 Obr. č. 8 – Rozdíl mezi výměnou žlábku a přeražbou stoky 
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5. Návrh postupu ražby v lichoběžníkovém profilu 

Proces budování štoly spočívá ve vyhloubení přístupových šachet a poté v samotném ražení 

horizontálních úseků. V této kapitole se budu věnovat oběma postupům.  

Pro budování těžních šachet byla použita důlní ocelová výztuž K21 a ocelové pažnice union. 

V rámci spolupůsobení rámů, pažnic a soustavy podložek a klínů se jedná o pažení hnané 

(Obr. č. 9). Do hloubky 1,5 metrů se výkopové práce musely vykonávat ručně a to pro ověření 

vedení inženýrských sítí. V případě, že síť vedla skrz budovanou šachtu, byla náležitě 

označena a vyvedena po ostění šachty. Standardní vzdálenost jednotlivých ocelových rámů 

byla 800mm a všechny rámy byly navzájem spojeny ocelovými rozpínkami. Na ohlubni 

všech těžních šachet byla vybetonována okopová hrana (min. výška 0,3 m) chránící jámu před 

přítoky povrchové vody a zároveň proti nechtěnému pádu osob do jámy. Součástí návrhu bylo 

ocelové zábradlí výšky 1100mm a lezní oddělení opatřené bezpečnostním košem. 

 

 Obr. č. 9 – Postup hloubení těžní šachty, foto: archiv autora 

Nultý rám byl svařen z profilu I 220 a na všech čtyřech rozích byl tento rám zabetonován do 

betonového lože (viz. Obr. č. 10).  Na dně každé šachty byla vybudována čerpací jímka o 
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rozměrech 0,5x0,5x0,5 metrů pro svádění a čerpání vody. [1] Převádění vod v již vyhloubené 

šachtě bylo prováděno soustavou vyzděných zábran ve štole, které zachytávaly vodu a 

pomocí hadic a čerpadel byly vody převáděny za budovaný úsek. Nevýhodou tohoto 

převádění vod byl problém se zanášením čerpadel pevnými částmi, kdy každé zanesení 

znamenalo okamžité přelití zábrany a lokální zatopení pracovního prostoru až do momentu 

vytažení, vyčištění a opětovného umístění čerpadla.  

Obr. č. 10 – Nultý rám   

Vzhledem k povaze, umístění a stavu stoky bylo rozhodnuto o přeražbě konvenčním 

(hornickým) způsobem. Na základě zkušeností a velikosti tvaru stoky byly navrženy ocelové 

rámy velikostí LB4 – LB7. Takovýto rám se skládá ze dvou stojek, kde se síly do počvy 

přenášejí přes U profil, dále jedním kusem roviny a čtyřmi třmeny (viz. Obr. č. 11). Na 

základě projektantova povolení se spodní U profil zaměnil za ocelové patky navařené na 

každou stojku. Délka jednoho záběru při ražbě byla projektantem stanovena na 70 centimetrů, 

přičemž při zlepšených geologických podmínkách se tento záběr mohl prodloužit na 100 

centimetrů. Tímto postupem se při dobrých pracovních podmínkách dosahovalo výkonu dvou 

postupů za směnu. Větrání bylo zajištěno lutnovým tahem DN 200 milimetrů, přičemž za 

vhodných atmosférických podmínek jej zajišťoval přirozený větrný proud. Pažení bylo 

realizováno pomocí ocelových pažnic union délky 200 centimetrů, které se předrážely vždy 

130 centimetrů před a nad čelbu. Tímto způsobem pažení bylo zajištěno, že se jednotlivé 

plechy v horninovém prostředí překrývaly a stabilizovaly tak ražené dílo. Mezi každé dva 
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rámy se vždy vkládaly rozpínky z ocelových pásů PL70/7mm.[1] V poslední fázi byl vždy 

nový postup zastříkán stříkaným betonem s vloženou kari sítí a to z důvodu stability díla a 

také kvůli případnému zatopení, které by mohlo znamenat podemletí a sednutí rámů. Rovněž 

byla vybetonována počva do tl. 100 milimetrů a zastříkány i rámy (vždy do výšky 100 

centimetrů od počvy). Na rámy byly také umístěny konvergenční body, viz kapitola č. 7 

„Geotechnický monitoring“.  

