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ABSTRAKT  
 
Cílem diplomové práce je vysvětlení, co znamená pojem řízené horizontální vrtání a kde 
ho lze provádět. Poukázat na co si dávat pozor při projektování, ale i při provádění 
pilotního vrtu. Ukázat, že ne vždy se dá provádět pilotní vrt podle toho, jak je 
naprojektován. Teoretická část práce popisuje, jak celá technologie funguje a jaké 
příslušenství je zapotřebí pro správné provedení řízeného protlaku. V praktické části je 
tato technologie popsána krok za krokem, jak by se mělo postupovat při realizaci 
řízeného protlaku. 
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Řízený protlak, řízené horizontální vrtání, Inženýrské sítě, komunikace, vrtná souprava, 
směrové vrtání, rozšíření vrtu, výplach vrtu, pilotní vrt. 

ABSTRACT  
 
Goal of the diploma thesis is to explain what does the term of controlled horizontal 
drilling mean and where it can be performed. Furthermore, it wants to show what to pay 
attention to during designing as well as during the actual pilot drill. Additionally, to show 
that pilot drill cannot be performed based on the project in all scenarios. Theoretical 
part of the thesis explains how the technology works and which auxiliaries are necessary 
to successfully perform controlled pressure. This technology is explained step by step in 
the practical part of the thesis to show how to proceed during the realization of 
controlled pressure.   
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Controlled pressure, controlled horizontal drilling, utility networks, road, drilling set, 
directional drilling, Enlarging of dril, Rinsing of drill hole, pilot dril. 
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1 ÚVOD 
1.1 ÚVODNÍ ČÁST 
 

Řízené protlaky představují technologii, která nám umožňuje horizontální vrtání 
pod různými překážkami, jako jsou například komunikace, železnice ale i potoky, říčky a 
menší jezera. Jedná se o bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí. Bezvýkopových 
technologií je několik [1]: 

 
 Metoda s propichovacím kladivem 
 Metoda vodorovného beranění s uzavřeným čelem 
 Metoda s vodorovnou zatlačovanou vodící troubou a s roztlačovací hlavou 
 Rozrušovací metoda 
 Metoda vytahování potrubí 
 Metoda s vodorovným beraněním nebo protlakem a s otevřeným čelem 
 Metoda vodorovného vrtání se současným zatlačováním potrubí 
 Metoda příklepového vrtání 
 Mikrotunelování se šnekovým dopravníkem 
 Mikrotunelování s rozrušováním potrubí 
 Protlak s vodící troubou 
 Směrové vrtání  

 
Ve své diplomové práci se budu zabývat technologií směrového vrtání. V praxi se této 
technologii říká řízený protlak. Stručný popis všech technologií lze najít v ČSN EN 12889. 

Řízené protlaky byly vynalezeny již v roce 1920 a byly využívány v ropném 
průmyslu pro zvýšení produkce ropy. V roce 1990 se řízené protlaky začaly používat 
v různých odvětvích. Převážně pro přepravu ropy, zemního plynu, vody, kanalizace, 
elektrických a optických kabelů. Ve výjimečných situacích lze technologii využít při 
zavalení horníků v dolech. Díky provrtání zeminy můžeme docílit dodávky kyslíku přímo 
do zavalené části dolu. Stalo se tak v roce 2010 při záchraně chilských horníků [2]. 
 
1.2 CÍLE PRÁCE  
 

Cílem diplomové práce je vysvětlení, co znamená pojem řízené horizontální vrtání 
a kde ho lze provádět. Poukázat jak celá technologie funguje a na co si dávat pozor při 
provádění pilotního vrtu. Ukázat, že ne vždy se dá provádět pilotní vrt podle toho, jak je 
naprojektován. Pro zpracování diplomové práce využiji své dlouholeté zkušenosti z 
praxe s touto technologií. Teoretická část práce popisuje, jak celá technologie funguje a 
jaké příslušenství je zapotřebí pro správné provedení řízeného protlaku. V praktické části 
je tato technologie popsána krok za krokem, jak by se mělo postupovat při realizaci 
řízeného protlaku. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

Řízený protlak se označuje také jako bezvýkopová technologie, jelikož v některých 
případech není zapotřebí vykopat vstupní jámu a často ani výstupní. Samotný protlak se 
provádí pomocí vrtné soupravy. Hlavním pracovním nástrojem je vrtná hlavice 
upevněná na startovací tyči. Vrtná hlava startuje šikmo do země a během práce je 
možné přesně kontrolovat její pozici a tím řídit směr vrtu. Při správném natočení vrtné 
hlavice lze mírně zatáčet jak ve vodorovném, tak i ve svislém směru. Po překonání 
požadované vzdálenosti vrtu se může vrtná hlavice nastavit ve směru stoupání a tím 
docílit vylezení hlavice nad úroveň terénu. Proběhne výměna vrtné hlavice za rozšiřovací 
hlavici. Za pomoci rozšiřovací hlavice lze vytvořit v zemině tunel, kterým se protahuje 
inženýrská síť. Celková délka vrtu je stanovena podle parametrů vrtné soupravy [3]. 

 

Obrázek 1 - Vrtná souprava 
 
2.1 HORIZONTÁLNÍ VRTNÁ SOUPRAVA 
 

Horizontálních vrtných souprav existuje velké množství. Soupravy se určují podle 
svých rozměrů, hmotnosti, tažné síle, délce vrtných tyčí a mnoha dalších kritérií. 
Nejznámějšími výrobci vrtných souprav jsou firmy Vermeer, Ditch Witch a 
AMERICAN AUGERS. V obrázku č. 2 lze vidět různé modely vrtných souprav od 
nejmenších až po největší stroje. V tabulce nejsou zaznamenány všechny druhy, ale 
pouze část z nich. Veškeré druhy a jejich parametry jsou k nalezení na webových 
stránkách [4], [5], [6], [7]. 
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Obrázek 2 - Druhy vrtných souprav a jejich parametry [4], [5], [6], [7]. 

 
Jak lze vidět, tak druhů vrtných souprav je opravdu mnoho, tudíž je důležité správný 
výběr soupravy pro danou problematiku. Můžeme konstatovat, že model D1320x900 
provrtá všechny typy zeminy, ale ne vždy se dá s tak obrovským strojem všude dostat. 
Nehledě na provozní náklady. Z toho důvodu se pro běžné protlaky používají vrtné 
soupravy s menšími parametry. Například modely JT5 a D6x6 jsou ideální do obytných 
oblastí, kde je málo místa pro manipulaci. Jsou určeny především pro inženýrské sítě 
s menšími průměry s maximální vzdáleností 46m. Z praxe můžu říct, že s modelem 
D18x22 jde provést skoro všechny vrty, pokud se nejedná o vrty do horniny třídy 5 a 
více. Model D18x22 má téměř totožné parametry jako model D20x22. S tímto typem 
vrtné soupravy lze provést řízený vrt až na vzdálenost 147m. Samozřejmě záleží na typu 
zeminy, ve které se vrt provádí. Pokud se rozhodneme pro řízený protlak, měl by být 
proveden geologický průzkum zeminy. Na úkor zjištěných informací o třídě zeminy se dá 
uvažovat, kterými prostředky lze řízený protlak provést. Podle třídy zeminy se odvíjí i 
cena vrtu. Cenu řízeného protlaku popisuji v kapitole nacenění řízeného protlaku. 
 
2.2 VRTNÁ HLAVICE 
 

Vrtná hlavice je našroubována na startovací tyči a slouží k rozmělňování zeminy a 
k celkovému řízení správného směru vrtu. Název vrtná hlavice se na stavbě příliš 
nepoužívá. Na stavbě se běžně používá název „jehla“. V hlavici se nachází vysílač, neboli 
sonda, která vysílá signály do přenosného vyhledávače sondy. Sonda je pevně uložena 
do středu hlavice pomocí zámku. Musí být v nehybném stavu. Pokud by se nezamkla do 
zámku, mohlo by se stát, že se sonda pootočí při vrtání a následně by ukazovala 
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nesprávné hodnoty. Díky sondě lze určit přesnou polohu vrtné hlavice i její natočení a 
naklonění. Znát natočení hlavice je velmi důležité a bez toho se nelze obejít. Proto před 
každým vrtem je důležité ujistit se, zda je sonda dostatečně nabitá na provedení vrtu. 
Jinak může nastat situace, kdy bude scházet dokončit 5 m vrtu a sonda přestane 
pracovat. V takové nepříjemné situaci se nedá dělat nic jiného, než vyjet všemi tyčemi 
zpět do zásobníku a rozmontovat vrtnou hlavici pro výměnu baterií v sondě. Protože 
naslepo se řídit vrt nedá.  
 

 
Obrázek 3 - Vrtné hlavice 

 
2.2.1 VÝMĚNA BATERIÍ V SONDĚ 
 

Výměna baterií v sondě se provádí následujícím způsobem. Musí se sundat kryt, 
který chrání sondu před okolní zeminou. Kryt je vybaven drážkami, aby se tak umožnil 
výstup signálu ze sondy do přenosného vyhledávače. Kryt je připevněn k vrtné hlavici 
pomocí dvou zámků, které jsou zajištěny jedním šroubkem a jedním pružným 
zajišťovacím kolíkem. Pomocí vyrážedla a kladiva se vytluče kolík z vrtné hlavice a tím se 
uvolní první zámek. Imbusovým klíčem se odmontuje šroubek a tím se uvolní i druhý 
zámek. Sonda je uložena do dvou gumových držáků, které slouží jako pružina a tím 
zmírňují otřesy vzniklé při vrtání. Sonda se vytáhne a očistí od nečistot. Odšroubuje se 
víko a vymění se baterie. Obvykle jsou usazeny dvě po sobě jdoucí alkalické baterie. 
Proběhne výměna baterií a následně našroubování víka. Opláchnou se gumové držáky a 
nasadí se na sondu. Sonda má na jednom konci vyříznutou drážku, která slouží jako 
zámek a tím zabraňuje jejímu pootočení. Naopak ve vrtné hlavici se nachází zobáček, na 
který musí být sonda nasazena. Pokud je vše na svém místě, může se nasadit kryt do 
zámku. Našroubuje se šroubek a zatluče kolík. 

 

   

   
Obrázek 4 - Výměna baterii v sondě 
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2.2.2 TRYSKY VRTNÉ HLAVICE 
 

Vrtná hlavice má otvory na kapalinu. Skrz tyto otvory se vhání kapalina do vrtu za 
účelem výplachu vrtu a chlazení vysílače. Proto musí být zajištěn nepřetržitý přísun 
kapaliny do vrtných tyčí. Otvory se běžně na stavbě nazývají jako trysky. Následně je přes 
trysky v hlavici vháněna kapalina pod vysokým tlakem do vrtu. Pomocí trysek lze lépe 
rozmělňovat zeminu a tím je umožněn snadnější průchod zeminou. Do vrtu se vhání 
voda s výplachovými směsi. Bentonit je jednou z nejpoužívanější příměsí, která se 
smíchá s vodou a vznikne poněkud slizká kapalina, která umožní výplach vrtu. Při 
výskytu písčitých zemin se přidá větší množství bentonitu, nebo se použijí jiné 
výplachové směsi (viz obrázek 24). To pomůže k lepšímu výplachu vrtu a tím dostat 
drobné částice zeminy z vrtu ven. Může se stát, že se tryska ucpe. V tom případě lze 
vyzkoušet zvýšit tlak kapaliny a doufat, že se tryska vyčistí. Nebo se vrátit do nejbližší 
jámy, kde lze vyčistit trysku ručně pomocí pevného drátu. Bez kapaliny lze vrtat, ale musí 
se sledovat teplota sondy, aby se nepřehřála. Při vrtání v suchých zeminách vzniká 
obrovské tření, a proto se musí vhánět kapalina do vrtu, aby se sonda ochlazovala. 
Pokud se vrtá v jílovitých zeminách, tak se kapalina skoro vůbec nepotřebuje. Zemina je 
dostatečně nasycená pro pohodlné projetí hlavice bez vzniku velkého tření. V případě 
potřeby se do vrtu vpustí kapalina a tím se sonda ochladí.  
 

