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OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝSTAVBY 

STARTOVACÍ TĚŽNÍ ŠACHTY Š51, PRO MIKROTUNELOVACÍ ŠTÍT 

ISEKI, S PŘENOSEM TLAČNÉ SÍLY DO ZEMNÍHO MASÍVU PŘES 

TYČOVÉ MIKROPILOTY TITAN 
 

Abstract: 
Předmětná těžní šachta byla realizována v rámci stavby „Rozšíření kanalizačního 

systému města Ostravy – Kanalizační sběrač D – Stará Bělá“. Situována je v úseku šachet  
Š46–Š53 na ul. Smyčkova, realizovaném bezvýkopovou technologií výstavby, 
mikrotunelovacím štítem ISEKI. V době výstavby plnila, těžní šachta Š51, funkci 
obousměrné startovací šachty (Š51–Š48, Š51–Š53). Šachta byla realizována v kruhovém 
profilu proměnného průměru (∅3,3÷4,0), do konečné stavební hloubky 11,15 m. V úrovni dna 
byly realizovány krátké rozrážky ve směru trasy protlaku a přenos tlačné síly do zemního 
masívu byl realizován přes tyčové mikropiloty TITAN. 

 
Úvod 

Předmětná těžní šachta byla realizována v rámci stavby „Rozšíření kanalizačního 
systému města Ostravy – Kanalizační sběrač D – Stará Bělá“. Situována je v úseku šachet  
Š46 – Š53 na ul. Smyčkova, kde je trasa kanalizace vedena místním morfologickým hřbetem, 
v hloubce cca. 4÷10 m pod úrovní terénu. Výstavba předmětného úseku kanalizačního 
sběrače byla provedena firmou Subterra, a.s., bezvýkopovou technologií výstavby, s využitím 
mikrotunelovacího štítu s drtící hlavou (firmy ISEKI). Těžní šachta Š51 plnila funkci 
obousměrné startovací šachty (Š51–Š 48, Š51–Š53) a v def. stavu byla využita pro realizaci 
lomové revizní kanalizační šachty, s monolitickou ž.b. komorou. Šachta byla realizována v 
kruhovém profilu proměnného průměru (∅3,3÷4,0), do konečné stavební hloubky 11,15 m. 
V úrovni dna byly realizovány krátké rozrážky ve směru trasy protlaku a přenos tlačné síly do 
zemního masívu byl realizován přes tyčové mikropiloty TITAN. 

 
Základní údaje, prostorové nároky, situování těžní šachty 

Šachta Š51 je situována v prostorově náročných podmínkách křižovatky na  
ul. Smyčkova, nad objektem RD č.p.521. Stísněné prostorové možnosti na ul. Smyčkova a 
morfologie území značně limitovaly prostorové podmínky realizace kanalizačního sběrače a 
samotné těžní šachty. 

S ohledem ke stávajícímu situování inženýrských sítí v prostoru ústí šachty, 
prostorovým nárokům technologie ražby, půdorysnému tvaru def. monolitické komory, 
hloubce těžní šachty a geotechnickým poměrům, vyžadovala realizace těžní šachty Š51, návrh 
atypického technického řešení realizace, k běžné technologii výstavby těžních šachet. 

V daném případě jde o realizaci náročného stavebního díla, které klade zvýšené nároky 
na zajištění stability výlomu, dimenzi pažící kce., technologii realizace a technologickou 
kázeň při výstavbě. Klíčovým problémem návrhu pažící konstrukce a technologie výstavby 
byla geometrie těžní šachty a geologické poměry zemního prostředí. Zemní prostředí tvoří 
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vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy 
čočkami písků a siltů. 

 
Postup projekčních prací, optimalizace navržené technologie realizace, 
tvarového a konstrukčního řešení 

Při zpracování projektové dokumentace těžní šachty Š51 bylo v prvním kroku 
provedeno posouzení několika možných technických variant řešení, s následnou optimalizací 
technologie realizace těžní šachty Š51, z hlediska jejího tvarového a konstrukčního řešení. 

Posuzovány byly varianty řešení těžní šachty v kruhovém a polygonovém půdorysném 
profilu. Variantně byla posouzena technická řešení realizace těžní šachty Š51, jak 
v jednotném, tak v proměnném půdorysném profilu. 

 
Realizace v jednotném půdorysném profilu vně monolitické komory: 
- převrtávaná pilotová stěna, realizovaná v kruhovém, popř. polygonovém profilu. 
- Larssenová stěna, realizovaná v polygonovém profilu. 
- horizontální rámy, realizované v polygonovém profilu. 
- výztužné prstence z důlní ocelové výztuže, v kruhovém profilu. 
 
