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1.

Úvod

Tento dokument navazuje na Vyjádření k projektu stanice Olbrachtova připravené prof.
Matoušem Hilarem dne 1.2.2021. Vyjádření bylo předáno Společenství vlastníků jednotek
pro dům čp. 1135 - 1139 Kovařovicova ul. Praha 4 – Krč, které na vyjádření předběžně
zareagovalo v emailu ze dne 15.2.2021 následujícím způsobem:
„Vyjádření k projektu stanice Olbrachtova prof. Ing Matouše Hilara, M.Sc. Ph.D., CEng,
MICE se zmiňuje o pilotové ochraně panelového domu pouze jedinou větou s tím, že ji
považuje za vhodné řešení, aniž by ji mohl porovnat s jinou méně destruktivní metodou bez
dopadu na větší plošné nároky stavebního záboru v bezprostřední blízkosti obytného domu,
nutnou likvidaci podstatné části stávající vzrostlé zeleně a výrazné zhoršení životních
podmínek stávajících uživatelů bytů.
K variantnímu řešení pomocí soustavy mikropilot vůbec nedošlo. (Tato možnost nám byla
naznačena inženýrem - statikem Metroprojektu a zadání řešení 3.2.2021 Vámi původně
přislíbeno) Reálnost takového řešení by přinesla :
-

podstatné zlepšení životních podmínek během výstavby
oddálení hranic záboru stavby od východní fronty panelového bytového domu
vyloučení kolize mezi ramenem vrtné soupravy a fasádou“

Následně SVJ zaslalo další email dne 25.2.2021 s následujícím textem:
„Vyjádření k projektu stanice Olbrachtova – respektive k problematice hloubkové pilotové
ochrany generálního ředitele Metroprojektu Ing Davida Krásy je velmi kusé i odborného
znalce jmenovaného ČBÚ v Praze : prof. Ing. Matouše Hilara, M.Sc., Ph.D., CEng., MICE,
který v daném posudku se k problematice ochrany našeho panelového domu zmiňuje pouze
jedinou stručnou větou : „Využití pilotové ochrany ražeb pro omezení sedání panelového
domu považuji za vhodné opatření“, aniž by bylo k dispozici variantní porovnání s řešením
pomocí soustavy mikropilot, které jste nám na jednání 2.12.2020 spolu se statikem
Metroprojektu naznačil i přislíbil zadat jako variantní řešení a jež nadále postrádáme.
Reálnost takového řešení by přinesla :
podstatné zklidnění nejbližšího okolí bytového domu oddálením hranic záboru pro
staveništní zařízení a dopravní manipulaci
vyloučení devastujících účinků stavby podél východního průčelí našeho bytového
domu,
eliminace bezprostředních otřesů domovních konstrukcí způsobené vrtacími
soupravami,
zamezení devastace pozemku jeřábovou autodopravou při osazování ocelových
armatur i následné betonáže hloubkových pilot v těsné blízkosti bytových jednotek
sanaci podstatné části stávající vzrostlé zeleně ( zachování více jak 30-ti stromů ).
Jsme přesvědčeni, že variantní způsob ochrany stávajícího bytového domu systémem
mikropilot by podstatně zlepšil životní podmínky jeho obyvatel během výstavby stanice
Olbrachtova.“
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Cílem tohoto dokumentu je podrobněji vysvětlit technické aspekty navržené pilotové ochrany
panelového domu. Dokument je především zaměřen na aspekty realizace pilotové ochrany
(předpokládaný vliv na obyvatele domu a na konstrukci domu), na přínos tohoto opatření pro
ochranu domu a na možnosti využití alternativních opatření.
2.

Ražby stanice Olbrachtova

V blízkosti osmipodlažního panelového domu Kovařovicova 1135 - 1139 jsou navrženy ražby
stanice Olbrachtova na trase D metra v Praze (obr. 2.1).