  

Obr. č. 11 – Vzorový příčný řez ražbou 

5.1 Postup prací při ražbě 

Ražba nového profilu byla prováděna postupně s využitím konvenčních postupů.  Jedná se o 

klasickou, cyklickou ražbu, jejíž hlavní operace jsou: ražba + demolice stávající stoky, těžba a 

montáž rámu. Při ražbě v takto malých profilech (viz tab. č. 4), bylo potřeba volit vhodnou 

mechanizaci pro jednotlivé operace. Při ražbě bylo použito následné strojní vybavení:  

- Rozpojení horniny – traktorbagr Wacker Neuson 803 (Obr. č. 12), při rozpojení byla 

rozpojena jak hornina, tak stávající stoka 
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- Nakládání a odvoz materiálu – dumper Wacker Neuson DT 08 (Obr. č. 13), nakládání 

pomocí lžíce umístěné na dumperu, odvoz materiálu do těžní jámy odkud byl pomocí 

vaničky nebo drapáku těžen a ukládán do vany – jeřáb OVJ 75.1  

- Začištění výrubu a příprava na montáž rámu – zámečnické práce, doprava apod. 

- Montáž rámu – šroubování třmenů a rozpínek, zajištění rámu pomocí klínů, vyrovnání 

a zaměření nového rámu 

- Předražení ocelových pažnic (traktorbagr Wacker Neuson DT 08) a příprava na další 

postup 

- Zastříkání stříkaným betonem – počva a rám do 1000mm výšky + výztužní kari síť (B 

500 A - 6/100 – 6/100) 

5.2 Přehled jednotlivých sklonů profilů v ražbě 

Ražený úsek Podélný sklon (%) Tvar profilu ražby Tvar profilu potrubí Profil a plocha 

výrubu 

T.Š.2 – O.K.1 1,3 lichoběžníkový Vejčitý 1200/2000 LB7/7,26m2 

T.Š.3 – S.K. 2 0,9 lichoběžníkový Vejčitý 1000/1750 LB5/5,81m2 

Š.9 – T.Š. 10 2,7 lichoběžníkový Vejčitý 900/1600 LB5/5,81m2 

T.Š.13 – Š. 14 5 lichoběžníkový Vejčitý 800/1430 LB4/4,64m2 

T.Š.15 – Š.15 5 lichoběžníkový Vejčitý 800/1430 LB4/4,64m2 

T.Š.18– T.Š.18a 5 lichoběžníkový Vejčitý 800/1430 LB4/4,64m2 

T.Š.18a– S.K.19 5 lichoběžníkový Vejčitý 800/1430 LB4/4,64m2 

S.K.2 – Š.B. 2 lichoběžníkový Vejčitý 800/1430 LB4/4,64m2 

    Tab. č. 4 –přehled jednotlivých sklonů a profilů 
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Obr. č. 12 – WN 803 foto: archiv autora                                  Obr. č. 13 - DT08 foto: archiv autora 
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6. Injektáže 

V průběhu stavby byly na jednotlivých úsecích prováděny sanační injektáže. Zatím co 

s injektážemi ze stávající štoly se počítalo již od prvotního mapování poškození, injektáže 

z ražby byly prováděny až po zjištění historických nadvýlomů. Veškeré injektáže byly vždy 

zapsány do injektážního deníku (Obr. č. 14). Postup injektáží je uveden v následnících 

kapitolách, včetně návrhu alternativních metod (materiálů).  

