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Velkývýkonv rekordnímèase
Jedna hodina na polo�ení 400 m vedení? Pro nás

�ádný problém! Polo�ení 2 km potrubí a vedení vta�ené

speciálním ta�ným vozem s na�í technikou pluhu na

pokládku kabelù za jeden den není �ádnou zvlá�tností.

Mrazuvzdornì a lehce s pøedepsaným pokrytím.

Vyu�itínejmodernìj�ítechniky
Pracujeme s nejnovìj�í pokládací technikou. Pro

zaji�tìní dodr�ení po�adované hloubky polo�ení je

mo�né vyu�ití moderní laserové techniky. Tak je

zaji�tìno, �e je potrubí a vedení ulo�eno

stejnomìrnì hluboko v zemi. Pomocí digitálního

hloubkomìru pøímo na trubce pluhu a raketového

pluhu je zaruèena stálá kontrola hloubky.

Správnápokládkajedùle�itá
Pokládka pluhováním nabízí velké výhody naproti konvenèní pokládce,

a� u� se jedná o kabelové, potrubní, raketové pluhování, techniku

vyplòování spár pískem nebo pokládku s bentonitem:

Krátké doby stavby minimální �íøka staveni�tì mo�ná úspora

do 50%.
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Pokládka vedení vody,
kanalizace a plynu

NOVINKA
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1. Domanav�echtrasách

Speciálnì vyvinutý �automatický pískovací vozík� na obtí�né pùdní

pomìry, který je zavì�en pøímo za potrubní a kabelový pluh, umo�òuje

zaplòování dutin v oblasti pásma vedení.

Tento nový pískovací vozík zaruèuje stálé rovnomìrné plnìní pískového

kanálu, i pøi obtí�ném úseku. Tento nový vývoj nahradí drahou a èasovì

nároènou ruèní práci.

2. Výhodynaprvnípohled

�
�
�
�
�

Ménì personálu (bez potøeby práce s lopatou)

100% rovnomìrná navá�ka

místo 500mdennì nyní a� 2 km

vhodné i pro obtí�né trasy a pùdní pomìry

zlep�ení kvality díky strojní výplni spár

3. Oddìlené trasy

K vyvarování �kod na �ivotním prostøedí se �automatický pískovací

vozík� pohybuje vysunutý z dráhy na oddìlené trase. Díky této

technické mo�nosti je zabránìno �kodám, tak �e dodateèné opravné

práce ze strany stavební firmy jsou témìø vylouèené.

Nízká konstrukce umo�òuje také bezproblémové pokládky na lesních

cestách.

NOVINKA
NOVINKA
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Strojní výplò spár pískem
pøi pokládce vedení a potrubí

Díky spolupráci s nestranným ústavem
z Mnichova necháváme neustále kontrolovat
pomocí výkopu na�i kvalitu pokládky.
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Pluhování podél dálnice

Pluhování podél �eleznièní tratì

Pøekøí�ení øeky pluhem

Pluhování pøímo z kotouèe s návinem

Cenovì výhodný

·

·

·

·

·

·

Pøi pokládce je zapotøebí pouze jedna pracovní operace

Díky vysokému dennímu výkonu (ca. 4000 m) jsou

nízké personální náklady v pomìru na polo�ený metr

Velká výkonnost pokládky, velmi krátký stavební èas

Díky velké flexibilitì mù�e být pokládka kdekoliv i tam,

kde jsou jinak nutné výkopy bagrem nebo ruèní výkopy

Bez omezení dopravy

Úspora pøes 50%

�etøí �ivotní prostøedí

·

·

·

·

U� krátce po pokládce není znatelný �ádný zásah

Pøi pluhové pokládce je spotøebováno o 90% ménì

pohonné hmoty ne� pøi bì�ných metodách

Zemina není vyzvednuta a pøevrstvena

Není zapotøebí sní�ení podzemní vody

Silný výkon

·

·

·

·

·

·

Výstavba, vývoj a vyu�ití potrubních a kabelových

pluhù ji� více ne� 30 let

Pokládka kabelù a potrubí pluhováním systémem Föckersperger

je lep�í a stálej�í kvality ne� provedené pokládky otevøeným

druhem stavby

Hydraulicky pøestavitelný z kabelového na potrubní pokládku

pluhováním

Zásyp dutin pomocí automatického vozíku s pískem

Neustálé dal�í zdokonalování metody

Více ne� 50.000 km polo�eného potrubí a kabelù
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50 %

40 %

10 %

33 %

64 %

3 %

Výstavba potrubí otevøeným výkopem Pokládka potrubí pluhováním

Pokládací systém Föckersperger
… cenovì výhodný, šetøí *ivotní prostøedí, silný výkon

Srovnání se vyplatí:
50% úspora s pou*itím pluhu

Dodání a
polo�ení

Hloubková
stavbai

Odvodòování

Úspora

Dodání a
polo�ení

Hloubková
stavba
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Pluh je ta�en pomocí lanového navijáku terénním ta�ným vozidlem, které je opatøeno kotvou. Aby se vyrovnaly terénní nerovnosti, je

pokládkový pluh vybaven ètyømi univerzálními pøestavitelnými rameny s hydraulicky regulovatelnými gumovými koly. Radlice pluhu je na

zaèátku trasy vsazena do startovací jámy do hloubky pokládky. Tahem lan vytlaèuje radlice pluhu zeminu v oblasti pásu vedení a díky své

velké hmotnosti uhlazuje dno pøíkopu pro trubku. Takto je vytvoøena dutina pro trubku. Tato dutina mù�e být vyplnìna pískem pomocí

zavì�eného automatického vozíku s pískem pøímo za pokládkovýmpluhem. Pøi nasazení technologie firmy Föckersperger je potrubí bez

pnutí ukládánonadnopøíkopuzhotovenéhopluhovouradlicí.

Naproti pokládce pluhem je pøi metodì raketového pluhování, které bylo vyvinuto a patentováno potrubí namontováno (od

225 mm) pøímo na vytlaèující rydlo a vtahováno do pøíkopu tímto rydlem vytvoøené. Vytlaèujícím rydlem mù�eme vytváøet dutiny do prùmìru 500 mm. Tím je

umo�nìna pokládka potrubí z materiálu HDPE do Da 355 mm a duktilní litinové trubky nebo ocelové vedení do DN 250 mm. Souèasnì mohou být polo�eny

pomocí na raketu namontované pokládkové �achty navíc chránièka, kabel a varovné pásky.

Pøi raketovém pluhování jsou pokládány 200 300mdlouhé prodlu�ované pásy trubek za startovací jámu a pøi ra�ení pluhem spolu ta�eny. Namateriál vedení

je pou�ito na tupo svaøovaných trubek (SDR 11) z PE 80, PE 100, PE trubky s ochranným plá�tìm, PE-X) a roury z duktilní litiny nebo oceli.

Ukládání bentonitové suspenze k sní�ení tøecí síly a k vyplnìní pórovitých míst je stejnì takmo�né jako kontrola s tím spojených ta�ných sil pásu vedení.

firmou Georg Föckersperger,

Popis metody
Postup pokládky potrubí a kabelù pluhováním metodou Föckersperger / postup
pokládky pluhováním

Postup raketové pokládky pluhováním metodou Föckersperger

Automatický
pískovací vozík

Trubka z materiálu
(PE 80, PE 100, PE-Xa)

Pokládkový pluh Ta�né vozidlo

Lanový naviják

Varovná páska Pokládkový pøíkop Radlice pluhu Ta�né lano Kotva

Trubka se spojením
pevným na tah

Vùz s èerpajícím zaøízením

Raketový pluh

Lanový naviják

Ta�né vozidlo

KotvaTa�né lanoRadlice pluhuZvìt�ovací tìlesoVarovná páskaStartovací jáma



V*dy nejaktuálnìjší
technologie

V�dy nejnovìj�í technologie

Na�e vysoce moderní strojní technologie má mnoho patentovaných

konstrukèních øe�ení. Proto Vám mù�eme nabídnout perfektní

systém strojní potrubní a kabelové pokládky. Neustálé dal�í

vylep�ování do posledního detailu a nasazení vysoce jakostních

materiálù zaruèují funkènost a bezpeènost pøi práci. Vyvíjíme a

sestrojujeme na�e zvlá�tní stroje na poèítaèovì øízených CNC-

strojích.

Výhradní zastoupení firmy Georg Föckersperger:
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Fa. OCHS vrtná technologie s.r.o.

Internet: www.ochs.com

Föckersperger
www.foeckersperger.com

Georg Föckersperger GmbH
D - 91086 Aurachtal

Tel.: +49 (0) 9132 78 44-50 • Fax: +49 (0) 9132 78 44-99
E-mail: info@foeckersperger.com
Internet: www.foeckersperger.com
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SMĚRNICE CzSTT PRO BEZVÝKOPOVÉTECHNOLOGIE 

Protlaky technologií horizontálně řízeného vrtání 

 
 

Tým autorů: Ing. Michal Sodomka, Ing. Ivan Demjan, Daniel Šnajdr, Ing. Petr Krejčí, Ing. Juraj 

Barborík 

 

 

1. ÚVOD 

Technologie HDD (horizontálně řízené vrtání) je obecně založena na principu rozplavování zeminy 

vysokotlakou směsí vody, bentonitu a dalších přídavných látek. Vrtání není prováděno jen 

horizontálně, směr vrtání je výsledkem lokalizace vyskytujících se sítí, zařízení a staveb z hlediska 

předepsaných bezpečnostních odstupů a cíle, který má být provedením touto bezvýkopovou 

technologií dosaženo.  

Pracovní postup se skládá ze tří základních technologických kroků: 

 provedení pilotního vrtu 

 rozšíření vrtu na požadovaný průměr (určuje se v závislosti na průměru zatahovaného potrubí, 
délce protlaku, geologických podmínkách, ….) 

 zatažení smontovaného potrubí do připraveného vrtu 
 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Schéma realizace vrtu 

 

2. POUŽITÍ TECHNOLOGIE 

Technologie horizontálně řízeného vrtání se využívá pro realizaci podchodů různých překážek, 

dopravních cest a míst se špatnou dostupností pro otevřené výkopy. Vrty jsou prováděny hlavně tam, 

kde je požadavek na zachování stávajícího provozu, neporušení současných povrchů a přístupnost 

místa realizace. Dále musí být posouzeny i ekonomické aspekty a musí být posouzen dopad na 

životní prostředí, kdy ještě je výhodné „kopat“ a kdy už je výhodnější bezvýkopová technologie. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že tato technologie se využívá na podchody: 

 silnic a dálnic 

 železnice 

 vodní toky a plochy 

 letištní plochy 

 haly 

Pilotní hlava s naváděcí sondou Rozšiřovací hlava + zatahované potrubí 

Vrtná souprava 
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 parkoviště 

 podzemní objekty 

 zelené plochy kde nelze kopat (parky, sady, vinohrady, ..) 
2.1  Realizace liniových staveb 

Při provádění liniových staveb a spojování dvou navazujících úseků je nutné brát ohledy na přirozené 

teplotní změny zatahovaného potrubí. Tento problém se nejčastěji vyskytuje u PE potrubí. V případě 

zatahování potrubí, kdy jeho teplota je vyšší než 15 °C lze očekávat po jeho ochlazení smrštění 

(vyrovnání teploty potrubí s okolní zeminou). Proto nesmí dojít ke svaření potrubí dvou úseků v šachtě 

dříve, než dojde k vyrovnání těchto teplot. V případě předčasného svaření hrozí, že vlivem 

smršťování dojde k poškození provedeného svaru. 

 

2.2  Inženýrské sítě, objekty a stavby v trase 

Při plánování a projektování této BT musí být dostupnými prostředky zjištěn stav a situace 

v uvažované trase. Jedná se zejména o výskyt inženýrských sítí v místě, podzemních částí staveb a 

objektů, geologie zemin v trase tak, aby se omezila rizika neúspěchu při samotném provádění. Je 

doporučeno využít nedestruktivních metod (georadary), dostupné dokumentace v archívech správců 

a provozovatelů existujících sítí, ale i znalostí a zkušeností místních podmínek před zpracováním 

prováděcí dokumentace. 

 

Při plánování křížení pilotního vrtu s IS je nutné počítat s průměrem největší rozšiřovací hlavy. Tzn., 

že k poloměru této hlavy bude ještě připočtena bezpečnostní rezerva (min. 0,5 m) tak, aby nedošlo 

k poškození stávající IS. 

 

3. POJMY, ZKRATKY A TERMINOLOGIE 

HDD – HorizontalDirectionalDrilling = horizontálně řízené vrtání  

de, OD – External (nebo Outside) Diameter = vnější průměr (obvykle v mm) 

e – tloušťka stěny celková (obvykle v mm) 

SDR – Standard Dimension Ratio = standardní rozměrový poměr (de / e) 

IS – inženýrské sítě 

PD – projektová dokumentace 

POV – plán organizace výstavby 

ČSN – česká technická norma 

ČSN EN – evropská norma přijatá a převzatá do systému ČSN 

ČSN EN ISO – celosvětová norma převzatá do systému norem EN a do systému ČSN 

TNV – odvětvová technická norma (pro vodní hospodářství, pro plynárenství, apod.) 

ČPHZ – činnost prováděná hornickým způsobem 

OBÚ – obvodní báňský úřad 

GPS – GlobalPositioning Systém = globální polohový systém 

BT – bezvýkopová technologie 

PE-RC = polyetylén odolný proti šíření trhlin – (druh materiálu potrubí používaného pro HDD) 

PE – polyetylén 

PUR – polyuretan 

 

4. POPIS PROVÁDĚNÍ BT 

 

4.1  Pilotní vrt 

Jedná se o první technologický krok. Trasa pilotního vrtu je řízena pomocí vrtné hlavy, která má na 

přední části vyrobeno zkosení. Pomocí natočení tohoto zkosení je prováděno samotné navádění 

pilotního vrtu. Aby obsluha zařízení měla dostatečné informace pro navádění pilotního vrtu, je v těle 
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řídící hlavy osazena měřící sonda. Tato sonda vysílá signál, který je na povrchu jímán do přijímače a 

vyhodnocován. Na obrazovce přijímacího zařízení jsou uvedeny čtyři základní údaje: 

 natočení vrtné hlavy (klínu) 

 pod jakým úhlem je v daný okamžik vrt veden (stoupání, klesání) 

 na displeji je uvedena aktuální hloubka pilotního vrtu 

 směr vrtu 
 
Při realizaci pilotního vrtu je do řídící hlavy přes pilotní tyče vháněn výplach, tvořený směsí vody a 

bentonitu. Poloměry pro zatočení pilotních vrtů jsou omezeny dvěma základními faktory. Prvním a 

nejdůležitějším aspektem je samotná tuhost pilotních tyčí, a druhým faktorem jsou vlastnosti 

prostředí, ve kterém je vrt veden, především jeho geologické složení, jeho soudržnost a pevnost. 

