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 STABILIZACE ZEMNÍHO PROSTŘEDÍ NAD  KANALIZAČNÍ 
 SÍTÍ 

  
 
Abstract:  
  Newly established sewerage system was improperly backfilled. After establishing local 
communication among blocks of flats the sink of parts of the road took place. It was necessary 
to stabilize the back filling using cement suspense. Extreme consumption was used when 
realizing grouting.  
        
  
            V průběhu let 1998  až 1999  se v části Prahy 8 – Trója, vybudovalo nové obytné 
sídliště, včetně inženýrských sítí a potřebných kanalizačních řádů. Součástí byla i odpadová 
kanalizace pro splaškové a atmosferické vody. Pokládala se do otevřeného výkopu hloubky  
3 - 6,5 m. Samotná kanalizace je tvořena kameninovými rourami, Ř 30 cm, obbetonovanými .  

  
Zemní prostředí tvoří převážně písčité hlíny tuhé až pevné konzistence. 

  
           Výkopy se zasypávaly původním materiálem, který byl při hloubení skladován 
v blízkosti. Pravděpodobně se nepoužívala vibrace a samotný zásyp byl uskutečněn v zimních 
měsících. 
  
 
            V prostoru nad kanalizačními řády byla následně vybudována pozemní komunikace, 
jejíž vrchní část tvořila zámková dlažba položená do štěrkového lože. Tyto práce se 
uskutečnily v roce 1999. 
  
            V průběhu roku  2000  začaly poklesy zámkové dlažby v řadě míst nad výše uvedenou 
kanalizací. Velikost poklesu se postupně zvětšovala a v roce 2001 dosahovala až několik 
desítek centimetrů. Následně pak došlo k celkové destrukci povrchu vozovky. 
  
            Pro řešení dané situace bylo přistoupeno k realizaci tlakové injektáže cementovou 
suspenzí a to do prostoru nevhodně uskutečněného zásypu. Pro umožnění této injektáže bylo 
nutno odstranit zámkovou dlažbu i části štěrkového lože. Do určeného prostoru se pak 
zarazily perforované ocelové trubky (injektážní sondy o průměru 1´)  a to do  takové hloubky, 
aby jejich konec byl ve vzdálenosti cca 1,5 m nad konstrukcí kanalizačního řádu.  Injektážní 
sondy tvořily řadu situovanou přibližně uprostřed bývalého výkopu s roztečí jednotlivých 
sond cca 1,5 m. 
  
            Do prostoru zásypu se vtlačovala cementová suspenze připravovaná mísícím 
zařízením s příkonem 1,5 kW. Samotné vtlačování zajišťoval čerpací agregát CKM, přes 
vysokotlaké hadice a injektážní uzávěr upevněný na ústí jednotlivých sond. 
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V první fází stabilizačních prací se používala prostá cementová suspenze tvořená 
cementem značky SPC 32,5 R  s vodním součinitelem 1,5 (1,68 hustota směsi). Později 
z důvodu vysoké spotřeby se přidával elektrárenský popílek a to až v množství 20% 
objemových. Provozní tlak injektáže se pohyboval v rozmezí 0 – 10 atp. 
 

Při uskutečňování stabilizačních prací se dosahovalo poměrně vysokých spotřeb 
injektážní hmoty. Jejich množství činilo až 30 % objemu injektovaného prostoru. To svědčilo 
o značně nekvalitně provedeném zásypu. Dále byly pozorovány nepravidelné výtoky 
injektážní hmoty v místech vzdálených až 3 m od vstupní sondy. Pro omezení těchto úniků se 
přistoupilo k přidávání  velice jemné frakce získané z filtrů organizace vyrábějící pálené 
lupky, jež obsahovaly oxid křemičitý. 
 

Účinnost stabilizačních prací byla ověřována penetračními sondami. 
Celkově se výše uvedeným způsobem stabilizovalo 420 bm zásypu nad kanalizačním 

řádem z celkové délky 1.100 bm. Následně se znovu položila zámková dlažba a komunikace 
v současné době sklouží svému účelu. 
 

 


