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PROBLEMATIKA ZPEVŇOVÁNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORU 
CENTRUM OSTRAVA A JEHO DOPAD NA STABILITU DÍLA A 

OKOLÍ. 
 
1. Úvod 
V loňském příspěvku jsme presentovali metody zpevňování předpolí ražby Kolektoru 
Centrum Ostrava, která v té době ještě stále probíhala. Tento příspěvek bychom nyní rádi 
doplnili o metody použití ve druhém roce ražby a o celkové vyhodnocení. 
 
2. Shrnutí loňského příspěvku 
 
2.1. Základní parametry 
díla 
Kolektor Centrum Ostrava 
je stavbou magistrátu města  
s částečnou finanční účastí 
Evropské Unie. Stavbu 
provádí sdružení firem 
Subterra,a.s. (vedoucí) a 
Ingstav, a.s. 
     Kolektor ve světlé šířce 
2,5 m a výšce 3,8 – 4,5 m je 
umístěn v hloubce 10 m 
pod povrchem (počva) do 
historického centra 
Ostravy. Délka kolektoru je  
přes 1600 m a je na něm 
celkem 21 komor různých 
tvarů a velikostí. 
Typický průřez kolektoru je 
na přiloženém obrázku. 

 
 
2.2. Geologie 
Ražba kolektoru probíhala na rozhraní podložních miocenních jílů (vodonepropustných) a 
terciérních štěrkopísků. Charakter štěrkopísků se během ražby měnil ať už z pohledu podílu 
jednotlivých frakcí, relativního zahlínění, výskytu poruch i z pohledu samotné hloubky 
rozhraní terciér/miocén. Rovněž charakter jílového podloží byl velmi proměnlivý a 
vyskytovaly se zóny  kompaktního jílu o relativně vysoké únosnosti až po úseky rozbřídavého 
jílu s únosností prakticky nulovou. 
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V průběhu ražby bylo nutno přehodnotit i projektem předpokládané geomechanické vlastnosti 
prostředí a zopakovat některé geotechnické testy.  
Zjednodušeně se dá říci, že miocenní jíly vykazovaly vesměs vyšší pevnost než bylo 
očekáváno, naopak tercierní  štěrkopísky měly únosnost nižší než bylo předpokládáno. 
Rovněž hladina spodní vody značně kolísala v průběhu ražby, což bylo způsobeno jednak 
proměnlivou výškou rozhraní propustného a nepropustného patra a jednak rozdílným 
koeficientem filtrace v různých místech ražby. Rozhodující roli pak sehrály základní směry 
toku podzemní vody a její zdroje, jako například v oblasti bývalých mokřadů v okolí Domu 
umění.  
Celkově se dá říci, že celá ražba kolektoru probíhala pod hladinou spodní vody, a že vrstva 
tercierních štěrkopísků  v hloubce 3 – 7 m pod povrchem představovala nad 
vodonepropustným podložím ideální kolektor pro spodní vodu. 
 
 
 
2.3. Použité metody stabilizace předpolí 
V loňském příspěvku byly popsány metody použité  v roce 2003, kdy byly realizována většina 
ražby  horní lávky kolektoru. Šlo o následující metody: 

- chemická injektáž předpolí ražby 
- cementová injektáž 
- mikropilotový deštník 
- trysková injektáž 

 
3. Postup práce a použité metody v roce 2004 
Ražba horní lávky byla ukončena v březnu 2004. Z pohledu stabilizace předpolí ražby nebyly  
využity jiné postupy nebo metody než v roce předchozím. 
Z tohoto pohledu nejzajímavějším byl úsek ražby v okolí komory K 9 na Masarykově 
náměstí, kde se vyskytovala dle geologického průzkumu poruchová zóna vyplněná tekutými 
písky v délce asi 50 m. 
Pro tuto zónu byl zpracován dodatek k technologickému postupu s určitou modifikací 
chemické krokové injektáže, kde by se na základě observační metody aplikovala případně tato 
injektáž na celém obvodu díla včetně počvy. 
Naštěstí to nebylo nutné a charakter zvodnělých písků byl takový, že bylo možno úsekem 
projít i bez této modifikace  jen s krokovou chemickou injektáží klenby. 
Vzhledem k tvaru díla a proměnlivému půdnímu prostředí  a jeho výraznému zvodnění bylo 
pak nutno provádět krokovou chemickou injektáž boků i na mnoha úsecích spodní lávky. 
Největším problémem ale jednoznačně byl výskyt vyplavených podzemních kaveren a dutin – 
většinou podél vodovodních a kanalizačních potrubí ( a vzniklých jejich prosakováním). Tato 
místa způsobovala občas neočekávané zhoršení podmínek s nutností nahuštění injektážních 
vrtů a materiálu a někdy i s nutností dodatečného vyplnění kaveren z povrchu. 
Ražba spodní lávky byla ukončena v září 2004 a veškeré razičské operace ( šlo zejména o 
únikové východy, sklípky a revizní šachtice) skončily před koncem roku 2004. 
 