6.1 Historické nadvýlomy 

Historický nadvýlom představoval velice vážný problém, protože v danou situaci ohrožoval 

jak přímo životy pracovníků v podzemí (obvykle bývá spojen s „vysypáním“ čelby) tak 

teoreticky životy nic netušících lidí pohybujících se na povrchu. Problém byl o to palčivější, 

že k poměrně velkému odhalení nadvýlomů došlo při křižování ulice V Holešovičkách, po 

které jakožto po klíčové silnici ve městě denně projedou tisíce nákladních automobilů. 

V tomto případě bylo nutno okamžitě ukončit ražbu a začít nadvýlom sanovat a to systémem 

nepřetržité injektáže.  

6.2 Postup injektážních prací při ražbě 

Při provádění sanačních injektáží byl předepsaný následující technologický postup: 

- Při zjištění nadvýlomu byl vždy co nejdříve odklizen případný zával a nadvýlom 

zajištěn předrážením union plechů. 

- Prostor mezi jednotlivými plechy byl vycpán dřevitou vatou popř. dotěsněn montážní 

pěnou. 

- Do takto připraveného pažení bylo pomocí autogenu vypáleno 3 – 5 injektážních 

otvorů (podle velikosti nadvýlomu). 

- Těmito otvory byly protaženy injektážní tyče a byly utěsněny kolem vypáleného 

otvoru. 

- Přes jednu z tyčí se začalo injektovat, ostatní sloužily jako odvzdušňovací popř. jako 

injektážní v případě ucpání injektážní tyče. 

- Injektáž byla považována za dokončenou v momentě, kdy z některé z kontrolních tyčí 

začala vytékat injektážní směs. 

Tímto postupem bylo dosaženo vyplnění volného prostoru tak, že již nepředstavoval žádné 

nebezpečí. V tomto případě injektážní médium tvořila cementová směs a injektáž byla 
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prováděna strojem IBO – REP. Objem injektované směsi závisel na velikosti nadvýlomu, 

běžně však bylo proinjektováno několik jednotek až desítek tun směsi. 

6.3 Postup injektáže v původní štole 

Injektáže byly prováděny na místech, které byly předem vyhodnoceny jako nejrizikovější na 

základě georadarového průzkumu. Jednalo se v zásadě o místa kolem spojných komor či 

přístupových šachet. Injektáže byly koncipovány jako výplňové, tzn. vhánění injektážní směsi 

pod relativně nízkým tlakem až do momentu zvyšování hodnoty tlaku na barometru, 

popřípadě do okamžiku vytékání směsi z ostatních vrtů (Obr. č. 15). Tímto způsobem bylo 

zabráněno deformování horninového prostředí za ostěním stoky, což by mohlo mít negativní 

vliv jak na sedání vozovky nad stavbou, tak na stoku samotnou v případě proudění vody. 

Injektáže byly prováděny stroji IBO – REP a Aliva. Při těchto injektážích se spotřeba směsi 

pohybovala v desítkách, maximálně stovkách kilogramů na sanované místo. Vlivem 

rozmanitosti umístění a velikosti jednotlivých dutin však nebylo možné spotřebu na vrt nijak 

předpokládat.  

Pracovní postup při injektážích ze stávající stoky: 

- Vyznačení, vrtání a osazení injektážních pakrů 

- Příprava injektáže – natažení hadic, příprava stroje 

- Injektáž – míchání směsi ve stroji, doprava, kontrola tlaku 

- Ukončení injektáže – zvýšení tlaku, odpojení hadice z pakru, injektáž dalšího vrtu 
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Obr. č. 14 – Vzor injektážního deníku (ke každému vrtu se vyplňuje hmotnost injektované směsi)  

 

 

Obr. č. 15 – Schéma injektážích vrtů v podélném řezu štolou 
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7. Geotechnický monitoring 

Velmi důležitým úkolem, při provádění ražených podzemních staveb, je správné využití 

geotechnického monitoringu. V případě dnešních staveb, kdy je velice často používána nová 

rakouská tunelovací metoda, je monitoring nezbytný a často klíčový pro úspěšné vyřešení 

projektu. Veškerá měření na této stavbě zajišťovala společnost Inset s.r.o. 