Obr. 2.1 Situace stanice Olbrachtova (s řezem stanicí v úrovni nástupišť) s vyznačením
realizované průzkumné štoly OL1

Stanice Olbrachtova je navržena jako ražená dvoulodní stanice. Staniční tunely budou
propojeny třemi propojkami, na obou koncích nástupiště stanice (severním a jižním) a ve
středu. Z jižní propojky je přístup do eskalátorového výstupu do jižního vestibulu, z větší
severní propojky je eskalátorový výstup doplněný šikmým výtahem do severního vestibulu. Z
větší severní propojky, do které ústí shora šachta pro výstavbu stanice, budou raženy jak
staniční tunely, tak traťové tunely za stanicí, dále také přístupová štola do technologického
tunelu, která bude posléze zrušena a přeražena eskalátorovým tunelem. Technologický tunel
je navržen ve středním traktu za vlastní stanicí. Šachta pro výstavbu stanice bude mít pouze
dočasnou funkci při výstavbě, po dokončení výstavby bude stavební jáma zlikvidována a
zasypána. Na povrchu ústí šachta do prostoru parku v ulici Na Strži. Horní část šachty je
hloubená (pažení převrtávanými pilotami), spodní část bude ražena hornickým způsobem
(ostění ze stříkaného betonu s ocelovými rámy). Veškeré ražby stanice Olbrachtova jsou
navrženy pomocí Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). V současné době je NRTM
nejčastěji používanou metodou výstavby ražených tunelů v České republice. NRTM patří
mezi observační metody, což znamená, že metoda umožňuje optimalizaci způsobu ražby dle
skutečně zastižených geologických poměrů a dle výsledků geotechnického monitoringu.
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3.

Panelový dům v ulici Kovařovicova

Osmipodlažní panelový bytový dům Kovařovicova 1135 - 1139 má délku 90,62 m a šířku
12,56 m (obr. 3.1 – 3.5). Výška domu nad terénem je 23,80 m (25,8 m v prostoru výtahových
šachet). Konstrukční výška podlaží je 2,6 m. Stropní panely jsou železobetonové dutinové
s tloušťkou 200 mm, jejich rozměry jsou 6 x 2,4 a 6 x 1,2 m. Stěnové panely jsou
železobetonové plné s tloušťkou 200 mm, jejich šířka je 2,4 m a 1,2 m, jejich výška je 2,6 m.
Štítové obvodové panely jsou struskopemzobetonové o skladební tloušťce 300 mm. Budova
je založena na železobetonových pasech.

Obr. 3.1 Východní a jižní pohled na dům

Obr. 3.2 Půdorys 1. nadzemního podlaží

Obr. 3.3 Základy domu - půdorys a příčný řez

Obr. 3.4 Fotografie domu ze západní strany (celkový pohled)
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Obr. 3.5 Fotografie východní strany domu (strana s předpokládanou pilotovou ochranou)
- pohled z jihu, pohled ze severu.

4.

