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STABILIZACE PŘEDPOLÍ RA�BY KOLEKTOR CENTRUM 
OSTRAVA Z POHLEDU GENERÁLNÍHO ZHOTOVITELE 

 
 

1. Úvod 
Dlouhé roky diskutovaná a připravovaná stavba � Kolektoru Centrum Ostrava � byla zahájena 
30.1.2003. Generálním zhotovitelem stavby se ve výběrovém řízení organizovaném dle regulí 
ISPA-RIDIC RED BOOK stalo sdru�ení � Ostravské kolektory�. Vedoucí firmou sdru�ení je 
Subterra,a.s., druhým členem  Ingstav Ostrava a.s.. 
Ukončení stavby je plánováno na osmý měsíc roku 2005. V prvním roce výstavby probíhalo 
v zásadě ra�ení horní lávky kolektoru.  Z celkové počtu 1445,9 metrů této ra�by bylo do 
konce roku 2003 vyra�eno 1197  metrů. 
Právě pro fázi ra�by v horní lávce je klíčovou operací stabilizace předpolí díla. Bez ní by se 
nám zproblematizovala vlastní stabilita díla, ale následně by mohly být ohro�eny i budovy 
nacházející se vět�inou v bezprostřední blízkosti. 
      Dosavadní průběh výstavby zcela potvrdil klíčový význam právě této stabilizace předpolí. 
Na druhou stranu nebylo mo�né nalézt univerzální ře�ení vyhovující v�em etapám ra�by. Bylo 
nutno přijímat pru�ná ře�ení v návaznosti na geologické a technické podmínky v dané situaci. 
Dříve ne� budou tyto podmínky a jednotlivé pou�ité metody podrobněji popsány, chtěli 
bychom zdůraznit, �e ra�ení kolektoru stále pokračuje a nechtěli bychom proto z dosavadních 
dílčích zku�eností dělat záva�něj�í závěry.  Celkový komentář ke zvolenému ře�ení bychom 
rádi presentovali na některém pozděj�ím odborném fóru, například na va�em semináři 
v pří�tím roce. 
 
2. Geologické a technické podmínky 
Kolektor je ra�en v historickém centru Ostravy v hloubce cca 10 m pod povrchem. Krytí 
nadlo�í se pohybuje od cca 4,5 m do 6m. Profilem ra�eného kolektoru vět�inou probíhá 
geologické rozhraní mioceních jílů v podlo�í a terciálních �těrkopísků,  které pokračují i do 
nadlo�í. Stabilizace předpolí ra�by se tedy téměř výhradně odehrávala v terciální 
�těrkopískové formaci. Terciální  �těrkopísky jsou v centru Ostravy výrazně zahlíněné a 
ulehlé, co� znesnadňuje penetraci  jakékoliv injektá�ní hmoty, na druhou stranu vykazovaly 
tendenci k náhlé ztrátě stability, a to zejména v případech, kdy se v nadlo�í  nacházely vlo�ky 
navá�ek  a nebo kdy pod netěsným kanalizačním či vodovodním potrubím prosakovala voda a 
vytvářela úseky kaveren či rozvodnění. 
     Z technického hlediska bylo nutno rozli�it úseky tubusu kolektoru se stabilní �ířkou 2,5 m 
a úseky kolektorových komor, kterých bylo na trase celkem 21 různých tvarů i velikostí. 
Kolektorové komory  v�dy znamenaly roz�íření a zvý�ení profilu a často i nutnost  
vybudování odboček i rozrá�ek. To v�e zvy�ovalo nároky na kvalitu zpevnění předpolí. 
     Dal�ím faktorem, který bylo nutno zohlednit byla situace na povrchu. �lo o to rozli�it, kdy 
ra�ba probíhá pod klidnou pě�í zónou v dostatečném odstupu do budov a kdy  např. pod 
ru�nými cestami s tramvajovým či trolejbusovým provozem. Rovně�  bylo třeba brát ohled na 
blízké budovy, zejména na objekty,  které byly označeny jako staticky málo odolné. V�echny 
tyto případy si vy�adovaly pou�ít náročněj�í metodu zpevnění předpolí ra�by a nebo doplnit 
standardní metodu např. zvý�ením počtu vrtů, či injektá�ní hmoty.  
     Základní případy pou�itých metod budou popsány v dal�í části referátu. 
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3. Pou�ité metody 
Chemická injektáž 
Chemická injektá� se na kolektoru aplikovala buďto přes zavrtávací injektá�ní svorníky 
TITAN prům. 32 mm anebo přes zaháněné perforovací tyče prům. 20 mm. Pou�ité injektá�ní 
médium bylo nejčastěji GEOPUR na bázi polyuretanů  a v men�í míře BEVEDAN Bevedol 
rovně� na bázi polyuretanů. Polyuretanové pryskyřice vesměs úspě�ně  pronikaly do 
terciálních  �těrkopísků v rozsahu cca 20-30 cm od injektá�ních tyčí, av�ak dále se nedostaly. 
To určilo rozteče injektá�ních tyčí i jejich počet ve stropě díla. Pou�ívaly se tyče 3-3,5  m 
dlouhé, které vytvářely  injektá�ní de�tník pro tři následné kroky ra�by o délce 70 cm. Dal�í 
výhodou chemické injektá�e byla snadná i rychlá aplikace a rychlá operativnost a flexibilita 
při nasazení, naopak nevýhodou byla ni��í účinnost v jemnozrném prostředí písků či navá�ek. 
 
