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Technika

Pokládka potrubí vysokotlakého 
plynovodu metodou HDD v Pohořelicích
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stavbu poldru v  nejbližší budoucnosti, byla 
stanovena podmínka eliminace zemních 
prací na minimum. Druhým důvodem byla 
skutečnost, že toto místo stavby poldru je 
v současné době několik set metrů dlouhou 
bažinatou oblastí, kterou Pohořelický potok 
prochází mnoha meandry, ukrytými v hustém 
a vysokém porostu rákosí. S ohledem na bu-
doucí poldr se hloubka plynovodu v této části 
trasy pohybuje mezi 4,5 m až 5,0 m. Položení 
plynovodu do výkopu by v  těchto podmín-
kách a  v  těchto hloubkách bylo velmi kom-
plikované. Proto přišel projektant s  řešením, 
které bylo postavené na využití metody říze-
ného horizontálního vrtání. Problémový úsek 
v  délce necelých pěti set metrů rozdělil na 
dvě části tím, že přibližně v polovině tohoto 
úseku umístil středovou jámu. Důvodem pro 
rozdělení byl lomový bod, ve kterém se oba 
budoucí protlaky musí velmi přesně střetnout 
tak, aby bylo možné jejich propojení kolenem. 
Startovací jámy byly na protilehlých koncích 
mokřadu. 

Materiál potrubí plynovodu o  průměru 
DN300 mm byla ocel s Pe izolací a cemen-
tovláknitou ochrannou vrstvou, vnější rozměr 
potrubí byl 330 mm. 

Zřejmě nejdůležitější podmínkou pro kvalitní 

Projektant by měl pro použití této techno-
logie připravit všechny podstatné infor-

mace o  místě a  podmínkách realizace, aby 
byly posouzeny všechna pro i proti. Bez spl-
nění této poměrně zásadní podmínky se rea-
lizátor projektu často dostává do situace, kdy 
řešení navrhované projektem se ukáže jako 
nevhodné a  jakékoliv reálné řešení přináší 
zvýšené náklady, které investor odmítá zapla-
tit. Doufejme, že doba, kdy se použití bez-
výkopové technologie v  projektu „vyřešilo“ 
jedinou čarou ve výkrese situace a  strohým 
odstavcem v  technické zprávě, brzy skončí. 
Projektů, které bezvýkopové technologie vy-
užívají a zvládnou připravit podmínky pro re-
alizaci tak, že výsledek je přesným obrazem 
záměru, totiž přibývá.

Jedním z těch precizně zpracovaných pro-
jektů je „Rekonstrukce vysokotlakého plyno-
vodu Jarošov–Pohořelice“, který pro inves-
tora GasNet připravila projekční společnost 
GridNet.  Příprava této stavby již od počátku 
projekčních prací počítala s  použitím bez-
výkopových technologií pro realizaci. Trasa 
projektovaného plynovodu totiž procházela 
místem připravované stavby poldru v katas-
tru obce Pohořelice u Napajedel. Proto, aby 
stavba plynovodu nepříznivě neovlivňovala 

přípravu projektu bezvýkopových technologií 
je znalost inženýrskogeologických poměrů 
v daném místě. Proto zde byly v prosinci mi-
nulého roku provedeny dva svislé jádrové vrty 
do hloubky osmi metrů. Z  průzkumu vyply-
nulo, že geologické vrstvy, ve kterých budou 

Počet různých příkladů použití bezvýkopových technologií v praxi stále roste. 
Pokládka potrubí vysokotlakých plynovodů metodou řízeného horizontálního 
vrtání (HDD) není novinkou. Důvodem, proč chci upozornit na tento případ, je 
několikasetmetrová délka řízených protlaků provedená v obtížných podmínkách. 
Pro úspěšnost použití bezvýkopových technologií je nezbytné, aby tyto byly 
začleněny do úvah již v okamžiku zrodu projektu.  
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probíhat zemní a  vrtné práce, jsou tvořeny 
jíly se střední plasticitou měkké konzistence, 
přecházející od hloubky 4,5 m do jílů tuhé 
konzistence. Hydrogeologické poměry jsou 
ovlivněny  blízkostí potoka a  jsou vázány na 
porézní nadložní půdní vrstvy. Tato informace 
popisuje příčinu vzniku mokřadů a  dává tu-
šit náročnost prováděných zemních i vrtných 
prací. Při provádění jámy se informace potvr-
dily, těžký pásový bagr byl vyproštěn ze zajetí 
bahna až po použití těžké techniky.