Geologické poměry stanice Olbrachtova

Kvartérní pokryv je tvořen terasovými uloženinami pankrácké terasy. Celková ověřená
mocnost kvartérního pokryvu je převážně mezi cca 6,3 - 8,6 m, místy pouze cca 5,0 m.
Zeminy jsou zde zastoupeny především čistými i silně zahliněnými či jílovitými kamenitými
štěrky a písky, značně ulehlými. Při povrchu terénu se místy vyskytuje nevýznamná poloha
jemnozrnných zemin a nesouvislá vrstva navážek.
Povrch hornin předkvartérního podkladu je subhorizontální a pouze lokálně mírně zvlněný.
Je tvořen břidlicemi bohdaleckého souvrství. Zastiženy budou horniny od zcela zvětralých až
po zdravé. Horniny zastižené v průzkumných vrtech ve stanici Olbrachtova (J183, J184, J14,
HG125) byly sice již od hloubek cca 11 - 13 m navětralé nebo zdravé, avšak velmi silně
rozpukané, podrcené a rozpadavé, místy proklouzané až prohnětené a rozpadavé na drobné
úlomky velikosti většinou 2 – 8 cm, ojediněle až 15 cm. U hornin převažuje velmi velká (místy
až velká) hustota diskontinuit a při vrtání bylo těženo téměř souvislá jádro, které se však při
manipulaci lehce rozpadalo na drobné nepravidelné ploché a podlouhlé úlomky. Výrazně
kompaktnější a pevnější horniny byly zastiženy pouze ve vrtu J184 od hloubky cca 23 m, kde
byly dokumentovány zdravé horniny s převážně střední hustotou diskontinuit, kdy byly
těženy kusy jader velikosti přes průměr vrtu (délky až 80 cm). Tento úsek v tomto vrtu byl
jediný, který bylo možné v této stanici vrtat DIA technologií s vodním výplachem.
Podle mapových podkladů se v prostoru stanice nevyskytuje žádný významný příčný ani
směrný zlom. Geofyzikálním průzkumem však byla indikována řada dílčích oslabených
tektonických zón.
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Nesouvislá hladina podzemní vody se vyskytuje především při bázi terasových fluviálních
sedimentů v hloubce 6,0 - 7,0 m pod terénem, kde mocnost zvodněného kolektoru většinou
nepřesahuje cca 1 m. Vzhledem k omezené přirozené infiltraci srážkové vody je dotace
tohoto horizontu minimální. V horninách je voda vázána na přípovrchovou zónu rozvolnění
hornin a na tektonicky porušená pásma. Ustálená hladina podzemní vody v
hydrogeologickém masivu ordovických břidlic (puklinové prostředí) je v hloubce 15 - 20 m
pod terénem. Při ražbě lze očekávat lokální koncentrované přítoky podzemní vody do tunelu
především v místech tektonického porušení masívu. Voda může být slabě tlaková.
Geotechnický průzkum v prostoru stanice Olbrachtova byl proveden především pomocí
jádrových vrtů v roce 2013. V roce 2020 byl v blízkosti stanice Olbrachtova proveden
geotechnický průzkum ze staveniště OL1. V rámci průzkumných prací byla vyhloubena
šachta a z ní byla vyražena štola délky 60 m. Dále od stanice Olbrachtova severním směrem
byly provedeny další obdobné geotechnické průzkumy. Bohužel nemohl být proveden
průzkum OL2, který by přinesl přesnější informace přímo z oblasti stanice Olbrachtova.
5.

Navržený způsob ochrany panelového domu pomocí pilotové clony

Z důvodů ochrany panelového domu Kovařovicova 1135 - 1139 byla podél domu navržena
pilotová clona (obr. 5.1 a 5.2). Pilotová clona byla navržena pro oddělení prostoru ražeb
stanice Olbrachtova od základů panelového domu. Dané opatření bylo navrženo pro
omezení výsledného sedání panelového domu, aby nebylo poklesy ohroženo statické
působení konstrukce domu, případně i další vlastnosti domu. Ochrana panelového domu je
jediným důvodem pro realizaci pilotové clony.

Obr. 5.1 Příčný řez stanicí, posuzovaným domem a pilotovou clonou
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Obr. 5.2 Situace s umístěním ochranné pilotové clony
Clona byla navržena podél panelového domu z pilot o průměru 900 mm s osovou roztečí 2 m
v celkovém počtu 47 pilot. Délka pilot je 35,5 m, paty pilot jsou 37 m pod úrovní terénu.
Ukončení betonáže pilot je předpokládáno přibližně 1,5 m pod povrchem terénu, aby nebylo
nutné nic dodatečně odbourávat. Pata pilot sahá až pod úroveň dna budoucí ražené stanice
Olbrachtova. Piloty jsou navrženy jako vrtané.
6.

Využití clon pro ochranu zástavby před vlivem ražeb

Jak již bylo zmíněno v tomto dokumentu, pilotová clona byla navržena pro ochranu
panelového domu před negativními účinky navržených ražeb stanice Olbrachtova, ochrana
panelového domu je jediným důvodem pro realizaci pilotové clony.
Ochrana zástavby obdobným způsobem již byla využita při různých ražbách v ČR i
v zahraničí, v některých případech bylo toto řešení využito pro ochranu historicky cenných
budov (např. Novoměstská radnice v Praze nebo Minoritský klášter v Brně). Dle dostupných
informací při žádné aplikaci daného řešení nedošlo k poškození objektů ochráněných
uvedeným způsobem.
Pro realizaci clon bývají v ČR většinou používány sloupy z tryskové injektáže,
velkoprůměrové piloty, případně mikropiloty. Z uvedených možností mají velkoprůměrové
piloty obecně největší účinek. Pomocí daného opatření nelze zcela zamezit sedání objektu
v blízkosti ražeb (což platí i pro veškerá další opatření), nicméně lze sedání velmi významně
redukovat. Výsledný efekt závisí na řadě faktorů (např. geologické poměry, poloha ražeb a
dotčeného objektu, způsob ražeb, atd.). Jedním z faktorů jsou i parametry navržené clony
(průměr pilot, tuhost pilot, rozteč pilot, atd.).
Pilotové clony pro ochranu zástavby byly například použity při následujících ražbách:
•
•
•

