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NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORŮ METODOU 

MONOJET 200 
 
 
The theme of contribution is introduction of new technology names MONOJET 200 and 
proposal possibility for support of utility tunnel excavation Ostrava – Centrum due creating of 
micropiles sheeting umbrella.  
 
1. ÚVOD 
Principem technologie Monojet 200 je porušení struktury původní zeminy působením paprsku 
injekční směsi s cílem vytvoření válce proinjektované zeminy. Injekční směs je dopravována 
z vysokotlakého čerpadla tlakovou hadicí do vrtacího kladiva, odkud proudí vnitřním otvorem 
injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN k vrtací korunce se speciálními tryskami. 
Injekční směs proniká přes trysky ve vrtací korunce do okolního prostředí, tím je zemina 
rozrušována a zároveň promísená s injekční směsí. Injektáž se provádí současně s vrtáním.  
Ražba kolektoru Centrum bude realizována převážně v podmínkách zvodnělých štěrkopísků, 
případně zčásti ve vrstvách náplavových hlín. S ohledem na situování kolektoru v historickém 
jádru Ostravy byla zvolena varianta výstavby raženého kolektoru, která minimalizuje stavební 
provoz v centru. Pro zajištění stability raženého díla s ohledem na ohrožení povrchových 
objektů a provozu nad kolektorem a s ohledem na bezpečnost práce je projektantem 
uvažováno s realizací ochranného deštníku.  
 
2. POPIS TECHNOLOGIE MONOJET 200 
 
Technologie Monojet 200 je v zásadě obdoba tryskové injektáže – jednoduchého systému 
(jiné označení v literatuře metoda M1) u něhož je injektáž zeminy prováděna cementovou 
směsí bez ochrany paprsku směsi tlakovým vzduchem. Zásadní rozdíl je v použití nižšího 
injekčního tlaku (max 20 MPa) a z tohoto důvodu možnost použití jednoduššího vrtacího a 
injekčního zařízení. 
Základními komponenty pro provádění technologie Monojet 200 jsou: 
- Aktivační míchačka pro přípravu směsi včetně zásobníku směsi a vysokotlaké čerpadlo 

(tlak v hranicích 15 – 20 MPa) – zpravidla bývá spojeno s aktivační míchačkou na 
jednom rámu.  
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VYSOKOTLAKÉ INJEKTÁŽNÍ ČERPADLO FIRMY HÄNY 

- Vrtací zařízení – lafeta případně mobilní vrtací souprava 
Zde navrhujeme použít vrtací soupravy Morath s hydraulickým rotačně příklepným 
levotočivým hydraulickým kladivem, která umožňuje bezproblémovou současnou 
vysokotlakou injektáž přes vrtací kladivo. 
 
 

 
VRTACÍ SOUPRAVA MORATH 



- Vrtné tyče – injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN s korunkou opatřenou 
tryskami, směřovanými pod úhlem 45° zpět. 

 

INJEKČNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTEVNÍ TYČ TITAN S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

Princip technologie Monojet 200 spočívá ve dvou pracovních operacích, které probíhají 
současně - vyvrtání vrtu do požadované hloubky a vysokotlaké injektáže zeminy. Po 
provedené injektáži je možné ponechat pilíř zeminy bez výztuže, případně lze v pilíři 
ponechat injekční tyč TITAN, která dále působí jako výztužný prvek, který zvyšuje únosnost 
proinjektovaného pilíře. Tak lze velmi jednoduchým způsobem reagovat na změnu 
geologických podmínek, aniž by bylo nutno měnit celou technologii. Rychlost otáčení vrtné 
tyče TITAN je 12-16 ot/min, zdvih 2,4 m/min. Injekční tlak je 15 –20 MPa, průměr pilíře 
zpevněné zeminy je 0,4 až 0,6m.  

PRI
NCIP INJEKTÁŽE MONOJET 200 

Ověření technologie Monojet 200 v podmínkách štěrkopískových poloh bylo realizováno ve 
štěrkovně Bohumín s velmi uspokojivými výsledky, což dokumentují následující snímky. 



             
PROINJEKTOVANÉ PILÍŘE ZEMINY ∅∅∅∅  0,35 m 

 
3. NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY METODOU MONOJET 200 STAVBY 

KOLEKTOR CENTRUM OSTRAVA 
 
3.1.Popis kolektoru Centrum v Ostravě – viz. situace kolektoru 
 
Kolektor začíná u podzemních garáží na Prokešově náměstí a pokračuje směrem do centra 
pod ul. Sokolskou až ke tř. 28. října, kde bude naproti budovy VZP centrální vstup do 
kolektoru. Kolektor dále pokračuje pod ul. 28. října na Masarykovo náměstí do komory, kde 
se větví na dvě trasy. Jedna větev vede do jihovýchodního rohu Masarykova náměstí a končí 
na ul. 28. října u Divadla hudby. Druhá větev pokračuje kolem Domu obuvi, Prioru a dále pod 
ul. Zámeckou přes náměstí Dr.E.Beneše, kolmo kříží ul. Nádražní a pod chodníkem kolem 
bývalé kavárny Elektra přechází pod ul. Uměleckou. Dále pokračuje pod Domem umění, pod 
ul. Švabinského a napojuje se na stávající kolektor v ul. Poděbradově. 