 
Obrázek 5 - Tryska vrtné hlavice 

2.2.3 VRTNÉ BŘITY 
 

Na konci vrtné hlavice se nachází vrtný břit. Na stavbě se běžně používá název 
„lopatka“ nebo „papuča“. Existují různé typy a určují se podle toho, do které zeminy se 
bude vrt provádět. Je velmi důležité předem znát strukturu zeminy, do které se bude vrt 
provádět, aby nenastala situace, že se během vrtání bude muset ukončit činnost za 
účelem výměny lopatky a celý vrt absolvovat znovu. Do jílovitých a silně nasycených 
zemin se použije široká lopatka, kdežto do písčitých a hlinitých zemin se použije spíše 
úzká lopatka. V určité míře lze provést vrt i do skalní horniny. Je to dost obtížné a zkrátka 
neovladatelné ze směrového a výškového hlediska. Pro skalní horniny se musí použít 
speciální lopatky, které jsou určeny pro vrtání do skal. Mají atypický tvar, který umožňuje 
postupné drcení horniny.  

Hlavním úkolem lopatky je rozmělňování zeminy a řízení směru vrtu. Díky jejímu 
mírně zalomenému tvaru lze korigovat směry. Pokud se pomocí vrtné soupravy nebude 
v daný okamžik vrtat, ale pouze tlačit, lopatka se opře svou plochou o zeminu a tím 
dojde ke změně požadovaného směru. Směr je udáván natočením vrtné hlavice. 

Z praxe je nejvíce používanou lopatkou Gladiator™ Spear Drill Bit 4.5" x 12.5". 
Tento druh lopatky se výborně hodí téměř do každé zeminy. Díky jejímu tvaru a šířce se 
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s ní dobře koriguje směr jak v měkkých, tak i ve tvrdých půdách. Proto se s touto 
lopatkou provádí většina vrtů. 

Pokud by se jednalo o provedení vrtu ve skále, je možnost využít systém duální 
vrtné tyče. Rozpojování horniny je prováděno valivými dláty. Pro použití této technologie 
je zapotřebí vrtat s úplně jinou vrtnou hlavicí. Jedná se o hlavici Dual Rod Drill Heads, 
která je určena pro vrtání do skalní horniny [8] 

 

  

  

  
 

Obrázek 6 - Vrtné břity [9] 
 

  
Obrázek 7 - Valivé dláto 

 
2.2.3.1 VÝMĚNA LOPATKY 

 
Výměna lopatky není nijak složitá ani fyzicky náročná záležitost. Lopatka je 

pevně přichytnuta k vrtné hlavice. Existují dva typy uchycení lopatky. Buď přichytnutí 
šesti šrouby k hlavici, nebo přímé našroubování lopatky k vrtné hlavici. Samotná výměna 
proběhne následujícím způsobem. Nejprve se zkontroluje, zda jsou hlavy šroubů 
dostatečně čisté na to, aby bylo možné imbusovým klíčem šrouby povolit. Na povolení 

Gladiator™ Spear Drill Bit 4.5" x 12.5" 
Vhodné do zemin:  
 Písečná hlína, Měkká půda, Střední půda 
 Tvrdá půda, Valoun 

Shark Drill Bit 4.5" x 11.29" 
Vhodné do zemin:  
 Tvrdá půda, Zlomená skála 

3" Premium Housing - Bolt On Gauntlet Bit - 4" 
Vhodné do zemin:  
 Střední půda, Tvrdá půda, 
 Měkké až střední horniny, 
 Břidlice 

 
Vhodné do zemin:  
 Skalní hornina ale i běžné zeminy 
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šroubů se používá imbusový klíč. Při povolení šroubů se musí dbát na jejich důkladné 
očištění a správné odložení. Jelikož každý šroub má svůj předvrtaný tvar otvoru a proto 
nesmí dojít k jejich záměně. Při jejich záměně hrozí postupné uvolnění šroubů během 
provádění horizontálního vrtu a následné ztracení lopatky ve vrtu. Proto se klade velký 
důraz na správné uložení šroubů. Po oddělení lopatky od vrtné hlavice musíme 
důkladně očistit plochu, na které lopatka ležela. Čištění se nejlépe provádí ocelovým 
kartáčem. Poté se může na plochu nasadit jiná lopatka a následně našroubovat šrouby 
na svá místa. Šrouby musí být dostatečně utaženy, aby nedošlo k jejich povolení během 
vrtání.  

 
2.2.4 MONTÁŽ VRTNÉ HLAVICE 
 

  
 

  
Obrázek 8 - Montáž vrtné hlavice 

 
Montáž vrtné hlavice na vrtnou tyč vyžaduje fyzickou sílu a přesné vycentrování. 

Spojení je zajištěno pomocí vnitřního závitu na hlavici a vnějšího zavitu s převlečnou 
maticí na tyči. Nejprve se povolí šrouby, které zajišťují převlečnou matici proti pohybu. 
Matice má vnější obal tvaru válce a vnitřní obal ve tvaru šestiúhelníku, který zabraňuje 
vzájemnému pootočení mezi hlavicí a tyčí. Jakmile bude matice odjištěna, sklepne se 
směrem ke stroji a tím se zpřístupní vnější závit, na který proběhne našroubování 
hlavice s vnitřním závitem. Samotné našroubování hlavice se může provést dvěma 
způsoby. Jedním, a zároveň obtížnějším, způsobem je ruční našroubování. Musí se 
našroubovat ručně, a proto se jedná o fyzicky náročnou práci. Jednak hlavice váží okolo 
20 kilogramů a při samotném šroubování se často závity do sebe zakusují. Existuje i lepší 
metoda, kdy jeden ze zaměstnanců podrží hlavici u závitu a druhý zaměstnanec pomocí 
vrtné soupravy uvede tyč do rotace a tím se hlavice zašroubuje. U této metody dost 
často dochází k zasekávání mezi závity a musí se dávat pozor, aby se nenamotaly i 
samotné ruce. Proto je důležité mít cvik v úchopu hlavice a zabránit zasekávání mezi 
závity. Tato metoda je rychlejší i méně namáhavá. Jakmile je hlavice našroubována, je 
důležité zkontrolovat detail spoje, zda přesně lícují strany šestiúhelníků. Přes spoj se 

1. Povolení šroubu 
zajišťující převlečnou 
maticí 

2. Našroubování vrtné 
hlavice na vrtnou tyč 

3. Detail spoje 
4. Montáž dokončena 
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zatluče převlečná matice a tím se zabrání pohybu mezi hlavicí a tyčí. Následně matici 
zajistí našroubování šroubku, který byl jako první odšroubován.  

 
2.3 LOKALIZAČNÍ SYSTÉMY 
 

Lokalizační systémy slouží k přesnému určení polohy sondy a pomocí vlnových 
signálů přenést data do přenosného vyhledávače a dále do monitoru, který se nachází 
na vrtné soupravě. Díky tomuto systému lze mít informace o poloze, hloubce, natočení i 
stoupaní neustále na očích. Systém se skládá ze tří částí. Sonda, přenosný vyhledávač 
sondy a monitor. Sonda se nachází ve vrtné hlavici a vysílá signály do počítače. Na 
obrazovce počítače lze vidět přesné údaje o sondě a zároveň přeposílá data do 
přístrojové desky. Existují různé typy systémů jako například: Systém DigiTrak SE, Systém 
DigiTrak F2 nebo Systém DigiTrak F5. Osobně jsem se setkal pouze se systémem 
DigiTrak F2, kterým se budu i zabývat.  

 

Obrázek 9 - Systém DigiTrak F2 
 
2.3.1 SYSTÉM DigiTrak F2 (sonda) 

 
V následující kapitole bude popsáno fungování tohoto systému. Během vrtání 

sonda vysílá dva paprsky směrem k přenosnému vyhledávači, který vyhodnocuje 
veškerá data o sondě. Tyto paprsky jsou vysílány pod úhlem 55 stupňů na obě strany. 
Tudíž vznikne jakási výseč 70 stupňů a na těchto paprscích lze najít zaměřovací body. 
Tyto body lze najít pomocí ručního vyhledávače. Na displeji vyhledávače se tyto body 
zobrazují, pokud se vyhledávač nachází v jejich blízkosti. Proto se musí najít přesné 
místo těchto bodů a zaznačit si je. Například kamenem či sprejem. Tyto body znázorňují 
přesný směr vrtné hlavice. Po zhlédnutí těchto dvou bodů v pomyslné přímce lze určit 
směr, zda vrtná hlavice míří správným směrem, nebo ne. Dále lze pomocí těchto dvou 
bodů zjistit přesná hloubka vrtné hlavice. Ruční vyhledávač se umístí přesně doprostřed 
mezi zaměřovací body. Toto místo je přímo kolmo nad sondou. Na displeji lze vidět, jestli 
se vyhledávač nachází na správném místě. Pokud ano, pomocí tlačítka lze zjistit hloubku 
vrtné hlavice.  

 

1. Sonda 
2. Přenosný vyhledávač sondy 
3. Monitor 



19 
 

Obrázek 10 - Sonda vysílající dva paprsky pro určení zaměřovacích bodů 
 

2.3.2 SYSTÉM DigiTrak F2 (ruční vyhledávač) 
 

 
Obrázek 11 - Displej ručního vyhledávače 

 
1. Na displeji vyhledávače se zobrazuje spousta důležitých informací. V pravém horním 

rohu se nachází budík ve tvaru hodinek s malou ručičkou a ukazatelem číselných 
hodnot. Budík zobrazuje aktuální natočení vrtné hlavice. Pokud ručička bude 
směřovat ke třem hodinám, na budíku se zobrazí číslo 3, tudíž je hlavice natočena 
na tři hodiny a vrt se bude stáčet doprava. Pokud ručička bude směřovat ke dvanácti 
hodinám, na budíku se zobrazí číslo 12, tudíž je hlavice natočena na dvanáctou 
hodinu a vrt se bude snažit stoupat směrem nahoru. Pokud ručička bude směřovat 
ke dvěma hodinám, na budíku se zobrazí číslo 2, tudíž je hlavice natočena na dvě 
hodiny a vrt se bude stáčet doprava i mírně stoupat směrem nahoru. V tomto 
případě se bude vrtná hlavice pohybovat v poměrem 2/3 stáčení doprava a 1/3 
stoupání. Podle tohoto návodu lze korigovat přesný směr vrtu. Změnu různých 
směrů lze provádět pouze při tlačení vrtné hlavice, nikoliv při vrtání. Podle 
zaměřovacích bodů zjistíme, jaký máme směr vrtu. Poté pootočíme vrtnou hlavici do 
polohy, kterou potřebujeme, a začneme pomocí vrtné soupravy tlačit vrtnou hlavici. 

1. Natočení vrtné hlavice 
2. Naklonění vrtné hlavice 
3. Signál 
4. Teplota sondy 
5. Poloha sondy vůči vyhledávači 
6. Vzdálenost vyhledávače od sondy 
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Po ujetí cca 1,5 m je dobré provést kontrolu směru. Takže se musí znovu najít 
zaměřovací body a shlédnout směr. 
 

