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PRAKTICKÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI 
PROVÁDĚNÍ SANACÍ A OPRAV PODZEMNÍCH OBJEKTŮ 

 
Anotace:  
Autor v příspěvku upozorňuje na různé poruchy ostění liniových podzemních objektů 
a seznamuje s prováděním speciálních technologií využívaných pro utěsňování a zpevňování 
ostění podzemních objektů. Jedná se zejména o chemické injektáže a speciální  způsoby 
kotvení, které byly prováděny při opravách a sanacích významných podzemních objektů 
jakými jsou štolové přivaděče pitné vody (Želivka, Běleč, Podhradí-Dolejší Kunčice), různé 
tunelové a jiné podzemní stavby. 
Aplikace těchto technologií se velmi osvědčují při zajišťování bezpečného stavu podzemních 
objektů tak, aby splňovaly požadavky Vyhlášky č. 49/2008 Sb. ČBÚ o požadavcích k zajištění 
bezpečného stavu podzemních objektů.  
 
Abstract: 
Articl deals with different failures of lining in linear underground structures and gives basic 
information about special technologies for sealing and strengthening of underground 
structure lining. These are mostly chemical grouting and special anchoring technologies 
which were executed during repairs and rehabilitations of major underground structures such 
as water galleries for drinking water (Želivka, Běleč, Podhradí – Dolejší Kunčice) and 
various tunnel and underground structures.  
Application of these technologies prove successful in practice for securing safety conditions 
of underground structures to meet requirements of Announcement Nr. 49/2008 Col. By Czech 
Mining Authority on requirements for securing safety conditions of underground structures.  
 
ÚVOD 

V České republice, ale samozřejmě i v jiných zemích existuje kromě velkých tunelových 
staveb také velké množství různých liniových podzemních objektů, které jsou provozovány 
a spravovány různými provozovateli a majiteli. Jedná se zejména o různé obslužné 
a technologické štoly a kanály, štolové přivaděče vody, kanalizační sběrače a stoky a další 
díla, která zpravidla provozují vodohospodáři, energetici a různé velké výrobní podniky. 
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Ve svém příspěvku se budu zabývat poruchami ostění těchto liniových objektů, opravami 
porušeného ostění a specifickými problémy, které je nutné při provádění oprav řešit. Budu se 
zabývat podzemními objekty, které do 1. března 2008 nespadaly pod působnost Státní báňské 
správy. Požadavky k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů jsou stanoveny 
Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 49/2008 ze dne 4. února 2008. 

V příspěvku popisované způsoby provádění oprav a sanací ostění podzemních objektů se 
velmi osvědčují při zajišťování bezpečného stavu těchto objektů tak, jak to vyžaduje jejich 
dlouhodobá životnost a také dozor Státní báňské správy.  
 
1. NĚKTERÉ PORUCHY OSTĚNÍ PODZEMNÍCH OBJEKTŮ 

Pro dlouhodobou a bezpečnou provozuschopnost liniového podzemního objektu 
z hlediska jeho stability je snad nejdůležitější stav jeho ostění, zejména jeho celistvost a stav 
horninového či zeminového prostředí za ostěním objektů. Z praxe však víme, že u mnoha 
podzemních liniových objektů je jejich ostění porušeno celou řadou méně závažných či 
závaznějších nebo dokonce nebezpečných defektů, které zde vznikly z různých příčin. 

Jedná se především o: 
- různé lokální defekty malého rozsahu jako jsou malé bodové otvory v ostění např. otvory 
po zkorodovaných rádlovacích drátech, po různých zkorodovaných kotevních prvcích nebo 
zkorodované ocelové výztuži v místech s nedostatečným krytím betonové směsi. 
- lokální defekty většího rozsahu jako jsou větší nepravidelné otvory o velikosti několika 
centimetrů či decimetrů nebo plošné defekty, které jsou zpravidla tvořeny kumulací více 
menších otvorů v ploše několika decimetrů čtverečních. Tyto defekty vznikly v mnoha 
případech již v době výstavby díla např. nedostatečným hutněním betonové směsi, 
nedokonalým vyplněním vrchlíku  díla nebo v místech průsaků či slabších přítoků vody, které 
negativně ovlivnily kvalitu prováděné betonáže 
- různé liniové defekty jako jsou podélné a příčné trhliny. Zpravidla se jedná o kombinaci 
tahových a smykových trhlin. Tyto defekty vznikají z mnoha různých příčin, např. vnějším 
nebo vnitřním dynamickým namáháním ostění, různými pohyby okolního masivu, 
nedokonalým provedením ostění, sníženou pevností betonu ostění, dlouhodobým působením 
podzemní vody apod. Mezi liniové defekty ostění je také možné zahrnout nedokonale 
utěsněné pracovní spáry, které jsou v častých  případech příčinou mnohých problémů.  
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2. NEGATIVNÍ VLIV PRONIKAJÍCÍ VODY 