 

SITUACE KOLEKTORU 

Situování stavby vychází z požadavku na gravitační odvedení splaškové i dešťové vody 
z centra města a ze snahy vytvořit podmínky pro definitivní úpravu historického jádra 
Ostravy, která by již dále nebyla narušována výkopy pro opravy inženýrských síti. 
Kolektor bude po svém dokončení zajišťovat odvod splaškové i dešťové vody, zásobování 
energiemi a kabelové rozvody telefonu, TV, i datových sítí. Příčný profil kolektorového tělesa 
je navržen tak, aby umožňoval uložit do něj kanalizační potrubí a veškeré další inženýrské sítě 
včetně kabelových rozvodů. Jeho světlý průřez je šířky 2,5 m, výška je proměnlivá do 2,9 m 
do 4,4 m v závislosti na dimenzi kanalizačního potrubí. Celková délka kolektoru – tubus 
včetně komor je 1657,88 m. 
 
3.2. Návrh zajištění předpolí ražby metodou Monojet 200 
 
Pro zajištění nadloží v předpolí ražby je navržena jako jedna z hlavních technologií kroková 
injektáž technologií Monojet 200. S ohledem na hloubku kolektoru pod povrchem (krytí 
kolektoru bude 2,5 až 6 m), geologické podmínky v předpokládané trase díla, účinků 
vyvolaných dopravou, přitížením od okolních objektů a dalších vlivů, jsou navrženy obě dvě 
varianty Monojet 200 tj. s proinjektovanými pilíři zeminy vyztuženými injekčními 
zavrtávacími kotevními tyčemi typu TITAN 30/16 a proinjektovanými pilíři zeminy bez 
výztuže. Navržená technologie eliminuje současně s ohledem na zařazení pracoviště jako 
prostory se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu (SNM 2) hromadění CH4 v prostorách 
kaloty, které vznikají při použití technologie tryskové injektáže. 
Použití zajištění předpolí technologií Monojet 200 s pilíři zeminy vyztuženými injekčními 
zavrtávacími kotevními tyčemi typu TITAN 30/16 je navrženo v kritických úsecích ražby, 
kde bude stabilita raženého díla negativně ovlivňována zejména zvýšeným dopravním 
provozem na povrchu a v úsecích kde bude v důsledku ražby ohrožena stabilita stávajících 



objektů. Úseky ražby se silným dopravním provozem na povrchu jsou Sokolská třída a 
Nádražní ulice, kritické úseky s ohrožením stability objektů pak část Zámecké ulice, 
Umělecká a Jurečkova. Oprávněnost tohoto návrhu byla  potvrzena statickým výpočtem. 
Pro injektáž bude použita rychletuhnoucí injekční směs, která se vyznačuje vysokým 
nárůstem pevnosti. Pevnost. proinjektovaného geokompozitu touto rychle únosnou injekční 
hmotou po 4 hodinách 15 MPa, což plně garantuje bezprostřední  zahájení další ražby  po 
ukončení injektážních prací.  
Pod takto zhotoveným ochranným deštníkem ze zpevněných pilířů zeminy délky 3,5 m 
vyztužených injekčními zavrtávacími kotevními tyčemi typu TITAN 30/16 bude možno 
vyrazit 3 zabírky délky 0,7 m tj. celkem 2,1 metru díla, přičemž překrytí jednotlivých 
ochranných injektážních deštníků bude 1,4 m.  
 

 
V úsecích s velmi nestabilními horninami, pod hladinou podzemní vody a při přechodech 
poruch je navrženo protažení ochranného deštník i na boky díla, až na úroveň počvy 1. lávky. 
V úsecích ražby s vyloučením (nebo omezením) dopravy na povrchu, na pěších zónách tj. pod 
ul. 28. října, na Masarykově náměstí, v části Zámecké a Švabinského je navrženo zajištění 
předpolí díla technologií Monojet 200 z proinjektovaných pilířů zeminy bez výztuže z 
injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu TITAN. Délka jednotlivých proinjektovaných 
pilířů zeminy včetně jejich překrytí je stejná jako u první varianty.  
Takto navržený způsob zajištění předpolí umožňuje velmi plynule reagovat na okamžité 
změny podmínek ražby, ať již protažením ochranného deštníku po bocích díla nebo zesílením 
pilíře ponechanou injekční zavrtávací kotevní tyčí TITAN.  
V daných geologických podmínkách a s ohledem na účinky vyvolaných dopravou, přitížením 
od okolních objektů a dalších vlivů je velmi nebezpečné omezovat navržené stabilizační 
opatření, případně provádět ražbu bez nich, což se potvrdilo při ražbě podzemních děl 
v obdobných podmínkách – havárie pražského kolektoru v ul. Panská a havarie při výstavbě 
metra v Mnichově, kde při vykomínování nadloží spadl do výrubu autobus. 
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