Tuhost tyčí vychází hlavně z jejich průměru a typu. Pro snadné provedení pilotního vrtu musí být 

průměr řídící hlavy větší než největší průměr pilotní tyče. Pro provedení pilotních vrtů se může 

používat několik druhů měřících systémů, které jsou obvykle schopny měřit do hloubky cca 20 m. 

V případě, že je třeba vrt realizovat ve větších hloubkách, nebo v místech kde není možný pohyb 

personálu nad vrtnou hlavou (vysoké násypy, vodní tok,…), je nutné použít tzv. kabelovou sondu, 

nebo jiné řešení umožňující řízení pilotního vrtu. 

 

4.2  Rozšíření vrtů 

Po dokončení pilotního vrtu je vrtná hlava demontována a místo ní je na vrtné tyče nasazena 

rozšiřovací hlava.  

Rozšiřování pilotního vrtu probíhá ve směru od cílové jámy zpět ke stroji. Rozšiřovací hlava je 

osazena karbidovými zuby, které během rotace hlavy zeminu postupně odřezávají a rozmělňují. Do 

vrtné hlavy je dutými vrtnými tyčemi čerpán bentonitový výplach, který se mísí s odvrtanou zeminou 

a má úkol tuto zeminu dopravit do startovací a cílové jámy tak, aby byl uvolněn prostor pro vtažení 

potrubí. 

 

Rozšíření vrtu se může realizovat v několika stupních (krocích) a to v závislosti na průměru 

zatahovaného potrubí a délce protlaku.   

 

Je obvyklé, že během procesu rozšiřování jsou za rozšiřovací hlavou do vrtu vtahovány volné vrtné 

tyče, které po dokončení kroku rozšiřování a demontáži rozšiřovací vrtné hlavy jsou připojeny k vrtné 

soupravě, na opačné straně je namontována následná rozšiřovací vrtná hlava a rozšiřování může 

pokračovat dalším krokem. V určitých případech, kdy je vrt přímý a půdní podmínky jsou tvořeny 

kompaktním prostředím, je možné vtahování tyčí do vrtu vynechat a vrtné tyče protlačit vrtem ze 

strany stroje jako tomu bylo u pilotního vrtu. Existuje zde však riziko, že si vrtné tyče najdou novou 

cestu a přesné provedení pilotního vrtu již bude minulostí a pilotní vrt bude nutno opakovat. Proto tuto 

techniku doporučujeme pouze v ideálních případech. 

 

Velikost rozšíření se obecně počítá jako 1,2 až 1,3 násobek největšího průměru zatahovaného potrubí 

(u litinového potrubí je nutné počítat s vnějšími rozměry hrdlového spoje). Koeficient ovlivňují 

vlastnosti vrtaného prostředí, tedy jeho soudržnost, reologické vlastnosti apod. U nestabilních zemin 

se silným vlivem podzemních vod lze uvažovat i s rozšířením až o 1,5 násobku největšího průměru 

zatahovaného potrubí. Rozhodnutí o velikosti rozšíření provede zodpovědný pracovník obsluhy 

stroje.  

 

4.3  Zatahování potrubí 

Jedná se o poslední technologický krok. 
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Pro zatažení potrubí je na vrtné tyče připojena rozšiřovací hlava tak jako v předchozích krocích, k ní 

bude připevněna točivá spojka a za ni bude připojeno potrubí osazené zatahovací hlavou. Točivá 

spojka zajišťuje, aby připojené potrubí při zatahování nerotovalo. Při zatahování potrubí rozšiřovací 

hlava stále rotuje a do protlaku stále vhání bentonitový výplach, který slouží ke snížení třecích sil a 

transportu nadbytečné (odvrtané) zeminy z protlaku ven. 

Do vrtu lze zatahovat buď jedno potrubí, anebo svazek více trub. 

 

4.4  Vrtný výplach 

Vrtný výplach je jednou z rozhodujících veličin pro úspěšnou realizaci řízených vrtů. Slouží 

k provedení pilotních vrtů, rozšiřování vrtů a podporuje snadné vtahování potrubí (snižuje tření na 

stěnách zatahovaného potrubí). Při vrtání v pevných horninách může vrtný výplach sloužit i k pohonu 

valivých dlát ve vrtu.  

 

Vrtný výplach se skládá ze dvou základních složek, a to vody a bentonitu. U složitějších vrtů (v 

nestabilním geologickém prostředí) se do základní směsi ještě přidávají různé chemické přísady, 

které slouží k zlepšení hydraulických vlastností výplachu.  

Vlastnosti výplachu musí být po dobu realizace vrtu konstantní tak, aby nedošlo ke snížení schopnosti 

unášet transportovanou zeminu v bentonitové suspenzi a následně nedošlo k ucpání vrtu. 

 

JE NEPŘÍPUSTNÉ PROVÁDĚT VRTY A VTAHOVAT POTRUBÍ DO VRTU BEZ POUŽITÍ 

BENTONITU RESP. POMOCNÝCH PŘÍSAD. U vrtu, který není dostatečně vypláchnut a obsahuje 

stále větší objem zeminy než je objem vtahovaného potrubí, dochází k zvýšenému namáhání potrubí 

tahem a k jeho poměrně snadné destrukci (zploštění, nevratné natažení potrubí, ztráta pevnostních 

vlastností potrubí atd.). Rovněž může dojít ke zvýšení odporů při vtahování přes maximální tah stroje 

a ke kolapsu vrtu. 

 

Odvrtaná zemina smísená s výplachem, která byla transportována do jam, musí být likvidována stejně 

jako výkopek při výkopových pracích a projekt pro řízené horizontální vrtání s touto likvidací musí 

počítat! 

 

Základní funkce výplachu: 

 Uvolňuje a rozplavuje zeminy 

 Transportuje odvrtané a rozmělněné částečky zeminy z vrtu 

 Utěsňuje a stabilizuje stěny vrtu, zamezuje přítoku podzemní vody do vrtu (resp. jej omezuje)   

 Snižuje opotřebení vrtných nástrojů 

 V určitých případech slouží pro pohon vrtných nástrojů (vrtání ve skalním prostředí) 

 Průtokem bentonitové suspenze dochází k chlazení vrtných nástrojů a vrtné soupravy 

 Ve výplachu nesmí být používány toxické chemické látky, které by mohly znečistit podzemní vody 

 Po dokončení vrtu slouží výplach s rozmělněnou zeminou jako výplň prostoru, který vznikne mezi 
zataženým potrubí a stěnou vrtu 

 

5. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ BT 

 

5.1  Inženýrské sítě, objekty a stavby v trase 

Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení všech IS, které se nacházejí v trase vrtu a 

v nezbytné vzdálenosti před startovací jamou i za cílovou jámou. Vytyčení polohy IS musí provést 

pouze správce dané sítě. V případě křížení nebo souběhu s IS v jejím ochranném pásmu (dle platné 

ČSN 73 6005) je nezbytně nutné znát přesnou polohu dané IS. 

 

V případě porušení IS je nezbytně nutné neprodleně o této události informovat správce dané sítě. 
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5.2  Železnice 

Provádění protlaků pod železniční tratí patří mezi nejvíce rizikové práce. Protlaky jsou prováděny 

převážně na kolejích, na kterých není přerušen provoz. Práce musí být provedeny podle podmínek 

stanovených ve vyjádření Správy železničních dopravních cest v projektové dokumentaci atd. 

Z tohoto důvodu je nezbytně nutné při realizaci pilotního vrtu určit pracovníka (bezpečnostní hlídka), 

který bude při měření dohlížet na provoz na trati a upozorňovat další zaměstnance na blížící se vlak. 

O realizaci vrtných prací musí být informován odpovědný zaměstnanec správce železnice. Pracovníci 

budou oblečení do reflexních výstražných vest. Pracovníci musí mít oprávnění ke vstupu do 

železniční dopravní cesty vydané SŽDC a splňovat podmínky stanovené předpisem vydaným SŽDC. 

 

5.3  Komunikace 

Realizace protlaků musí probíhat dle podmínek uvedených ve vyjádření správce komunikace k PD, 

který buď umožní vstup pracovníků na komunikaci, nebo ne. Na základě tohoto vyjádření bude 

zvolena technika provádění protlaku. 

Pracovníci budou oblečení do reflexních výstražných vest. 

 

5.4  Vodní toky 

Křížení vodních toků je nejnáročnější kategorií realizací výstavby s využitím HDD. Může se 

postupovat dvěma způsoby. První možností je natažení a ukotvení lana z břehu na břeh a navádění 

pilotního vrtu z člunu. U této realizace musí z důvodu bezpečnosti mít pracovníci oblečenou plovací 

vestu. V případě husté lodní dopravy, nebo šířce toku je druhou možností navádění vrtu pomocí 

kabelové sondy. 

 

5.5  Startovací a cílové jámy 

Pro realizaci většiny protlaků je nutné připravit startovací (jámy u stroje) a cílové (jámu u 

zatahovaného potrubí) jámy. Tyto jámy musí splňovat všechny náležitosti ohledné bezpečnosti, a to 

především: 

 Jáma musí zapažena, jediný volný prostor je v místě průchodu vrtného nářadí a zatahovaného 
potrubí 

 Pažení musí být provedeno tak, že horní hrana pažení bude vyčnívat min. 30 cm nad okolní terén, 
tak aby bylo zamezeno pádu volné zeminy a kamení z povrchu do jámy 

 Kolem jámy bude provedeno pevné dvoutyčové zábradlí o min. výšce 1,1 m, nebo oplocení, atd. 
V případě realizace protlaků v místě kde je větší pohyb osob, bude ještě kolem staveniště 
provedeno mobilní oplocení min. výšky 1,8 m 

 V případě existence IS v jamách budou tyto sítě chráněny před poškozením, případně z prostoru 
jámy přeloženy před realizací prací pomocí HDD 

 

6. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ TÉTO BT, LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO 

VOLBU 

 

6.1  Přípravné práce - projekt 

6.1.1  Geologický průzkum 

V rámci přípravy projektu je nutné provést dostatečný geologický průzkum. Pro získání co 

nejpřesnějšího geologického složení je vhodné v závislosti na délce vrtu provést kontrolní sondy 

přímo v trase vrtu, nebo využít dřívější geologický průzkum z daného místa. V případě, že toto není 

možné (železnice, komunikace, vodní cesty, nedostupnost pozemku, atd. ….) je vhodné provést 

kontrolní sondu alespoň v místě startovací a cílové šachty tak, aby bylo možné alespoň odhadnout 

průběh jednotlivých vrstev zeminy. 
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Na základě zjištění skladby podloží bude realizátorem protlaku zvolena vhodná vrtná souprava a její 

vybavení. 

 

6.1.2  Inženýrské sítě 

Všechny IS musí být vytyčeny před samotným zahájením všech prací. Poloha jednotlivých IS (hlavně 

ve městě) zásadně ovlivňuje proveditelnost vrtu. Ověření polohy bude provedeno pomocí kopané 

sondy. V případě, že IS se nacházejí v místě, kde nelze kopanou sondu provést (komunikace, 

železnice) a je předpoklad kolize trasy vrtu s touto sítí, může být proveden průzkum pomocí 

geofyzikálních metod. Tento průzkum lze použít nejen na lokalizaci IS, ale i pro zjištění případných 

dutých prostor (staré sklepy, nezakreslené pozemní komory, atd. …). 

 

6.1.3  Prostorové podmínky 

Pro volbu místa protlaku je nutné zvážit, jaký protlak bude realizován (průměr, délka, materiál) a podle 

toho bude zvolena i vrtná souprava s potřebnými parametry (výkon soupravy, tuhost pilotních tyči). 

Podle typu vrtné soupravy a požadované hloubky uložení potrubí bude určena vzdálenost vrtné 

soupravy od startovací šachty. Dále při volbě místa protlaku je nutné zohlednit i druh potrubí, zda 

bude možné dané potrubí dostat k cílové šachtě a potrubí zapojit za zatahovací hlavu. 

 

6.1.4  Projektování a legislativní podmínky 

Příprava vrtů musí být zahájena na základě stavebního povolení a realizačního projektu. Provádění 

vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 zák. 61/1988 Sb. spadá 

pod dozor státní báňské správy. Projektovou dokumentaci k takovým stavbám zpracovává 

"Autorizovaný inženýr" v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace 

dle zákona číslo 360/1992 Sb. 

 

V případě, že toto dílo (stavba) je součástí rozsáhlejšího komplexu staveb, která jsou zařazena jako 

díla v podzemí vzniklá při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby pod 

povrchem podle platné legislativy (zák. 61/1988 Sb), může je projektovat pouze osoba s osvědčením 

odborné způsobilosti báňského projektanta (dále jen „báňský projektant“). Přitom báňský projektant 

je povinen zpracovat projekt v závislosti na báňsko-technických a geologických podmínkách 

vyplývajících z podkladů předložených zadavatelem tak, aby projekt umožnil bezpečné provedení a 

užívání uvedených děl a staveb v souladu s jejich účelem. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být 

vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li báňský projektant způsobilý některou část projektu 

zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním, popřípadě osvědčením 

pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovanou část projektu; odpovědnost 

báňského projektanta za jím zpracovaný projekt jako celek tím není dotčena. 

 

PD (projektová dokumentace) musí obsahovat základní údaje a požadavky na provedení vrtu. Jedná 

se hlavně o stanovení materiálu potrubí, které bude do vrtu zatahováno, jaká bude délka vrtu, v jakých 

sklonech a obloucích bude vrt realizován. Dále je nutné ověřit polohu stávajících IS a dále v jakých 

geologických podmínkách bude vrt realizován (stará zástavba, skalní výchozy, zvodnělé vrstvy, atd 

…). Při realizaci vrtů v městské zástavbě a na železnici je nutné prověřit, zda nedojde k rušení signálu 

měřícího zařízení. Rušení může být způsobeno několika vlivy, např. interferencí vznikající v blízkosti 

silnoproudého kabelové vedení, trakčního vedení, přítomností ocelových prvků pod povrchem, atd…. 

Všechny tyto údaje mají zásadní vliv na proveditelnost protlaku. 

 

Na základě výše uvedených podkladů dodavatel díla zpracuje provozní dokumentaci dle vyhlášky 

239/1998 Sb. 
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6.2  Požadavky na dodavatele 

Pro realizaci protlaků je nutné postupovat podle zákona č. 61/1988 Sb. § 3. Dle tohoto zákona jsou 

vrty delší než 30 m považovány za dílo prováděné hornickým způsobem. Podle § 5 zákona č. 61/1988 

může tuto činnost realizovat pouze organizace, které byl orgánem státní báňské správy pro tyto 

činnosti vydáno oprávnění. Za organizaci musí práce prováděné hornickým způsoben řídit 

zaměstnanec, který vlastní osvědčení vydané báňským úřadem. Povinností dodavatele protlaku je 8 

dní před samotnou realizací provést ohlášení stavby dle § 11 vyhlášky 104/1988 Sb. příslušnému 

Obvodnímu báňskému úřadu. Dále musí dodavatel prací splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. 