7.1 Měření konvergencí na povrchu 

Před začátkem hloubení prvních těžních šachet byla provedena podrobná pasportizace všech 

objektů v trase stavby, na které by účinky výstavby mohly mít negativní vliv. 

Jednalo se především o: 

- Oplocení budov 

- Budovy samotné 

- Podchod pod silnicí a přístupové schodiště 

- Poruchy obrubníků 

- Zdokumentování stavu městského mobiliáře (pouliční osvětlení, zastávky, zábradlí, 

dopravní značky) 

- Místa poklesů (tvorba louží při dešti) 

- Inženýrské sítě (trasu sběrače kříží kolektor apod.) 

Sledování deformací povrchových objektů bylo prováděno soustavou geodetických bodů, 

přičemž výchozím bodem byl vždy bod pevně umístěný, jehož výška byla považována za 

relativní nulu. Takovýmto ideálním bodem byl bod státní nivelace. Metodou přesné nivelace 

(max. 0,5mm odchylky) bylo pravidelně se opakujícím měřením zaznamenáno množství 

hodnot, jejíchž vynesení do tabulek a grafů jasně určovalo deformace na měřených objektech 

(příklad výstupu z měření na objektu č. P21-1 je uvedeno na Obr. č. 16). [1] Je rovněž 

důležité říct, že již po zjištění havarijního stavu stoky zde byly nainstalovány konvergenční 

profily pro sledování změn. Tato měření byla určující pro rozhodnutí o rozsahu injektáží a 

jejich výsledky dále navazovaly na monitoring během realizace stavby. 

Četnost měření: 

- Nulové měření (před zahájením stavby) 

- Během ražeb (3x týdně, po dokončení ražeb 1x týdně) 

- Četnost měření musela být sladěna s měřením na konvergenčních profilech 
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- Předpoklad: 10 měření na profil 

Limitní hodnoty: 

- 0 – 10 mm – předpokládaná hodnota – žádná opatření 

- 10 – 17 mm – vyšší hodnota, nicméně v přijatelných mezích, při dosažení těchto 

hodnot bylo nutné zintenzivnit měření a zvýšit pozornost při měření ostatních hodnot 

- Nad 17 mm – hodnoty překračující teoretické předpoklady, bylo nutné provést 

opatření k okamžitému zastavení klesání 

 

Opatření při dosažení nepříznivých hodnot: 

Tato opatření vycházejí z obecně platných zásad, jednalo se především o: 

- Kontrolu zajištění kontaktu pažení x hornina + kontrolu správné aktivace a dimenze 

výztuže 

- Zesílení prvků výztuže 

- Zkrácení postupu s včasnou stabilizací výrubu 

Zvýšení četnosti měření, přidání konvergenčních profilů apod.[1] 

 

Obr. č. 16 – Výstup měření sedání objektu P21 – 1 na povrchu, zdroj: Inset s.r.o. 
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7.2 Nivelační měření šachet 

Na každý ohlubňový rám byly umístěny 4 nivelační body (celkem 60 bodů) a měření 

probíhala pomocí metody velmi přesné nivelace (Obr. č. 17). 

 Rozsah četnosti měření byl: 

- Při hloubení 1 x za 7 dní  

- Při dohloubení 2 x za měsíc 

Limitní hodnoty při nivelačním měření šachet: 

0 – 7 mm – předpokládaná hodnota 

7 – 10 mm – zvýšená pozornost – obdobně jako u měření povrchu 

Nad 10 mm – hodnoty překračující teoretické předpoklady 

Opatření při zjištění nepříznivých výsledků:  

- Svislé převázání rámů v rozích šachty 

- Betonáž dna šachty 

- Zesílení konstrukce šachty 

- Stříkaný beton SB 25 + 1x síť do líce rámu [1] 

Během stavby obdobného, Proseckého sběrače došlo právě k narušení stability šachty a 

k jejímu zhroucení. Vyšetřováním této havárie, při které naštěstí nikdo nebyl zraněn, bylo 

zjištěno, že přítoky vody po přívalovém dešti vyplavily velké množství písku, který v tomto 

místě tvoří podloží. Celá šachta musela být znova vyhloubena a zastříkána po celé výšce 

stříkaným betonem. Vzniklé poklesové kotliny byly vyplněny betonem. 
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Obr. č. 17 -  Výsledek nivelačního měření T.Š. 2a, zdroj: Inset s.r.o.  