Stanice metra Bořislavka (ochrana panelového domu – obr. 6.1 a 6.2)
Kolektor Vodičkova v Praze (ochrana Novoměstské radnice – obr. 6.3 a 6.4)
Kolektor Příkopy v Praze (ochrana zástavby)
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Obr. 6.1 Příčný řez a situace jednolodní stanice Bořislavka s pilotovou clonou

Obr. 6.2 Pohled na panelový dům u stanice metra Bořislavka ochráněný pilotovou clonou

Obr. 6.3 Příčný řez kolektorem Vodičkova, pilotovou clonou a Novoměstskou radnicí
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Obr. 6.4 Pohled na Novoměstskou radnici v Praze ochráněnou pilotovou clonou

Clony z tryskové injektáže pro ochranu zástavby byly například použity při následujících
ražbách:
•
•
•

Kolektor Jánská v Brně (ochrana Minoritského kláštera – obr. 6.5 - 6.7)
Královopolský tunel v Brně (ochrana zástavby – obr. 6.8)
Kolektor Vodičkova v Praze (ochrana zástavby)

Obr. 6.5 Příčný řez kolektorem pod ulicí Jánská v Brně s clonou z tryskové injektáže
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Obr. 6.6 Situace s clonou z tryskové injektáže pro ochranu Minoritského kláštera v Brně

Obr. 6.7 Pohled z ulice Jánská na Minoritský klášter v Brně, který byl ochráněn clonou
z tryskové injektáže

Obr. 6.8 Příčný řez Královopolským tunelem s clonou z tryskové injektáže (označena
červeně) použitou pro ochranu zástavby v ulici Dobrovského
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7.

Vliv realizace pilotové clony na panelový dům a jeho obyvatele

S realizací velkoprůměrových pilot v těsné blízkosti zástavby jsou v České republice
dlouhodobé zkušenosti, z pohledu stavebních firem se obecně jedná o standardní
technologii, jejíž rizika nejsou významná. Minimální vzdálenost pilot od fasády panelového
domu Kovařovicova 1135 – 1139 je přibližně 2 m. V České republice se celkem běžně
realizují piloty s minimální vzdáleností 1 m od fasády, někdy je vzdálenost ještě menší
(obr. 7.1). Přirozeně ke kolizi vrtné soupravy s fasádou domu teoreticky může dojít, v praxi
ale k obdobným případům nedochází. Obdobně také riziko poškození domu vzhledem
k deformacím podloží způsobených realizací pilot není významné. V prostředí kvartérních
sedimentů bývá vrt pažen velkoprůměrovou ocelovou pažnicí, která zabraňuje deformacím
podloží před provedením betonáže, pažnice se vyjme až po betonáži (obr. 7.2). V
kvalitnějším skalním podloží se již výpažnice nepoužívají. Dalším nepříznivým vlivem
navržené technologie mohou být vibrace, ale ty jsou také při předpokládaném rotačně
náběrovém vrtání nevýznamné, tudíž rizika poškození domu jsou opět zanedbatelná. Otřesy
daná technologie nezpůsobuje.

Obr. 7.1 Příklady realizace velkoprůměrových pilot v těsné blízkosti zástavby
Z pohledu obyvatel domu lze považovat za nevýznamný vliv vibrací (vzhledem k rotačně
náběrovému způsobu vrtání), otřesů se také obyvatelé nemusí obávat. Obdobně i prašnost
je u uvedené technologie nevýznamná. Významnějším nepříznivým faktorem bohužel je hluk
způsobený vyklepáváním vývrtků, vliv hluku je možné redukovat použitím protihlukové
zábrany. Předpokládaná doba realizace pilot je omezená, v daném případě lze rychlost
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realizace jednou soupravou odhadnout cca na jednu pilotu za den. Při využití více vrtných
souprav tedy lze 47 navržených pilot zhotovit do jednoho měsíce.

