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STABILIZÁCIA ZEMINOVÉHO PROSTREDIA PRI REALIZÁCIÍ 
PRETLAKU DN 2000  

POD TELESOM NÁSYPU ŽELEZNIČNEJ TRATE 
 
Annotation: 
Requirements on geotechnical activities in areas affected in the long term by mankind activity 
can face problems emerged from inhomogennous antropogennous sediments. Than even 
routine works might need realization of special and usually costly measures. 
 
1. ÚVOD 

V súvislosti s požiadavkami Európskej únie počas prístupových rokovaní Slovenskej 
republiky a s čerpaním európskych fondov sa v súčasnosti realizuje niekoľko veľkých 
a množstvo malých infraštruktúrnych projektov. Jedným z projektov väčšieho rozsahu je 
„Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy“. 

Množstvo objektov tohto projektu sa nachádza v bezprostrednom okolí a pozdĺž rieky 
Torysy. Tok rieky bol a je intenzívne využívaný, v súčasnosti je na trase cez mesto Prešov 
kompletne regulovaný. Ostatná regulácia však s najväčšou pravdepodobnosťou nezodpovedá 
pôvodnej trase koryta a jej poloha je výsledkom množstva čiastočných regulácií z minulosti. 
Voda z Torysy sa okrem iného využívala na pohon strojov – v centre Prešova je možné vidieť 
pozostatky mlynského náhonu.  

Všetky zásahy do koryta si spravidla vyžiadali zemné práce určitého rozsahu, napríklad 
zasypávanie slepých ramien, budovanie ochranných násypov, prívodných a odpadových 
kanálov, náhonov a podobne. Pozdĺž koryta rieky sú vybudované dopravné koridory, ktorých 
výstavbu takisto sprevádzali zemné práce. Všetky tieto činnosti mali za následok vznik 
lokálnych nehomogenít v zeminovom prostredí na pomerne veľkú hĺbku, následkom čoho 
z času na čas dochádza k problémom pri realizácií stavebných konštrukcií (základové 
konštrukcie objektov, stavebné jamy, podzemné vedenia a podobne).  
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE  

Budovanie „Kanalizačného zberača F1“ si vyžiadalo realizáciu pretlaku DN 2000 pod 
telesom jednokoľajnej železničnej trate na úseku Prešov – Plaveč. Stavba sa nachádza 
v severnej časti mesta Prešov pri križovaní ulice Jesenského a ulice Jazdecká, 
v bezprostrednej blízkosti ľavého brehu rieky Torysa (viď. obrázok č.1). 

Celková dĺžka pretlaku dosiahla cca 22 m. Smer pretlaku bol približne v smere západ -  
východ. Pretláčané oceľobetónové rúry mali vonkajší priemer 2000 mm, vnútorný priemer 
1600 mm, dĺžku 2000 mm. Minimálna hĺbka hornej časti oceľobetónovej rúry pod 
železničným zvrškom dosahovala cca 3,40 m. Vzdialenosť okraja štartovacej jamy od osi 
koľaje činila cca 11,30 m. Projekt počítal s predpokladom, že v trase pretlaku sa nachádza 
vrstva zahlinených štrkov, vhodná pre zamýšľanú technológiu. Práce boli naplánované bez 
výluky dopravy po železnici. 

 
Obrázok č. 1: Celková situácia pretlaku 

 
3. REALIZÁCIA PRETLAKU 

Začiatok prác na pretláčaní oceľobetónových rúr preukázal nesúlad predpokladanej 
skladby zeminového prostredia so skutočnosťou. Zeminové prostredie bolo značne 
nehomogénne. 

V mieste prieniku pretláčaných rúr zo štartovacej jamy sa v spodnej polovici pretláčaného 
profilu nachádzala vrstva zahlineného lomového kameňa, ktorý tvoril hrádzu starej hate na 
rieke Toryse. Nad zahlinenou vrstvou lomového kameňa sa nachádzala vrstva zahlinených 
štrkov a vrstvy sivej a hnedej hliny. Už po vykopaní štartovacej jamy pracovníci spoločnosti, 
ktorá realizovala pretlak vyjadrili obavy z tejto gelógie pri samotnom realizovaní pretlaku.  

Vrstva lomového kameňa značne komplikovala zatláčanie rúr. Pri zatlačení oceľového 
štítu na vrstvu lomového kameňa a jeho následnom odťažení dochádzalo k vypadávaniu 
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celých blokov veľkosti až 0,25 m3. Následkom vypadávania celých blokov neboli podopreté 
vrchné vrstvy štrkov a zeminy a dochádzalo k ich masívnemu vysýpaniu do priestoru čelby. 
Pri zatláčaní tretej oceľobetónovej rúry došlo k „vykomínovaniu“ nadložia v mieste tesne 
pred násypovým telesom železnice. Výška nadložia tu dosahovala cca 2,0 m. 

 

 
Obrázok č. 2: Zeminové prostredie na čelbe 

Práce museli byť prerušené, z dôvodu možného ohrozenia bezpečnosti a plynulosti 
dopravy na železnici. 
 