(Stavební zákon). 

 

6.3  Přípravné práce – realizace 

Před zahájením vrtných prací je třeba předat dodavateli vrtných prací tyto podklady: 

 Platnou PD, vypracovanou způsobilým projektantem 

 Vytyčení všech IS, včetně předání vyjádření správců jednotlivých IS 

 Povolení vstupu na pozemky (stavební povolení) 

 Vhodné přístupové cesty na staveniště (POV), to je na místa startovacích a cílových šachet 
 

7. STROJE A ZAŘÍZENÍ 

Dodavatel prací je povinen dle §4 zákona č. 309/2006 Sb. a předpisů souvisejících zajistit, aby stroje, 

technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí musí být: 

 vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců 

 vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci 
nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek 

 pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány 
 

8. MATERIÁLY POUŽITÉ K INSTALACI 

Pro úspěšné provedení řízeného vrtu je nezbytně nutné zvolit vhodný druh potrubí. Samotné potrubí 

a jejich spoje musí odolat tahovým silám a namáhání, které vznikají při technologickém postupu 

výstavby. Dále toto potrubí musí odolávat mediím, která budou tímto potrubím proudit. 

 

8.1  Potrubí z PE-RC 

PE-RC potrubí se vyrábí podle normy ČSN EN 1555 pro plyn a ČSN EN 12201 pro vodovody a 

kanalizace. Pro bezvýkopovou pokládku HDD se potrubí vyrábí výhradně z materiálu PE 100 RC. 

Označení PE-RC označuje materiál, který je odolný proti pomalému šíření trhlin SCG  

(slowcrackgrow). Potrubí z materiálu PE 100 a PE 100 RC od sebe nelze rozeznat. Pro ověření 

vlastností pro PE-RC se vyžaduje certifikace potrubí podle předpisu PAS1075 v celém rozsahu 

včetně pravidelných opakovaných zkoušek (provádí například TÜV či DIN Certco). 

 

Potrubí by mělo mít dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození, formou opláštění či jinou 

(typ 3 dle PAS1075). O potrubí bez dodatečné ochrany lze rozhodnout pouze v případě velmi dobré 

znalosti geologických podmínek, po provedeném geologickém průzkumu. 

 

Signalizační vodič pro detekci potrubí lze umístit pod opláštění formou pásků, vodičů, nebo jako 

celoplošné vrstvy. Další možností je izolovaný vodič umístit samostatně, mimo potrubí a zatahovat 

ho současně s potrubím. Tento vodič musí mít dostatečnou pevnost v tahu. 
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Při použití HDD v nesoudržných zeminách je vhodná varianta PE potrubí s dodatečným opláštěním 

z PEplus (polyetylen) nebo PP (polypropylen), s možností toto potrubí svařovat bez loupání 

ochranného pláště. 

 

PE-RC potrubí se vyrábí ve dvou variantách a to v návinech (standardně do průměru de110, na 

vyžádání až do průměru de180), kde délka návinu je 100 m, kdy minimální průměr návinu nesmí být 

menší než 18 DN. Druhou variantou je dodávka potrubí v tyčích, kdy délka je buď 6 m, anebo 12 m. 

Potrubí pro bezvýkopovou pokládku se vyrábí ve dvou základních a normou stanovených řadách. 

Jedná se o řady SDR 17 a SDR 11. Dále existují řady SDR 6, SDR 7,4, SDR 9, SDR 13,6, SDR 21, 

SDR 26, SDR 33 a SDR 41. 

 

Provozní dlouhodobá životnost je prokazována statickými výpočty s využitím dlouhodobých 

jakostních parametrů na rozdíl od parametrů krátkodobých, využívaných v době provádění HDD. 

 

Parametry potrubí PE 100-RC s opláštěním pro HDD jsou uvedeny v tabulce. 

Průměr SDR11 Hmotnost potrubí Tažné síly Fmax Průměr SDR17 Hmotnost potrubí Tažné síly Fmax 

de/e standard / opláštěné 20°C / 40°C de/e standard / opláštěné 20°C / 40°C 

[mm] [kg/m] [kN] [mm] [kg/m] [kN] 

 63 / 5,8 1,05 / 1,302 10,0 / 7,2  63 / 3,8 0,721 / 0,97 6,7 / 4,7 

 75 / 6,8 1,47 / 1,778 15 / 10,0  75 / 4,5 1,02 / 1,323 9,5 / 6,6 

 90 / 8,2 2,12 / 2,514 21 / 15  90 / 5,4 1,46 / 1,847 14 / 9,5 

 110 / 10 3,14 / 3,660 31 / 22  110 / 6,6 2,17 / 2,680 20 / 14 

 125 / 11,4 4,08 / 4,778 41 / 28  125 / 7,4 2,76 / 3,454 26 / 18 

140 / 12,7 5,08 / 5,951 51 / 36 140 / 8,3 3,46 / 4,314 33 / 23 

 160 / 14,6 6,67 / 7,807 66 / 47  160 / 9,5 4,52 / 5,634 43 / 30 

180 / 16,4 8,42 / 10,170 84 / 59 180 / 10,7 5,71 / 7,432 55 / 38 

 200 / 18,2 10,4 / 12,354 104 / 73  200 / 11,9 7,05 / 8,968 67 / 47 

 225 / 20,5 13,1 / 15,310 131 / 92  225 / 13,4 8,93 / 11,096 85 / 60 

 250 / 22,7 16,2 / 18,670 162 / 114  250 / 14,8 11,0 / 13,416 105 / 74 

 280 / 25,4 20,3 / 23,087 204 / 142  280 / 16,6 13,7 / 16,418 132 / 92 

 315 / 28,6 25,6 / 28,762 258 / 180  315 / 18,7 17,4 / 20,476 167 / 117 

355 / 32,2 32,5 / 36,099 327 / 229 355 / 21,1 22,1 / 25,590 212 / 149 

400 / 36,3 41,3 / 45,402 415 / 291 400 / 23,7 28,0 / 31,962 269 /189 

450 / 40,9 52,3 / 59,026 526 / 368 450 / 26,7 35,4 / 41,948 341 / 239 

500 / 45,4 64,5 / 72,033 648 / 454 500 / 29,7 43,8 / 51,115 421 / 295 

560 / 50,8 80,8 / 89,320 814 / 570 560 / 33,2 54,8 / 63,046 528 / 370 

630 / 57,2 102 / 11,694 1030 / 721 630 / 37,4 69,4 / 78,751 668 / 468 

* Při době tahu > 30 min musí být hodnoty Fmax sníženy o 10%; s trvanlivostí tahu > 20 h se hodnoty Fmax sníží o 25%. Délku 

protlaků stanoví dodavatel prací dle místních podmínek. Pro větší průměry PE potrubí jsou hodnoty na vyžádání u výrobců. 

 

Spojování potrubí se provádí svařováním svářečským personálem s platným osvědčením odborné 

způsobilosti dle ČSN EN nebo TNV. Potrubí pro zatahování se svařuje čelním svařováním pomocí 

topného tělesa (tzv. technologií natupo). Při svařování vznikne v místě spoje na vnější i vnitřní straně 

tzv. návarek. Velikost návarků je závislá na materiálu a průměru svařovaného potrubí a návarek je 

v případě potřeby (hydraulické posouzení použitého potrubí) možné odstranit. 

 

8.2  Litinové potrubí 
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Pro vodovodní potrubní řad se použijí trouby dle ČSN EN 545:2015, příloha D.2.3.  

Pro kanalizační stoky se použijí trouby dle ČSN EN 598 +A1:2010, příloha B.2.3. 

 

Pro potrubí určené pro bezvýkopové technologie HDD, platí všeobecné pravidlo týkající se použití 

vhodných materiálů s dostatečně odolnou vnější mechanickou ochranou. Tento požadavek je dán 

zejména kvůli  ochraně proti zemnímu tlaku a proti poškození potrubí. Vnější mechanická ochrana 

musí splňovat podmínky rázové odolnosti, podmínky pro přilnavost vnější ochranné vrstvy a 

podmínky odolnosti proti vrypům. Nejdůležitějším faktorem je mechanická odolnost vnější ochranné 

vrstvy, která nesmí být nižší než 75 J (Joule) s pevností v tlaku min. 65 MPa. Tyto podmínky na 

mechanickou odolnost splňuje továrně vyráběné potrubí se speciální vnější mechanicky odolnou 

protikorozní vrstvou z cementové malty dle ČSN EN 15 542:2009. Toto potrubí splňuje i podmínky 

pro odolnost vůči bludným proudům. 

BT zohledňují jak technické, tak ekonomické hledisko. Od těchto parametrů, se odvíjí i použití spojů 

pro potrubí z tvárné litiny. Pro přenesení tažných sil vyvozených od vrtné soupravy na jednotlivý spoj, 

se předepisuje použití jištěného bezešroubového dvoukomorového zámkového spoje s návarkem na 

volném konci trouby. Tento spoj je zajištěn litinovými segmenty nebo litinovými zámky a je opatřen 

těsnícím kroužkem umístěným v těsnící komoře. Každý spoj je opatřen krycí termosmrštitelnou nebo 

překryvnou manžetou a ocelovým límcem.  

Jakékoli navíjené pásky, pásy, taktéž továrně vyráběné vnější vrstvy z PE, PUR, nesplňují požadavek 

na dostatečnou mechanickou odolnost a neměly být pro tento způsob bezvýkopových technologií 

schváleny a povoleny. Výjimku tvoří zesílené továrně vyráběné vnější vrstvy z PUR a PE. Zde je však 

nutné konzultovat jejich rázovou odolnost s výrobci. 

Tabulka dovolených tažných sil a úhlového odklonění pro jištěné bezešroubové dvoukomorové 

zámkové spoje s návarkem na volném konci trouby.  

 

Tabulka č. 1: Tažné síly a úhlové odklonění pro jištěné bezešroubové dvoukomorové zámkové 

spoje s návarkem na volném konci trouby. 

Jmenovitá 
světlost DN [mm] 

Tlaková třída 
potrubí   
Class 

Dovolený 
provozní tlak 

p [bar] 

Dovolená 
tažná síla        
F max. [kN] 

Možné úhlové 
odklonění 
hrdel  [°] 

Minimální 
poloměr 

zakřivení [m] 

80 C100 100 70 3-5 69 

100 C100 64 100 3-5 69 

125 C64 60 140 3-5 69 

150 C64 50 165 3-5 69 

200 C64 40 230 3-4 86 

250 C50 35 308 3-4 86 

300 C50 30 380 3-4 86 

350 C50 38 426 3-4 115 

400 C40 25 558 3-4 115 

450 C40 32 579 2-3 115 

500 C40 25 860 2-3 115-172 

600 C40 25 1200 2 172 

700 C30 25 1400 1,5 172-230 

800 C30 16 * 1,5 230 

900 C30 16 * 1,5 230 

1000 C30 10 * 1,5 230 



Platná verze od 14.8.2018   

©duševní vlastnictví CzSTT a autorů vyhotovení Směrnic CzSTT 

Podrobnější údaje je nutné vždy ověřit u konkrétního výrobce litinového potrubí 

Maximální tažné síly při zatahování nesmí být vyšší než tažné síly dané konkrétním výrobcem potrubního materiálu. 

 

8.3  Ocelové potrubí 

Bezvýkopové pokládky ocelového potrubí jsou poměrně častým případem využívaným především 

jako chráničky pro  potrubí nebo pro vodovody a plynovody. Vrty mohou být vyprojektovány buď jako 

přímé nebo obloukové. Poloměr oblouku je dán maximálním povoleným ohybem potrubí stanoveným 

výrobcem, z těchto parametrů vyplývá délka vrtu. Potrubí musí být předem svařeno v celé délce tak, 

aby nedošlo k přerušování technologie vtahování potrubí do vrtu. Proto je podmínkou dostatečný 

prostor na straně cílové jámy, odkud probíhá zatahováno. S ohledem na prodloužení životnosti 

potrubí ocelových chrániček jsou často používány ocelová potrubí s polyetylénovou izolací a 

cementovláknitou ochrannou vrstvou. 

 

 

9. KONTROLA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY A PŘI PŘEJÍMCE HOTOVÉHO DÍLA,KVALITA 

PROVEDENÝCH PRACÍ, LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY 

 

9.1  Kvalita 

Kvalitní příprava před zahájením vrtných prací má zásadní vliv na kvalitu a konečný výsledek 

provedené práce.  

 

9.2  Vytyčení trasy 

Před zahájením vrtných prací bude vytyčena trasa vrtu. V případě rovného vrtu bude vytyčena pouze 

startovací a cílová šachta. U šachet bude umístěn i výškový bod. V případě realizace vrtu do oblouku, 

nebo v terénu kde není přímo vidět od startovací k cílové jámě (železniční náspy, …), budou vytyčeny 

další pomocné body. Počet těchto bodů bude stanoveno vrtmistrem přímo na stavbě. 

 

9.3  Pracovní prostředky 

Veškeré pracovní vybavení musí splňovat předepsané parametry uvedené výrobcem. Všechna 

měření, kalibrace a další manipulace s měřícím zařízením musí být zaznamenána písemně. 

V případě nesrovnalostí u měřící zařízení je nutné provést opětovně kalibraci. Pokud měřící systém 

vykazuje i nadále chybu, musí být odeslán na ověření k výrobci. Samotné kalibrace měřícího zařízení 

probíhá na stavbě vždy před realizací pilotního vrtu. 

 

9.4  Přesnost měření, tolerance, výstup měření  

Při navrhování vrtaných protlaků je nutné počítat s možnou chybou měření, která je dána výrobcem 

měřícího zařízení, a která je uvedena v návodu k obsluze. Obecně lze říci, že se zvyšující se hloubkou 

vrtu je velikost odchylky větší. U většiny druhů měřících systémů výrobce garantuje odchylku ve výši 

± 5 %. Dosah signálu z měřící sondy se standardně pohybuje do 20 m (jedná se o místa, kde není 

signál rušen okolními vlivy). Pro větší hloubky je nutné použít sondu se zvýšeným výkonem, tyto 

sondy mají dosah do 30 m. V případě požadavku na větší hloubku vrtu se nutné použít tzv. kabelovou 

sondu. Tato sonda se používá hlavně v místech špatně přístupných anebo zcela nepřístupných 

(vodní toky, bažiny, široké dálnice, atd…). 

 

Vzhledem k tomu, že měřící systém sám o sobě vykazuje určitou odchylku, je nezbytně nutné při 

přípravě a realizaci (hlavně gravitační kanalizace) počítat s možností lokálních nepřesností nivelety 

vtaženého potrubí. Proto je nezbytně nutné před samotným provádění HDD v případech, ve kterých 

je požadavek na přesnost provedení, kontaktovat dodavatele vrtných prací a projednat s ním reálnou 
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přesnost prováděných prací HDD dle místních podmínek (požadovaný spád, geologické podmínky, 

hydrogeologické podmínky, atd.) a jeho technických možností.  