Obr. 7.2 Technologický postup provádění vrtaných pilot pažených ocelovou pažnicí
a) zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu
b) vrtání
c) vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu
d) betonáž piloty
e) odpažování vybetonovaného vrtu
Pro realizaci opatření je nezbytné vymýcení stromů a keřů v prostoru pilot tak, aby byl
prostor dostatečný pro příjezd a práci vrtné soupravy a pro další potřebné práce. Po realizaci
pilot lze prostor okamžitě osadit, lze využít možnosti osazování vzrostlých stromů, dané
možnosti patrně byly diskutovány.

8.

Možnosti nahrazení pilotové clony využitím jiných opatření

Výstavba ražených tunelů obecně patří mezi obory s vyšším rizikem. Daný fakt je dán
skutečností, že ani velmi podrobný a správně interpretovaný geotechnický průzkum nemůže
přesně postihnout veškeré důležité vlastnosti horninového masivu, které se mohou
v prostoru skokově měnit, různé tektonické poruchy a jiné anomálie nemusí být
geotechnickým průzkumem zastiženy. Nicméně dostatečně podrobný a správně
interpretovaný geotechnický průzkum snižuje nebezpečí zastižení neočekávaných
geologických podmínek na přijatelnou úroveň.
Vzhledem k nejistotám v chování horninového masivu je proto pro ražbu tunelů
komplikovanějších tvarů (např. stanice metra) zpravidla používána Nová rakouská tunelovací
metoda (NRTM) a její obdoby (obecně nazývané konvenční způsoby ražby), což platí v ČR i
v zahraničí. Hlavní výhodou NRTM je fakt, že se jedná o observační metodu, která umožňuje
reagovat na zastižené geologické podmínky. Jedním z hlavních podkladů pro rozhodování o
způsobu ražby během výstavby je tzv. monitoring, což znamená především měření
deformační odezvy horninového masivu na ražbu. V případě tunelů s nízkým nadložím
raženým v prostředí městské zástavby je velmi důležitý monitoring sedání povrchu terénu,
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který je zpravidla prováděn geodeticky pomocí nivelace bodů osazených na povrchu terénu
a na zástavbě.
Ražby stanice Olbrachtova jsou navrženy s využitím principů NRTM. Zajištění výrubu v
podzemí je obecně navrženo značně konzervativně (robustně), v navržených
technologických třídách projektant navrhl většinu dostupných prostředků pro zajištění výrubu
(ostění ze stříkaného betonu, příhradové rámy, ocelové sítě, radiální svorníky, čelbové kotvy,
IBO deštníky, mikropilotové deštníky, provizorní uzavírání dna kaloty, uzavírání profilu
tunelu, rozšíření pat ostění, atd.). Veškeré upínání svorníků, kotev a deštníků je navrženo
pomocí chemických injektáží, což je nadstandardní a poměrně drahé opatření, které ale má
různé výhody oproti standardní cementové injektáži.
V předběžném vyjádření Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1135 - 1139
Kovařovicova ul. Praha 4 – Krč byla uvedena žádost o porovnání navržené pilotové ochrany
domu s jinou méně destruktivní metodou. V dané souvislosti je třeba uvést, že navržená
realizace pilotové clony není ve stavebním oboru považována za destruktivní metodu. Při
realizaci navrženého opatření by nebylo nic bouráno, při realizaci opatření by nebylo nijak
zasahováno do konstrukce panelového domu ani do žádné jiné konstrukce. Není příliš jasné,
co je myšleno uvedenými devastujícími účinky stavby. Vyjádření SVJ ale lze chápat jako
žádost o zvážení alternativních opatření realizovaných z podzemí, jejichž realizace by byla
šetrnější k životnímu prostředí a méně by ovlivnila situaci na povrchu (kácení, zábory, vliv na
obyvatele, atd.). Ve vyjádření SVJ je uvedena žádost o zvážení alternativního zajištění
pomocí soustavy mikropilot, tím jsou patrně myšleny mikropilotové deštníky realizované
v podzemí jako ochrana ražeb, toto opatření ale již v projektové dokumentaci je.
Jak bylo uvedeno, navržená opatření pro zajištění výrubu aplikovaná v podzemí jsou velmi
komplexní. Proto již nezbývá mnoho dalších možností, jak deformace masivu a sedání
povrchu terénu v případě potřeby z podzemí redukovat. Lze využít chemické injektáže,
jejichž účinnost byla ověřována při ražbě průzkumných štol pro metro D. Dané opatření je
velmi nákladné, časově i technicky náročné, navíc stanovení výsledného efektu daného
opatření před vlastní ražbou je obtížné.
Asi není nutné podrobněji zvažovat teoretická alternativní opatření prováděná z povrchu
(např. podchycování domu, kompenzační injektáž, zpevňující injektáž realizovaná z povrchu,
atd.), u kterých by v porovnání s pilotovou clonou převažovaly negativní aspekty (např. nižší
nebo méně jistý efekt, významnější vliv na obyvatele během realizace, delší doba realizace,
atd.).
Pilotová clona významně sníží rizika poškození panelového domu Kovařovicova 1135 –
1139 výstavbou stanice Olbrachtova, oproti dostupným alternativám má řadu výhod (vyšší
záruka výsledného efektu, jednoduchá realizace, přijatelná doba a cena realizace, atd.).
Realizace pilotové clony nemá vliv na možnost použití veškerých dalších opatření
prováděných v podzemí (tj. opatření lze v případě potřeby použít i při realizaci pilotové
clony).
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9.

