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VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD - SANACE BETONOVÉHO OSTĚNÍ 

ŠTOLOVÝCH PŘIVADĚČŮ PITNÉ VODY ŠVAŘEC - BĚLEČ  I. 

A BĚLEČ II. - ŠTĚPÁNOVICE 
 

Anotace: 

Autoři ve svém příspěvku seznamují s technickým řešením a prováděním sanace betonového 

ostění štolových přivaděčů pitné vody Švařec - Běleč I. a Běleč II. – Štěpánovice. V rámci 

této sanace bylo v obou štolách realizováno rozsáhlé kotvení  injekčními  zavrtávacími 

kotvami, kotvení celozávitovými kotevními tyčemi, byly provedeny těsnící, zpevňovací 

a výplňové injektáže polyuretanovými pryskyřicemi CarboPur WF a CarboPur WFA, které 

jsou Institutem pro testování a certifikaci, a.s., Zlín schválené pro styk s pitnou vodou. 

 

Executive summary: 

The authors inform about technical concept of refurbishment of concrete walls of water 

supply tunnels Švařec - Běleč I and Běleč II. - Štěpánovice. Within the refurbishmentworks a 

complex of bolting with grouted bolts and bolts screwed along the whole lengths have been 

completed  on both tunnels, for water sealing, reinforcing and grouting reasons. The grouted 

materials used being polyurethane resins CarboPur WF and CarboPur WFA, that are both 

certificated for contact to drinking water by ITC Zlín institution of certification. 

 
Úvod 

Vírský oblastní vodovod je soubor vodohospodářských staveb zřízených pro zásobování 

města Brna a okolí pitnou vodou, s kapacitou 2300 l/s. Sestává z vodní nádrže Vír, poblíž 

stejnojmenné obce vzdálené cca 50 km severozápadně od Brna, úpravny vody Švařec a 

gravitačního přivaděče délky 48,8 km. Z celkové délky přivaděče je 20,9 km v provedení tzv. 

„zavodněná štola“, průměru 2104 mm, sestávající se ze 3 úseků. Soubor staveb spravuje 

„Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí“. 
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Příspěvek popisuje technické řešení problematiky štolového přivaděče v úsecích Švařec - 

Běleč I a Běleč II – Štěpánovice. (obr. č. 1) Dne 22.9.2005 se na levé straně portálového 

domku Běleč I objevil značný přítok vody, cca 400 l/s. Bylo zcela jasné, že voda vytéká ze 

štolového přivaděče. Krátce poté byla štola vypuštěna a byla provedena její revize. Bylo 

zjištěno, že ve vzdálenosti 70 až 85 m od portálu Běleč I je betonové ostění štoly ve vrchní 

části profilu podélně roztrženo na dva díly. Trhlina po obou stranách štoly je až 5 cm široká. 

(obr. č. 2, 3) V souvislosti s odstavením štoly byla provedena revize všech tří úseků 

„zavodněné štoly“ v celé její délce. Po vizuální kontrole ostění a zejména na základě 

 výsledků provedených georadarových měření byla stanovena konkrétní místa k provedení 

sanace betonového ostění.  

 

 
obr. 1 Řez štolovými úseky přivaděče Švařec – Běleč I a Běleč II – Štěpánovice 
 
 

   
obr. 2 Detail trhliny v ostění obr. 3 Detail trhliny v ostění 
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1.Projektové řešení sanace ostění a jeho realizace 

Technické a projektové řešení sanace ostění štol a vyplňování nežádoucích dutin mezi 

ostěním štol a horninou vycházelo zejména z  provedeného průzkumu stavu ostění, z výsledků 

provedených georadarových měření a z ověřování výskytu dutin za ostěním při vrtání 

injekčních vrtů.  

Zpracovatelem dokumentace byla společnost PÖYRY Environment a.s., ve spolupráci 

s katedrou geotechniky a podzemního stavitelství Stavební fakulty VŠB - Technické 

univerzity Ostrava, se společnostmi  Minova Bohemia s.r.o., Ostrava a Subterra a.s. , Praha.  

 

1.1. Štolový úsek Švařec – Běleč I. 

Nejdůležitějším a prioritním úkolem bylo obnovení těsnosti ostění u portálu Běleč I v úseku 

štoly Švařec - Běleč I. Následně byly postupně prováděny rozsáhlé výplňové injektáže dutin 

mezi ostěním štoly a horninou.  

Tyto sanační práce probíhaly postupně po etapách takto:  

1. etapa sanačních prací 

zahrnovala sanační práce v blízkosti portálu Běleč I, v 15 m dlouhém úseku, staničení štoly 

10, 770 až 10,755 km 

- vytvoření 4 těsnících vějířů typu č. 1, (obr. č. 4, 5 a 6) které byly injektovány 

polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF, 2 vějíře byly umístěny před začátkem a 2 vějíře 

za koncem poškozeného úseku ostění, vzdálenost mezi vějíři činila 0,6 m. V každém vějíři 

bylo radiálně rozmístěno 36 vrtů zavrtáním injekčních  zavrtávacích  kotevních tyčí Titan 

T 30 délky 5,0 m, následně byla v těchto vrtech provedena tlaková injektáž pryskyřicí 

CarboPur WF, průměrná spotřeba pryskyřice činila 26 kg na 1 vrt, injekční tlak 1,0 – 5,5 

MPa. 