 

Pro snadnější orientaci jsou v následující tabulce uvedeny orientační hodnoty možných odchylek 

v mm. 

 

           Geologie  
 
 
Hloubka vrtu 

Hlíny, 
spraše 

Písky s vel. 
zrna max. 63 
mm 

Písky s vel. 
zrna od 63 mm 
do 125 mm 

Navážky, skalní podloží, 
valouny o průměru větším 
než 125 mm 

Do 3 m ± 50 mm ± 50 mm ± 100 mm Bude určeno 
dodavatelem dle místních 
podmínek 

Od 3 do 6 m ± 120 mm ± 150 mm ± 200 mm 

Od 6 do 20 m ± 200 mm ± 250 mm ± 350 mm 

 

 

9.5  Výstup měření 

Po dokončení protlaku realizační firma předá objednateli protokol o provedení vrtu. V dnešní době 

jsou dvě možnosti, jakým způsoben bude protokol zpracován. U obou variant je nutné počítat s tím, 

že naměřené hloubky jsou údaje osy vrtu. 

 

 

9.6  Ruční vyplnění protokolu 

Z protokolu musí být jasně patrné, kde je daný protlak provedený. Formou náčrtu bude provedena 

situace a podélný profil skutečného provedení HDD s uvedením dosažených hloubek s vyznačením 

startovací a cílové šachty (můžou být zakótovány k okolním objektům, komunikci atd.). Dále je 

součástí protokolu druh zataženého potrubí, počet kusů, délka protlaku a hloubkové uložení potrubí 

vůči současnému terénu.  

 

9.7  Protokol z měřícího systému 

V dnešní době již jsou k dispozici měřící systémy, které umožňují zpracovat změřené body do 

protokolu s digitálním výstupem. V protokolu lze zobrazit hloubky uložení potrubí, sklon potrubí 

v daném místě, profil terénu a skutečnou délku vrtu. Do protokolu je možné doplnit místa křížení 

s jednotlivými IS. Nejmodernější zařízení umí vypracovat protokol i GPS souřadnicích. 

 

 

10. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY, NORMATIVY A LITERATURA 

10.1    ČSN 73 6005–Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

10.2    ČSN EN 1555 –Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv 

10.3    ČSN EN 12201 –Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační 

přípojky a stokové sítě 

10.4    ČSN EN 545–Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní 

potrubí - Požadavky a zkušební metody 

10.5    ČSN EN 598 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro 

kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení 

10.6    ČSN EN 15 542 –Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek 

cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody 

10.7     PAS1075 – Potrubí z polyetylénu pro alternativní techniky pokládání 

10.8    ČSN EN ISO 15494 – Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), 
polyetylén (PE), polyetylén odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyetylén (PE-X), 
polypropylén (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém 
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10.9     Zákon č. 61/1988 Sb.– Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě 
10.10  Zákon č. 360/1992 Sb. – Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
10.11  Vyhláška č. 55/1996 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí 
10.12  Vyhláška č. 104/1988 Sb. – Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání 
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 
hornickým způsobem 
10.13  Zákon č. 183/2006 Sb. –Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
10.14  Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

10.15  Předpis DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. Technisch-

wissenschaftlicher Verein, Předpis GW 323 – Bezvýkopová obnova plynu a vodovodních řadů skrze 

Berstlining. Požadavky, zajištění kvality a testování. 

10.16 ISO 13470 Trenchless applications of ductile iron pipe systems – Product design and 

installation. 
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SMĚRNICE CzSTT PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE 

Mikrotunelování 
 

Tým autorů: Ing. Karel Franczyk, Ing. Jan Frantl, Ing. Michal Sodomka, Ing. Jaroslav Kunc 

 

1. ÚVOD 

Mikrotunelování je plně mechanizovaná, kontinuálně řiditelná a dálkově ovládaná jednostupňová 

metoda protlačování pro realizaci podzemních vedení dle projektu v definitivní poloze. Součástí této 

technologie je vrtná hlava, tlačná stanice naváděná laserem s dálkově řízenými hydraulickými písty, 

separační stanice, řídící velín. Tento dokument se netýká jiných podobných BT, jako například: 

 neřízené horizontální vrtání 

 zemní rakety 

 HDD vrtání s tažením potrubí 

 štítování 
 

Vzhledem k relativně vysokým nákladům na pořízení této technologie bude její využití vázáno na 

případy, kde se uplatní její přednosti a v minimální míře se projeví její nevýhody. 

 

Typické výhody mikrotunelování: 

 velká rychlost provádění 

 přesnost ve vedení díla 

 minimální vliv na okolní zástavbu a na povrch 

 bezpečnost práce 

 možnost nasazení i v těžkých nebo proměnlivých geologických podmínkách, a to i pod hladinou 
podzemní vody 

 možnost provádění i na velké vzdálenosti 
 
Mezi nevýhody mikrotunelování patří: 

 ztrátové časy, zejména při montáži a demontáži 

 vysoké náklady na údržbu v nepříznivých podmínkách 

 rizika při střetu s nezjištěnými překážkami 

 vysoké nároky na kvalifikaci obsluhy a personálu 
 

S ohledem na výše uvedené se mikrotunelování bude uplatňovat převážně pro následující případy: 

 gravitační kanalizační sběrače 

 drenážní kanály 

 štoly pro energetické či geoenergetické využití 

 podchody plynovodů a jiných produktovodů pod řekami, silnicemi, železnicemi nebo jinými 
objekty a překážkami 

 kolektory, kabelové tunely 

 využití v tunelování a podzemním stavitelství 
 

 

2. PRINCIP TECHNOLOGIE 

Mezi místem startu (startovací šachtice) a místem konce (cílová šachtice) se provádí zatlačování 

hotových trub. Zemina se přitom rozrušuje a vylamuje na čelbě a mechanicky, hydraulicky či 

pneumaticky dopravuje do startovací šachtice. Vše probíhá bez přítomnosti lidí v díle a je ovládáno 

operátorem na povrchu v řídící kabině. 

Původně bylo mikrotunelování ohraničeno průměrem 1000 mm DN, ale technický pokrok umožnil 

tuto metodu také ve větších profilech. 
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Jedná se o dálkově řízenou, jednostupňovou metodu, kterou se zatlačují tlačné trouby – produktové 

nebo chráničky – pomocí razícího stroje se současným úplným odtěžováním zeminy a 

s mechanickou nebo zemní (EPB) oporou čelby. 

 

Trouby se umisťují postupně za razící stroj a jsou zatlačovány tlačným zařízením ve startovací jámě 

pomocí tlačných sil, případně ještě s využitím mezitlačných stanic. 

Zaměření se děje s pomocí laserového paprsku nebo gyroskopem či vodní váhou. Přizpůsobování 

směru se děje hydraulickým ovládáním řídicí hlavy. 

Nasazená vrtná hlava musí být schválena pro dané geologické podmínky. 

S narůstajícím profilem stoupají požadavky na opěru čelby a vstupu. 

 

Poznávacím znakem této metody je způsob odtěžení, kdy odtěžovaná zemina je drcena na menší 

kousky. 

 

Obrázek č. 1 

Mikrotunelování s výplachovým odtěžením 

 

 

 

Mikrotunelování se používá pro bezvýkopovou instalaci podzemních vedení zejména 

v následujících případech: 

 dlouhé vzdálenosti (až stovky metrů, v extrémních případech i několik kilometrů) 

 složitá nebo proměnlivá geologie 

 pod hladinou podzemní vody 

 v blízkosti ohrožených objektů na povrchu při výstavbě klasickou „výkopovou“ technologií. 

 při vysokých nárocích na přesnost a kvalitu provedení 
 

Potrubí se ukládá v trase přímé či obloukové, v rovině nebo se stoupáním či klesáním. Trouby se 

k sobě spojují pevně nebo pohyblivě dle druhu použitého materiálu. 

 

Instalované potrubní vedení slouží buď jako produktovod pro kanalizaci, plyn, vodu apod. anebo 

slouží jako chránička pro nejrůznější IS nebo potřeby využití prostoru v podzemí.. 

 

Mikrotunelování je činnost, která v drtivé většině případů bude spadat do kategorie činnosti 

prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) a budou proto upravovány patřičnou báňskou legislativou. 

Především Zákonem č. 61/1988 Sb. a Vyhláškou č.55/1996 Sb. mimo jiné platí: 

 projektovat ČPHZ smí jen oprávněná osoba – „Báňský projektant“ §5b, zák. 61/1988 Sb. 

 činnost prováděnou hornickým způsobem může organizace provádět jen na základě povolení 
vydaného podle zákona 61/1988 sb., nebo podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon) 
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 stavby ČPHZ smí provádět jen organizace s oprávněním a vést tuto stavbu smí jen oprávněná 
osoba – „závodní“ 

 zhotovitel oznámí zahájení stavby v předstihu na příslušný OBÚ 

 OBÚ provádí dozor (vrchní) státní báňské správy na stavbách prováděných  ČPHZ 
 
Pro úspěšné provedení této BT je nezbytně nutné zvolit správné potrubí, správné strojní vybavení a 
zkušené a kvalifikované osoby, nejen ve fázi příprav, ale také projektování, provádění a kontrol. 
 
 
3. POJMY, ZKRATKY A TERMINOLOGIE 

3.1 ČPHZ – činnost prováděná hornickým způsobem 
3.2 OBÚ – obvodní báňský úřad 
3.3 BT – bezvýkopová technologie 
3.4 BP – bezpečnost práce 
3.5 IS – inženýrské sítě 
3.6 PD – projektová dokumentace 
3.7 RDS – realizační dokumentace stavby 
3.8 DZS – dokumentace pro zadání stavby 
3.9 POV – plán organizace výstavby 
3.10 ČSN – česká technická norma 
3.11 ČSN EN – evropská norma přijatá a převzatá do systému ČSN 
3.12 ČSN EN ISO – celosvětová norma převzatá do systému norem EN a následně do systému 

ČSN 
3.13 TNV – odvětvová technická norma (pro vodní hospodářství, pro plynárenství, apod.) 
3.14 GPS – Global Positioning System = globální polohový systém 
3.15 GTM – geotechnický monitoring 
3.16 RQD – „Rock Quality Designation“ – ohodnocený výnos jádra jádrového vrtu 
3.17 EPB – „Earth Pressure Balance“ – stabilizace zemním tlakem 
3.18 ISTT – International Society for Trenchless Technologies (Mezinárodní společnost pro 

bezvýkopové technologie) 
3.19 HDD – Horizontal Directional Drilling (horizontální směrové vrtání) 
3.20 ŽB – železobeton 
3.21 DN – diameter nominal – jmenovitý průměr potrubí (obvykle odpovídá vnitřnímu průměru 

v mm) 

3.22 de, OD – External (nebo Outside) Diameter = vnější průměr potrubí (obvykle v mm) 

3.23 s – tloušťka stěny potrubí celková (obvykle v mm) 

3.24 Fmax, k – max. tlačná síla na potrubí (při součiniteli bezpečnosti “k“) 

3.25 MLM – Minimal Light Mass = Světlý průřez volného prostupu 
 
 
4. PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVA 

Mikrotunelování patří mezi složité technologie. Pro projektování, vypisování soutěží a zadávání 

staveb jsou zapotřebí dostatečné vědomosti i zkušenosti. Proto by tyto úkony měli provádět 

kvalifikovaní, a dostatečně zkušení inženýři. Pro výběr prováděcí metody se doporučuje spolupráce 

s odborným poradcem nejen v oblasti strojního vybavení, ale také v oblasti vybíraného trubního 

materiálu. 

 

Kromě posuzování tlačných sil je nezbytné posuzovat statickou bezpečnost zvoleného materiálu 

trub. Nejen v hodnotách specifikovaných v době dodávek, ale i v hodnotách, zohledňujících 

trvanlivost s ohledem na vlivy prostředí a vlivy média uvnitř vybudovaného potrubí. Při statických 

výpočtech zabudovaných trub vždy zohlednit možné změny vlastností a to nejen fyzikálních, ale i 

změny v tloušťce stěny vlivem provádění samotného mikrotunelingu, ale i vlivem budoucího 

provozního stavu. 
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PD může být vyhotovena ve dvou úrovních. Buď jako DZS, nebo jako RDS. Oba typy PD by měly 

obsahovat dostatek informací ke kvalifikovanému zpracování cenové nabídky a specifikování 

jakostních požadavků na zhotovené dílo, způsobu hodnocení průběhu výstavby a posouzení 

možných rizik. 

 

K dispozici musí být údaje o existenci, poloze, stavu a ochraně například: 

 kabelů 

 trubních vedení (kanalizace, vodovody, plynovody a ostatní produktovody) 

 šachtic 

 studní 

 základů 

 antropogenních dutin 

 kotev a injektážních svorníků 

 jiných pozůstatcích po stavebních pracích 

 stavebních součástech jako nosníky, pilotové stěny, drenáže, spojovací materiál 

 válečných předmětech 

 starých zátěžích 
 

U všech těchto zařízení a předmětů musí být vždy odsouhlasen způsob ochrany a provedení této 

ochrany. 

Pokud nejsou údaje k dispozici, musí se průzkum doplnit o historické podklady. 

 

V nutných případech budou navrhnuty patřičné přeložky. 

 

4.1 Geologické a hydrogeologické podmínky 

Údaje o geologických a hydrogeologických poměrech jsou k nutné pro: 

 volbu prováděcí technologie 

 volbu a statický výpočet technologie provádění startovacích a cílových jam 

 volbu a statický výpočet tlačné trouby 

 projekt případných opatření ke změně vlastností geologických  podmínek při nestabilním nebo 
neúnosném prostředí 

 plán odvozu, skladování či recyklace vytěžené rubaniny (horniny) 

 opatření zamezující dopadu vlivů z prováděných prací na stávající poměry podzemních vod 

 stanovení dalších dodatečných opatření 
 

Z geotechnického pohledu je třeba klást důraz na existenci dalších překážek (dřevo, balvany, 

ocelové kusy, zásypy) 

 

V některých případech jsou podstatné i údaje o vrstvách, délkách svahů, hladiny (tlaku) podzemní 

vody apod. Ty se stanovují na základě patřičného průzkumu. 