7.3 Geodetická měření konvergenčních profilů v ražbě 

Každý konvergenční profil představoval soustavu tří bodů umístěných v určitém staničení 

ražby, přičemž jeden z nich se vždy nacházel v klenbě (stropě). Spojnice těchto bodů tvořily 

symetrický n – úhelník, na kterém probíhala samotná měření (Obr. č. 18). Měření probíhala 

pomocí konvergenčního pásma se zabudovaným siloměrem a mikrometrem, popřípadě 

pomocí totální stanice. Požadovaná přesnost měření byla 0,05mm. Veškerá naměřená data 

byla vztažena k prvnímu (nultému) měření a dále softwarově zpracována (Obr. č. 19). Po 

vynesení dat do tabulek, popř. grafu s časovou osou bylo možno stanovit největší posuny 

měřených bodů. Pro sledování vertikálních posunů celého profilu byly stropní body sledovány 

nivelačním měřením z pevného bodu na povrchu. 

Rozsah měření: 

- 3 bodové profily 

- Celkem 23 profilů  

Předpokládaná četnost měření: 10 x na jeden profil 

Nulté měření proběhlo vždy max. 2 hodiny po vyražení 
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Následující měření: po 6,18 a 36 hodinách, dále pak 3.,5.,8.,12.,16. a 20. den od nultého 

měření 

Limitní hodnoty: 

0 - 5 mm – předpokládaná hodnota 

5 – 12 mm – vyšší hodnota, stále však v mezích, bylo nutné vložit měření navíc a zvýšit 

pozornost při měření 

Nad 12 mm – stav překračující teoretické předpoklady, bylo nutné provést opatření 

k zastavení procesu změn 

Opatření při zjištění nepříznivých výsledků při měření kolmo na osu díla: 

- Zesílení provizorního ostění 

- Vložení mezilehlého rámu 

- Instalace průběžných vodorovných ztužujících prvků z důlní výztuže v klenbě 

profilu.[1] 

 

 

    
Obr. č. 18 -  Schéma konvergenčního profilu 
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Obr. č. 19 - výsledky měření v konvergenčním profilu ražby, barevně jsou označeny jednotlivé spojnice 

bodů, zdroj: Inset s.r.o. 

7.4 Ostatní měření 

Ostatní měření během výstavby: 

- Měření během injektáží 

- Měření během výměny žlábku 

Měření během injektáží představovalo použití měřící rozpěrné tyče, která se během injektáží 

umísťovala jak v horizontálním tak vertikálním směru (na základě právě injektovaných vrtů). 

Tímto měřením byly měřeny deformace štoly působením injektážní směsi na ostění štoly.  

Měřením během výměny žlábku rozumíme měření na již zavedených konvergenčních 

profilech. Četnost měření byla stanovena na max. 5 měření na každém profilu, jelikož výměna 

žlábku nepředstavuje taková rizika jako ražba štoly.  

Závěrem kapitoly o geotechnickém monitoringu bych chtěl uvést, že mezi metody 

elementárního monitoringu můžeme počítat i vizuální monitoring výrubu směnovým mistrem 

popřípadě stavbyvedoucím. Tento pracovník po dobu ražeb vedl geologický deník, do kterého 

zaznamenával především tyto údaje: 

- Petrografický popis s nákresem čelby, popř. fotodokumentací 

- Směr a sklon hlavních diskontinuit – vrstvy, pukliny, poruchy apod. 