          
Obrázek 12 - Natočení vrtné hlavice 

 
2. Na displeji pod budíkem určujícím natočení vrtné hlavice lze najít informaci o sklonu 

vrtné hlavice. Sklon je udáván v procentech. Tudíž pokud zobrazuje +2 % znamená 
to, že vrtná hlavice na jednom metru stoupne o dva centimetry. Pokud zobrazuje -
 2 %, znamená to, že vrtná hlavice na jednom metru klesne o dva centimetry. Tyto 
hodnoty jsou velmi důležité a je potřeba neustále celou trasu přepočítávat. Trasa se 
přepočítává z naměřené hloubky, požadované hloubky a délky, na které je nutno 
provést stoupání nebo klesání. Uvedu příklad. V projektu je zadáno, vést vrt 
v hloubce 1,5 m po celé trase. Je potřeba napojení na stávající inženýrskou síť 
v hloubce 1,3 m. Takže beru v úvahu, že jedu v hloubce 1,5 m s 0 % stoupání. 
Potřebuji se zvednout o 0,2 m. Ideální by bylo stoupat pod 5 % na metru. Záleží na 
síle trubky vrtné soupravy. Každá trubka má omezenou míru ohnutí, kterou udává 
výrobce. Pro znázornění výpočtu budeme uvažovat 5 % na metru. Jelikož vycházím 
z 0 % stoupání, budu se dostávat mírným stoupáním na 5 %. Toto lze zvládnout na 
jednom metru. Takže by se měl vrt nacházet v hloubce 1,475 m po ujetí jednoho 
metru. Vycházíme z toho, že se jednalo o postupné stoupání, takže se vrt zvednul 
pouze o 2,5 cm na jednom metru. Dále budeme vrtat se stoupáním 5 % po délku tří 
metrů. Tím se dostaneme na hloubku 1,325 m a následně může nastat vyrovnání 
zpět na 0% stoupání, které bude probíhat na délce jednoho metru. Takže podle 
výpočtu by se mělo uvažovat o stoupání již 5 m před požadovanou hloubkou. 
Samozřejmě teorie je něco jiného než realita, a proto je důležité tento příklad brát 
s rezervou. Tímto příkladem jsem chtěl poukázat, jak se trasa přepočítává, pokud se 
vrt nachází v jiné hloubce, jež je potřeba. 
 

3. Na displeji pod hodnotou sklonu lze vidět znak připomínající Wi-Fi síť plus nějakou 
hodnotu. Tato hodnota znázorňuje sílu signálu mezi sondou a přenosným 
vyhledávačem. Běžně není třeba tuto kontrolku bedlivě sledovat, jelikož signál je 
téměř všude. Signál lze chytit na vzdálenost do 20 m od sondy a ve většině případů 
to stačí. Osobně jsem se setkal s nedostatkem signálu pouze při křížení železniční 
tratě s elektrickým vedením. V této situaci nebylo možné najít nikde spojení mezi 
sondou a vyhledávačem. V té situaci nám nezbylo nic jiného než srovnat vrt do 
požadovaných výšek a směru ještě před najetím do kolejového lože. Vyhledávač 
zanést na druhou stranu a zkusit vrtat naslepo asi 20 m, než se sonda spojila 
s vyhledávačem. Věděli jsme, že v takové hloubce nemůžeme narazit na žádnou 

Natočení vrtné hlavice na: 
1. 12 hodin 
2. 3 hodiny 
3. 6 hodin 
4. 9 hodin 
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inženýrskou síť, a proto jsme si mohli dovolit tento pokus naslepo. Jakmile sonda 
zmizela z železničního elektrického pole, signál opět naskočil. Další místo, kde může 
dojít k nedostatku signálu, je v blízkosti vysokého i velmi vysokého napětí. Vedle 
těchto sítí nikdo nepovolí, aby se vrtalo v takové blízkosti, aby napětí rušilo signál, 
tudíž to nemusíme řešit. Ale může se stát, že se budou muset tyto sítě křížit. 
V takových situacích se dá vyhledávač o kousek dál, aby napětí nebránilo v signálu. 
Navíc při křížení těchto sítí, musí být vždy vykopaná sonda, aby šlo vidět, kde se 
vrtná hlavice nachází, i když je signál přerušen. 

 
4. Na displeji vpravo dole se zobrazuje hodnota teploty sondy. Teplota nesmí překročit 

hodnotu +45 °C, aby nedošlo k přehřátí sondy. Proto se musí tato hodnota během 
vrtání kontrolovat. Jelikož při vrtání vzniká obrovské tření, a tím dochází k ohřívání 
sondy. Sonda se musí ochlazovat neustálým vháněním vody do vrtu. Pokud se vrtá 
v nasycené zemině, kde kvůli řízení je lepší vrtat bez vody, musí se tato teplota 
kontrolovat. Při zvýšení teploty stačí pustit vodu do vrtu a sonda se tím ochladí.  

 
5. Velkou část displeje zabírá nitkový kříž s jedním bodem. Bod znázorňuje polohu 

sondy vůči ručnímu vyhledávači. Vyhledávač se postaví na určené místo ve směru 
jízdy a na nitkovém kříži lze vidět, zda se bod nachází na vertikální čáře. Podle 
polohy bodu vůči vertikální čáře lze určit, kterým směrem se musí dále pokračovat. 
Horizontální čára slouží ke hlídání výškového řešení. Ve vyhledávači jde nastavit 
přesná hloubka, ve které by se měl vrt nacházet. Hloubka je měřena od přenosného 
vyhledávače, tudíž záleží na tom, kde se vyhledávač položí. Zda se nachází v důlku 
nebo na hrbolu. Proto se většinou v praxi tato hloubka ani nenastavuje, protože by 
často vznikaly vlnky po celé trase a k tomu nesmí dojít. V praxi se tedy používá 
pouze vertikální čára. 

 
6. Dole na displeji se zobrazuje vzdálenost sondy od ručního vyhledávače. Tato 

hodnota je důležitá pro dělníka, který obsluhuje vyhledávač. Po naleznutí 
zaměřovacích bodů a sdělení směru strojníkovi, dělník umístí vyhledávač cca 6,5 m 
před sondu. Tato vzdálenost lze přibližně odkrokovat, jinak ji podle displeje můžeme 
nalézt přesněji. Tuto vzdálenost jsme si určili ve firmě z dlouholetého pozorování. 
Pokud jsou zaměstnanci ve své práci dost zkušení, lze provádět kontrolu směru 
jednou za šest metrů. Samozřejmě pokud se zrovna nekříží nějaká inženýrská síť. 
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2.3.3 SYSTÉM DigiTrak F2 (monitor)  
 

 
Obrázek 13 - Displej monitoru 

 
1. Na displeji monitoru se zobrazuje spousta důležitých informací. V pravém horním 

rohu se nachází budík ve tvaru hodinek s ručičkou a ukazatelem číselných hodnot. 
Budík zobrazuje aktuální natočení vrtné hlavice. Pracuje na stejném principu jako u 
přenosného vyhledávače. Jenom s tím rozdílem, že na vyhledávači se vypisuje 
přesné číslo, kdežto na monitoru přesnou hodnotu lze vyčíst pomocí polohy ručičky 
na budíku. Jak natočení vrtné hlavice funguje, popisuji v kapitole 2.3.2 SYSTÉM 
DigiTrak F2 (ruční vyhledávač).  

 
2. Na displeji pod budíkem určujícím natočení vrtné hlavice, lze najít informaci o typu 

lokalizačního systému. V tomto případě se jedná o systém DigiTrak F2, proto je na 
displeji napsáno F2. Další napsanou hodnotou je 1. Ta znázorňuje navolenou stanici. 
Systém nabízí 5 druhů stanic. Stanice slouží k tomu, kdyby nastala situace, že se na 
stavbě vyskytne více vrtných souprav, tak aby každá vrtná souprava byla na své 
stanici a nezobrazovala se data z jiného vrtu. Další hodnota zobrazuje, aktuální 
napájení monitoru elektrickým napětím. V praxi je tato informace naprosto 
zbytečná. 

 
3. Na displeji lze vidět baterii v sondě, která je nyní téměř plně nabitá. Čárky v sondě 

určují, kolik energie ještě zbývá. Tato hodnota je důležitá před prováděním pilotního 
vrtu, aby nenastala situace, kdy během vrtání dojde baterie s sondě a tím pádem by 
se musel celý vrt opakovat. 

 
4. Na displeji vpravo dole se zobrazuje hodnota teploty sondy. Teplota nesmí překročit 

hodnotu +45 °C, aby nedošlo k přehřátí sondy. Proto se musí tato hodnota během 
vrtání kontrolovat. Jelikož při vrtání vzniká obrovské tření a tím dochází k ohřívání 
sondy. Sonda se musí ochlazovat neustálým vháněním vody do vrtu. Pokud se vrtá 
v nasycené zemině, kde kvůli řízení je lepší vrtat bez vody, musí se tato teplota 
kontrolovat. Při zvýšení teploty stačí pustit vodu do vrtu a sonda se tím ochladí. 

 

1. Natočení vrtné hlavice 
2. Typ systému, stanice, 

napájení 
3. Baterie v sondě 
4. Teplota sondy 
5. Naklonění vrtné hlavice 
6. Nitkový kříž 
7. Vzdálenost vyhledávače od 

sondy 
8. Hloubka vrtné hlavice 
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5. Nahoře na displeji lze vidět sklon vrtné hlavice. Tato hodnota se udává v procentech. 
Jak naklonění vrtné hlavice funguje, popisuji v kapitole 2.3.2 SYSTÉM DigiTrak F2 
(ruční vyhledávač).  

 
6. Velkou část displeje zabírá nitkový kříž s jedním bodem. Bod znázorňuje polohu 

sondy vůči ručnímu vyhledávači, který posílá informace do monitoru. Jak nitkový kříž 
funguje, popisuji v kapitole 2.3.2 SYSTÉM DigiTrak F2 (ruční vyhledávač).  
 

7. Vlevo dole se zobrazuje vzdálenost sondy od ručního vyhledávače. Tato hodnota je 
důležitá pro dělníka, který obsluhuje vyhledávač. Po nalezení zaměřovacích bodů a 
sdělení směru strojníkovi, dělník umístí vyhledávač cca 6,5 m před sondu. Tato 
vzdálenost lze přibližně odkrokovat, jinak ji podle displeje můžeme nalézt přesněji. 
Tuto vzdálenost jsme si určili ve firmě z dlouholetého pozorování. Pokud jsou 
zaměstnanci ve své práci dost zkušení, lze provádět kontrolu směru jednou za šest 
metrů. Samozřejmě pokud se zrovna nekříží nějaká inženýrská síť. 

 
8. Dole uprostřed displeje se zobrazuje hloubka sondy. Tato informace je pouze 

orientační a nelze se podle ní řídit s naprostou jistotou. Proto se provádí kontrola 
pomocí ručního vyhledávače. Kontrolu hloubky popisuji v podkapitole SYSTÉM 
DigiTrack F2 (sonda). 

 

2.4  ROZŠIŘOVACÍ HLAVICE 
 

Rozšiřovací hlavice je našroubována na vrtné tyči místo vrtné hlavice. V okamžiku, 
kdy je provrtána potřebná vzdálenost vrtu, je potřeba vyměnit vrtnou hlavici za 
rozšiřovací hlavici. Tato hlavice slouží k postupnému rozmělňování zeminy a k rozšíření 
tunelu na požadovanou světlost otvoru. Světlost otvoru záleží na průměru zatahované 
trubky, délce vrtu a na druhu zeminy, ve které se provádí vrt. Více se tímto problémem 
budu zabývat v kapitole rozšiřování a předrozšiřování. Název rozšiřovací hlavice se na 
stavbě moc nepoužívá. Na stavbě se běžně používá název „rozšiřovák“. V rozšiřovací 
hlavici sonda není zapotřebí. Jelikož při zatahování trubky jsou směr i výška dávno 
určeny a už se nemusí kontrolovat. Hlavice je vybavena hroty, které při vrtání rozmělňují 
zeminu pro snadnější zatažení hlavice s trubkou. Dále je vybavena tryskami stejně jako 
vrtná hlavice. Trysky slouží ke vhánění kapaliny do vrtu za účelem výplachu vrtu. Proto 
musí být zajištěn nepřetržitý přísun kapaliny do vrtných tyčí. Při zatahování trubky by se 
měla kapalina vhánět do vrtu téměř vždy. Rozmělnění zeminy značně ulehčí průchod 
rozšiřovací hlavice se zatahovanou trubkou. Samozřejmě existují situace, kdy lze 
zatahovat i bez vody. Pokud se jedná o krátký vrt s nasycenou zeminou, nemusí se voda 
používat. Situace lze poznat velmi jednoduše. Pokud zatahování jde stále obtížněji, musí 
se přidat voda. Dále se stává velmi často, že se během zatahování vyčerpá všechna voda 
z nádrže a bude zbývat několik metrů na dokončení. Stává se to opravdu dost často a 
především na konci směny. V tom případě zbývá zkusit zatahovat na sucho a doufat, že 
vše dobře dopadne, nebo začat shánět vodu na dokončení zatahování. Jakmile se začne 
zatahovat, musí se práce dokončit. Nelze nechat půlku vrtu zatáhnutou a druhou půlku 
zatáhnout na druhý den. Během noci může zemina zasypat trubku a už by se s ní nedalo 
pohnout. Hrozilo by přetržení trubky v trase. Co se týče zanesení trysek, není to žádná 
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tragédie. Jelikož rozšiřovací hlavice má o dost více trysek než vrtná hlavice, nic se neděje, 
pokud se nějaká ta tryska během zatahování zanese. Počet trysek závisí na určitém typu 
hlavice. 