 

4.2 Průzkumné vrty 

Průzkumné vrty jsou nezbytnou podmínkou k rozhodování volby této BT. Provádějí se zpravidla 

v rozestupech 50 m, v mimořádných případech i v menších rozestupech. V každém případě vždy 

dle podmínek stanovených v DZS. Průzkumné vrty musí mít minimální hloubku: 

 2 m pod dnem potrubí v nezvodnělých zeminách 

 3 m pod dnem potrubí ve zvodnělých zeminách  

 Pod spodní hranu výztuže v prostoru startovací, cílové nebo mezilehlé jámy 
 

Průzkumné vrty musejí být vedeny v nestabilním prostředí až do stabilnějšího podloží. Volné 

prostory po průzkumných vrtech nebo sondách musejí být vyplněny.  
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4.3 Půdní a hydrogeologické podmínky 

Popis půdních a hydrogeologických poměrů by měl obsahovat: 

4.3.1 Hornina, rozvodnělá hornina: 

 maximální a minimální hladina podzemní vody 

 stupeň kontaminace půdy a podzemní vody 

 požadavky dle platných zákonů 

 podíl abrazivních materiálů a křemičité složky 

 modul přetvárnosti 

 agresivita podzemní vody 

 proudění podzemní vody 

 stupeň zvětrání 

 lepivost 

 popis vrstev 

 měrná hmotnost 

 zóny porušení, kaverny 
 

4.3.2 Zemina 

 zrnitost, tvar zrn  

 propustnost vody 

 hustota uložení 

 mez plasticity, obsah vody 

 střihové parametry, úhel vnitřního tření a koheze 

 hodnota zemního tlaku 

 obsah a velikost kamenů, jejich jednoosá tlačná pevnost 

 obsah vody a její tlak 

 podíl organických látek, podíl vápníku 

 sklon k tečení 
 

4.3.3 Hornina 

 stupeň zvětrání 

 RQD 

 množství ,velikost a sklon styčných ploch 

 tvrdost 

 pevnost v tlaku, rozpojitelnost 

 pevnost v tahu 

 abrazivita (index abrazivity) 

 obsah vody, vodopropustnost 

 tektonika, trhliny, spáry 
 

Při vrtání sond v blízkosti vodního potrubí se doporučuje bezpečnostní odstup 5 m minimálně. 

V oblasti vodních zdrojů se sondážní vrty opatřují těsnícím pažením. (např, jílové zátky) 

 

Výsledky průzkumu se zakreslí do podélného profilu trasy s odkazem k niveletě potrubí. Zde musí 

být označeny výškově i pevné geometrické body, což platí obzvlášť pro oblasti s vlivem 

poddolování. 

 

4.4 Vedení trasy 

Ve fázi projektu se stanoví maximální přípustné odchylky od přímé osy v horizontálním i vertikálním 

směru, přičemž se bere do úvahy jak použitý materiál potrubí a jeho přípustné tolerance, tak i 

poměry na stavbě a účel ke kterému budované dílo bude sloužit. 
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Pro novou pokládku potrubí, kde je významné dodržení směru a sklonu trasy by se měly používat 

jen řiditelné technologie. Odchylky uvedené v tabulce vycházejí z provozních příčin (možností dané 

technologie) a neměly by být v žádném případě překročeny. Pro maximální funkčnost by naopak 

měla být projektována případná rezerva. V ojedinělých případech a u větších profilů je tedy zřejmé, 

že mohou vznikat při realizaci lokální protisklony, které nejsou vadou realizaci a je potřeba při 

návrhu takovýchto staveb s tímto uvažovat již v rámci návrhu PD pro návrh průtočných kapacit. 

 

Tabulka č. 1: Maximální odchylky v mm od plánované polohy u odvodňovacího potrubí a 

gravitačních kanalizací 

 

DN Vertikální Horozontální 

< 600 +/- 20 +/- 25 

≥ 600 až ≤ 1000 +/- 25 +/- 40 

> 1000 až < 1400 +/- 30 +/- 100 

≥ 1400 +/- 50 +/- 200 

 

Mezní hodnoty odchylek je nutné vždy posuzovat podle zvoleného druhu potrubí. Možnosti 

řiditelnosti protlačování (geologické podmínky, strojní vybavení, řiditelnost razícího stroje a způsob 

dokumentování dosažených parametrů) jsou ovlivněny excentricitou působící tlačné síly a zvoleným 

stupněm bezpečnosti tlačné síly zvolených trub. Všeobecně platí, že čím větší tloušťka stěny, tím se 

excentricita působící síly od ideální osy použitých trub zvyšuje. 

 

4.5 Startovací, mezilehlé a cílové šachty 

Stavební šachtice, jámy nebo stavební šachty se navrhují podle příslušných norem, předpisů a 

postupů a podle pravidel BP dle Vyhlášky č. 55/96 Sb. 

 

Startovací, mezilehlé a cílové jámy by se měly navrhovat i s ohledem na jejich další možné využití. 

Tím může být v oblasti odpadních vod vybudování definitivních revizních šachet. Doporučuje se 

také tyto šachtice využívat k napojování přípojek. Vestavby a přechody mezi materiály uvnitř šachtic 

by měly být uspořádány technicky smysluplně. 

 

Ze stavebního hlediska bude ve startovací jámě mimo jiné umístěno: 

 hlavní tlačná stanice a roznášecí kruh 

 opěrná stěna 

 vstupní kruh s těsněním 

 pojezdová dráha pro trouby 

 příslušenství štítu 

 kabely k ovládání štítu 

 přístup pro personál 

 trubní vedení od/k separační stanici 
 

Cílová šachtice slouží k dojetí razícího stroje, případně pilotního vrtu či osazení rozšiřovacího kusu. 

K jistému dojetí je vhodné pojistit vstup proti tlaku stroje. 

 

Dále bude v cílové jámě: 

 Vstupní otvor s těsněním 

 Dojezdová plocha pro štít 
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Rozměry stavebních jam vycházejí z rozměrů razícího stroje a tlačných trub. Při návrhu těchto 

šachtic, případně stavebních jam je také potřebné uvažovat, zda bude razící stroj umístěn v přímé 

anebo zda bude razit v úklonu, kdy se rozměry stavebních šachet zvětšují. 

 

Stavební jámy by měly být těsné proti vodě, minimálně musí být v předstihu injektáží utěsněno okolí 

místa ve stavební jámě, kde bude zahájeno vrtání. 

 

 

5. PROVÁDĚNÍ A KONTROLA STAVBY 

5.1 Obecné podmínky k provádění 

Trouby jsou vedeny v přímém směru nebo oblouku se stoupáním, klesáním nebo vodorovně. Pokud 

jsou k provádění oblouků nutné měřící zařízení v podzemí, platí pro dílčí vstup lidí do podzemí 

podmínky uvedené v tabulce č. 2 v souladu s Vyhláškou. 55/1996 sb. § 26 

Při provádění oblouků je nutno brát ohled na maximální přípustné vybočení trub ve spojích. Pro 

hrubý odhad lze stanovit, že u třímetrových trub je minimální poloměr oblouku jak v horizontálním, 

tak ve vertikálním směru 200 m. 

 

Vzdálenost mezi startovací jámou a začátkem oblouku by měl být minimálně osminásobek průměru 

jámy (nebo její délky v ose ražby u nekruhových profilů). Stejný odstup by měl být i u střídání 

oblouků “meziobloukem“ a “protiobloukem“. Přechody mezi zatáčkami a rovnými úseky se musí 

navrhovat ve fázi projektu. 

 

Projektant nebo závodní rozhodne na základě propočtu tlačných sil a třecího odporu o nutnosti 

nasazení tlačných mezistanic. 

 

Tabulka č.2: Dílčí nasazení lidí  

 

MLM v mm DN v mm Nasazení lidí 

Menší než 600 Méně než 800 mm Není povoleno 

≥ 600 až < 800 ≥ 800 až < 1000 Nárazově přípustné do délky 150 m, ale 

ne na odstraňování překážek a kontrolní 

měření 

≥ 800 až < 1000 ≥ 1000 až < 1200 Nárazově přípustné do délky 200 m, ale 

ne na odstraňování překážek a kontrolní 

měření 

≥ 1000 až < 1200 ≥ 1200 až < 1400 Přípustné do délek 250 m ale ne pro 

odstraňování překážek 

≥ 1200 až < 1800 ≥ 1400 až < 2000 Přípustné 

1800 a více 2000 a více Přípustné 

 

 

5.2 Překážky 

Odběratel se zhotovitelem se musí dohodnout předem, jak velké balvany se považují za překážky. 

 

Manuální vstup do prostor čelby a možnost zpracování překážky se nabízí až od profilů o minimální 

světlosti průchodu 1200 mm a  od světlého průměru tlačeného potrubí 1400 mm 
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Dodatečné pomocné prostředky jsou závislé na: 

 pevnosti, rozměrech a umístění překážky 

 půdních a hydrogeologických podmínkách 

 vnějším průměru tlačné trouby 

 druhu razícího zařízení 
 

Postup při nalezení jiné než geologické překážky (dřevo, ocel, zbytky základů) se musí dohodnout 

zvlášť. 

 
5.3 Požadavky před a během provádění BT 

Před zahájením stavebních prací se musí prokázat, že únosnost trub vyhoví předpokládaným 

tlačným silám.  

Přípustné tlačné síly se musí udávat i s ohledem na možné vychylování tlačných trub ve spojích. 

Velikost vychýlení a aktuální tlačné síly je nutné průběžně sledovat a vyhodnocovat. 

 

Pro případy práce ve skalních horninách anebo v hraničních případech na rozhraní skály a 

nestabilní rozvolněné skály, se použije individuální výpočet s ohledem na vlastnosti horninového 

prostředí a na použité razící zařízení. 

 

Pro stavební jámy musí být stanoveny bezpečnostní pravidla a pravidla užívání. Dále musí být 

stanoveny pravidla proti průvalu vod během výstavby před instalací vodotěsného betonového dna. 

Spouštěné jámy z železobetonových skruží musí odpovídat zvláštním předpisům. Spoje 

železobetonových spouštěných skruží musí vyhovovat na pevnost v tahu a ve střihu. 

Při opětovném využití jámy na další start tlačení je třeba veškeré výpočty založit na tom, že se 

tlačné síly nesmí přenášet na hotovou část díla. 

 

Odolnost proti tlačným silám musí být měřena a předem ověřena výpočtem. Zde je třeba počítat i 

s přídatným napětím všech zatížených částí a dodatečné deformace od okolní půdy a tlačného 

zařízení. Pohyby opěrné desky se nesmí škodlivě projevit na tlačeném potrubí a na stavebním 

zařízení. 

V případě očekávání nestejnoměrného sedání tlačeného potrubí je možné zvážit instalaci 

dilatačních kusů. 

 

Staticky je třeba počítat i prefabrikované i monolitické části šachet nebo opěrných stěn. 

 
5.4 Technologický nadvýrub 

Technolgický nadvýrub je výlom přesahující teoretický výrub; rozděluje se na zaviněný a 

nezaviněný; při zaviněném nadvýrubu vzniklé vícenáklady hradí zhotovitel, u nezaviněného 

nadvýrubu vícenáklady hradí objednatel. 

 

Razící stroj má vnější průměr minimálně stejně velký, jako je vnější průměr tlačné trouby. Dále je 

třeba dát rezervu na případné ohyby ve směru a na vyplnění prostoru za ostěním lubrikací. 

V závislosti na druhu zeminy a použité razící metodě lze nadvýrub  ještě dále zvýšit. 

 

Technologický nadvýrob může mít obzvlášť u oblouků až 20 mm tloušťku, ve speciálních případech 

i více (skála, bobtnavé jíly). Technologický nadvýrub musí být vždy odůvodněný. 

Kromě technologického nadvýrubu je potřeba v návrhu počítat, i když v porovnání s klasickými 

razícími metodami, s menším rozsahem tzv, nadvýšení což je zvětšení teoretického tvaru výrubu o 

velikost přepokládané deformace horninového masivu, tolerancí atd. Velikost nadvýšení navrhuje 
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projektant DZS a RDS, při realizaci upřesňuje zhotovitel díla po dohodě s investorem na základě 

skutečně zastižených geotechnických podmínek (výsledků GTM). 

 
5.5 Stabilizace čelby 

V případě nestabilní nebo málo stabilní čelby se musí provádět její stabilizace a to částečná nebo 

v plném profilu. Ta může být přirozená (využitím sypného úhlu), mechanická, kapalinová nebo 

zeminová. 

 

Je třeba sledovat, aby se z čelby neodebíralo víc zeminy, než kolik je rozpojeno v daném kroku. 

Odtěžené množství zeminy by se mělo měřit dohodnutým způsobem a dokumentováno. Volné 

prostory mezi zeminou a ostěním tlačné trouby a jakékoliv jiné dutiny vzniklé v důsledku a 

průběhem ražby musí být zaplněné dohodnutým materiálem neškodícím životnímu prostředí. 

 

Odstraňování překážek z čelby se může dít jen současně se zajištěním a stabilizací čelby a se 

zvláštními opatřeními a pomůckami. 

Druh stabilizace musí odpovídat poměrům na čelbě. 

 

5.5.1 Při kapalinové stabilizaci je třeba uvažovat i reologické parametry stabilizační látky (viskozita, 

hustota, mez zkapalnění, obsah vody), její vliv na podzemní vodu, vlastnosti dané půdy, krytí a 

specifické poměry na stavbě. 

 

5.5.2 U zeminové stabilizace je nutné se ubezpečit, že je stabilizační komora vždy vyplněna 

zeminou. 

 

5.5.3 U ražeb s využitím stlačeného vzduchu se nesmí nikdy využívat stlačeného vzduchu ke 

stabilizaci čelby. 

Při nasazení lidí ve stlačeném vzduchu platí zvláštní pravidla pro práce ve stlačeném 

vzduchu.(kesonu) 

Tlaková komora musí být řešena tak, aby se k lidem v prostoru se stlačeným vzduchem vždy 

dostala pomoc a aby se pracovníci z prostředí stlačeného vzduchu vždy mohli snadno dostat do 

komory. Za tím účelem by měly být komory vždy dvě za sebou. 

 

Štít a první trouby musí být až do komory pevně tahově spojeny, což by mělo být doložitelné 

výpočtem. 

 
5.6 Lubrikační a stabilizační prostředky 

Tření mezi troubou a zeminou se dá redukovat injektáží lubrikační látky za ostění, která má 

thixotropní charakter – např. bentonitová suspenze. Ta by se měla nejlépe rozprostřít rovnoměrně 

po celém obvodu. Injektážní tlaky, spotřeba a reologické vlastnosti látky (viskozita, hranice 

zkapalnění, hustota a obsah vody) se musí průběžně zkoušet a musí být voleny tak, aby se 

předešlo škodám na potrubí a okolních sítích. Vlastnosti suspenze se mohou dále vylepšovat 

dodatečnými aditivy. 

 

Před použitím suspenze pro stabilizační účely se musí provést test s využitím vody z daného místa 

a vzorku půdy. 

 

Suspenze se dopravuje do vrtné hlavy nebo přes injektážní otvory za stěnu potrubí. Rozměry a druh 

otvorů se řídí velikostí průměru trouby, délkou protlačování, počtem mezitlačných stanic a 

geologickými poměry. 
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U dlouhých protlaků, ražbách do zatáčky nebo v těžkých inženýrsko-geologických podmínkách se 

doporučuje použít systému automatické lubrikace. 