4. Zhodnocení úspěšnosti injektáží pro potřeby ražby 
Při zpevňující injektáži předpolí se plně projevilo, že je obtížné, ne-li nemožné najít 
universální  a navíc cenově únosné řešení pro měnící se geologické prostředí. Každá z výše 
popsaných metod měla svá omezení a trysková injektáž, která relativně prokázala účinnost 
v různých typech prostředí je zase jednak nákladná a jednak v ostravském podloží, které je i 
na malém prostoru velmi různorodě resistentní, může způsobit dílčí škody na inženýrských 
sítích, eventuelně i základech domů. 
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Z výše uvedených důvodů se jako optimální jeví využívání tzv. observační metody, kdy 
potřebný typ injektáže předpolí byl aplikován po bezprostředním rozhodnutí stavbyvedoucího 
ev. směnového technika přímo na stavbě a byl pokud možno, co nejdříve odsouhlasen se 
správcem stavby. 
Tato metoda se dokáže nejlépe vypořádat s proměnlivostí geologie, ale klade vysoké nároky  
na technickou zdatnost a zkušenost u provozních techniků i na rychlou komunikaci se 
stavebním dozorem investora. 
Je také třeba říct, že ani tak není možné postihnout všechny změny geologie a určité riziko 
např. vykomínování čelby i tak existuje. Nicméně dá se udržet na přijatelných mezích. 
 
5. Úspěšnost injektáže předpolí z hlediska bezpečnosti okolních objektů 
Stavba kolektoru probíhala v centru města a pochopitelně, že citlivou otázkou bylo 
zabezpečení  okolních objektů na povrchu. 
Zde je třeba říct, že otázka zabezpečení předpolí nemůže být soběstačná a zejména u 
vytipovaných  ohrožených objektů bylo nutno přistoupit  k doplňujícím ochranným 
opatřením, jejichž popis by přesáhl  možnosti zadání tohoto příspěvku. 
Ve stručnosti šlo o: 

- clonící mikropilotovou podzemní stěnu u LŠU a u budovy Krajského soudu 
- clonící tryskovou podzemní stěnu u Ostravského muzea a budovy Městské policie 
- plošnou injektáž podzákladí u Domu umění  
- komplex opatření u hotelu Imperiál sestávající z podzemní mikropilotové stěny, 

kotvené mikropilotové stěny přístupové šachty a mikropilotového deštníku pro úpadní 
ražbu do kolektoru 

 
Nicméně pravidelná důsledná stabilizace předpolí na každém běžném metru ražby tak, jak 
byla  popsána v předchozích kapitolách se stala důležitou a nutnou podmínkou nejen pro 
bezpečnost razičských prací, ale i pro ochranu všech okolních objektů. 
Tímto způsobem se podařilo udržet hodnoty sedání a náklonu těchto objektů 
v projektovaných  tolerancích – tedy řádově v milimetrech u budov a maximálně v několika 
centimetrech u poklesové kotliny. Bylo přitom evidentní, že rozhodujícím činitelem těchto 
projevů nebyla ztráta stability podloží, ale téměř vždy pokles hladiny spodní  vody a s ním 
spojený pokles pórového tlaku v zeminách. 
 
6. Závěrečné poznámky 
Přestože stavba kolektoru dosud neskončila, dílo je již stavebně těsně před dokončením. Proto 
i když bude ještě jistě zajímavá z geologického pohledu např. otázka nastoupání hladiny 
spodní vody – lze snad už dneska vyslovit následující závěry: 

- Je prakticky nemožné stabilizovat předpolí v geologicky proměnlivém prostředí 
jakoukoliv cenově únosnou univerzální metodou.  

- Je výhodné využívat kombinaci metod stabilizace  předpolí spolu s observační 
metodou i když jisté minimální riziko ani tak eliminovat úplně nelze. 

- Při trvalé stabilizaci předpolí stačí provést speciální ochranné opatření jen u 
ohrožených objektů ( podzemní stěny, ap.). 

- Profil Kolektoru Centrum Ostrava je staticky velmi nešťastný a podepisoval se mj. i 
na problémech s udržováním stability spodní lávky. 

- Uvedeným způsobem lze realizovat městské kolektory ve špatné geologii, pod 
hladinou spodní vody, i v okolí budov cenově únosným způsobem. 