Cementová injektáž 
Cementová injektá� se aplikovala obdobně ( rozteče, délky zabírek, apod.) jako vý�e zmíněná 
injektá� chemická � tedy přes injektá�ní zavrtávací svorníky � vět�inou typ TITAN prům. 32 
mm. Nevýhoda cementové injektá�e  byla slo�itěj�í aplikace vy�adující vět�í míru vrtání a 
del�í operační časy. Na druhou stranu se mikropilíře  kolem  injektá�ních tyčí ( i kdy� někdy o 
nepříli� velkém průměru) vytvářely v jakémkoliv charakteru nadlo�í.  
 
Mikropilotový deštník 
Zaji�tění předpolí pomocí mikropilotového de�tníku bylo vyu�ito v některých úsecích ra�by 
tubusu pod  trolejovou dopravou a zejména pak s velkým úspěchem pro zaji�tění komory K1, 
která je největ�í komorou v trase kolektoru, navíc se nachází pod vysoce frekventovanou 
kři�ovatkou ulic  Českobratrská a Sokolská. Byly vyu�ity  ocelové mikropiloty  o prům. 200 
mm v délkách 8 m vrtané pod úhlem  15 stupňů po obvodu díla. 
 
Trysková injektáž 
Trysková injektá�  byla vyu�ita pro zaji�tění předpolí ra�by  v komorách K 14, K 7 a K 20 a 
dále pro úsek tubusu kolektoru při podcházení ulice Nádra�ní s tramvajovou dopravou. 
K vyu�ití této stabilizační metody přispěla i skutečnost, �e existovaly obavy o statiku budov 
na povrchu � zejména o budovu Musea na Masarykově náměstí a budovy PVT a Elektra na 
ulici Nádra�ní. Při tryskové injektá�i byly vyu�ity vrty v délkách 8 m, které vytvářely 
tryskové pilíře s prům. 30-50 cm.  Nasazení tryskové injektá�e bylo velmi úspě�né,proto�e �lo 
o jedinou metodu prováděnou na ra�bě kolektoru, která zabezpečila dokonalou souvislou 
stabilizaci nadlo�ních zemin.  Trysková injektá� tak potvrdila i v náročných podmínkách 
proměnlivé geologie v Ostravě své výsadní postavení. Jejímu �ir�ímu vyu�ití při  ra�bě pak 
vedle vy��ích nákladů na provedení zabránila i nevýhoda nutnosti vytvářet tzv. trychtýřový 
tvar ra�eného díla s dopadem na náročnost odtě�ení a mno�ství materiálu při vyztu�ování. 
 
4. Závěr 
Jak bylo řečeno vý�e, autoři se domnívají, �e jakékoliv komentáře  k provádění stabilizace 
předpolí jsou v tuto chvíli předčasné. Lze říci jen tolik, �e vý�e zmíněnými metodami bylo 
vyra�eno v průběhu roku 2003 a začátkem roku 2004 přes 1200 metrů kolektoru. Prováděná 
stabilizace byla sto zaručit postupy ra�by 1-2 m denně na jedné čelbě a eliminovat projevy na 
povrchu na únosné minimum a přesně podle očekávání se stalo v tomto směru pro postup 
výstavby klíčové. 
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