- Kvalita a geneze ploch diskontinuity 

- Přítoky podzemní vody (přítok, soustředěnost apod.) 
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Výsledky z tohoto deníku závodní v případě změn předával báňskému projektantovi, který 

rozhodoval o případných úpravách v monitoringu nebo v samotné technologii provádění 

stavby.[1] 
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8. Alternativní metody ražby, opravy a injektáží 

8.1 Alternativní metody ražby 

S ohledem na tvar, konstrukci a požadavky investora můžeme podle Přehledu bezvýkopových 

metod výstavby podzemních vedení (dle ČSN EN 12 889/2001) vynechat téměř všechny 

metody bez obsluhy na čelbě až na mikrotunelování s rozrušováním potrubí. Moderní vývoj 

této metody sice umožňuje razit i průměry větší než DN = 1000mm, nicméně kruhový profil 

není pro následné zdění stoky ideální.[6] V každém případě by se muselo jednat o tunelování 

s hydraulickou dopravou materiálu. Podobný problém by nastal i u použití štítu, navíc obě 

tato zařízení by pravděpodobně nemohla být na konci každé směny demontována pro případ 

zatopení štoly resp. při každém sebemenším dešti. Konvenční ražba proto vychází jako jediné, 

reálně možné řešení přeražby stávající stoky za plného provozu, bez ohledu na použitou 

mechanizaci. 

8.2 Alternativní metody opravy stoky 

V dnešní době se můžeme setkat s velice širokou škálou možností opravy podzemního vedení 

a to jak při lokálním, tak celoplošném porušení štoly. 

Jako první bych uvedl metodu těsnění s použitím vnitřních manžet. Tato metoda může být 

aplikována na vedení různých tvarů profilu až po DN = 3000mm. Manžeta bývá obvykle 

z neoprenu (výjimečně z teflonu) a do těsněného průřezu se umisťuje ručně. Pomocí 

hydraulického nebo pneumatického zařízení je přitlačována ke stávající stoce a zajištěna 

rozpěrnými objímkami.  

Další metodou je injektáž kanálgelu. Jedná se o dvousložkovou směs na bázi vodního skla a 

hygienicky nezávadného anorganického aditiva. Tato směs se injektuje za ostění a tím 

utěsňuje spáry. Metoda se však doporučuje pro DN 50 až 600, jelikož při větších profilech 

značně stoupají náklady na směs. Proto ji v rámci dané stavby považuji za nepřijatelnou. 

Zajímavé jsou metody založené na principu zatahování rukávců do stávající štoly (hadicový 

relining). Nejčastěji jsou používány rukávy z geotextilií na bázi umělých vláken. Rozdíl mezi 

metodami je pak často dán způsobem přichycení rukávce na ostění štoly. Mezi často 

používané zástupce této metody patří: Insituform a metoda Phoenix. 

V česku se od 2. poloviny 70. let minulého století také používají sklolaminátové výstelky. 

Mezi jejich hlavní výhody jednoznačně patří nízký hydraulický odpor, malá hmotnost a velká 
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odolnost proti chemické agresivitě. Ve prospěch těchto dílců rovněž hraje i fakt, že po 

zmonolitnění se stávající stokou přebírají nosnou (statickou funkci) a tak jsou schopny 

výrazně prodloužit životnost stoky (každý díl má na svém rubu zalaminovány pruty 

betonářské oceli a distanční trny, jež jsou zality cementovou maltou). Jedinou zjištěnou 

nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady. Tato metoda je nejvíce používána ve Vídni, kde 

jsou staré vejčité stoky rozšířené podobně jako v Praze. [6] 

8.3 Alternativní metody injektáží 

Jak již bylo uvedeno, na veškeré prováděné injektážní práce byly použity materiály na bázi 

cementu (pytlovaný cement, injektostop). Pro zainjektování štoly ovšem bylo možno využít i 

jedno či více složkové chemické směsi. Směsi určené pro injektáže sběračů se vyznačují 

vysokou schopností pronikání do horninového prostředí, schopností měnit (zvětšovat) svůj 

objem a také různými specifickými vlastnostmi každé z nich (rozpustnost ve vodě, viskozita, 

bobtnavost apod.). Proti užití chemických injektáží hovoří jejich poměrně vysoká cena, která 

se na druhou stranu může vykompenzovat mnohem menším množstvím použité směsi. 