Realizace těžní šachty v jednotném profilu je z hlediska stabilitního optimální. Odpadají 

zvýšené nároky na stabilizaci výlomu a pažící kce. v prostoru přechodové části. Realizace 
těžní šachty, v jednotném půdorysném tvaru po celé hloubce, který respektuje půdorysný tvar 
monolitické komory a prostorové nároky technologie ražby, však nutně vyžadovala realizaci 
přeložek všech stávajících inženýrských sítí (voda, plyn, elektro). Při daném půdorysném 
řešení navíc ústí těžní šachty vystupovalo z obecního pozemku EN 606 a zasahovalo do 
pozemku sousedního. 

Z hlediska prostorových možností bylo od realizace těžní šachty v jednotném 
půdorysném profilu ustoupeno. Dále byla řešena realizace těžní šachty s minimalizovaným 
profilem v úrovni terénu (zaústění šachty), s následným přechodem do rozšířeného profilu, 
který umožní realizaci monolitické komory revizní šachty a zároveň bude respektovat 
prostorové potřeby technologie ražby. 

 
Realizace v proměnném půdorysném profilu: 
- realizace šachty v kruhovém profilu, se zaústěním v minimalizovaném profilu  

∅ 3,3 m a následným přechodem do profilu cca. ∅ 6,0 m, který respektuje půdorysný 
tvar monolitické komory a prostorové nároky technologie ražby. 

- realizace šachty v kruhovém profilu, se zaústěním v minimalizovaném profilu  
∅ 3,3 m a následným přechodem do profilu ∅ 4,0 m, s křídelními rozrážkami 
v dnové části šachty, situovanými do směru realizovaných ražeb. Půdorysný rozměr 
šachty a křídelních rozrážek respektuje požadavky technologie a půdorysný rozměr 
monolitické komory. 

 
Realizace těžní šachty s dnovou částí v def. světlém profilu ∅ 6,0 m, klade vysoké 

nároky na zajištění stability výlomu a to především v její přechodové části. Pro realizaci je 
nezbytně nutné zajistit stabilitu výlomu šachty v předstihu hloubení. V daném případě bylo 
rozhodnuto o realizaci těžní šachty pod ochranou tryskové injektáže, která byla z hlediska 
stabilitního a technologického zhodnocena jako optimální. Zhotovitelem však byla realizace 
těžní šachty pod ochranou tryskové injektáže zamítnuta z hlediska ekonomického.  

 
Po zhodnocení jednotlivých variant řešení, prostorových nároků, návaznosti na přilehlé 

inženýrské sítě, stavební objekty a pozemky a zvážení technologických možností realizace 
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jednotlivých variant, s ohledem na předpokládané geologické a geotechnické poměry 
v lokalitě stavby, bylo rozhodnuto o realizaci těžní šachty v kruhovém půdorysném tvaru, 
v základním profilu ∅ 3,3 m, s přechodem do profilu ∅ 4,0 m, doplněného křídelními 
rozrážkami. 

 
Technické provedení, dodatečná stabilizační opatření při výstavbě 

Těžní šachta Š51 byla navržena a realizována ve stabilitně optimálním kruhovém 
půdorysném tvaru, v základním profilu ∅ 3,3 m, s přechodem na ∅ 4,0 m. V prostoru dna byly 
realizovány křídelní rozrážky, situované ve směru realizovaných ražeb (Š51-Š48 a  
Š51-Š 53). Rozrážky jsou podkovovitého tvaru, v geometrickém rozměru světlé výšky 4,1 m 
a šířky 2,3 m. Definitivní světlá hloubka šachty (úroveň upraveného ž.b. dna) je 10,65 m p.ú.t. 

Ústí šachty (0÷5 m p.ú.t.) bylo realizováno v minimalizovaném profilu ∅ 3,3 m, 
z hlediska návaznosti na vedení stávajících inženýrských sítí. Zároveň však umožnilo spuštění 
technologických částí protláčecí soupravy do prostoru šachty. Rozšířený půdorysný rozměr 
šachty ∅ 4,0 m, byl v úrovni dna doplněn realizací křídelních rozrážek, které respektovaly 
potřeby technologie, v návaznosti na navrženou trasu kanalizačního sběrače a zajistily 
realizaci monolitické komory revizní šachty Š51. 