Rozšiřovacích hlav je hned několik. Existují tři typy rozšiřovačů. Řezací rozšiřovač, 
otvírací rozšiřovač, zpevňující rozšiřovač. Zpevňující rozšiřovač není kuželovitého tvaru 
jako ostatní dva typy. Dá se říct, že jedná o válec s mírným náběhem pro zavrtání do 
zeminy. Slouží ke zpevnění půdy. Nevyplachuje zeminu z vrtu, ale udusává ji ve vrtu. 
Otvírací rozšiřovač se použije spíše do skalnatých hornin. Slouží k drcení hornin a vytváří 
z nich malé úlomky, které se smíchají s kapalinou a vyplavují z vrtu ven. Řezací rozšiřovač 
vytváří malé odřezky, které jsou následně smíchány s kapalinou a vyplavovány z vrtu 
ven. Tyto rozšiřovače se rozdělují podle jejich průměru. Takže podle zatahované trubky 
se zvolí rozšiřovač. Osobně jsem se setkal pouze s řezacími rozšiřovači, takže se zbylými 
typy zkušenosti bohužel nemám. 

 

Obrázek 14 - Rozšiřovací hlavice o průměru           Obrázek 15 - Rozšiřovací hlavice o průměru 
  (150,200,250)mm     (300,400)mm 

 
Obrázek 16 - Rozšiřovací hlavice o průměru 

(700)mm 
 

2.4.1 MONTÁŽ ROZŠIŘOVACÍ HLAVICE 
 

Montáž rozšiřovací hlavice na vrtnou tyč vyžaduje fyzickou sílu a přesné 
vycentrování. Montáž je stejná jako u vrtací hlavice, jenom o trochu obtížnější. Obtížnější 
je to v tom, že montáž se většinou provádí v cílové jámě, kde jsou poněkud stísněné 
podmínky. Nejprve se musí povolit šroub na převlečné matici a vyšroubovat vrtací hlavici 
z vrtací tyče. Vyšroubování může proběhnout pomocí vlastní rotace ruky, nebo lze použít 
vrtnou soupravu, jak bylo popsáno v montáži vrtné hlavice. Jedná se o odšroubování, 
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takže musí se podle toho i zvolit směr rotace. Jakmile je vrtná hlavice odmontována 
z tyče, následuje montáž rozšiřovací hlavice. Jelikož rozšiřovač má různou váhu podle 
velikosti, je někdy obtížné a nemožné provést montáž jenom pomocí lidské síly. Proto je 
v některých případech zapotřebí techniky, která ulehčí montáž. Pokud se jedná o 
rozšiřovače průměru 350 mm a méně, lze provést montáž ručně bez pomocí techniky. 
Spojení rozšiřovače a vrtné tyče je zajištěno pomocí závitů stejně jako u vrtací hlavice. 
Samotná montáž většinou probíhá tak, že jeden z dělníků podrží rozšiřovač u vrtné tyče 
a druhý dělník pomocí vrtné soupravy uvede tyč do rotace a tím se rozšiřovač 
zašroubuje. Zase se musí dávat pozor na ruce, aby se nenamotaly spolu s rozšiřovačem. 
Jakmile je rozšiřovač našroubován, zatluče se přes něj převlečná matice a tím se zabrání 
pohybu mezi hlavicí a tyčí. Následně se matice zajistí našroubováním šroubku, který byl 
jako první odšroubován. 

 

  
 

  
Obrázek 17 - Demontáž vrtné hlavice a montáž rozšiřovací hlavice v cílové jámě 

 
2.5 ROZŠIŘOVÁNÍ A PŘEDROZŠIŘOVÁNÍ 
 

Jakmile je pilotní vrt dokončen a vrtná hlavice se nachází v cílové jámě popřípadě 
nad povrchem, je nutné provést rozšíření vrtu. Než proběhne výměna vrtné hlavice za 
rozšiřovací hlavici, je nutné znát průměr zatahované trubky. Podle průměru trubky, 
zeminy a délce vrtu se rozhodne, jaká rozšiřovací hlavice se použije. Na úkor těchto 
kritérií se rozhodne, aby byl dostatečný přesah vrtné hlavice vůči zatahované trubce. 
V praxi se tato situace řeší obecným pravidel pro rozšiřování. Názorný příklad, jak 
vypočítat přesah, popisuji v kapitole paralelní vrtání a vrtání s více trubkami Pokud by se 
jednalo o zeminu, kde dochází k častému zasypání vrtu, lze uvažovat o rozšíření 
s přesahem o 50 % i u krátkých protlaků. Při rozšiřování je nutné používat výplachovou 
směs, která má za úkol odvrtané kousky zeminy dostat ven z vrtu.  
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Obrázek 18 - Přesah vrtu v závislosti na délce a zemině 

 
Často dochází k zatahování trubek o větším průměru například 315 mm. 

V takovém případě je nutné použít rozšiřovací hlavici o průměru alespoň 350 mm. 
Jenomže tuto hlavici nelze použít ihned, ale musí se nejprve tunel vrtu předrozšířit. Při 
průjezdu vrtné hlavice, vznikne tunel o průměru 110 mm, takže se musí použít vrtná 
hlavice mezi těmito rozměry. Samozřejmě záleží na typu zeminy a na typu vrtné 
soupravy. Předrozšiřovaní se provádí z toho důvodu, že vrtná souprava neutáhne 
najednou takové množství zeminy. Proto se provede nejprve rozšíření s hlavicí o 
průměru 250 mm a touto hlavicí se vyčistí celý vrt. Následně může být použita hlavice o 
průměru 350 mm. V praxi, pokud je potřeba předrozšiřovat vrt, jakmile se provede první 
rozšíření vrtu, další rozšíření se provádí s hlavicí o průměru + 100 mm než s předešlou 
hlavicí. Pokud se jedná o tvrdší zeminy, může nastat, že bude zapotřebí měnit vrtné 
hlavice o průměru + 50 mm. To si určí strojmistr podle obtížnosti čištění vrtu. 

 
2.6 STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA 
 

Dalším důležitým kritériem je, jestli bude vykopána startovací jáma, nebo ne. 
Startovací jáma je důležitá pro hydraulický protlak, který se bez ní neobejde. Pro řízený 
protlak není vůbec důležitá. Z praxe je spíše lepší, když tam vůbec není. Pokud by byla 
startovací jáma dost dlouhá, mohlo by dojít k deformaci tyčí. Pokud je startovací jáma 
vykopána, může se použít jako kalová jáma, nebo taky na odříznutí tažené trubky. 
Kalová jáma slouží k tomu, aby při zatahování trubky zůstala naplavenina v jámě a ne u 
samotného stroje. Kdežto cílová jáma je v intravilánu dost důležitá. Díky ní není 
zapotřebí tolik metrů za daným úsekem, aby bylo možné vyjetí vrtné hlavice na povrch. 
Proto v intravilánu volíme spíše variantu s cílovou jámou. Tato jáma musí být dostatečně 
velká pro výměnu vrtné hlavice za rozšiřovací hlavici. Obvyklá délka jámy je 1,6 metru. 
Šířka jámy je provedena na šířku dospělého muže, který byl schopen provést výměnu. 
Hloubka jámy je dána projektovanou hloubkou zatahované trubky plus 30 centimetrů 
pod danou hloubku. Je důležité, aby tyto rozměry byly dodrženy na dně výkopu, nikoliv 
na povrchu. Při ručním kopání se stává dost často, že se tyto hodnoty dodržují při 
zahájení kopání, ale v požadované hloubce je délka jámy o dost menší než předepsaná. 
V takovém případě není možné provést výměnu vrtné hlavice za rozšiřovací hlavici.   
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Obrázek 19 - Cílová jáma 
 
2.7 KONTROLA PRACOVIŠTĚ 
 

Před podepsáním smlouvy o dílo, je důležité zkontrolovat místo stavby. Vše si 
důkladně promyslet, zda je proveditelnost vrtu reálná, nebo ne. Základním úspěchem 
proveditelnosti vrtu je mít dostatečný prostor pro vrtnou soupravu a následně pro její 
zavrtání. Vrtná souprava potřebuje minimálně 5 metrů plus několik metrů na zavrtání a 
následné vyrovnání tyče na požadovanou hloubku. Tato vzdálenost je vždy jiná a 
popisuji ji v kapitole umístění vrtné soupravy. Dalším důležitým krokem je, projít si celý 
úsek vrtu a sledovat veškeré znaky přítomnosti jakékoliv inženýrské sítě. O přítomnosti 
inženýrských sítí informuje projekt. V některých případech se může stát, že se objeví 
nějaká inženýrská síť, která není zakreslená, nebo se nachází na jiném místě než na 
projektu. Stává se to dost často, proto se provádí kontrola. Přítomnost kanalizací lze 
zjistit pomocí kanalizačních poklopů. Směr kanalizací lze zjistit poměrně snadno. 
Otevřením poklopu a nahlédnutím do šachty lze zjistit, kterým směrem kanalizace 
pokračuje. Jelikož kanalizační trasa mezi šachtami musí být v rovině, je snadné určit její 
trasu. Zda kanalizace stoupá, nebo klesá, lze zjistit pomocí směru odtoku splaškové 
odpadní vody. Nivelačním přístrojem lze zjistit sklon kanalizace, nebo výškový rozdíl 
mezi kanalizací a komunikací. Tyto hodnoty jsou velmi důležité, aby nedošlo k porušení 
kanalizace během provádění vrtu. Dalším důležitým znakem jsou poklopy hydrantu, 
šoupat nebo označníky znázorňující přítomnost vodovodu, plynovodu nebo 
telekomunikace. Přesná trasa těchto sítí je poněkud složitější. K tomu poslouží 
trasovačka zemních kabelů. Jedná se o přístroj, který vytyčí směr s hloubkou inženýrské 
sítě. Díky elektromagnetickému poli lze telekomunikaci snadno vytyčit bez nějakého 
napojování na trasu. Kdežto pro vytyčení vodovodu a plynovodu je nutné napojit 
trasovačku na dané potrubí. Pokud se jedná o novodobou inženýrskou síť, je napojení 
na trasovačku snazší. Novodobé inženýrské sítě jsou sice vedeny v plastovém potrubí, 
ale při pokládce musí být položen vytyčovací drát, který je vyveden spolu se šoupětem 
na povrch. Napojí se trasovačka na vytyčovací drát a může proběhnout vytyčení sítě. 
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Pokud se jedná o starší inženýrskou síť, je potřeba se napojit přímo na potrubí, které je 
samo o sobě vodivé. Protože starší potrubí koroduje, je potřeba odškrábnout vrstvu rzi a 
dostat se na vodivou vrstvu. Následně je možné trasu vytyčit. Elektrické vedení položené 
v zemi lze zjistit taktéž pomocí trasovačky bez jakéhokoliv napojení, stejně jako 
telekomunikaci. Veškeré vytyčení je důležité zaznačit pomocí spreje pro lepší orientaci 
při následném vrtání. 