 
 

obr. 4  Příčný těsnící vějíř typu č. 1 
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- uzavření trhlin dočasným dřevěným bedněním a vyplnění obou podélných trhlin 

v poškozeném úseku beztlakovou injektáží pryskyřicí CarboPur WF (obr. č. 7) 

- provedení výplňové injektáže volných prostor mezi ostěním a horninou v úseku  mezi 

okrajovými těsnícími vějíři cementovou směsí v kombinaci s  pryskyřicí CarboPur WF 

(obr. č. 8) 

    
 
obr. 5 Těsnící vějíře typu č. 1 před injektáží obr. 6 Těsnící vějíře typu č. 1 - injektáž 

 
 

     
 
obr. 7 Uzavření a vyplnění trhlin obr. 8 Výplňová injektáž volných prostor 

 
2. etapa sanačních prací se týkala 30 m dlouhého úseku mezi staničením 10,740 km až 

10,770 km a zahrnovala 

- vložení ocelového potrubí – vložky průměru 1600 mm, tl. 16 mm a vyplnění vzniklého 

mezikruží mezi původním ostěním tohoto úseku a touto vložkou betonovou směsí (tuto 

etapu prací neprováděla naše společnost ) 
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3. etapa sanačních prací probíhala v 58 m dlouhém úseku štoly, mezi staničením 10,740 km 

až 10,682 km, kde 

- bylo realizováno 59 vějířů, střídavě typu 2a a 2b,(obr. č. 9, 10 a 11) V každém vějíři byly 

provedeny  4 kotvy délky 2,0 m. Kotvy dovrchní a vodorovné byly zhotoveny z 

celozávitových kotevních tyčí CKT 25 lepených polyesterovými ampulemi Lokset. Kotvy 

úpadní byly zhotoveny z  injekčních zavrtávacích kotevních tyčí R 25, tyto kotvy byly 

injektovány pryskyřicí CarboPur WF, byly opatřeny ocelovými roznášecími podložkami 

150/150/8 mm, matice byly dotaženy silou 100 kN (obr. č. 12) 

- v celém tomto úseku byla později provedeno dodatečné zesílení ostění vrstvou stříkaného 

drátkobetonu tloušťky 0,1 m ( tuto práci neprováděla naše společnost) 

 
obr. 9 Příčný vějíř kotev typu č. 2a obr. 10 Příčný vějíř kotev typu č. 2b 

     
obr. 11 Příčné vějíře kotev typu č. 2a, 2b obr. 12 Dotahování matic moment. klíčem 

 

4. etapa sanačních prací probíhala v 352 m dlouhém úseku, mezi staničením 10,680 km až 

10,328 km, kde bylo realizováno 70 injekčních vějířů typu 3, (obr. 13) Jednotlivé radiální 
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vějíře byly ve štole rozmístěny nepravidelně podle výsledků georadarového měření, vzájemná 

vzdálenost mezi vějíři činila 3,0 -5,0 m. Cílem bylo vyplnění veškerých zjištěných dutin mezi 

ostěním a horninou ve vrchní části profilu, kde 

- v každém vějíři byly provedeny 3 vrty injekčními zavrtávacími kotevními tyčemi Titan 

T 30, délky 2,0 m  

- následná injektáž dutin byla provedena pryskyřicí CarboPur WF a WFA, spotřeba 

pryskyřic při injektáži činila 29 kg na vrt, injektáž byla prováděna prakticky bez tlaku, při 

nárůstu tlaku na cca 2 MPa byla injektáž ukončena. 

                                           
obr. 13 Příčný těsnící vějíř typu č. 3 

 

V rámci sanačních prací v tomto štolovém úseku byla provedena i oprava lokální poruchy 

ostění ve staničení 1,880 km, provedená ze strany portálu Švařec. Sanace poruchy ostění byla 

provedena rovněž pryskyřicí CarboPur WF, aplikovanou za dočasně instalované dřevěné 

bednění, obr. 14,15 

     
obr. 14 Oprava lokální poruchy ostění obr. 15 Oprava lokální poruchy ostění 
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1.2. Štolový úsek  Běleč II – Štěpánovice 

 

Dalším úkolem, vyplývajícím z výsledků prohlídek štoly, z výsledků georadarových měření 

a prováděného vrtného průzkumu bylo provedení opravy ostění v úseku Běleč II - 

Štěpánovice. Také zde byly ve vybraných místech realizovány příčné výplňové a těsnící 

injekční vějíře  

 

délka úseku km od Běleč II směr Štěpánovice 

popis sanace 

vějíř počet vějířů 

v úseku 

46 m 0,058 - 0,104 km  

výplňová injektáž klenby ostění 

typ 3 

 