Těžní šachta Š51 byla provedena, v důlní ocelové výztuži, s plným pažením pažinami 
UNION 908/3. Rozrážky byly realizovány do hloubky cca. 1,1 m, taktéž v důlní ocelové 
výztuži, s plným pažením pažinami UNION 908/3. V prostoru komory šachty (∅ 4,0 m) a 
rozrážek byla primární důlní ocelová výztuž doplněna stříkaným betonem SB 20,  
min. tl.0,25 m na svařovanou síť ZS. 

Rozetnuté části výztužných prstenců, situované vně profilu rozrážek, byly stabilizovány 
kotvenou výměnou (tyč U300, ukotvená tyčovými kotvami TITAN 40/20, dl. 8,0 m). 
S ohledem ke štíhlosti profilu rozrážek bylo, pro zajištění stability výztužné kce., nutné 
realizovat dodatečné podchycení svislých boků ostění. Z prostorových důvodů bylo 
podchycení navrženo a realizováno horizontálními kotvenými prahy (kotvení tyčovými 
kotvami TITAN 30/11, dl. 6,0 m), které zajistily volný manipulační prostor v místě rozrážek 
(rozpěry byly v kolizi s razícím štítem a následně monolitickou komorou revizní šachty). 

Dno těžní šachty bylo upraveno monolitickou ž.b. deskou z betonu pevnostní tř. B 20, 
tl. 0,25 m, vyztuženou u obou povrchů sítí KARI 150x150x8. Ž.b. deska byla uložena na 
podkladním betonu a hutněném štěrkovém polštáři. 

 
Pro zajištění celkové stability těžní šachty a jejího okolí bylo bezpodmínečně nutné 

realizovat řádné zajištění ústí šachty, v celém prostoru nad přechodovou částí a samotné 
přechodové části. Rozhodujícím faktorem byla stabilizace výztužných prstenců ve svislém 
směru (zamezení jejich sesunutí při realizaci přechodové části). Na tuto skutečnost projekt 
reagoval návrhem nutných stabilizačních opatření a dodatečných opatření, o jejichž realizaci 
bylo rozhodnuto v rámci autorského dozoru. 

V úrovni terénu byla provedena roznášecí ocelobetonová patka, na kterou byly postupně 
přes těžké rozpínky zavěšovány výztužné prstence. Ty byly řádně klínovány a dotaženy 
k výlomu. Zároveň byly výztužné prstence podchycovány (přes těžké rozpínky), zaráženými 
(popř. zavrtávanými) Roxory R20. S ohledem k návaznosti ústí šachty na stávající inženýrské 
sítě nebylo možné v úseku 0÷3,0 m realizovat podchycení výztužných prstenců zaráženými 
Roxory. V úrovni -3,0 m byla jejich funkce nahrazena realizací kotvené patky, 
z injektovaných kotev TITAN dl. 3,0 m. Nad pronikovou částí (-6,0 m) byla realizována 
druhá, stabilizační kotvená patka z injektovaných kotev TITAN 30/11 dl. 3,0 m, přes dvojici 
výztužných prstenců. 

Zajištění stability výlomu v přechodové části bylo realizováno ochranným límcem 
z Roxorů R20, zarážených do předpolí hloubení po celém obvodu šachty. 
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Pro zajištění plné aktivace pažení, minimalizaci rozvolnění zemního okolí (plošná 
stabilizace výlomu), zamezení degradace jílového výlomu a definitivní stabilizaci výztužných 
prstenců ve svislém směru, byla realizována výplňová tamponáž volného meziprostoru za 
pažinami Union cementovou směsí (popř. řídkou cementovou maltou).  

Zajištění výlomu rozrážek realizací hnaného pažení pažinami Union z prostoru šachty 
bylo v daných podmínkách technicky obtížně realizovatelné (kolize s výztužnými prstenci a 
pažením Union). V rámci autorského dozoru bylo rozhodnuto o zajištění výlomu ochranným 
límcem ze zarážených Roxorů R20, dl. 2,0 m (rozteč max. á 0,3 m), do předpolí ražby po 
celém obvodu rozrážek. V případě potřeby byly tyče Roxor doplněny stabilizačním nástřikem 
SB 20, na svař. síť. 

 
Přenos tlačné síly od tlačné soupravy do zemního masívu  

Přenos tlačné síly, od tlačné stanice protlačovací soupravy, do zemního prostředí byl 
realizován přes: 

• opěrnou (roznášecí) desku tlačné stanice 
• ocelový roznášecí rošt z tyčí U300, osazený do hlav mikropilot, zavázaných do 

monolitických ž.b. bloků 
• horizontální injektované tyčové mikropiloty Titan 40/16, vyvedené přes ostění 

do profilu šachty, se stabilizací hlav mikropilot jejich obetonováním 
 
Mikropiloty byly realizovány v počtu 6 ks pod opěrnou deskou tlačné stanice. 