 

 
Obrázek 20 - Znaky přítomnosti inženýrských sítí 

 
2.8 PŘÍJEZD NA PRACOVIŠTĚ 
 

Je velmi důležité zajistit dopravu vrtné soupravy na staveniště. Vrtná souprava se 
převáží nákladním automobilem a spousta staveb se nachází v intravilánu, kde je zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. Je potřeba zajistit 
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povolení vjezdu nákladního automobilu ke stavbě, popřípadě ponechat stát nákladní 
automobil poblíž vrtné soustavy. Existuji různé možnosti přepravy, ale bez těžké 
nákladní dopravy se to neobejde. Po vyřízení tohoto povolení je možné zahájit práci. Po 
příjezdu na pracoviště je nutné postavit nákladní automobil tak, aby bylo možné 
bezpečně sjet s vrtnou soupravou z nákladního automobilu. Často se stává, že se musí 
provést sjíždění vrtné soupravy z nákladního automobilu přímo na komunikaci za 
plného provozu. V takovém případě musí jeden ze zaměstnanců korigovat dopravu, než 
se bezpečně sjede a vyklidí se komunikace. K celému úkonu je zapotřebí přibližně 19 
metrů. Z nákladního automobilu se musí nejprve vytáhnout nájezdy a umístit je na šířku 
pásů od vrtné soupravy. Následně povolit popruhy, které zahraňují pohybu soupravy 
během přepravy. Nastartuje se vrtná souprava a může se začít sjíždět po nájezdech. 
Jakmile je souprava mimo nájezdy, můžou se schovat zpět do nákladního automobilu a 
zrovna s ním odjet k místu, kde se bude začínat vrtat. Při dobré souhře lze všechno 
stihnout zhruba za pět minut. Takže nehrozí velké zdržení dopravy.  
 

   
Obrázek 21 - Výjezd vrtné soupravy z nákladního automobilu 

 
Je důležité ponechat stát nákladní automobil poblíž vrtné soustavy. Z důvodu 

nepřetržitého čerpání vody z nákladního automobilu do vrtné soupravy. Stroje jsou 
propojeny požární hadicí typu C pro čerpání vody z míchací jednotky do vrtné soupravy. 
Míchací jednotka neboli nádrž s vodou, je pevně ukotvena v nákladním automobilu. 
Existují různé typy míchacích jednotek, které lze převážet buď přímo v nákladním 
automobilu spolu s vrtnou soupravou, nebo samostatně na přívěsném vozíku. V obou 
případech musí být zajištěno stání poblíž vrtné soupravy během provádění samotného 
vrtu. Pokud se jedná o delší vrty okolo 60 metrů a více, je dobré mít domluveno možné 
odčerpání vody. Buď z vodovodního řádu, pomocí hydrantu, nebo z vodních nádrží, jezer 
a podobně. Může se stát, že je vrtaná zemina dost tvrdá a z toho důvodu je potřeba 
vhánět do vrtu více vody než je kapacita nádrží v nákladním automobilu. Vždy záleží na 
zemině, zda je potřeba více, nebo méně vody. 
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Obrázek 22 - Propojení vrtné soupravy s nákladním automobilem požární hadicí typu C 

 
2.9 MÍCHACÍ JEDNOTKA 
 

Důležitý stroj, bez kterého se nelze obejít při provádění řízeného protlaku, je 
míchací jednotka. Pomocí míchací jednotky lze vytvořit směs vody s výplachovou směsí, 
která se používá pro výplach vrtu. Míchacích jednotek existuje spousta. Správný výběr 
míchací jednotky spočívá ve výběru vrtné soupravy. Každá vrtná souprava má jiný 
průtok, kterým může vhánět kapalinu do vrtu. Pokud jde o menší vrtné soupravy, lze 
využít míchací jednotku s nádrží 300 galonů, což je něco přes 1100 litrů. Při větších 
vrtných soupravách lze využít míchací jednotky s nádrží až 1000 galonů, což je něco pod 
3800 litrů. Větší míchací jednotky mají jednu nevýhodu. Svým objemem a hmotností je 
zapotřebí další nákladní automobil, nebo valník pro její přepravu. Kdežto menší míchací 
jednotky lze převážet spolu s vrtnou soupravou v jednom nákladním automobilu. 
 

 
Obrázek 23 - Míchací jednotka s nádrží 300 galonů 

 
Míchací jednotka slouží k vytvoření směsi vody s výplachovou směsí. Tato směs slouží ke 
snadnějšímu výplachu vrtu. Směs je slizká kapalina, která na sebe váže částice zeminy a 
tím je vyplavuje ven z vrtu. Směs se vyrábí následujícím způsobem. Nastartuje se 

1. Směšovací systém 
2. Pohonná jednotka 

(čerpadlo) 
3. Nádrž 300 galonů 

(cca 1100 litrů) 
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pohonná jednotka neboli čerpadlo. Tím se začne cirkulovat voda mezi nádrží a 
směšovacím systémem. Následně se přidává do směšovací nádržky výplachová směs 
v podobě prášku nebo kapaliny. Díky čerpadlu je směs vháněna do nádrže, kde je 
neustále promíchávána s vodou. Vytvořená směs by se měla promíchávat přibližně 10-
15 minut, než bude vháněna do vrtu. Běžnou výplachovou směsí je Tunnel-gel neboli 
bentonit. Další výplachové směsi jsou Penetrol, EZ-MUD, AQUA-CLEAR, Quick-Trol LV, 
No-Sag, N-Seal, Dinomul. 
 

 
Obrázek 24 – Výplachové směsi [14] 

 
2.9.1 VÝPLACH A ČÍŠTĚNÍ VRTU 
 

Výplach vrtu výplachovou směsí je jedním z důležitých kroků, pro úspěšnou 
realizaci řízeného vrtu. Díky vhánění směsi do vrtu lze snížit tření vznikající při 
zatahování trubky. Další výhodou směsi je celkové ztužení tunelu a následné vyplnění 
prostoru mezi zataženou trubkou a stěnou vrtu. Čištění vrtu nastává v případě, pokud je 
nutné provést předrozšiřování vrtu. Čištění vrtu v praxi: bude potřeba zatáhnout trubka 
o délce 15 m a o průměru 315 mm, tudíž je zapotřebí minimálně rozšiřovací hlavice o 
průměru 350 mm. Z kapitoly o předrozšiřování lze vyčíst, že je nutno nejprve použít 
rozšiřovací hlavici o průměru 250 mm. Při rozšiřování tunelu je zapotřebí vhánět směs 
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do vrtu a tím docílit výplach rozmělněné zeminy z vrtu ven. První krok je zatáhnout 
hlavici přibližně 3 m do vrtu. Během prvního kroku je hlavice neustále v rotaci a je 
vháněna směs do vrtu. Při vrtání nastává rozmělňování zeminy, která se hromadí za 
hlavicí a tím pomalu ucpává tunel. Po zatažení 3 m nastává druhý krok, ve kterém je 
nutno nahromaděnou zeminu vytlačit z vrtu ven. Tudíž ve druhém kroku hlavice 
nerotuje, ani nevhání vodu do vrtu, ale pouze tlačí nahromaděnou zeminu z vrtu ven do 
cílové jámy, ze které je následně odebrána bagrem. Nyní nastává opět krok jedna s tím, 
že se zatáhne hlavice o 3 m dále, a pak zase druhý krok. Celý proces se opakuje, dokud 
není vyčištěn celý vrt. Následně může být vyměněná vrtná hlavice za větší, a pokud bude 
potřeba, tak celý proces opakovat. V našem případě se vymění hlavice za hlavici o 
průměru 350 mm a může se rovnou zapojit trubka a provést zatažení. 
 

 
Obrázek 25 - Výplach vrtu:1) vytlačení nahromaděné zeminy do cílové jámy. 2) Rozšířený tunel 
 
2.10 SVAŘOVÁNÍ TRUBKY  
 

Svařovací zařízení je velmi důležité a bez něj se na stavbě při provádění řízených 
protlaků nelze obejít. Jelikož se většinou vyrábí trubky o rozměrech 6 m a 12 m, je jasné, 
že pokud se provádí vrt o větších rozměrech, musí se tyto trubky svařit jednotlivě za 
sebou a tím vytvořit vzdálenost, jaká se zrovna potřebuje. I kdyby se jednalo o kratší vrty 
než 6 m, musí se svařit alespoň zatahovací oko. Zatahovací oko neboli zatahovák je 
název, který se běžně používá na stavbě. Oko je složeno z rozšiřujícího se kuželového 
stahováku a SDR ID potrubí, do kterého je stahovák zakousnutý, a tím je zajištěno 
zamezení pohybu mezi trubkou a stahovákem. Každý rozměr trubky má své vlastní 
zatahovací oko. Rozdělují se podle rozměru trubky. Kuželové zatahováky se vyrábí 
v průměrech od 32 mm do 160 mm. Pokud se jedná o zatahováky větších průměrů, musí 
se vyrobit na zakázku. Takové zatahováky se vyrábí tak, že trubka SDR ID je navlečena na 
železnou trubku s okem a následně je SDR ID trubka i s železnou trubkou provrtána a 
spojena šrouby. Takovým způsobem můžou být vyrobeny i menší průměry. Osobně 
jsem se setkal s největším zatahovákem o průměru 630mm. Je možné, že existují i větší 
zatahováky, ale bohužel jsem se osobně s větším zatahovákem ještě nesetkal a ani jsem 
větší nikde nenašel. 
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Obrázek 26 - Rozšiřující se kuželový stahovák 110 

 
Pro svaření trubek k sobě je potřeba Svařovací přístroj, který provádí sváry na tupo. 
Existuje několik typů a dělí se podle průměru svařované trubky. Každý typ má své 
rozmezí průměrů, které je schopno svařit. Pro detailnější popis, jak celý systém funguje, 
jsem si vybral typ svářečky na tupo TOP 2.0 250. Jedná se o svářečku, která dokáže svařit 
trubky o průměrech od 75 mm do 250 mm. Celý svářecí systém se skládá z pěti hlavních 
přístrojů. Jedním z přístrojů je elektrocentrála o minimálním výkonu 4,4 kW. 
Elektrocentrálou je poháněna veškerá potřebná elektronika. Přímo na elektrocentrálu je 
napojena hydraulická jednotka, která řídí tlak v základním stroji, neboli v saních. Dále na 
hydraulickou jednotku je napojeno topné zrcátko a elektrický hoblík. Vše je ovládáno 
pomocí hydraulické jednotky. Topné zrcátko i elektrický hoblík jsou uloženy 
v odkládacím boxu. Odkládací box má za účel chránit okolí před možným požárem. 
Jelikož je topné zrcátko rozehřáté na 220 °C, musí být během svařování někde odloženo 
a tak horká věc se nemůže kamkoliv odložit. Vždy se musí vrátit zpět do odkládacího 
boxu. Topné zrcátko má za účel roztavit konec trubky, aby bylo možné trubky k sobě 
přivařit. Elektrický hoblík slouží k zarovnání hrany trubky, kdyby se vyskytla nějaká 
nerovnost. Základní stroj neboli saně, má pomocí čelistí sevřít trubky tak, aby se 
nepohnuly během celého svařování. K čelistem jsou přišroubovány nástavce podle 
průměru trubky. Pro tento typ svářečky jsou nástavce pro trubky o průměru od 75 mm 
do 250 mm [10]. 
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Obrázek 27 - Svářečka na tupo 2.0 250 

 
2.10.1 POSTUP SVAŘOVÁNÍ 
 

Celý postup svařování budu popisovat na svářečce na tupo 2.0 250 pro trubku 
SDR 17 (200 x 11,9) mm. Kde hodnota 200 znázorňuje průměr trubky 200 mm a hodnota 
11,9 znázorňuje tloušťku stěny 11,9 mm. 

 

 
Obrázek 28 - Zapojení svářečky na tupo 2.0 250 (právě se svařuje trubka DN200) 

 
Nejprve se nachystají veškeré potřebné přístroje a propojí se mezi sebou podle 

návodu, jak určuje výrobce (viz obrázek 28). Když je všechno propojeno může se 
nastartovat elektrocentrála. Jakmile se nastartuje, topné zrcátko se začne automaticky 
ohřívat na zvolenou teplotu. Většinou se jedná o teplotu 220 °C.  V hydraulické jednotce 
se nastaví časovač pro nahřívání trubky, časovač pro dobu chladnutí sváru a tlak 
potřebný na spojení trubek. Jelikož tyto hodnoty jsou závislé na průměru, typu a tloušťce 
stěny trubky, musí se použít tabulky pro svařování na tupo, kde tyto hodnoty lze vyčíst. 
Dále se zkontrolují nástavce na čelistech, zda je nachystaný správný poloměr. Na každé 
trubce by měl být napsaný její poloměr a tloušťka stěny. Pokud poloměr trubky nesedí 
s nástavci, které jsou přimontované k čelistem, musí se provést výměna nástavců. 
Nástavce jsou přimontovány jedním šroubkem, který lze povolit imbusovým klíčem.  
 