4. RIEŠENIE VZNIKNUTEJ SITUÁCIE 

Nakoľko prerušenie dopravy na pomerne frekventovanej železničnej trati neprichádzalo 
do úvahy, hľadal sa spôsob, ako bezpečne dokončiť pretláčanie popod železničnú trať za plnej 
prevádzky. Prvou ideou bolo vytvorenie ochranného dážnika ponad trasu pretlaku z priestoru 
štartovacej jamy. Toto riešenie sa však nepodarilo realizovať. V tomto čase boli kontaktovaní 
pracovníci spoločnosti Minova Bohemia za účelom alternatívneho návrhu riešenia vzniknutej 
situácie. Prehliadku staveniska absolvoval Ing. Rudolf Ziegler (Minova Bohemia s.r.o., 
Ostrava), ktorý následne navrhol realizáciu štvorice mikropilotových ochranných rovín (na 
báze injekčných zavŕtavacích kotevných tyčí) z povrchu terénu. Prvá dvojica zvislých rovín 
by sa nachádzala po stranách koridoru pretlaku. Druhá dvojica navzájom kolmých rovín pod 
úklonom 45 st. voči terénu by tvorila „striešku“ nad pretlakom. Svojim pôsobením by 
mikropilotové roviny zabránili prieniku okolitej zeminy do pretláčaných rúr počas pretláčania 
a tým ďalšiemu „vykomínovaniu“. Realizácia mikropilotových ochranných rovín mala 
prebiehať z povrchu, za postupného presúvania vŕtacieho zariadenia v trase pretlaku. Nakoľko 

zahlinený lomový kameň 

zahlinené štrky 

zeminy 
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však Železnice vylúčili (i krátkodobú) prítomnosť techniky v priestore násypového telesa 
trate, musel Ing. Ziegler návrh modifikovať. Finálne bolo rozhodnuté, že sa bude realizovať 
štvorica vejárových rovín pod úklonom 45 st. voči terénu, zo štvorice stanovísk mimo 
násypového telesa železnice. Autorom projektu zabezpečenia stabilizácie zeminového 
prostredia pri realizácií pretlaku DN 2000 pod telesom násypu železničnej trate bol Ing. Jozef 
Polák (STATIC STUDIO s.r.o., Prešov) (viď. obrázok č.3).  

 

 
Obrázok č. 3: Návrh stabilizácie 

Realizácie prác na mikropilotových rovinách sa zhostila spoločnosť Ingstav GV s.r.o., 
Prešov (stavbyvedúci - Ing. Sergej Michalčin). Mikropilotové roviny boli realizované s 
použitím injekčných zavŕtavacích kotevných tyčí IBO R32N. Vŕtalo sa so stratenou vŕtacou 
korunkou. Počas vŕtania bol použitý cementový výplach so záverečnou tzv. dynamickou 
injektážou. Bolo použité plne hydraulické vŕtacie zariadenie Morath s horným kladivom 
(podmienka aplikácie injekčných zavŕtavacích kotevných tyčí) v kombinácií s vretenovým 
injekčným cementovým čerpadlom IBO-REP. Realizačné práce si vyžiadali veľmi presné 
výškové a polohové zameranie jednotlivých stanovísk vŕtacej súpravy voči osi budúcej 
kanalizácie, ktorá bola v spáde. Taktiež bolo nutné  vyrobiť špeciálny rám pre osadenie vrtnej 
lafety za účelom presnej inštalácie mikropilot pod predpísanými sklonmi. Prvoradé bolo 
zamedziť situácii, kedy by mikropilotová rovina kolidovala s trasou pretlaku, čo by značne 
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spomalilo práce na pretláčaní a zároveň by sa pri postupnom vynútenom odstraňovaní roviny 
ohrozila stabilita nadložia. 

Celkovo bolo v priebehu cca 10. pracovných dní realizovaných približne 680 bm 
mikropilót IBO R32N, pri inštalácií ktorých sa spotrebovalo 20,6 t cementu. Následne bol bez 
komplikácií dokončený pretlak pod železničným násypom, za plnej prevádzky železnice. 
Počas prác na pretlaku bolo zaznamenané, že priemery drieku mikropilót vďaka vŕtaniu 
s cementovým výplachom a dynamickej cementovej injektáži dosahovali až 200 mm. Porézna 
vrstva zahlineného lomového kameňa bola natoľko preinjektovaná cementovým mliekom, že 
na jej rozpojovanie počas pretláčania bolo potrebné miestami použiť pneumatické kladivá 
(viď. obrázok č.4). 

 

 
Obrázok č. 4: Silno preinjektovaná vrstva lomového kameňa 

 
5. ZÁVER 

Objekt pretlaku je už hotový a kanalizačný zberač je v prevádzke. Umiestnenie štartovacej 
a cieľovej jamy prezrádzajú už len šachty vyvedené na povrch terénu. Vďaka precíznej 
príprave a realizácií štvorice mikropilotových vejárov sa do kolízie s oceľovým štítom počas 
prác na pretlaku dostali len dve mikropiloty, čo je pri ich celkovom množstve a značnej 
nehomogenite zeminového prostredia možné považovať za jednoznačný úspech. Rovnako 
možno považovať za úspech realizáciu takých opatrení, ktoré umožnili bezpečné dokončenie 
pretlaku za plnej prevádzky železničnej trate. 
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