Situovány byly ve dvou svislých řadách, v počtu 3 ks / řadu. Injektážní tyče byly osazeny 
vrtací korunkou ∅ 0,115 m. po dovrtání na konečnou délku byla provedena injektáž kořene 
PUR, min. tlakem 5 MPa. Min. požadovaný průměr proinjektovaného kořene byl ∅ 0,15 m. 

Mikropiloty byly realizovány v konstrukčních délkách dl.7,0 m (délka mikropiloty za 
ostěním šachty v zemním prostředí). Hlavy mikropilot byly vyvedeny do prostoru šachty, na 
min. délku 0,5 m (kratší řada) a osazeny roznášecími deskami 150x150x10 mm, situovanými 
u obou povrchů betonového bloku. Na hlavy mikropilot byl osazen ocelový roznášecí rošt  
(U 300) a v prostoru šachty byly volné hlavy mikropilot stabilizovány obetonováním. Hlavy 
mikropilot byly zavázány do monolitických ž.b. bloků z bet. B20, vyztužených sítí KARI. Pro 
odclonění ostění šachty od přídavného přitížení tlačnou silou, byly betonové bloky v celé 
ploše styku oddilatovány od ostění šachty, vložením polystyrénové vložky tl. 50 mm.  

Při samotné realizaci protlaku v úseku mezi šachtami Š51÷Š48 byly v profilu ražby 
zastiženy polohy tvrdého jílu, které výrazně zpomalily denní postup (2 m/den, v běžných 
podmínkách cca. 10 m/den) a zvýšily nároky na max. hodnotu tlačné síly dosaženou při 
realizaci. Při realizaci předmětného stavebního úseku, celkové stavební délky cca. 90 m, byla 
vrcholově využita max. tlačná síla protláčecí soupravy 300 tun, která představuje zatížení  
50 tun / 1 mikropilotu. Tato hodnota zatížení je v daném zemním prostředí a s ohledem k 
únosnosti tyče TITAN 40/16 (Fu = 52,5/1,5 = 35 tun) nereálně vysoká. Zemní okolí těžní 
šachty, v místě osazení tlačné stanice tvořily tuhé až pevné jílovité zeminy. Tlačná souprava 
byla dodatečně přikotvena injektovanými, předepnutými kotvami TITAN 30/11, dl. 3,0 m, do 
monolitické ž.b. desky, v prostoru dna těžní šachty. 

Tímto opatřením byla tlačná síla přenášená do horizontálních mikropilot redukována. 
Vlivem ukotvení tlačné stanice dosahovala reálné hodnoty cca. 200 tun, která představuje 
zatížení 33 tun / 1 mikropilotu < Fu = 52,5/1,5 = 35 tun.  

 
Závěr 

Postup výstavby probíhal v souladu s požadavky projektové dokumentace, zpracované 
firmou Geoengineering, spol. s r.o. ve stupni RDS. V rámci autorského dozoru projektanta na 
stavbě byl pracovní postup výstavby průběžně kontrolován a operativně upřesňován. Pozitivní 
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stabilizační funkci provedených opatření dokládá realizovaný monitoring přilehlého objektu 
RD č.p. 521 (ve vzdálenosti cca. 9,0 m od osy šachty), prováděný firmou Inset s.r.o. Na 
objektu RD byly zaznamenány minimální hodnoty svislých deformací, pohybující se 
v hodnotách 0÷5 mm. S ohledem k náročnosti realizovaného stavebního díla, ověřená hodnota 
svislých deformací dokládá kvalitní zvládnutí realizace těžní šachty, s vysokými nároky na 
stabilizaci výlomu, dimenzi pažící kce. a technologickou kázeň při výstavbě. 

Přenos tlačné síly od tlačné soupravy do zemního masívu, soustavou horizontálních 
tyčových mikropilot situovaných za opěrnou deskou tlačné stanice, v kombinaci s ukotvením 
tlačné stanice do monolitické ž.b. desky dna stavební šachty, zajistil po celou dobu realizace 
protlaku stabilitu tlačné stanice jak v horizontálním, tak vertikálním směru a zároveň zajistil 
odclonění ostění těžní šachty, na kterém se neprojevil nepříznivý vliv přitížení tlačnou silou. 
V průběhu realizace protlaku byly ověřeny deformace betonových bloků v hlavách 
mikropilot, pouze ve směru osy protlaku. Tyto deformace řádově dosahovaly hodnot 
v intervalu 5÷10 mm. 
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