1. Elektrocentrála 
2. Hydraulická jednotka 
3. Odkládací box 

 Topné zrcadlo 
 Elektrický hoblík 

4. Základní stroj (saně) 
 

1. Elektrocentrála 
2. Hydraulická jednotka 
3. Odkládací box 

 Topné zrcadlo 
 Elektrický hoblík 

4. Základní stroj (saně) 
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Obrázek 29 - Výměna nástavců o průměru 75 mm za nástavce o průměru 200 mm. 

 
Jakmile jsou nástavce vyměněny, položí se trubka na válečky a na saně do čelistí. Válečky 
slouží ke snazšímu pohybu čelistí s trubkou. Čelisti jsou posuvné pomocí tlaku, takže 
jsou rozděleny na dvě pohyblivé a dvě nepohyblivé. Musí se předem určit, jak se saně 
otočí a jakým směrem se bude pohybovat již svařená trubka o délce například 30 m. 
Proto je potřeba uchytávat do pohyblivých čelistí vždy novou trubku. Je to z toho 
důvodu, aby čelisti nepohybovaly s celou svařenou trubkou, ale jenom s novou, která se 
bude přivařovat k již svařené trubce. Dále se musí určit, jakým směrem se mají saně 
otočit. V extravilánu je to poměrně jedno, protože většinou nestojí nic v cestě. Kdežto 
v intravilánu je to složitější. Vždy se musí uvažovat, kolik je potřeba metrů trubky. Z toho 
se musí určit, kam až trubka bude zasahovat, během svařování. Musí se dávat pozor, aby 
nezablokovala vjezdy, nebo nebránila v pohybu kolemjdoucích a techniky. Pokud není 
zbytí, je potřeba, domluvit se s majiteli, že nějaký čas nebude možné vjezd použít. Při 
přichycování trubky do čelistí je potřeba, aby trubka uprostřed saní přečnívala okolo 
dvou centimetrů za čelisti. Je to z toho důvodu, aby se mezi trubky vlezl elektrický hoblík 
a měl možnost obrousit trubky do roviny. Jakmile jsou trubky pevně uchyceny do čelistí, 
vloží se mezi ně elektronický hoblík. Pomocí hydraulické jednotky spustí hoblík a přidá 
tlak do saní a tím se trubky posunou k sobě a přitisknou hoblík. Veškerý posun trubek je 
prováděn pomocí hydraulické jednotky. Hoblík se nechá brousit trubky tak dlouho, 
dokud se nezačnou vytvářet prstýnky bez porušení. Tím je zaručeno přesné seříznutí 
trubky a tím pádem je trubka připravena na svařování. Oddělá se hoblík, vyčistí se 
trubky od ohoblovaného materiálu a přitisknou se k sobě. Tím se provede kontrola, zda 
trubky přesně lícují, aby bylo možné pokračovat. Pokud by trubky přesně nelícovaly, 
mohlo by to být tím, že některé trubky můžou být různě prohnuty a tím pádem přesně 
nesedí do saní. V takovém případě se musí trubka povolit z čelistí a pootočit. Jakmile se 
trubka povolí z čelistí, je nutné provést hoblování znovu, i když se zdá být trubka 
s rovným řezem.   
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Obrázek 30 - Hoblování trubky a její kontrola 

 
Jakmile trubky k sobě padnou, můžou se zase od sebe odtáhnout a řez trubky očistit od 
nečistot. Kolem odfrézované plochy je možný výskyt prachových částic, který je potřeba 
odstranit. Kolem řezu se může vyskytovat taky mastnota, která se musí vyčistit. 
Nejčastěji se používá odmašťovadlo a kousek čistého hadru, nebo kousek toaletního 
papíru, který se po aplikaci rovnou vyhodí. Po odmaštění trubek, se vloží mezi trubky 
topné zrcátko, které musí být rozehřáté na 220 °C. Teplota zrcátka se zobrazuje na 
displeji Hydraulické jednotky. Po vložení zrcátka mezi trubky se opět pustí tlak do saní a 
tím trubky přitisknou zrcátko a začíná zahřívání trubek pod tlakem neboli orovnávacím 
tlakem. Každá trubka má svou dobu, která je zapotřebí k nahřátí s orovnávacím tlakem. 
Tato doba není určena časem, ale výškou výronku, který se během nahřívání začíná 
vytvářet. Tato výška se dá zjistit z tabulek pro svařování na tupo. 
 

 
Obrázek 31 - Svařovací tabulku pro svářečky TM 315 ECO/TOP [11] 

1. Elektrický hoblík mezi trubkami 
2. Ohoblované trubky s prstýnky 
3. Kontrola zda trubky k sobě přiléhají 
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V našem případě se bude sledovat sloupec, který je vyznačen červeným ohraničením (viz 
obrázek 21). Jedná se o trubku SDR 17 o průměru 200 mm a tloušťce stěny 11,9 mm. 
Z toho plyne, že orovnávací tlak musí být 21 barů. Musí se brát v potaz, že je potřeba 
určitý tlak na samotný posun trubky. Obvykle se jedná o hodnotu 4 bary, tudíž musí být 
nastaven tlak na 25 barů. Při orovnávacím tlaku se vytváří výronek, který musí mít výšku 
1,5 mm. V praxi se tato výška nijak zvlášť neměří. Určuje se pouze odhadem. Jakmile je 
výronek vytvořen povolí se tlak na hodnotu zahřívacího tlaku. V našem případě na 3 
bary. Nahřívací tlak bude po dobu nahřívacího času. Což je 119 vteřin. Tato doba je 
nastavena jako časovač v hydraulické jednotce. Po vypršení času časovač začne pískat a 
musí se co nejrychleji odtrhnout trubky od topného zrcátka a zrcátko ihned vyndat a 
začít tlačit trubky k sobě. Tento úkol se musí stihnout za čas přestavění. V našem 
případě je čas přestavění 8 vteřin. Z praxe mám odzkoušeno, že to lze stihnout i za 4 
vteřiny. Při stlačování trubek k sobě vzniká svar. Při době, kdy vzniká svar, jde o čas pro 
natlakování. V našem případě se jedná o dobu 8 vteřin. Po tuto dubu se musí hlídat 
hodnota tlaku, jelikož při této době stále dochází ke stlačování trubek a tím pádem i 
k úbytku tlaku. Proto se musí během této doby tlak přidávat, aby byl dosažen svařovací 
tlak. Následně jsou trubky stlačovány svařovacím tlakem po dobu chladnutí. V našem 
případě 16 minut. Po uplynutí této doby je svar dokončen a muže se vypustit svařovací 
tlak. Povolí se čelisti, posune trubka a může se provádět další svar. 
 

 
Obrázek 32 - Nahřívání trubky topným zrcátkem + výsledný tvar svaru 

 
2.11 UMÍSTĚNÍ VRTNÉ SOUPRAVY 
 

Správné rozhodnutí pro přesné usazení vrtné soupravy je klíčový moment pro 
správné provedení vrtu. Vrtná souprava se musí usadit dostatečně daleko, aby bylo 
možné dosáhnout požadovaného krytí bez rizika přetížení tyčí, nebo porušení potrubí. 
Většina vrtných souprav pro horizontální řízené vrtání může být nakloněna pod úhlem 
mezi 20 – 35 %. Úhel naklonění představuje počáteční sklon vrtné hlavice před 
zahájením pilotního vrtu. Před umístěním stroje je důležité si vypočítat, jaká je potřeba 
vzdálenost pro zavrtání vrtné hlavice do požadované hloubky a sklonu, ve kterém bude 
vrt pokračovat. Například bude potřeba provést řízený vrt pod potokem, kde nebude 
v cestě žádná inženýrská síť a minimální krytí pod dnem potoka bude 1,5 m. Koryto 
potoka je hluboké 2 m. Na obrázku č. 33 názorně popisuji v jaké vzdálenosti umístit 
vrtnou soupravu.  
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𝐻𝑙𝑜𝑢𝑏𝑘𝑎 [𝑚] 

𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 [%]
= 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 [𝑚] 

 
Obrázek 33 - Umístění vrtné soupravy: Vrtání beze změny sklonu až do požadované hloubky 

 
Nejprve se musí vzít požadovaná hloubka vrtu, která se vydělí sklonem. Výsledek je 
požadovaná minimální vzdálenost pro usazení stroje od požadované hloubky. Tudíž 
hloubka 3,5 m se vydělí sklonem 0,3 (30 %) a výsledkem je 11,7 m. Vrtná souprava se 
musí začít zavrtávat ve sklonu 30 % ve vzdálenosti 11,7 m od bodu, kde je požadovaná 
hloubka. 
Nyní popíšu příklad, jak vypočítat vzdálenost, když se změní sklon ještě před bodem, kde 
je určena požadovaná hloubka. Bude se jednat o stejný typ příkladu, který se bude lišit 
v tom, že pod potokem bude minimální i maximální hloubka 1,5 m, tudíž vrtná hlavice 
musí být pod potokem v rovině bez žádného sklonu.  
 

2 𝑥 𝐻𝑙𝑜𝑢𝑏𝑘𝑎 [𝑚] 

𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 𝛼 [%] + 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 𝛽 [%]
= 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 [𝑚] 

 

 
Obrázek 34 - Umístění vrtné soupravy: Vrtání se změnou sklonu 

 
Vrtná hlavice je zapíchnutá do zeminy pod úhlem α = 30 % a cílem je mít plynulou křivku 
pro dosažení požadované hloubky. Tudíž v hloubce 3,5 m musí vrtná hlavice pokračovat 
v nulovém sklonu. Vzdálenost lze vypočítat následovně. Musí se vzít dvakrát požadovaná 
hloubka, která se vydělí sečtenými sklony α, β. Sklon α znázorňuje počáteční sklon při 
zavrtání hlavice a sklon β znázorňuje požadovaný sklon. Tudíž dvakrát hloubka 3,5 m se 
vydělí součtem sklonů 0,3 + 0,0 (30 % + 0 %) a výsledkem je 23,3 m. Tím se dostane 
plynulá křivka bez velkého namáhání tyčí. Vrtná souprava se musí začít zavrtávat ve 
sklonu 30 % ve vzdálenosti 23,3 m od bodu, kde je požadovaná hloubka. 
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2.12 PARALELNÍ VRTÁNÍ A VRTÁNÍ S VÍCE TRUBKAMI 
 

Velmi často se stává, že je potřeba více vrtů pod komunikací v jednom místě. Lze to 
řešit dvěma způsoby. Buď provést jeden řízený vrt a zatahovat více trubek najednou, 
nebo provést řízený vrt pro každou trubku zvlášť. Pokud by se rozhodlo pro jeden vrt 
s více trubkami, musí se vzít v potaz, že bude potřeba použít větší rozšiřovací hlavici. 
Musí se při tom zvážit, zda vrt nekříží příliš blízko nějakou inženýrskou síť, aby nedošlo 
k poškození sítě. V takovém případě je lepší provést více vrtů vedle sebe. Většinou, 
pokud se jedná o trubky menšího průměru a stejného účelu použití, zvolí se varianta 
více trubek do jednoho vrtu. V praxi se za trubku menšího průměru považuje průměr 
110 mm a méně. Například při použití rozšiřovací hlavice o průměru 250 mm, se můžou 
zatáhnout až 3 trubky o průměru 110 mm (viz obrázek 35). Z obrázku lze vidět, že se 
trubky do rozšířeného vrtu vejdou. Musí se brát v potaz, že i když se trubky do vrtu 
vejdou, vždy musí být zajištěn odtok naplavenin z vrtu ven. Toho lze docílit pouze tehdy, 
když plocha rozšiřovacího tunelu bude o X % větší než celkový počet ploch všech 
zatahovaných trubek. Rozdíl ploch je definován přesahem, který popisuji v kapitole 
rozšiřování a předrozšiřování. Pro představu jednoduchý příklad. 
 