Defekty ostění uvedené v předcházející stati postupně zhoršuje a rozšiřuje dlouhodobé 
působení pronikající vody. Zpravidla se jedná o pronikání podzemní vody ostěním směrem 
dovnitř objektu, u štolových tlakových přivaděčů vody může naopak docházet k pronikání 
vody ostěním směrem do okolního masívu.  

Ať už voda proniká ostěním v kterémkoliv směru bude její dlouhodobé proudění vždy 
zhoršovat technický stav ostění a stav prostředí v bezprostředním okolí ostění. 

Zpočátku se jedná o slabý lokální průsak nebo slabý přítok několikamilimetrovým 
otvorem nebo nepatrnou trhlinou. Zpravidla takovémuto malému průsaku nebo přítoku není 
věnována dostatečná pozornost. Provozovatel objektu se obyčejně začne zajímat až o 
výraznější a silnější lokální nebo liniové přítoky. Zřejmě nikdo nepochybuje, že i z velmi 
malého trvalého průsaku nebo přítoku vody se postupem času stává přítok větší, intenzivnější, 
otvory v ostění se postupně zvětšují, za ostěním se postupně vyplavováním jemných trakcí 
z okolního prostředí vytváří větší či menší kaverna.  
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Takováto kaverna je potenciálním zdrojem nebezpečí. Její pomalé zvětšování může časem 
dosáhnout takového rozsahu, že působením různých vlivů může dojít k náhlé ztrátě stability, 
k  prolomení kaverny a tím k následné destrukci již narušeného ostění díla a k  průvalu zemin 
a hornin do díla. Samozřejmě prolomení kaverny s následným  průvalem se nutně musí 
projevit na povrchu terénu. Z minulosti jsou známy z České republiky i ze zahraničí případy, 
kdy došlo zejména v městské zástavbě k velmi závažným havarijním propadům povrchu, při 
kterých vznikly velké škody na majetku i na lidském zdraví, bohužel někdy také došlo ke 
ztrátám na životech. 

    
 
3. NĚKTERÉ OSVĚDČENÉ ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ OPRAV 

Naše společnost, resp. realizační divize Grouting se utěsňováním a opravami ostění 
podzemních liniových objektů intenzívně zabývá od roku 1997, tedy třináct let. Za tuto dobu 
bylo úspěšně provedeno utěsnění a zpevnění celé řady více či méně významných podzemních 
liniových objektů. Při těchto pracích jsme získali mnoho cenných zkušeností, ověřili jsme 
celou škálu různých materiálů a pracovních postupů. V současné době považujeme za 
osvědčené a nejspolehlivější následující způsoby provádění oprav. 
 
3.1. Utěsňování průsaků a přítoků vody 

Za nejvhodnější technologii pro utěsnění různých nežádoucíh  průsaků a přítoků vody 
v ostění považujeme jednoznačně nízkotlakou injektáž dvousložkovými polyuretanovými 
pryskyřicemi typu CarboPur nebo jednosložkovými polyuretanovými pryskyřicemi typu 
CarboStop , které při styku s vodou zvětšují svůj objem a vytvářejí pevnou napěněnou hmotu 
s uzavřenými póry. V některých specifických případech je vhodné použít nízkotlakou injektáž 
metakrylátovými gely typu CarboCryl. Pro provádění nízkotlaké injektáže se nejvíce 
osvědčilo použití jednoduchých mechanických pakrů o průměru 13 mm , které jsou upínány 
do injekčních maloprůměrových vrtů, zpravidla o průměru 14 mm. Injektáž je pak prováděna 
speciálními injekčními čerpadly pro jedno či dvousložkové pryskyřice nebo pro 
metakrylátové gely. 
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3.2. Opravy větších otvorů a dutin v ostění 

Pro opravy větších dutin v ostění se osvědčil pracovní postup, při kterém je dutina 
vyčištěna mechanicky nebo tlakovou vodou, následně je zhotoveno a do dutiny vloženo a 
přikotveno ocelové armování, prostor dutiny je uzavřen příložným kovovým nebo dřevěným 
bedněním a následně je provedeno vyplnění celé dutiny nízkotlakou injektáží jedno či 
dvousložkovými polyuretanovými pryskyřicemi a v některých případech speciální injekční 
cementovou směsí. 
 