První vrt byl navržen ze startovací jámy při-
pravené před mokřadem směrem do středo-
vé jámy. Jeho plánovaná délka včetně navá-
děcího vrtu před startovací jámou a  včetně 
výběhu na povrch pro vtažení potrubí za stře-
dovou jámou byla 282 m. Délka vtahovaného 
potrubí byla 233,7 m.

Druhý vrt byl navržen ze startovací jámy 
umístěné před mokřady na opačné straně 
a byl veden opět do středové jámy. Délka vrt-
ných prací včetně náběhu a výběhu byla spo-
čítána na 261 m, délka vtahovaného potrubí 
byla 182,6 m.

Pro provedení bezvýkopové technologie 
byla vybrána naše společnost TALPA-RPF. 
V Talpě jsme začali s bezvýkopovými techno-
logiemi již začátkem devadesátých let. Stále 
se snažíme držet krok s  novinkami v  oboru 
a  toto byla jednoznačně výzva. Přesně pro 
tyto případy jsme začátkem letošního roku 
koupili novou vrtnou soupravu DitchWitch 
JT 60 s tahem 28 tun, kroutícím momentem 
12 200 Nm-1. 

Podloží bylo v místě prací tvořeno středně 
plastickými jíly. Jíly se střední nebo vysokou 
plasticitou jsou vrtaři považovány za nejná-
ročnější. Jíly mají totiž schopnost přijímat 
vodu z vrtu a nabobtnat v takovém rozsahu, 

že sevřou vtahované potrubí, tím narůstá 
síla potřebná k zatažení potrubí do vrtu, což 
mnohdy přeroste technické možnosti stroje 
a vrtné práce předčasně skončí havárií. Další 
komplikací je jejich lepivost, dokáží vytvořit 
z vrtného nářadí nepropustnou kouli, ve které 
jsou zabaleny jak řezné nože, tak i trysky vý-
plachu a vrt opět končí havárií. Aby k těmto 
kolapsům nedošlo, vrtný výplach musí být 
připraven tak, aby stěny vrtu uzavřel a nedo-
volil jílům bobtnat. Musí zamezit i zalepování 
vrtných nástrojů, a především musí být v co 
nejvyšší míře schopen transportovat odvrta-
nou zeminu do jam, protože u takto dlouhých 
vrtů by se zbytky odvrtané zeminy pěchovaly 
před vtahovanou trubkou a  opět by mohlo 
dojít ke kolapsu vrtu. Objem jílů, které musí 
být z  vrtu vypláchnuty pro úspěšné vtažení 
potrubí o vnějším průměru 330 mm, v prvním 
vrtu činí 19,9 m3, u  druhého, kratšího vrtu 
15,6 m3. Aby tento objem byl z  vrtu trans-
portován do jam, bylo nutné připravit 470 m3 
výplachové směsi. Tady se nabízí nerudovská 
otázka: „kam s ní?“ Likvidace směsi na sklád-
ce a její odvozy by byly velmi nákladné. Proto 
byla použita separační jednotka, jejímž úko-
lem je oddělit z výplachu částečky odvrtané 
zeminy a výplach použít znovu při vrtání. 

Práce na prvním podvrtu byly zahájeny  
23. 7. 2018. Provedení pilotního vrtu trvalo 
jeden den, poté byly prováděny operace jeho 
rozšíření na 250 mm, 350 mm a  500 mm. 
Pátý den bylo vtaženo potrubí v celé délce do 
vrtu, tato operace trvala 5 hodin. 28. 7. 2018 
byly zahájeny práce na druhém pilotním vrtu, 
který se po 183 metrech strefil přesně tak, 
aby osy potrubí protínaly lomový bod. 

Díky zkušenostem získaným prvním vrtem 
probíhaly operace rozšiřování hladce, po 

pěti dnech prací bylo i druhé potrubí hladce 
vtaženo do vrtu. Váha potrubí vtahovaného 
do vrtu přesahovala deset tun, pro snížení 
tahů byla použita zvedací technika zajišťující 
správný náklon potrubí.

Závěrem se dá téměř s určitostí říct, že zá-
kladem úspěchu v tomto případě byl důklad-
ně zpracovaný projekt, provedený geologic-
ký průzkum, výkonná technika a  zkušenosti 
nás, vrtařů. Velmi důležitý byl návrh optimální 
výplachové směsi. Pokud by jeden z  těchto 
článků řetězu chyběl, teď bychom spíše ro-
zebírali skutečnosti, které vedly k neúspěchu. 
Přáli bychom si mnohem více takto připrave-
ných projektů.