Nezávadnost lubrikačních a stabilizačních látek pro životní prostředí se musí prokazovat 

v kapalném i pevném stavu. 

 

Dalším efektem lubrikační látky může být snížení sedání na povrchu v důsledku vyplnění 

nadvýlomu. 

 
5.7 Získávání a protokolování parametrů během ražby 

Měřící a navigační zařízení ve startovací jámě musí být osazena tak, aby nedošlo v průběhu prací 

ke změně jejich uložení. (například instalace nesmí být na opěrné stěně). 

Zvláštní případy, jako je například střet s překážkou, je třeba dokumentovat do stavebního deníku. 

 

U řiditelných metod se záznamy pořizují z dále uvedených měřitelných parametrů ražby a 

uchovávají se v intervalech minimálně 100 mm ražby) nebo 90 s (časově): 

 datum a hodina 

 délka ražby 

 odchylky od výšky a směru 

 rolování 

 úklon a nachýlení stroje 

 tlačné síly – odděleně pro hlavní tlačnou stanici a jednotlivé mezistanice 

 otáčky otáčivé řezné hlavy 

 zdvih řídících válců a jejich tlačná síla 

 tlak zeminy nebo protitlak čelby  u strojů s kapalinovým nebo zeminovým odtěžením 

 objemové vychýlení ve spojích 

 tlak vzduchu a spotřeba při stabilizaci čelby stlačeným vzduchem 
 

Přitom se údaje o tlačných silách, kroutícím momentu, hraniční hodnoty zemního tlaku a tlaku 

stlačeného vzduchu zapisují v stanovených intervalech, ale minimálně 1 x na jednu tlačnou troubu. 

Dokumentaci průběhu provádění prací lze provádět ručně nebo automatickým záznamem na 

palubním počítači. 

 

 

6 TRUBNÍ MATERIÁLY 

Trouby k protlačování touto BT mohou být z těchto materiálů: 

 beton, železobeton, drátkobeton 

 sklolaminát 

 polymerbeton 

 ocel 

 keramika / kamenina 

 čedič 
 

U tlačených trub je třeba vždy odlišovat, zda se jedná o chráničku nebo produktovou troubu. 

Výrobce trub k protlačování musí uvádět tyto údaje:  

 vnitřní průměr trub 

 vnější průměr trub (maximální, popřípadě výrobní tolerance) 

 druh spojů 

 rozměry ve spojích 

 přípustné vychýlení spojů 

 délka jednotlivých kusů (s výrobní tolerancí) 

 obecné požadavky na použití (manipulace, skladování, použitelnost po zabudování) 
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6.1 Délkové tolerance 

Nesmí být překročeny tolerance dle tabulky č. 3.  

 

Tabulka č. 3: Délkové tolerance v mm 

 

DN ( světlý průměr) Délkové tolerance 

Menší nebo rovno 800 +/- 5 

Více  než 800 až 1200 +/- 8 

Více než 1200 + 25 – 10 

 

6.2 Kolmost stěn 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat kolmosti stěn z důvodu přenosu tlačných sil a rozměrům 

mezikruží přenášejícím tlačné síly. Při výpočtu tlačných sil se postupuje na příklad podle doporučení 

ISTT. 

 

Odchylky od kolmosti jsou definovány jako součet odchylek na zrcadle trubní stěny a jako odchylka 

od kolmosti na ploše tloušťky stěny - s. 

 

Obrázek č. 2: Kolmost stěn 

 
 

Tabulka č. 4: Přípustné odchylky od kolmosti v mm 

 

DN Beton, ŽB, 

drátkobeton 

Keramika Ocel Sklolaminát  Polymerbeton 

≤ 300 4,0 1,0 1,6 1,0 1,0 

> 300 

≤1000 

6,0 1,0 1,6 1,0 1,5 

> 1000 

≤ 2800 

8,0 1,0 1,6 1,0 3,0  

> 2800 10,0 - - 1,0 -  - 

 

 

 

6.3 Odchylky od roviny 

Nezávisle na délce trouby se smí odchýlit plášťová linie  od roviny maximálně o hodnoty uvedené 

v tabulce 5. 
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Tabulka č. 5: Přípustné odchylky od roviny v mm 

 

DN Odchylka od roviny 

≤1000 5 

> 1000 až ≤ 2000 10 

> 2000 15 

 

Odchylky se zjišťují na celé délce vnějšího pláště. 

U ocelových trub tyto odchylky nesmí překročit 1,5 mm na metr délky. 

 

6.4 Vnější průměr 

Při navrhování tlačných trub by se měly zohledňovat obvyklé vnější průměry razících strojů. 

Přípustné tolerance pro maximální vnější průměry trub jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Přípustné hodnoty odchylek od maximálních vnějších průměrů trub (vše v mm) 

 

DN Mimo beton, keramiku 

a sklolaminát 

Beton a ŽB Keramika Sklolaminát 

300 a menší +0    -10 +0    - 8 +0   -10 + 1 / - 1,0 

400 +0    -10 +0    - 8 +0   - 12 + 1 / - 1,4 

500 +0    -10 +0    - 8 +0   - 15 + 1 / - 1,8 

600 +0    -12 +0    - 8 +0    -18 + 1 / - 2,0 

700 /800 +0    -12 +0    - 8 +0    -24 + 1 / - 2,4 

900 / 1000 +0    -12 +0    - 8 +0    -30 + 2 / - 2,6 

>1000 ≤ 2800 +0    -16 +0   -14 +0    -36 + 2 / - 3,8 

≥ 2800 +0    -24 +0   -20 - + 2 / - 5,0 

 

Poznámka: Každý z výrobců a dodavatelů tlačných trub by měl tyto konkrétní tabulkové hodnoty 

konkretizovat při přípravě dodávky tak, aby bylo možno skutečné délky a tolerance koordinovat 

s uvažovanou technologií strojního zařízení k provedení mikrotunelingu. Současně by měla být 

známa skladba stěny uvažovaných tlačných trub a známy vlivy, které v provozním stavu mohou 

vlastnosti změnit.  

 

6.5 Hladkost dna 

Přípustné odchylky od hladkosti dna jsou následující: 

 3 mm pro trouby větší nebo rovny 300 mm DN 

 0,01 x DN pro větší průměry 

 maximální však 30 mm 
 

6.6 Spoje trub k protlačování 

6.6.1 Nasazované spoje musí svou konstrukcí zajišťovat: 

 těsnost proti vlivům podzemní vody i tlaku vody uvnitř potrubí  či jiným médiím 

 neviklavost 

 stabilita proti příčnému zatížení 

 přenos podélných sil 

 zakrytí spár 
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Spoje trub pro odpadní vodu musí být provozně i stavebně těsné. Pokud se v dodávkách trub 

k tlačení objevují ve spojích roznášecí prstence, je třeba je po dokončení protlaku odstranit. Mezery 

mezi konci trub s ponechanými roznášecími prstenci tvoří v provozním stavu (platí zejména pro 

gravitační kanalizace) mezi konci trub mezery, zhoršující hydrauliku trasy a zvyšují rizika zachycení 

nečistot v těchto spárách. 

 

Nastrčené spoje musí být těsné i ve stavu maximálního přípustného vychýlení od ideálního stavu. 

 

Tlačení trub musí vždy probíhat přes dostatečně nadimenzovaný přenášecí kruh. 

 

Trubní spoje musí být vybaveny těsnícím systémem na obou stranách plochy (na příklad trouba a 

vodící kruh) a mezi nimi se musí nacházet elastické těsnění. U trub do DN 400 mm postačí 

jednostranné těsnění. 

 

6.6.2 Svařované spoje ocelových trub 

Platí zde vše z předchozího bodu a dále 

 příprava na svár 

 úhel sváru do 30˚. +/- 5˚. 

 stoupavost 1,6 mm +/- 0,8 mm 

 svářeči musí mít platný svářečský průkaz 
 

Sváry musí být nedestruktivně testovány, což u chrániček postačí vizuální kontrolou.   

 

Pro plynová vedení a pitnou vodu platí zvláštní předpisy 

 

6.7 Injektážní otvory 

Injektážní otvory slouží k dopravení  lubrikačního nebo ochranného materiálu do prostoru mezi 

vnější plášť trouby a půdou. 

 

Rozdělení lubrikantu či ochranného materiálu po obvodu trouby se děje buď přes injektážní otvory 

nebo přes potrubí s radiálními výstupy a nápojnými body. Tyto radiální výstupy by neměly být na 

koncích, ale spíše uprostřed tlačné trouby. 

 

Injektážní otvory či radiální výstupy by měly být z materiálu odolného proti korozi a nesmí ovlivnit 

vlastnosti tlačné trouby. Výstupy musí být opatřeny jednostrannými ventily či klapkami s utěsněním. 

Užívají se velikosti 3/4“ nebo 1 ½“. 

 

V konečné podobě musí injektážní otvory být vodotěsné jak zvenku tak zevnitř. 

 

6.8 Přejímka materiálu trub k mikrotunelingu 

Vždy by se měla provádět s kontrolou měřitelných parametrů. Zejména pro nasazení konců trub do 

razícího stroje, do tlačné mezistanice a tlačného zařízení (prstence). Nespoléhat pouze na 

nejrůznější protokoly z výstupních zkoušek, ale u vybraných zkoušek být osobně přítomen. 

Doporučená je i forma přítomnosti nezávislé kontroly, projektanta, investora zástupce dodavatele 

technologie (strojního vybavení) nebo generálního zhotovitele tak, aby projektované parametry pro 

zvolené potrubí odpovídaly realitě a nikoliv virtualitě. 
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Samotné potrubí a jejich spoje musí odolat tahovým silám a namáhání, které vznikají při 

technologickém postupu výstavby. Dále toto potrubí včetně spojů musí odolávat mediím, která 

budou tímto potrubím proudit. 

 

 

7 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení(1994) 

ISO 25780 Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, 
irrigation, drainage or sewerage — Glass-reinforced thermosetting plastics 
(GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin — Pipes with 
flexible joints intended to be installed using jacking techniques (2011) 

Zákon č. 61/1988 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě 

Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Vyhl. č. 55/1996 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí 

Vyhl. č. 104/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřaduo racionálním využívání výhradních 

ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 



Sanace vodovodních, 
plynovodních 
a kanalizačních potrubí 



SANACE  
VodoVodNíCh  
A plyNoVodNíCh
potrubí
pro sanaci tlakových potrubí máme výběr  
z celé řady metod. Na základě komplexního 
posouzení stávajícího potrubí spolu s vámi 
vybereme tu nejvhodnější.

n	Sanace s volným mezikružím

 n	 relining – Slipline

	 Protažení	nového	PE	potrubí	menšího	průměru		
	 stávajícím	potrubím	se	vznikem	volného	mezikruží.

n	Sanace s přilnutím

 n		Compact pipe 

	 Protažení	nového	předtvarovaného	PE	potrubí		
	 stejného	průměru	stávajícím	potrubím.		

	 n		dyntec 

	 Protažení	nového	PE	potrubí	stejného	průměru	přes		
	 redukční	čelist	stávajícím	potrubím.		

relining – Slipline  

dyntec   

Compact pipe

2



3

polyuretanový nástřik 
Subcote Flp

rukávec s integrovanými 

skelnými vlákny

burstlining  

n  Sanace potrubí odstředivým  
nástřikem

 n	 polyuretanový nástřik Subcote Flp

n	  Sanace potrubí samonosným  
tlakovým rukávcem

	 n	 rukávec s integrovanými skelnými vlákny

n	Sanace s destrukcí stávajícího potrubí

 n		burstlining

	 	Protažení	nového	PE	nebo	LT	potrubí	stejného		
nebo	většího	průměru	do	rozrušeného	stávajícího	
potrubí.
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Nejdůležitější je pro nás možnost věci 
od samého počátku řádně posoudit 
a provést důkladnou přípravu.
Stejně tak důležité je i zajistit návaznost
a kvalitu dílčích činností při vlastní 
realizaci sanace.
 

Časové schema 
sanace

1.  Zemní práce  

Provedení	výkopů	v	místech	cílových		

a	montážních	jam.

2. Sváření potrubí 

V	případě	sanace	PE	potrubím	bude		

potrubí	svařeno	metodou	„na	tupo“.

3. Monitoring potrubí

Monitoring	ověří	stávající	průběh		

potrubí	a	míru	jeho	zanesení.

Provádí	se	pomocí	TV	kamery		

s	dosahem	cca	150	m.	

Kamera	je	ovládána	operátorem		

z	kamerového	vozu,	kde	je	také		

umístěno	záznamové	zařízení.	

Výstupem	z	kamerové	prohlídky		

je	digitální	záznam.

4. Mechanické čištění potrubí 

Vnitřní	povrch	potrubí	bude	zbaven		

volně	pohyblivých	částic,	hrubých		

nečistot	a	inkrustů.

Potrubí	je	čištěno	pomocí	mechanické		

soupravy,	která	je	složena	ze	škrabáku		

a	vlečených	gum.	Mechanická	souprava		

je	tažena	sanovaným	úsekem	pomocí		

navijáku.

Jiné	pevné	překážky,	které	nebude		

možno	odstranit	pomocí	mechanického	

čištění,	budou	odfrézovány	speciálním		

hydraulickým	robotem.

5. Monitoring potrubí po čištění

Monitoring	ověří	kvalitu	čištění	potrubí.	

6. Zatažení potrubí

Aplikace	sanační	metody	na	daném	úseku.

7. propojení potrubí, osazení armatur

8. dezinfekce a proplach potrubí

V	místech	montážních	jam	dojde		

k	propojení	potrubí	pomocí	PE	potrubí		

a	elektrospojek,	nebo	LT	potrubí	apod.

V	rámci	těchto	prací	dojde	i	k	osazení		

armatur,	vysazení	odboček,	napojení		

hydrantů,	měřících	clon	atd.

9. tlaková zkouška

Tlakové	zkoušky	mohou	být	provedeny		

po	jednotlivých	úsecích	totožných	s	úseky	

sanace,	nebo	po	delších	úsecích	společně		

s	odzkoušením	dílčích	propojů.	Zkoušky		

se	provádějí	dle	platných	norem.