3.3. Opravy trhlin v betonovém a zděném ostění 

Za osvědčenou technologii pro opravu trhlin v ostění považujeme tzv. „armovanou 
injektáž“. Jedná se prakticky o nízkotlakou utěsňovací či zpevňovací injektáž trhliny. Do 
jednotlivých injekčních vrtů, zpravidla průměru 14 mm, jsou před provedením injektáže 
vloženy výztužné ocelové nebo i sklolaminátové  pruty, případně nerezové pruty o průměru 
10 – 12 mm. Po provedení injektáže se z těchto prutů prakticky stávají malé svorníky, dochází 
tím k tzv. „sešití trhliny“ Trhlina je po takovéto injektáži utěsněna a současně kvalitně 
zpevněna právě těmito ocelovými svorníky. Pro opravy trhlin v ostění podzemních objektů se 
díky svým mechanickým vlastnostem nejvíce osvědčily dvousložkové polyuretanové 
pryskyřice. 
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3.4 Vyplňování kaveren za ostěním, kotvení ostění 

Pro vyplňování různých kaveren za ostěním se nejvíce osvědčila nízkotlaká injektáž 
napěněnými polyuretanovými pryskyřicemi, v některých specifických případech pak injektáž 
speciální cementovou směsí. Tyto výplňové injektáže jsou zpravidla prováděny přes předem 
instalované ocelové nebo plastové plnící trubky. V případech, kdy je nutné ostění liniového 
díla kotvit do okolního masívu se velmi osvědčily injekční zavrtávané kotevní tyče typu R 
nebo typu Titan. 

    
 
 
4. RŮZNÉ PROBLÉMY PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV PODZEMNÍCH OBJEKTŮ 

Musíme si uvědomit, že jakékoliv práce, které je potřeba provádět ve stísněných 
podzemních objektech budou vždy pracemi ve ztížených, mnohdy v extrémních pracovních 
podmínkách. Při zajišťování těchto prací je nutné řešit celou řadu specifických, organizačních 
a personálních záležitostí. 
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4.1. Specifické pracovní prostředí 

Při opravách a sanacích liniových podzemních objektů můžeme z hlediska pracovního 
prostředí očekávat pouze samé nepříjemnosti: 
- stísněné pracovní prostory 
- komplikované přístupové cesty na pracoviště 
- velké vzdálenosti pracoviště od vstupu do objektu 
- hygienicky obtížné a nepříjemné prostředí – tma, zima, mokro, nepříjemný zápach, 
nebezpečí infekce  
- zpravidla neexistence přípojek energií 
- zpravidla velmi krátký čas na provedení potřebných  prací 
- možnost výskytu složení  ovzduší, jehož složení nevyhovuje hygienickým normám ( snížený 
obsah kyslíku, metan, sirovodík aj.) 
 

    
 
4.2. Specifické technické problémy 

Z hlediska technického zajištění prací je v mnoha případech nutné řešit celou řadu 
technických detailů: 
- speciální zařízení pro dopravu techniky a materiálů na pracoviště – speciální vozíky, vrátky 
pro úklonnou  i svislou dopravu, dopravní nádoby, vše musí být připraveno „na míru“ dle 
konkrétních podmínek daného pracoviště, není vyloučena ani svislá doprava osob s použitím  
lezeckých a záchranářských prostředků 
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- pohonné energie – nutno řešit přívod nebo instalace rozvodu elektřiny, stlačeného vzduchu, 
hydraulického okruhu, použití akumulátorových zařízení, v některých případech musí být 
použita pro pohon potřebných zařízení lidská síla.  
- osvětlení pracoviště 
- větrání pracoviště, měření složení ovzduší 
- komunikační prostředky – vysílačky, záchranářská pojítka pro zajištění vzájemné 
komunikace mezi pracovišti, zvuková a světelná signalizace 
- zajištění hygieny práce – speciální osobní ochranné prostředky a pomůcky 
- ochrana životního prostředí – použití  zařízení zabraňující znečištění nebo kontaminaci vod 
- způsob dokumentování prováděných prací 
- zajištění bezpečnosti pracovníků proti vnějším vlivům, např. aby nedošlo k neočekavanému 
napouštění díla vodou apod. 
 