46 

22 m 0,058 - 0,080 km   

provedení kotev a obezdívka 

stříkaným drátkobetonem 

typ  

2a, 2b 

21 

v jediném místě v 0,080 km  

injekční těsnící vějíř s kotevními 

tyčemi Titan T 30, délky 4 m* 

typ 1* 1 

Pozn.: Ve vějíři typ 1 činí délka kotev 5 m, ve vějíři typ 1* činí délka kotev 4 m  

 

V rámci sanačních prací v tomto štolovém úseku byla provedena i oprava lokální poruchy 

ostění ve staničení 3,579 km, provedená se strany portálu Štěpánovice. Sanace poruchy ostění 

byla provedena rovněž pryskyřicí CarboPur WF, aplikovanou za dočasně instalované dřevěné 

bednění. 

 

2.Použitá strojní zařízení  

 

2.1.Vrtání injekčních vrtů  

Pro vrtání injekčních a kotevních vrtů byla převážně použita hydraulická vrtací souprava 

Morath v této sestavě: 

- hydraulické rotačně příklepné kladivo HBL 21 umístěné za zkrácené lafetě AK 14 

- lafeta s kladivem HBL 21 byla upevněna na speciálním nosiči (stativu), který byl 

konstruován tak, že jej bylo možné mechanicky rozepřít do ostění štoly a současně 

umožňoval otáčení lafety kolmo na podélnou osu štoly o 360° v krocích přesně po 10° 

obr.č. 16 a 17 
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- hydraulický dieselagregát KU 800, který byl umístěn před portálem štoly 

- souprava hydraulických hadic 

 

Pro vrtání v ostění štoly a v hornině byly použity tvrdokovové křížové a roubíkové vrtací 

korunky průměru 46 až 55 mm, vrtací tyče i injekční zavrtávací kotevní tyče typu R25 a Titan 

T 30 byly z důvodu malého zdvihu vrtací lafety zkráceny na 1,0 m a nastavovány pomocí 

spojníků. 

Hydraulickou vrtací soupravou Morath v popsané sestavě bylo možné efektivně vrtat do 

vzdálenosti pracoviště 150 m od portálu. Při větší vzdálenosti pracoviště byl již výkon 

hydraulického kladiva nedostatečný. Proto bylo nutné část vrtacích prací v úseku Švařec -  

Běleč I provádět pneumatickou vrtací soupravou v této sestavě: 

- sáňové vrtací kladivo VKS 45 a zčásti upravené kladivo NVK 03 

- zkrácená pneumatická lafeta upevněná rovněž na speciálně vyrobeném podvozku 

s možností rozepření soupravy do ostění štoly a otáčení lafety o 360° 

- stlačený vzduch byl dodáván kompresorem Atlas Copco XAS 186, který byl umístěn před 

portálem štoly 

- přívod stlačeného vzduchu na pracoviště ve štole byl zajištěn hadicemi průměru 50 mm 

Pneumatickou vrtací soupravou byly ve štole Švařec - Běleč I provedeny veškeré injekční 

a kotevní vrty ve vzdálenosti 150 až 500 m od portálu. 

Pro vrtání injekčních vrtů průměru 14 mm byla použita elektrická vrtací rotačně příklepná 

kladiva Bosch SDS plus a SDS max . Při provádění lokálních oprav ostění ve velmi 

vzdálených místech od portálu štoly bylo použito akumulátorové rotačně příklepné vrtací 

kladivo Hilti . 

 

2.2 Injekční práce 

Pro injekční práce s pryskyřicemi CarboPur WF a WFA byla úspěšně použita elektrická 

injekční čerpadla DV 97, pneumatická čerpadla S 35 PU. Pro provedení výplňových injektáží 

cementovou směsí bylo použito elektrické injekční čerpadlo typu IBO REP, které bylo 

umístěno na portálech štol. 
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obr. 16 Hydraulická vrtací souprava Morath obr. 17 Hydraulická vrtací souprava Morath 

 

 
obr. 18 Hydraulický agregát KU 800 umístěný před portálem Běleč I. 

 

Závěr 

První etapu sanačních prací prováděla naše společnost přímo pro objednatele „Vírský oblastní 

vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí“. Další etapy jsme prováděli jako subdodavatel 

pro hlavního dodavatele díla, společnost Subterra a.s., Praha, divize 1. Práce na opravě 

štolových úseků přivaděče byly zahájeny v lednu 2006 a byly úspěšně dokončeny v polovině 

září 2006. Plný provoz Vírského oblastního vodovodu byl pak znovu zahájen dne 10.10.2006. 

Dovolujeme si zhodnotit, že díky dobré spolupráci všech zúčastněných organizací se podařilo 

vyřešit náročný technický problém a splnit tak náročné kvalitativní i termínové požadavky 

objednatele k jeho plné spokojenosti. 