Závěr a doporučení

Pilotová clona byla navržena pro omezení výsledného sedání panelového domu, aby nebylo
poklesy ohroženo statické působení konstrukce domu a další vlastnosti domu. Ochrana
panelového domu je jediným důvodem pro realizaci pilotové clony.
Situace, kdy majitelé domu usilují o zrušení opatření, které má jejich dům ochránit před
možnými negativními účinky ražby, je neobvyklá a nešťastná. Současný stav mohl být
způsoben nedostatečnou znalostí technických aspektů daného opatření, které jsou v tomto
dokumentu podrobněji vysvětleny.
Pilotová clona významně sníží rizika poškození panelového domu Kovařovicova 1135 –
1139 výstavbou stanice Olbrachtova. Realizace pilotové clony nemá vliv na možnost použití
veškerých dalších opatření (tj. další opatření lze využít i při realizaci pilotové clony). Žádné
z dostupných dalších opatření nemůže zcela eliminovat možná rizika. Vliv jednotlivých
opatření na výsledné sedání je možné kvantifikovat před zahájením ražeb pouze
s omezenou přesností.
Při vlastní realizaci pilotové clony nehrozí domu žádná významnější rizika, v daném
ohledu nejsou obavy SVJ z poškození domu opodstatněné. Pro obyvatele domu bude při
realizaci pilotové clony nepříjemný především hluk, který je možné redukovat použitím
protihlukové zábrany. Další faktory by neměly mít na obyvatele domu významnější vliv
(prašnost, vibrace, otřesy, atd.). Doba realizace pilotové clony by měla být omezena cca na
jeden měsíc (dle počtu použitých vrtných souprav).
Pokud nebude realizace pilotové ochrany domu umožněna, tak bude nezbytné udržet sedání
povrchu v přijatelných mezích pomocí opatření realizovaných z podzemí. Dle našeho názoru
i bez pilotové clony lze udržet rizika poškození panelového domu na přijatelné úrovni, jen to
bude technicky výrazně náročnější a bude to mít negativní dopad do ceny a harmonogramu
výstavby. V případě bez pilotové clony bude nezbytné ověřit deformační odezvu masivu a
vliv nestandardních opatření (např. chemické injektáže) při ražbách částí stanice
vzdálenějších od panelového domu. Ražby v blízkosti panelového domu bude možné
realizovat až po úspěšném dokončení předchozí etapy a vyhodnocení výsledků ovlivnění
povrchu terénu.
Vzhledem k dostupným informacím velmi důrazně doporučujeme realizaci pilotové
clony pro ochranu panelového domu Kovařovicova 1135 – 1139, v jehož blízkosti
budou realizovány ražby stanice metra Olbrachtova. Pokud nebude umožněna
realizace pilotové clony, tak je možné rizika poškození domu snížit na přijatelnou
úroveň pomocí upraveného postupu ražeb a opatření realizovaných z podzemí.
V Praze dne 2.3.2021

prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., CEng., MICE

Ing. Martin Srb, Ph.D.
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