10. Zemní práce na uzavření jam

Provedení	zemních	prací	na	cílových		

a	montážních	jamách	včetně	uvedení		

povrchů	do	původního	stavu.
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n	 Zmenšení	průměru	sanovaného	potrubí;

n	 vhodné	pro	stávající	potrubí	
	 DN	100	–	neomezeno;

n	 sanovaný	materiál:
	 lze	sanovat	všechny	druhy	materiálů;

n	 sanační	materiál:
	 PE,	PE	s	opláštěním,	LT,	ocel	atd.		

n	 	nutno	provést	mechanické	čištění		
a	monitoring	před	zahájením		
sanace	potrubí.

do vyčištěného úseku potrubí o určitém 
průměru se pomocí navijáku vtahuje 
pE potrubí o minimálně jednu dimenzi 
menší než stávající. Mezi původním 
a novým potrubím vznikne volné 
mezikruží. pE potrubí je svařeno před 
zatahováním metodou „na tupo“ do 
svařence požadované délky.
 

relining – Slipline
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n	 Zachování	stávající	kapacity	potrubí
	 vzhledem	ke	snížení	koeficientu		
	 drsnosti;

n	 vhodné	pro	stávající	potrubí		
	 DN	200	–	DN	500	
	 (pro	DN	500	pouze	PN	6);

n	 sanovaný	materiál:
	 LT,	ocel,	beton	atd.;

n	 sanační	materiál:
	 předtvarovaný	PE	do	tvaru	písmene	„C";		

n	 nalé	nároky	na	velikost	montážních	
	 jam	a	zábor	staveniště	–	vhodné	pro		 	
	 intravilán;

n	 kvalitou	a	životností	odpovídá	
	 sanované	potrubí	potrubí	novému;

n	 	nutno	provést	mechanické	čištění		
a	monitoring	před	zahájením		
sanace	potrubí.	

do stávajícího vyčištěného úseku potrubí 
je zataženo pomocí navijáku předtvaro-
vané pE potrubí stejné dimenze. 
po protažení se dle přesného technolo-
gického postupu sanační potrubí  
natlakuje horkou parou. působením  
tlaku a tepla se potrubí zpět vykruží  
a přilne ke stěnám stávajícího potrubí.
 

Compact pipe
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dyntec

n	 Zachování	stávající	kapacity	potrubí;	

n	 vhodné	pro	stávající	potrubí	
	 DN	200	–	DN	1300;	

n	 sanovaný	materiál:
	 LT,	ocel,	beton	atd.;

n	 sanační	materiál:
	 	PE	(granulát	Hostalen	CRP	100);	

PE	(granulát	Hostalen	CRP100	RC)

	

n	 	nutno	provést	mechanické	čištění		
a	monitoring	před	zahájením		
sanace	potrubí;		

n	 kvalitou	a	životností	odpovídá	
	 sanované	potrubí	novému	potrubí;	

n	 při	rovném	úseku	lze	sanovat	až	500	m.

Za působení stálé tažné síly se zatahuje 
standardní pE potrubí přes redukční čelist 
do stávajícího potrubí.
průměr sanačního potrubí je shodný 
s průměrem sanovaného úseku.
po uvolnění tažné síly se potrubí zpětně 
vykruží do požadovaného profilu.

 

cílová 
jáma

hydraulická 
stanice

startovací 
jáma

koncový 
rám

tažná 
hlava

stabilizace
potrubí

sanované
potrubí

nová PE vložka 
(trubka)

tažné 
zařízení

Vložka z PEHD přilne těsně ke starému potrubí 



n	 Zvětšení	průměru	až	o	1	dimenzi		
	 (dle	geologických	podmínek);	

n	 vhodné	pro	stávající	potrubí		
	 DN	100	–	DN	500;	

n	 sanovaný	materiál:	
	 ocel,	LT,	azbestocement,		
	 sklolaminát;

n	 sanační	materiál:	
	 PE	(opláštěný),		
	 LT	(se	zámkovými	spoji);

n	 bez	čištění	potrubí.

	

Metoda spočívá v rozdrcení nebo rozřezání  
stávajícího potrubí zatahováním speciálně upravené 
hlavy. Současně s destrukcí stávajícího potrubí 
probíhá statické vtahování sanačního potrubí. 
Na rozdíl od jiných metod využívajících dynamických 
rázů zde nedochází k otřesům okolního terénu  
a k možnému narušení přidružených sítí.

burstlining
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polyuretanový nástřik
Subcote Flp
Jedná se o bezvýkopovou technologii  
odstředivého polyuretanového nástřiku.  
Sanace je prováděna pomocí rotační hlavy  
s míchacím zařízením připojeným hadicí  
k aplikačnímu zařízení. Sanovaný úsek  
může být uveden do provozu již  
7 hodin po provedení aplikace.

n			Zachování	stávající	kapacity	potrubí;

n				vhodné	pro	stávající	potrubí	
DN	100	–	DN	600;

n				sanovaný	materiál	
LT	,	ocel,	beton	atd.;

n				sanační	materiál	
s	trukturální	dvousložkový	
polyuretan	Subcote	FLP;

n				plně	strukturální	(samonosný	nástřik),	
hygienický	nástřik;

n				malé	nároky	na	velikost	montážních	
jam	a	zábor	staveniště;

n			aplikace	po	úsecích	do	200	m;

n				aplikací	technologie	obvykle	
nedochází	k	ucpání	přípojek;

n				velmi	rychlá	aplikace	a	následné	
vytvrdnutí	nástřiku;

n				polyuretanový	nástřik	vyhovuje	
požadavkům	zákona	č.258/2000	Sb.		
a	vyhlášky	MZ	č.409/2005	Sb.	
pro	styk	s	pitnou	vodou

n				nutno	provést	mechanické	čištění		
a	monitoring	před	zahájením	sanace	
potrubí

9
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do stávajícího dobře vyčištěného úseku potrubí 
je zatažen nebo inverzován tlakový samonosný 
rukávec s integroavanými skelnými vlákny, který 
je na místo stavby dopraven již nasycený epoxi-
dovou nebo polyesterovou pryskyřicí. Následně 
je rukávec vytvrzen, natlakován a propojen na 
stávající řád.

Samonosný tlakový 
rukávec s integrovanými 
skelnými vlákny

n	 Zachování	stávající	kapacity	potrubí;

n	 vhodné	pro	stávající	potrubí	
	 DN	150	–	DN	1200;

n	 sanovaný	materiál	
	 LT,	ocel,	beton	atd...;

n	 sanační	materiál:		
	 	rukávec	s	integrovaným	skelným	

vláknem;

n	 	rukávec	vyhovuje	požadavkům		
zákona	č.258/2000	Sb.		
a	vyhlášky	MZ		
č.	409/2005	Sb.		
pro	styk	s	pitnou	vodou;

n	 	nutno	provést	důkladné	mechanické		
a	tlakové	čištění	potrubí		
před	zahájením	sanace	potrubí.



Sanace vodovodních  
a plynovodních potrubí  
v extrémních  
podmínkách 
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Montéři firmy Zepris mají dlouholeté  
zkušenosti s prováděním staveb  
v nebezpečném prostředí rafinérií,  
tepelných a jaderných elektráren. 

Tato	práce	je	podmíněná	100%	znalostí	
interních	bezpečnostních	předpisů,	kterým	
veškeré	práce,	prováděné	za	přísného	
dozoru	koordinátorů	BOZP,	podléhají.		
Většinou	probíhají	za	odstávky,	která	
vyžaduje	přesné	dodržení	časových	
harmonogramů	v	řádu	hodin.

Sanační	práce	lze	kvalitně	provádět		
i	v	zimních	měsících,	kdy	nedojde		
k	poškození	orné	půdy	a	ztrátám		
na	výnosech	zemědělských	plodin.

Česká Rafinérská, a.s. – Litvínov 
Rekonstrukce potrubí chladicí vody DN400, DN200 
(CCR+AVD) – technologie Relining

Česká Rafinérská, a.s. – Litvínov 
Rekonstrukce potrubí chladicí vody DN400, DN200 
(CCR+AVD) – technologie Relining

Brandýsek, Stehelčeves – okr. Kladno 
Výtlačný řad ZV Theodor, rekonstrukce vodovodu 
DN500 – technologie Relining

Praha 6, ul. Podbabská 
Oprava STL plynovodu DN500 – technologie DynTec

Tepelná elektrárna Prunéřov 
Řad surové a oteplené chladicí vody – DN800, DN700, 
DN600 – technologie DynTec
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n	 GFK-liner

Zatažení	bezešvého	sklolaminátového	rukávce	
napuštěného	různámi	typy	pryskyřice	a	následné	
vytrvezní	ultrafialovým	zářením	
n	sanace	hlavních	kanalizačních	řadů	
n	sanace	propustků	
n		sanace	přípojek	uličních	vpustí	a	ležatých		

i	svislých	rozvodů	v	domech

n	 Compact pipe	

	 Zatažení	plastového	potrubí	z	PE,	tvarovaného		
	 z	výroby	do	písmene	„C“	do	starého	potrubí.		
	 Pomocí	páry	a	tlaku	je	vráceno	do	kruhového	
	 tvaru	s	těsným	přilnutím	zevnitř	ke	stěnám		
	 stávajícího	potrubí	(Close-Fit).

n	 burstlining na kanalizaci	

Zatažení	polypropylenových	trub	přímo	ze	šachet	
až	do	DN	400

		n	Krátké vložky Short-liner

	 Lokální	opravy	pomocí	rukávce	z	tkané		
	 skelné	rohože	sycené	polyesterovou		
	 pryskyřicí.

Naše znalosti, zkušenosti a používané technologie 
nám umožňují realizovat každý váš projekt 
spolehlivě, včas a efektivně. Ať plánujete cokoli,  
z naší rozsáhlé palety možností vždy vybereme 
vhodné řešení sanace vaší kanalizace.

SANACE  
KANAliZAČNíCh  
potrubí  

Compact pipe

GFK-liner  

Short-liner  

burstlining
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Každá stavba má své individuální nároky: 
typ materiálu a stav starého potrubí,  
poloha v intravilánu, požadavky na nové 
potrubí. Všechny tyto faktory musí vzít 
koncepce sanace v úvahu. proto jsou naše 
metody tak rozmanité, abychom mohli 
uspokojit všechny vaše požadavky.

loKálNí oprAVy 
KANAliZACE  

n	 Kanalizační frézovací robot

	 Odstraňuje	usazeniny,	kořeny,	nálitky	a	ostatní			
	 překážky	z	kanalizace.

n	 ZEp-rE-CoN	

	 Opravy	míst	napojení	přípojek	do	řadu	či	lokálního	
	 poškození	potrubí	injektováním	kanalizační	malty.		

n	 Špachtlovací jednotka

	 Utěsňuje	spoje,	vyplňuje	praskliny	kanalizační	maltou.

n	 Kloboukovací jednotka

	 Opravy	zaústění	kanalizační	přípojky	textilií	sycenou	
	 rychletuhnoucí	pryskyřicí.

n	 Krátké vložky do přípojky

	 Oprava	netěsného	spoje	v	přípojce	krátkou	vložkou.

n	 Nerezová úseková manžeta 

	 n		insider 

	 Nerezové	pouzdro	fungující	součinně	s	krátkou	vložkou.

	 n		Quick-lock 

	 Nerezové	pouzdro	s	těsnícím	návlekem	z	pryže.		
	 Instalace	bez	mokrého	procesu	pouhým	
	 roztažením.	

ZEp-rE-CoN 

Špachtlovací jednotka 

Kloboukovací jednotka 

Kanalizační fréza

Krátké vložky do přípojky

Nerezová úseková manžeta
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GFK-liner  
  
instalace rukávu se skelnými vlákny  
a jeho vytvrzení uV lampou se vyznačuje 
snadnou manipulací na stavbě, ale  
především rychlým průběhem sanace.  
omezení dopravy je minimální. Výrazně 
se eliminuje zatížení okolí hlukem  
a nečistotami ze stavby.

  

Do	vyčištěného	úseku	potrubí	se	pomocí	navijáku	
zatáhne	již	z	výroby	nasycený	rukáv.	Rukáv	je	
připraven	z	tkaniny	vyztužené	skelnými	vlákny	a	nasy-
cený	dle	chemického	složení	odpadních	vod	buď	poly-
esterovou	nebo	vinylesterovou	pryskyřicí.	Po	zatažení	
se	rukáv	uzavře,	vykruží	přetlakem	vzduchu	z	kom-
presoru	a	vytvrdí	UV	lampou.	Následně	jsou	robotem	
otevřeny	a	zapraveny	přípojky	(viz	str.	19	a	20).

n	vhodné pro profily:  
 - kruhové až do dN 1800,  
 - vejčité až do 1200/1800,  
 - tlamové, čtvercové;
 -  speciální profily až do obvodu  

5652 mm 

n	Možnost	volby	tloušťky	rukávu	dle	míry	
	 poškození	kanalizace,	tl.	3	–	28	mm;

n	 	vysoká	pevnost,	E	modul	pružnosti		
v	ohybu	dle	DIN	EN	ISO	178		
až	19	062	MPa;

n	 	až	do	DN	1	000	instalace		
přes	kanalizační	poklop;

n	 	v	přímém	úseku	možno	sanovat		
až	300	m	v	kuse.



Sanace propustků pod 
silnicemi a železnicemi   

n									Technologií	GFK	–Liner;

n									kruhové,	čtvercové	profily;

n									speciální	profily	až	do	obvodu	5.652	mm;

n									minimální	omezení	dopravy;

n									zednické	zapravení	výústních	objektů.
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n	V	případě	potřeby	100%	statická		
	 únosnost	vložky;

n	 	minimální	zmenšení	průtočného		
profilu;

n	 	uvedení	kanalizace	v	nejkratším	
možném	čase	do	provozu.
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Compact pipe  
  
tato technologie pro sanaci kanalizace je shodná 
se sanací tlakového potrubí (viz str. 6). pomocí  
speciální vodicí kladky lze potrubí předtvarované 
do průřezu ve tvaru písmene „C“ vtahovat do 
kanalizačního potrubí šachtou bez nutnosti  
provádět výkopové práce. potrubí protažené  
přes průběžnou šachtu se po vykružení vyřízne  
a zatěsní.

n	 Zachování	stávající	kapacity	potrubí;

n	 vhodné	pro	stávající	potrubí		
	 DN	200	–	DN	500;

n	 sanovaný	materiál:
	 kamenina,	beton,	AC;

n	 sanační	materiál:
	 předtvarovaný	PE	do	tvaru		
	 písmene	„C";		

n	 sanace	prováděná	bez		
	 výkopových	prací;

n	 kvalitou	a	životností	odpovídá	
	 sanované	potrubí	potrubí	novému.

Tvarovka na zapravení  
přípojek robotem



burstlining  
do kanalizace   
Metoda spočívá v rozdrcení nebo rozřezání stáva-
jícího potrubí zatahováním speciálně upravené 
hlavy. Současně s destrukcí stávajícího potrubí 
probíhá statické vtahování sanačního potrubí. 
Na rozdíl od jiných metod využívajících dyna-
mických rázů zde nedochází k otřesům okolního 
terénu a k možnému narušení přidružených sítí.

17

n			Zvětšení	průměru	až	o	1	dimenzi		
(dle	geologických	podmínek);

n		instalace	skrze	šachtový	poklop;

n			vhodné	pro	stávající	potrubí		
DN	100	–	DN	400;

n		sanovaný	materiál:	bez	omezení;

n		sanační	materiál:	Polypropylen;

n		bez	čištění	potrubí.