Důležitým faktorem platícím obecně v podzemním stavitelství je také zdravotní nezávadnost 

injektážní směsi. 

Mezi nejčastěji používané směsi používané pro injektáže stok mohu uvést: akrylové 

injektážní pryskyřice (Rascoflex, Hydrogel 2000), polyuretanové pryskyřice (CarboTech, 

BEVESAL – BEVECAT, SPESAN), epoxidové injektážní pryskyřice a silikátové injektážní 

pryskyřice.[6] 
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9. Závěr 

Obsahem práce bylo objasnit příčiny a proces budování nové odvodňovací štoly, respektive 

opravu stávajících úseků. 

V práci jsem se postupně věnoval historii pražského kanalizačního systému (od prvních stok 

až po současný stav celé sítě). Zároveň jsem zmínil starou i novou čistírnu odpadních vod. 

Dále jsem popsal umístění sběrače a důvody k jeho opravě. 

V další kapitole jsem informoval o geologických a hydrogeologických podmínkách, které při 

stavbě každé podzemní stavby hrají důležitou roli a ovlivňují projekt i realizaci stavby. 

Pomocí směrných normových charakteristik jsem určil důležité parametry jednotlivých vrstev 

tvořících geologické prostředí. 

Na základě výše popsaných okolností byly popsány technické parametry tykající se samotné 

realizace oprav. Definoval jsem rozdíl mezi novým vyzděním štoly a její sanací. Věnoval 

jsem se také prováděcí technologii a používaným materiálům. Jednotlivé kroky jsem doplnil o 

ilustrační obrázky. 

Důležitým tématem byl návrh postupu ražby. Část této kapitoly jsem věnoval technologii 

hloubení těžních šachet a v další jsem informoval o ražení horizontálních štol. Detailně byly 

popsány veškeré důležité parametry ražby, což jsem také doplnil obrázky a přehledem 

použitých profilů. 

Další klíčovou oblastí při sanaci byly injektáže. Byl definován rozdíl mezi injektážemi při 

ražbě a ve stávající stoce. Tuto odlišnost jsem také doplnil technologickými postupy pro oba 

případy. Na obrázcích jsem popsal injektážní schéma a vzor injektážního deníku. 

Nezbytnou součásti ražeb byl monitoring. Celé téma geotechnického monitoringu bylo 

rozděleno na jednotlivé celky (měření na povrchu, nivelace šachet a měření konvergencí ve 

štole). Tyto hlavní celky pak byly doplněny o další prováděná měření a také o ilustrační grafy, 

které reprezentovaly naměřené hodnoty.  

V poslední kapitole byly popsány (navrženy) alternativní metody prováděných činností. Na 

základě dostupných zdrojů byly vybrány technologie, které by bylo možné v rámci 

popisované stavby použít a byly porovnány jejich výhody či neýhody. 

Jelikož byla stavba dne 15. 4. 2015 předána investorovi, chtěl bych ji v závěru práce 

zhodnotit. Z pohledu finančního objemu a velikosti staveb v podzemním stavitelství si 
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myslím, že se nejednalo o stavbu velkého rozsahu či stavbu vzbuzujícím mediální pozornost, 

nicméně z hlediska geotechniky byla stavba přinejmenším zajímavá.  

Díky nízkému nadloží (což představuje problém samo o sobě) jsme se setkávali se skutečně 

pestrým střídáním geologické skladby (různé druhy navážek apod.). Operativně se musely 

řešit problémy se zatopením, samostatnou kapitolou byl geotechnický monitoring, kdy bylo 

nutné sledovat spoustu faktorů zároveň, aplikoval se stříkaný beton, injektáže, atd.  

Myslím, že i na stavbě relativně malého rozsahu jsme si všichni zainteresovaní užili různé 

situace a významně jsme se poučili ze svých chyb pro další kariérní život. 
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