    
 
4.3. Specifické lidské zdroje 

Podobně jako je třeba věnovat maximální pozornost technickému zajištění prací, tak je 
také nutné dobře sestavit složení pracovní skupiny a vybrat jednotlivé pracovníky, kteří musí 
splňovat tyto předpoklady: 
- zodpovědný technik, který práce řídí  musí mít patřičné odborné znalosti a  praktické 
zkušenosti, musí být schopen pružně řešit případné změny podmínek a rozhodovat o změnách 
technického řešení. 
- složení pracovní skupiny musí být víceprofesní tak, aby byla i malá  skupina schopna řešit 
problém komplexně 
- všichni pracovníci skupiny musí být dobře seznámeni s problémem a s úkoly, které se od 
nich očekávají, všichni pracovníci ve skupině si musí uvědomovat svou osobní odpovědnost a 
svou roli ve skupině, každý pracovník musí být vtažen do řešení problému  
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- všichni pracovníci musí mít dobrou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost ve ztížených 
podmínkách 
- vedoucí pracovník musí umět dobře se svými podřízenými komunikovat a musí dokázat 
práci svých podřízených také patřičně finančně odměnit. 
 

    
 
5. NĚKTERÉ PŘÍKLADY Z PRAXE 

Štolový přivaděč pitné vody Želivka 

Délka štoly je 51,3 km, průměr 2,6 m. Od r. 2003 postupně prováděno utěsňování velmi 
silných lokálních a liniových přítoků podzemní vody. Pracoviště jsou v současné době  
vzdálena od vstupů 800 – 1000 m. V  minulosti se do štoly vstupovalo úpadnicí Brtnice, která 
však byla od pracovišť vzdálena 8-9 km, v roce 2008 proto bylo vybudováno ve svislém  
větracím komínu v Jesenici u Prahy lezní oddělení. Ve štole nelze z více důvodů použít 
žádnou pohonnou energii, pro injektáž je proto  používáno speciální čerpadlo poháněno 
lidskou silou.  
 
Štolové přivaděče pitné vody Švařec – Běleč I.   , Běleč II. – Štěpánovice 

Štolové přivaděče průměru 2,1 m,  v roce 2005 došlo ke vzdálenosti 70 až 85 m od 
vstupního portálu  Běleč I. k podélnému roztržení ostění ve vrchní části profilu. V obou 
štolách byly až ve vzdálenostech 500 m od portálů prováděny rozsáhlé sanace trhlin, 
pracovních spar, lokálních přítoků, opravy otvorů v ostění a  rozsáhlé výplňové injektáže 
kaveren za ostěním. 
Pro práce ve velkých vzdálenostech  byly používány elektrocentrály a injekční a vrtací 
technika s pohonem hydraulickým a pneumatickým. 
 
 
 



 60 

Kanalizační sběrač, Ostrava, Novoveská ulice 

V roce 1998 došlo k havárii kanalizačního sběrače prolomením  letité kaverny a k průvalu 
zemin do kanalizační štoly. Současně vznikl na ulici, v místě autobusové zastávky, propad o 
rozměrech cca 5 x 3 m do hloubky cca 3 – 4 m. K havárii došlo v nočních hodinách a zřejmě 
proto nebyl nikdo zraněn. Vstup do díla byl možný pouze kanalizační šachticí průměru 600 
mm a práce bylo nutné provést za provozu splaškové  kanalizace. Z povrchu byl proveden 
komunikační vrt průměru 150 mm, kterým byly na pracoviště přivedeny veškeré energie, 
záchranářská pojítka pro komunikaci s povrchem i injekční hadice (injekční čerpadlo a 
injekční hmoty byly umístěny   na povrchu). 
 
Závěr 

Příkladů z praxe by samozřejmě bylo možné popsat mnohem více, v příspěvku však není 
tolik prostoru. Závěrem je třeba zdůraznit, že pro zajištění dobrého stavebně technického 
stavu liniových podzemních objektů je třeba jejich prohlídky provádět pravidelně, věnovat 
pozornost i zdánlivě slabým přítokům a průsakům vody. Opravy průsaků, přítoků vody a 
vznikajících kaveren  pokud možno neodkládat, protože čas a pronikající voda pracují trvale 
proti dobrému technickému stavu ostění podzemních objektů. 
 