18

Kanalizační  
frézovací robot

typy problémů:

n		netěsné	napojení	přípojek		
do	řadů;

n	usazeniny	v	potrubí;

n		odstraňování	kořenů		
a	jiných	objektů	zasahujících		
do	potrubí;

n	přesazené	přípojky;

n	příprava	pro	sanace;

n		příprava	poškozeného	místa		
pro	následnou	opravu.

odstraňuje usazeniny, kořeny,  
nálitky a ostatní překážky  
z kanalizace.



ZEp-rE-CoN
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Před opravou

Odstraňování nátoku balastních vod

Po opravě

n		Injektáž	malty	technologií	ZEP-RE-CON;

n		lokální	opravy	potrubí,	zaslepení		 	
	 odboček	a	přípojek;

n		použití	v	potrubí	DN	190	–	DN	600;

n		kompletní	vyplnění	kaverny	maltou		
	 Ergelit	Kanaltec	CF;	

n		injektáž	malty	z	ovládacího	vozíku;

n		malta	vysoké	pevnosti,	přilnavosti,		
	 chemické	odolnosti;

n		vhodné	na	potrubí	z	kameniny,		
	 betonu,	pro	rukávy	používané	

n		Zaslepení	nepoužívaných	přípojek		
	 a	odboček.

opravy míst napojení přípojek  
do řadu či lokálního poškození potrubí  
injektováním kanalizační malty.
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n		HF	200	–	nasazení	v	kruhových		
	 profilech	od	DN	190	–	DN	1000;

n		HF	130	–	nasazení	v	kruhových		
	 profilech	od	DN	130	–	DN	300;

n		vhodné	i	pro	vejčité	profily		
	 až	do	750/500;

n		odstraňování	kořenů,	usazenin,	
	 přesazených	přípojek,	betonových	
	 nálitků;

n		příprava	míst	pro	následnou	sanaci.

Krátké vložky 
Short-liner

Nerezová pouzdra 

postup opravy

1. Vyčištění	potrubí

2. Monitoring	potrubí

3. Aplikace	bezzápachové	pryskyřice		 	
	 na	rohož	z	chemicky	odolného		
	 skelného	vlákna

4. Obalení	pakru

5. Instalace	pakru	na	poškozené	místo

6. Nafouknutí	pakru,	vytvrzení	vložky

7. Vyfouknutí	pakru,	vytažení	z	potrubí

n		Pro	bezvýkopové	opravy	potrubí	světlosti		
	 DN	50	až	DN	800; 

n		Lokální	poškození:	netěsné	spoje,	praskliny,		
	 vypadlé	střepy;

n		Oprava	netěsného	prvního	spoje	v	tvarovce	
směrem	do	přípojky.		

n		Nerezové pouzdro s těsnicím návlekem 	
	 	Instalace	bez	mokrého	procesu	pouhým	roztažením,	

rozsah	použití	od	DN	150	–	DN	2000.

n		Nerezové pouzdro fungující součinně  
 s krátkou vložkou	
	 Možnost	opravení	silně	poškozených	potrubí		
	 –	statické	ztužení	profilu.



Výhody:

n	krátká	doba	realizace;

n		rychlé	opětovné	zatížení	odpadními		
vodami;

n	instalace	skrze	šachtový	konus	DN	600;

n		dlouhodobá	ochrana	před	nepříznivými	
vlivy.
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ruční sanace 
průlezných profilů
sanace minerálními maltami,  
segmenty např. z polymerbetonu

Sanace uličních vpustí 
a domovních rozvodů

n		Laminování	úseků	pomocí	inverzního	rukávce;

n		DN	50	až	DN	300;

n		možnost	aplikace	přes	kolena;

n		vytvrzování	vodou,	LED,	UV	světly.
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Špachtlovací jednotka

utěsňuje spoje, vyplňuje praskliny  
kanalizační maltou.

Kamerový systém pro monitoring 
potrubí

n			Momonitoring		
od	DN	150	–	DN	1000;	

n		délka	kabelu	300	m;

n			sonda	pro	vytýčení	polohy		
vozíku	v	potrubí	(do	3	m);

n		softwar	DigiCan	(ISYBAU);	

n			laserové	diody	pro	měření	velikosti	
trhlin,	dutin	a	spojů;

n			měření	sklonu	potrubí	včetně		
vyhodnocení	v	grafu;

n			průběžné	měření	oválnosti	potrubí	
během.

Kamerový systém  
pro monitoring potrubí



opravy prováděné  
zednicky 

utěsňuje spoje, vyplňuje praskliny  
kanalizační maltou.

Sanace šachet

n		Napojení	kruhových	i	vejčitých	profilů;

n	částečný	nebo	úplný	obklad;

n	 ruční	stěrkování;

n		aplikace	celoplošné	stěrky	nástřikem;

n			použití	speciálních	kanalizačních	malt,	
např.	řady	Ergelit.

postup prací

1. Vyčištění,	otryskání

2. Oprava	vydrolených	spár		
	 kanalizačními		maltami

3. Lokální	opravy	kanalizačními	cihlami		
	 Klinker	nebo	čedičovými	cihlami

4. Aplikace	stěrky

23



www.zepris.cz

Rozsáhlé	spektrum	technologií,	pokládky	a	sanací	potrubí	řadí	společnost	
ZEPRIS	k	předním	firmám	nejen	na	našem	trhu.	V	oboru	zásobování	
vodou,	plynem,	teplem,	ale	i	odkanalizování	vám	nabízíme	kompletní	
služby:	projektování,	koordinaci,	technologii	a	dodávku.

Naše	dlouholeté	odborné	zkušenosti,	spolehlivá	a	kvalitní	práce	jsou		
základem	spokojenosti	našich	zákazníků.	Naše	technická	a	kvalitativní	
odbornost	je	potvrzená	následujícími	oprávněními,	licencemi	a	certifikáty:

n	 Oprávnění	pro	opravu	a	montáž	plynových	zařízení;

n	 oprávnění	k	činnosti	prováděné	hornickým	způsobem;

n	 licence	pro	bezvýkopové	sanace	trubních	vedení;

n	 licence	pro	bezvýkopové	technologie	WAVIN;

n	 certifikát	systému	jakosti	dle	ČSN	EN	ISO	9001;

n	 certifikát	environmentálního	systému	dle	ČSN	EN	ISO	14	001;

n	 certifikát	systému	řízení	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci		 	
		 OHSAS	18001.

Na našich zkušenostech
můžete stavět!

ZEpriS s.r.o.

Mezi	Vodami	27

143	20	Praha	4

Tel.:	+420	241	772	836

Fax:	+420	241	773	473

e-mail:	zepris@zepris.cz

Od	roku	1997	se	společnost	ZEPRIS	specializuje	na	stavby	v	oboru	vodního	
hospodářství.	V	současnosti	se	spektrum	naší	činnosti	rozprostírá	od		
kompletního	zasíťování	území,	výstavby	technologických	objektů,	přes		
bezvýkopovou	výstavbu	trubních	vedení	až	po	sanace	stávajících	potrubí.

Úspěšný	rozvoj	společnosti	ZEPRIS	odráží	dodržování	vysokých	technických	
a	kvalitních	standardů	skupiny	firem	LUDWIG	PFEIFFER,	jejíž	je	součástí.

Vývoj 



MINIMALLY 
INVASIVEKEYHOLE

GRUNDOPITKS50

Fluid-assisted mini drill rig

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGY
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THROUGH THE KEYHOLE
To the property service connection

With the “keyhole bore technique“, gas, water, power and FTTH service connections are installed, leading from 
the main line in the road through the smallest possible round working pit (keyhole with Ø 65 cm) directly into 
the house or a small assembly pit in front of the house.

  PROPERTY SERVICE CONNECTIONS  
For gas, water, power and data lines 

  UNDERCROSSINGS 
Directional drilling beneath roads, railway tracks and buildings

 PARALLEL INSTALLATIONS 
 Besides undercrossings, linear bore holes parallel to roads, bodies of water 
 and buildings are some of the conventional applications.
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MINIMAL INTERVENTION
Maximum effect

Procedure

Removing the core Extracting the keyholeCreating the core bore with core drill 
unit by TRACTO-TECHNIK

HDD drilling and pipe pulling with 
GRUNDOPITKS50 from TRACTO-TECHNIK

Reinstatement

If you would like to find out more about our core drills and our Long Handled Toolings (LHT), simply contact us.

Installation work with Long Handled 
Toolings (LHT) by TRACTO-TECHNIK

  Drilling from out of the smallest round work pit, 
keyhole Ø 65 cm

  Directional drilling with continuous detection

  Simple operation via control panel with colour display

  No pits on private properties, the bore hole can be drilled directly 
into the basement

 Minimum excavating works – the job cannot be done with less 

  Only very small work area required, minor affect on traffic

  Eco-friendly and gentle installation method

   Minimal drilling fluid requirements

   No elaborate asphalting necessary for restoring the keyhole

  All connection works are carried out from the surface

 Bore lengths up to 50 m

 Pipe diameter up to 90 mm



KEYHOLE
Mini drilling technology 

Minimally invasive  
drilling from out of the 
smallest possible  
working pits  
Ø 650 mm "Keyhole"  

Integrated hydraulic  
bracing system – 
short set-up times,  
safe installation

Closed round frame 
design – stable,  
flexibly directional 
(machine can rotate 
freely inside the  
keyhole)

Fluid-assisted displacement 
drilling technique

No "flushing out  
of the bore cuttings"

Small space between bore 
axis and bottom edge of the 

machine – 
direct connection of  

service pipe to the main line

Integrated rod cleaning by means 
of high-pressure washing jet

Integrated machine control – 
fully automatic drilling 

4



5

Bore head

ROTARY DRIVE
  Rotary drive with hollow shaft –  

maximum rod length for the smallest installation space
 Positive-fitting rod link –  

 soiling-resistant, material-friendly 
  Torque-dependent thrust regulation –  

optimal utilisation of the machine output

CONTROL PANEL 
  Operation from the surface 
  Ergonomic mode of operation according to the 

latest standards
 Directional detectable bore
 High safety for the operator
  Clearly arranged colour display with icons
  Adjustment of the optimal bore parameters: 

 Display of machine interior on  
 colour display using integrated camera 
 infinitely variable adjustment of torque,  
 rotational seed and thrust force/speed 

ROD CHANGE
  Fully automatic rod handling
  Ergonomic
 Quick
 Safe
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ACCESSORIES
For all applications

TRANSMITTER SYSTEM 

RODS WITH BOX BORE HEAD CORE HOLE DRILL 

UPSIZING TOOLS

RETRIEVAL TOOL LONG HANDLED  
TOOLINGS (LHT)

PIPE PULLERS

For upsizing For installation work in the keyholeWith detection unit

Very light, resistant thread

For installing short pipes For installing long pipes

For wall duct
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TRUCK PLATFORM (COMPLETE SYSTEM SOLUTION)

HYDRAULIC POWER UNIT TT HP-031 
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TECHNICAL DATA OF GRUNDOPITKS50

SUPPORTS UP AND DRAWN INSUPPORTS EXTENDED
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Index BlattArt.-Nr.

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Paul-Schmidt-Str. 2
57368 Lennestadt 

Baumuster/Typ

Benennung

Zchng.-Nr.

Maßstab

Gewicht
0

Werkstoff:

Härte:

Oberflächenüberzug

Lehrmaß Lehrennummern

Allgemeintoleranzen

Paßmaß AbmaBe

Datum Name
Bearb.
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120
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4000
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Wbv:

Verteiler:

schrage23.02.2018

S.ET.

SIEHE EINZELTEILE

AV M.Bachmann

S. EINZELTEIL

S. EINZELT.

 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen
 Beilagen verbleibt uns. Ohne unsere schriftliche Geneh-
 migung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt , auch
 nicht dritten Personen , insbesondere Wettbewerbern sowie
 deren Handlungsgehilfen , mitgeteilt oder zugänglich gemacht
 werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger ,
 dem die Zeichnungen von uns nur zum persönlichen
 Gebrauch anvertraut werden , oder Dritte , rechtfertigt
 zivil-und strafrechtliche Folgen (Urhg,UWE,BGB)

 TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt 1

Oberfläche

  DIN-ISO

  1302-R2

ISO 2768-mH
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TECHNICAL DATA

Model

Basic equipment

GRUNDOPITKS50

 Drilling out of the smallest possible  
 working pits, "Keyhole" Ø 650 mm
  Integrated machine control with  
fully automatic drilling operation  
(except steering movements)

 Infinitely variable adjustment of the  
 drilling parameters
 Fully automatic rod handling
 Closed round frame design 
  Clearly arranged colour display  
with icons

 Rotary drive with hollow shaft
  Torque-dependent thrust regulation
  Integrated rod cleaning system
  Integrated hydraulic bracing system 

11

Performance data

Height; diameter [mm] short version: H = 2,350; Ø = 590
  long version: H = 2,850; Ø = 590
Weight [kg] short version: approx. 630; long version: approx. 685
Content of rod box [m] 25
Thrust and pulling force [kN] 50
Max. torque [Nm] 1200
Max. spindle speed [rpm] 60
Pilot bore Ø [mm] 58
Drill rod Ø [mm] 50
Effective rod length [mm] 250
Rod weight [kg] 2.4
Upsizing Ø [mm] 110
Pipe OD* [mm] 90
Drilling length* [m] 50
Min. bore radius [m] 50

*depending on soil 

SUPPORTS UP AND DRAWN IN



TRACTO-TECHNIK
worldwide

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Switzerland
TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
Ratihard 3
8253 Diessenhofen
Tel: +41 79 820 38 97
info@tracto-technik.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom 
TRACTO-TECHNIK UK Ltd
10 Windsor Road
Bedford MK 42 9SU
Tel: +44 1234 342566
Fax: +44 1234 352184
info@tt-uk.com
www.TRACTO-TECHNIK.co.uk

France
TRACTO-TECHNIK France S.a.r.l. 
1/3 Rue de la Prairie
F-77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 1 60 42 49 40
Fax: +33 1 60 42 49 43
info@tracto-technik.fr
www.TRACTO-TECHNIK.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
2020 East New York Street
Aurora, IL. 60502
Tel: +1 630 851 8200
Fax: +1 630 851 8299
info@tttechnologies.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TRACTO-TECHNIK Australia Pty Ltd.
6 Devlan Street 
Mansfield, Qld 4122
Tel: +61 7 3420 5455
Fax: +61 7 3420 5855
info@tracto-technik.com.au
www.TRACTO-TECHNIK.com.au

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 
TT Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2  
57368 Lennestadt  
Tel: +49 2723 808-0 · Fax: -180  
info@tracto-technik.com
www.TRACTO-TECHNIK.com

Presented by your TT partner:

Morocco
TRACTO-TECHNIK Afrique S.a.r.l.
Route de Tamesna 4022
Poste 2044,  12220 Tamesna
Tel.: +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax: +212 5 37 40 13 65
info@tracto-technik.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma
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