   
 

Obrázek 35 - Příčný řez vrtu o průměru 250 mm se třemi trubkami o průměru 110 mm 
 
Pokud by se jednalo o trubky větších průměrů, nebo o trubky s jinými účely použití, 
zvolily by se dva paralelní vrty. Jedná se o vrty, které jsou provedeny vedle sebe. Jedním 
z důvodů proč vrty nesmí být hned vedle sebe, je, že každá síť má mít minimální 
ochrannou zónu, při vedení síti vedle sebe. Takže pokud by se jednalo o vrty pro 
vodovod a plynovod, nesmí se provést vrt s více trubkami, ale musí se provést dva vrty. 
Další důvod, proč nesmí být vrty příliš blízko sebe, je ten, aby nedošlo k narušení zeminy 
v dalším vrtu. V praxi se udává vzdálenost mezi vrty, která by měla být desetinásobek 
průměru většího vrtu. Takže pokud by se jednalo o trubku s průměrem 75 mm do 
jednoho vrtu a trubky s průměrem 75 mm a 125 mm, provedly by se vrty následujícím 
způsobem. Budou zapotřebí rozšiřovací hlavice o průměru 150 mm a 200 mm. Nejprve 

Příklad: Vrt dlouhý 40 m, potřeba 3 trubky DN110 . 
Použije se rozšiřovací hlavice o průměru 250 mm. 
Výpočet: 
 
Plocha 250 : 𝜋 ∗ 𝑑 /4 = 49 087,4 mm2 
Plocha 110 : 𝜋 ∗ 𝑑 /4 = 9 503,3 mm2  
 
49 087,4 ≥ 3 * 9 503,3 
49 087,4 ≥ 28 509,9 mm2 
172,2 % ≥  100 % 
 
Na vzdálenosti od 0 – 50 m musí být plocha 
rozšířeného vrtu větší minimálně o 20 % než plocha 
všech zatahovaných trubek, což tento případ splňuje. 
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by se provedl vrt s menším průměrem, protože při zatahování rozšiřovací hlavice bude 
narušena menší část zeminy. Kdyby se vrty vedly příliš blízko sebe a narušila by se 
zemina v dalším vrtu, hrozilo by, že zemina nebude dostatečně tvrdá pro řízení vrtu. 
Pilotní vrt by se nedal dostatečně ovládat a mohl by se začít přibližovat směrem k již 
zatažené trubce. Jakmile se s vrtnou hlavicí najede do měkkého materiálu, těžko se vrací 
zpět do tvrdého. Již při provádění prvního vrtu se musí přemýšlet dopředu, jak se bude 
provádět druhý vrt. Proto se nezačne vrtat přímo kolmo na komunikaci, ale s mírným 
obloukem (viz obrázek 36). Jakmile by byl menší vrt hotový, začal by se provádět druhý 
vrt. Jelikož se jedná o rozšiřovací hlavici s průměrem 200 mm, měly by být vrty od sebe 
okolo dvou metrů. V extravilánu by s tím nebyl problém, ale v intravilánu, kde jsou 
stísněné podmínky, to tak jednoduché není.  V praxi by se druhý vrt začal vrtat přibližně 
jeden metr od již provedeného prvního vrtu s tím, že by se vrty postupně začaly od sebe 
oddalovat a následně ke konci vrtu zase přibližovat (viz obrázek 36). 
 

 
Obrázek 36 - Provádění paralelního vrtu 

 
2.13 POŠKOZENÍ POVRCHU 
 

Při zatahování rozšiřovací hlavice může nastat poškození povrchu jak zeminy, tak i 
komunikace. Takovým poškozením je potřeba se vyvarovat. Poškození povrchu může 
být buď vyboulení, nebo naopak propadnutí zeminy. Základním krokem jak se vyhnout 
těmto problémům, je správné zvolení rozšiřovacích hlavic a hloubky, ve které se vrt 
provádí. Vyboulení zeminy může nastat, pokud nebude dostatečné krytí mezi trubkou a 
povrchem zeminy. Další důvod vyboulení může být ten, že je zvoleno dostatečné krytí, 
ale zatahování rozšiřovací hlavice proběhne rychleji, než by mělo. Rozmělněná zemina 
se nestíhá odplavovat tunelem z vrtu ven, ale je nucena se cpát do měkčích míst tudíž 
k povrchu. Z toho může nastat vyboulení povrhu. Propadnutí zeminy může nastat, 
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pokud je zvolena příliš velká rozšiřovací hlavice oproti zatahované trubce. Vzduchová 
mezera v tunelu mezi trubkou a zeminou se nevyplní, tudíž může nastat propadnutí 
zeminy. 
 
2.14 METODY ZJIŠTĚNÍ NEROVNOSTI TERÉNU 
 

Při kontrole staveniště je užitečné si rovnou všímat nerovnosti terénu. S nerovností 
je potřeba počítat, proto je užitečné znát hodnoty stoupání a klesání terénu, ještě před 
zahájením vrtání. Hodnoty lze zjistit několika způsoby. Jedním z nich je vyčtení výšky i 
sklonu terénu z projektu. Další metoda je pomocí nivelačního přístroje. Tato metoda je 
nejzdlouhavější, jelikož jsou na to potřeba dva zaměstnanci a naměřené hodnoty se 
musí přepočítávat, protože je potřeba znát hodnoty stoupání a klesání v procentech. 
Další metodou je položení vrtné hlavice na terén a přenosný vyhledávač rovnou udává 
hodnotu naklonění terénu v procentech. Buď se použije rovnou startovací hlava 
s namontovanou sondou, nebo pokud zrovna probíhala výměna baterií v sondě, může 
se použit jenom samotná sonda. Pokud je k dispozici náhradní sonda, lze ji používat na 
zjištění nerovnosti terénu. Je dobré si projít celou trasu a tam, kde se zdá být změna 
sklonu terénu, tam položit sondu a změřit přesnou hodnotu. Hodnoty se zapamatují, 
nebo zaznačí do výkresu, popřípadě do bloku. Z praxe je nejvíce používaná metoda 
s vrtnou hlavicí a sondou. 

 
2.15 ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ 
 

Než se vůbec začne realizovat samostatný projekt, je nutné se nejdříve zajet 
podívat na místo stavby a ujistit se, jakou technologii zvolit na danou problematiku. Je 
důležité nejprve zvážit, zda je proveditelnost pomocí řízeného protlaku reálná a zda by 
se nedala zrealizovat pokládka inženýrských sítí pomocí výkopu. Vrtná souprava 
potřebuje určité rozměry pro zavrtání tyče do požadované hloubky (viz kapitola umístění 
vrtné soupravy), proto v intravilánech jsou problémy s jejím umístěním kvůli nedostatku 
prostoru. Pro řízený protlak se rozhodne podle těchto kritérií: 

 
 Zda se musí provádět pokládka inženýrských sítí v extravilánu: 

o Na poli, kde je důležité zachování úrody 
o V chráněné oblasti, kde se může vyskytovat chráněný živočich 
o V zalesněné oblasti, kde je nutnost zachování dřevin 

 Zda se musí provádět pokládka inženýrských sítí v intravilánu: 
o Zda je dostatek prostoru pro vrtací soupravu 
o Obtížnost provedení (Kolik inženýrských sítí se kříží a v jaké hloubce) 

 Zda se musí provádět pokládka inženýrských sítí pod: 
 Komunikací 

o lze rozkopat, ale je lepší použít řízený protlak 
o nelze rozkopat, kvůli zachování jejího neustálého používání 

 Dálnicí 
 Železniční tratí 
 Potokem, řekou  

o Jinak by se musel řešit zvlášť odtok vody a pažení pro výkopové práce 
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Pro volbu řízeného protlaku a jejího bezpečného provedení musí být proveden průzkum 
podloží stavby. Musí se zohlednit některé popřípadě všechny následující hodnoty [1]: 
 

 Hodnoty pro zeminy: 
o Geologický profil 
o Tvar zrna, rozdělení zrn, abraze 
o Usazovací vlastnosti 
o Nejvyšší a nejnižší hladina podzemní vody 
o Efektivní smyková pevnost 
o Citlivost na střídání podmínek 
o Modul pružnosti 
o Součinitel zemního tlaku 
o Součinitel propustnosti 
o Podmínky pro využívání nebo odstraňování odpadu 
o Měrná hmotnost 

 
 Hodnoty pro skalní horniny a jiné pevné materiály: 

o Geologický profil a popis geologických podmínek 
o Dělící plochy a jejich prostorová orientace 
o Údaje o tvrdosti a rozpojitelnosti 
o Jednoosé pevnosti v tlaku 
o Množství vody, nejvyšší a nejnižší hladina podzemní vody 
o Měrná hmotnost 
o Obrusnost  

 
Při projektování je důležité určit správné potrubí vůči zemině, ve které se provádí 

vrt. Při špatné volbě potrubí může dojít během zatahování k její deformaci. Pro 
provádění protlaků je určeno plnostěnné potrubí PE 100. V praxi pro běžné protlaky se 
nejčastěji používá plnostěnné potrubí PE 100 s označením SDR 11 nebo SDR 17 (SDR - 
standartní rozměrový poměr). Potrubí s označením SDR 11 je pevnější než SDR 17. Takže 
SDR 17 lze použít pro běžné protlaky pod komunikacemi, kdyžto SDR 11 lze použít 
například pod železnicemi. Samozřejmě při navrhování je důležité dbát na cenu, a proto 
je neekonomické navrhovat potrubí SDR 11 tam, kde svou pevnost tolik neuplatní. 

Další důležitá věc při navrhování je startovací a cílová jáma. V intravilánu je cílová 
jáma navrhnuta téměř vždy, jelikož díky ní není zapotřebí další vzdálenost pro vyjetí 
vrtná hlavice na povrch. Pokud cílová jáma ušetří další vzdálenosti, tak proč se tedy 
někde navrhuje a někde ne? Cílová jáma sice ušetří další vzdálenosti, ale při zatahování 
trubky se zde hromadí naplaveniny, které jsou posléze potřeba odebrat, pro další 
manipulaci se zataženou trubkou. Proto pokud je za naplánovaným vrtem dostatek 
místa, je lepší cílovou jámu nenavrhovat. Po zatažení trubky se v potřebném místě 
trubka jednoduše vykope a může se s ní pracovat. U návrhu startovací jámy je jeden 
velký otazník. Z praxe pro strojníka je spíše lepší tuto jámu vůbec nenavrhovat. Pro 
řízení vrtné hlavy je lepší, když v cestě není narušená zemina. Lépe se pak udržuje 
výškové i směrové řešení. Startovací jáma tak většinou slouží k odříznutí zatahované 
trubky nebo jako kalová jáma. Proto pro technologii směrového vrtání je startovací jáma 
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téměř zbytečná. Pokud tato jáma nabude navrhnuta, tak po zatažení trubky se odkope 
zemina v místě, kde má být ukončena a odřeže se zatahovací oko od trubky. Návrh 
rozměrů cílové jámy (viz obrázek 19).  

Při návrhu je nutné zohlednit sondovací jamy. Při křížení inženýrských sítí 
v podobném výškovém řešení je zapotřebí provést sondovací jámu. Žádná jáma nesmí 
být delší jak 3 m, jinak by mohlo dojít k deformaci tyče během vrtání. Při jízdě vpřed bez 
vrtání (pouze tlačení), vznikají obrovské ohybové síly na tyč. Tyč se přitom musí opírat o 
stěnu zeminy ve vrtu, a pokud by byla jáma delší jak 3 m, tak by se tyč mohla natolik 
ohnout, až by došlo k trvalé deformaci. Při návrhu je nutné dodržovat bezpečnostní 
odstup od veškerých inženýrských sítí, které se mohou vyskytovat v blízkosti navrhované 
trasy. Veškeré rozestupy jak v souběžném směru, tak i v křížení lze najít v (PŘÍLOHA 
TECHNICKÉ ZPRÁVY - minimální vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005) [12]. 
 
