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Princip mikrotunelování

Mikrotunelování je definováno ja-
ko plně mechanizovaná, řiditel-
ná a dálkově ovládána bezvýko-
pová metoda zatlačování potrubí, 
kdy nejdříve je zatlačován samot-
ný stroj (někdy se používá název 
plně mechanizovaný štít) vybave-
ný razicí řeznou hlavou.  

Přestože na světě existuje ně-
kolik výrobců mikrotunelovacích 
systémů a jejich technické řeše-
ní i celková konfigurace se vždy 
v něčem shodují a v něčem liší, dá 
se v zásadě říci, že většina těchto 
systémů používá tři druhy razicích 
hlav podle využitelnosti v geolo-
gickém prostředí:
 razicí hlavy do zemin včetně 

zemin jílovitých (mívají rela-
tivně otevřené čelo),

 razicí hlavy  do kamenitých ne-
soudržných zemin a měkkých 
hornin (čelo bývá částečně uza-
vřené a je víc vybavené řezný-
mi nástroji),

 razicí hlavy do pevných skal-
ních hornin (uzavřené čelo vy-
bavené valivými dláty).
Z podstaty principu mikrotune-

lování je navíc jasné, že možnost 
částečné změny konfigurace řezné 
hlavy v průběhu ražby (mezi star-
tovací a dojezdovou jámou – ob-
vykle 100 – 200 m) je buďto vel-
mi obtížně proveditelná, většinou 
však není možná vůbec. 

Geologický průzkum 
pro mikrotuneling

Z hlediska mikrotunelingu prová-
děcí firmu zajímá základní geo-

logický popis vrstev, křivka zrni-
tosti, maximální velikost balvanů 
a valounů, u hornin zejména pev-
nost v tlaku a hlavně to, jestli se 
tyto podmínky během trasy budou 
měnit či ne (a taky výskyt případ-
ných překážek).

Takové informace však nezjis-
tíme, pokud provádíme geologic-
ký průzkum pomocí velmi řídce 
rozmístěných vrtů či sond anebo 
pokud jsme odkázáni jen na ar-
chivní materiály a záznamy. Při-
tom v podmínkách některých míst 
v ČR není vůbec výjimkou, že 
k nenadálým změnám prostředí 
dochází klidně i na deseti metrech 
ražby. Je tedy zřejmé, že s pouhým 
vrtným průzkumem zde nevysta-
číme. 

Možné řešení může částečně 
zajistit:
 umístění vrtů či sond do jiných 

míst než kde budou umístěny 
stavební jámy (tyto jámy po-
skytnou během hloubení cen-
né doplňkové geologické in-
formace.),

 využití geofyzikálních metod 
jako doplňku k tradičním for-
mám geoprůzkumu,

 využití dalších doplňkových 
metod, například penetrační 
jehly či horizontálního vrtání.
Výše zmíněná opatření sice 

mohou navýšit náklady geologic-
kého průzkumu, ale zcela jistě se 

MIKROTUNELOVÁNÍ
v extrémních podmínkách
Rozdíl mezi prováděním mikrotunelingu ve stejnorodých 
a neměnných půdních podmínkách oproti podmínkám 
proměnlivým či extrémním je tak zásadní, až by se dalo říci, že 
se jedná o úplně jinou geotechnickou disciplínu. 

Řada zemí a míst, kde se mikrotuneling používá relativně hojně 
(Německo, Polsko, Holandsko, Střední východ, atp.) mívá 
geologické podmínky relativně jednoduché. Tam, kde jsou 
podmínky známé a stejnorodé, postačí správně zvolit razicí 
hlavu a konfi gurovat systém, se kterým pak není problém 
dosahovat úctyhodných postupů. Z odborného hlediska jsou 
však možná mnohem zajímavější projekty s geologií méně 
prozkoumanou, proměnlivou či extrémní, které představují pro 
prováděcí týmy opravdovou výzvu. 

Skalní hlava (Iseki Supermole)

Hlava do různorodých zemin s obsahem balvanů
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vyplatí zejména v místech, kde je 
proměnlivost geologie opravdo-
vým problémem. Některé přípa-
dy budou zmíněny dále, v zásadě 
jde například o oblasti podhorské, 
města v dosahu Českého středoho-
ří, Prahu, Plzeň, Ústí nad Labem, 
Znojmo a další. Naopak relativně 
riskovat si můžeme dovolit v Brně, 
Olomouci, Prostějově, v Polabské 
nížině a dalších místech, která mají 
geologické podmínky vcelku stej-
norodé. 

Problémové situace

Jak řečeno výše, problémem je ze-
jména nestejnorodá geologie ne-
bo náhlé změny. V praxi může jít 
o tyto případy:
 kombinace jílů a nesoudržných 

zemin (písky, štěrky) – napří-
klad výstavby sběračů SCA 
v Karviné z r. 2009 (Subterra 
a. s.),

 místní výskyt tekutých pís-
ků nebo artézské podzemní vo-
dy – např. Petřkovice u Ostravy 
(TCHAS – 2006),

 místní výskyt větších valounů či 
balvanů – např. Plzeň – Úslav-
ský sběrač, etapa I (Subterra 
a. s.),

 proměnlivost jílů – např. opět 
projekt sběračů v Karviné 
z r. 2009,

 zvlněné skalní podloží – např. 
Plzeň – Úslavský sběrač, etapa 
II (Pohl CZ),

 ostrý přechod ze zemin do ská-
ly a naopak, např. sběrač Z, Ús-
tí nad Labem – Subterra a. s., 
2000,

 střídavě tvrdé a měkké horni-
ny – např. Jelení příkop Praha 
– Energie báňská hutní, 2012,

 místní výskyt extrémně tvr-
dých hornin – viz např. zmíně-
ný Úslavský sběrač, etapa I i II.

Závěr

V podmínkách mikrotunelová-
ní v České republice se problému 
proměnlivé geologie nikdy úplně 
nevyhneme. Z dosavadních zkuše-
ností lze definovat alespoň násle-
dující doporučení pro co nejbez-
pečnější a efektivní realizaci:
 nikdy nepodceňovat geologic-

ký průzkum, naopak jej více 
orientovat na parametry kritic-
ké pro mikrotunelování a tra-
diční vrtné sondy doplňovat ge-
ofyzikálními metodami;

 provádět v předvýrobní přípra-
vě rizikovou analýzu a na je-
jím základě teprve volit přes-
nou technologii provádění;

 uplatňovat u kritických paramet-
rů bezpečnostní faktor minimál-

ně 1,5, protože sebelepší prů-
zkum nikdy nebude dokonalý;

 pro zeminy aplikovat co neju-
niverzálnější razicí hlavy, kte-
ré nebudou mít problém ani 
s lepivými jíly, které se v pod-
mínkách ČR mohou objevovat 
prakticky kdykoliv;

 nepouštět se do zbytečného ri-
zika zejména v prostorách roz-
hraní skála/zemina; rozdělení 
ražby na více úseků se téměř 
určitě vyplatí víc (je-li možné);

 zvažovat třístupňovou separa-
ci (případně vhodnou chemii 
do výplachu) vždy existuje-li 
riziko rozpadu na mikročásteč-
ky, zejména jde-li o delší trasy. 
Samozřejmostí by mělo být, 

že tyto projekty by měly být rea-
lizovány firmami se zkušenostmi 
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s podzemním stavitelstvím, nejlé-
pe přímo s mikrotunelingem. Pro 
tyto stavby představují geotech-
nická rizika větší ohrožení než 
například chyby pramenící z ne-
znalosti následných vodohospo-
dářských souvislostí.
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