2.16 NACENĚNÍ ŘÍZENÉHO PROTLAKU 
 

Na ceně řízeného protlaku závisí mnoho kritérií. Například jaká je celková délka 
vrtu, v jaké třídě zeminy se vrt nachází, průměr zatahované trubky a jaká je obtížnost 
provedení. Všechny tyto možnosti se musí brát v úvahu. Samozřejmě každá firma má 
jinou cenovou nabídku. Od firmy, u které jsem získal veškeré zkušenosti, nemám 
oprávnění ke zveřejňování cenové nabídky. Pouze pro orientaci, pokud se jedná o trubku 
PE 250 mm, se cena pohybuje okolo 1750 Kč za běžný metr. Uvedená cena je stanovena 
pro třídu zeminy 1 až 3 bez výskytu hrubých štěrků. Při výskytu vyšších tříd je cena 
řešena individuálně. Především se cena určuje průměrem zatahované trubky. Je logické, 
že u menších průměrů bode cena nižší než u větších průměrů. Naopak při delších 
trasách lze cenu zase snížit. Vše je na domluvě. Důležitou poznámkou je, že nesmí být 
naprojektován minimální spád menší jak 1%, jelikož při menším spádu nelze ručit za 
dodržení požadovaného sklonu, kvůli možnému zvlnění trubky. Tato poznámka se týká 
především kanalizací a vodovodů.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Pro popisování praktické části jsem si vybral jeden projekt, podle kterého se 
musel provádět řízený protlak a já jsem byl osobně u toho. Jednalo se o řízený protlak 
pod místní obslužnou komunikací v Dolních Bojanovicích v ulici Záhumení. Bylo 
objednáno zatáhnout chránící trubku DN200 pro kabely veřejného osvětlení plus 
sdělovací kabel. Vrt má být dlouhý přibližně 6 m a v hloubce 1 m pod komunikací. 
Zhruba takové informace se dostanou pracovníkům před příjezdem na staveniště. Tímto 
projektem bych chtěl poukázat na to, jak nic není takové, jak se na první pohled může 
zdát. 

Osoby, které jsem fotil při práci, souhlasili se zveřejněním za účelem zhotovení 
diplomové práce.  

 

 
Obrázek 37 – Situace [13] 

 
3.1 POSTUP PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

Po příjezdu na pracoviště je důležité si vyžádat od stavbyvedoucího projekt stavby. 
Projít stavbu v okolí protlaku a všímat si veškerých znaků inženýrských sítí a kontrolovat 
je s projektem. Následně zkontrolovat, zda je proveditelnost protlaku reálná. Z výkresu 
lze vyčíst, že před startovací jámou se vyskytuje vodovodní potrubí. I během kontroly 
staveniště byla nalezena šoupata od vodovodu na místě jako v projektu. Tudíž bylo 
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zapotřebí u startovací jámy vykopat informační sondu na vodovodní potrubí a zjistit její 
hloubku. Po nalezení vodovodní trubky byla zjištěna hloubka 1,1 m od komunikace po 
vršek potrubí. Což by se dalo považovat za skoro stejnou hodnotu, ve které by se měl vrt 
provádět. Další inženýrská síť, která by se měla křížit, je kanalizace. Nachází se pod 
komunikací. Po otevření poklopu kanalizace se změřilo dno potrubí. Byla naměřena 
hloubka 1,67 m. Průměr kanalizačního potrubí byl 0,2 m. Odtok kanalizace směřoval 
směrem k vrtu, takže byl jasně dán sklon kanalizace. Následně byl otevřen další poklop 
po trase kanalizace. Byla naměřena podobná hloubka 1,69 m. Z toho by se dalo 
uvažovat, že kanalizace je v rovnoběžném podélném sklonu jako komunikace. Takže 
v místě křížení vrtu s kanalizací bude vršek kanalizace od komunikace v hloubce ±1,45 m. 
Co se týče ostatních inženýrských sítí, tak plyn se nacházel u cílové jámy. Je potřeba 
zmínit, že se nacházel v dostatečné vzdálenosti za naším vrtem, tudíž ho lze zanedbat. 
Elektrické vedení je vedeno nadzemně. Tudíž ho lze taky zanedbat. Z toho plyne, že se 
bude vrt křížit pouze s vodovodem a kanalizací. 
 

 
Obrázek 38 - Znaky přítomnosti vodovodu a kanalizace 

 
Podle projektu je navržen protlak v hloubce 1 m pod komunikací. Osobně bych 

preferoval hloubku pod komunikací minimálně 1,1 m. Už jenom z toho důvodu, že se 
jedná o trubku DN200 a mohlo by dojít k nadzvednutí komunikace při rozšiřování vrtu 
rozšiřovací hlavicí. Ale jak dosáhnout hloubku 1,1 m pod komunikací, když 0,75m od 
komunikace se nachází vodovodní trubka v hloubce 1,1 m? Jsou dvě možnosti. Buď vrtat 
pod vodovodem a tím se dostat až na hloubku zhruba 1,7 m, nebo vrtat nad vodovodem 
s tím, že část vrtu pod komunikací nebude mít dostatečné krytí. Pokud by se vybrala 
varianta s vrtáním pod vodovodem, nastal by problém s kanalizací, která se nachází 
přímo ve stejné hloubce. Vodovod s kanalizací jsou od sebe zhruba 4,25 m a na takové 
vzdálenosti je velmi obtížné udělat pomyslnou vlnovku, aby se vrtalo pod vodovodem a 
následně nad kanalizací. V tom případě by se muselo vrtat ještě i pod kanalizací, a tím by 
se vrt nacházel v hloubce přibližně 2 m a to je pro veřejné osvětlení a sdělovací kabel 
zbytečně hluboko. Z toho důvodu se rozhodlo pro variantu vrtat těsně nad obnaženým 
vodovodem a následně vrtat v hloubce 1,1 m pod komunikací. Pro lepší orientaci 
znázorním varianty podélným řezem. 
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Obrázek 39 - Varianta vrtat pod vodovodem a následně nad kanalizací 

 
Z obrázku jde vidět zavrtání tyče ve směru klesání pod 30 %. Aby se vrtná hlavice 

dostala alespoň 0,4 m pod vodovod, musí se začít vrtat alespoň 8 m od vodovodu. 
Pokud by se vrtalo ještě dál od vodovodu, bylo by to ještě lepší, protože by se dalo 
korigovat vyrovnávání tyče do roviny pod větším obloukem a tyče by tolik netrpěly na 
ohýbání. Dále lze vidět, že je potřeba vrt zvednout z hloubky 1,66m na hloubku alespoň 
1,15 m, aby bylo krytí nad kanalizací alespoň 0,3 m. Tudíž se jedná o výškový rozdíl 0,61 
m, který se musí překonat na délce 4,25 m. Za perfektních podmínek toto lze provést, 
ale musí se vzít v úvahu, že v bodě křížení může být kanalizační hrdlo, které spojuje 
kanalizační trubky. V tom případě by se muselo pro jistotu stoupat na 25 %. Ale i tak by 
to bylo velmi riskantní. Pokud inženýrské sítě nejsou obnaženy, musí se vrtat s rezervou 
alespoň 0,5 m od nich. Proto se tato varianta rovnou zavrhla. Další věc, která by se měla 
vzít v potaz je ta, že pokud by se rozhodlo pro tuto variantu, nesměla by být vykopaná 
startovací jáma. Jáma pro informační sondu se dá považovat za startovací jámu. Pokud 
by to tak bylo, tak při zatahování rozšiřovací hlavice by se v místě oblouku vrtná tyč 
neměla o co opřít. Vznikl by efekt, jako když se natahuje prádelní šňůra. V místě oblouku 
by se tyč zvedla a opřela se o vodovod a došlo by k poškození vodovodu. Ale i v případě, 
že by nebyla jáma vykopaná, z náčrtu lze vidět, že se jedná o velký přechod z klesání na 
stoupání a tím pádem by při zatahování vznikala obrovská síla na horní stěnu vrtu a 
přece jenom by hrozilo poškození vodovodu. Z toho důvody by vrt musel být ještě víc 
vzdálený od vodovodu, ale i tak by to bylo dost riskantní. Proto se výškové oblouky 
s takovými rozdíly nedělají nad nebo pod inženýrskými sítěmi. Pokud to jinak nejde, tak 
s mírným obloukem, ale musí se uvažovat, jak se tyč bude chovat, pokud bude tlačená 
nebo tažená. Další důležitý poznatek, pokud je vykopaná nějaká informační sonda, mělo 
by se přes ni vrtat bez výškového oblouku, nebo jenom s mírným obloukem. Musí se 
uvažovat, jak se bude tyč chovat. Obnažená tyč ve výkopu, přes který se vrtá, nesmí být 
delší jak 3m. Při tlačení vrtu, se tyč nemá o co opřít a tím by mohlo dojít k deformaci 
tyče. 
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Obrázek 40 - Varianta vrtat pod vodovodem a následně i pod kanalizací 

 
Z obrázku jde vidět zavrtání tyče ve směru klesání pod 30 %. Aby se vrtná hlavice 

dostala alespoň 0,4 m pod vodovod, musí se začít vrtat alespoň 7m od vodovodu. 
V tomto případě se jedná o plynulý přechod z -30 % pouze na -9 % a z toho důvodu 
nevzniká poměrně žádný problém s ohýbáním tyče. Jediný problém je ten, že se musí 
vrtat pod kanalizací alespoň 0,4 m a tím se vrt dostává do hloubky přes 2m. Pokud by vrt 
pokračoval alespoň ještě 4 m za kanalizaci, mohl by se vrt zvednout na požadovanou 
hloubku okolo 1 metru. To bohužel nelze provést kvůli okolním pozemkům, které již 
přísluší jiným majitelům. Z toho důvodu se musí vrt ukončit necelé 2m za kanalizací a 
tím pádem se v cílové jámě vrt ukončí v hloubce okolo 1,9m. Tato hloubka je zbytečně 
velká pro kabely veřejného osvětlení a sdělovací kabel. Z toho důvodu se tato varianta 
taky zamítla. Pokud by se pro tuto variantu přece jenom rozhodlo, bylo by lepší vrtat bez 
startovací jámy. Sice se již nejedná o takový výškový oblouk jako u předešlé varianty, ale 
při zatahování  by mohlo hrozit poškození vodovodu. 
 

 
Obrázek 41 - Varianta vrtat nad vodovodem a následně i nad kanalizací 

 
Z obrázku jde vidět, že je vykopaná informační sonda pro zjištění hloubky 

vodovodu. Následně je vykopán náběh pro vrtnou hlavici, která kopíruje terén. Vrtná 
hlavice startuje z vrtné soupravy s klesáním -25 % a následně se přechází na -17 % pro 
plynulejší navázání na 0 %. Než se vrtná hlavice zavrtá do zeminy, tak naklonění vrtu je 
korigováno samotným náběhem, který byl vykopán. Musí se kontrolovat dostatečná 
vzdálenost hlavice od vodovodu. Jelikož je vodovod obnažen, lze si dovolit rozdíl výšek 



48 
 

kolem 0,2 m. Z výkresu lze vidět, že při zatahování se tyč mírně zvedne, takže výsledný 
rozdíl výšek bude o něco větší. Po zavrtání do zeminy se musí vrt vyrovnat do roviny a 
následně vrtat v hloubce ±1,15 m. Může se stát, že se při vrtání narazí na nějaký kámen, 
který změní směr i výšku vrtu. Proto se musí tato hodnota kontrolovat. Tato varianta 
byla nejvíce přijatelná a nejméně nebezpečná. I z toho důvodu byl protlak projektován 
v hloubce 1 m pod komunikací. Za to bych projektanta pochválil. 
 

  
Obrázek 42 - Situace + foto cílové jámy [13] 

 
Výškové řešení je tedy dané, ale musí se ještě vyřešit, zda směrové řešení je 

proveditelné. Samotný vrt se dá provést podle projektu, ale nastal jiný problém. 
Z obrázku lze vidět, že cílová jáma je poněkud blízko oplocení, které se musí zachovat. 
Musí se přemýšlet trochu dopředu a představit si, jak se bude zatahovat příslušná 
trubka. V projektu byla navržena trubka DN100, ale nakonec to bylo pozměněno na 
trubku DN200, z důvodu ponechání rezervy do budoucna. Kdyby se jednalo o trubku 
DN100 tak by tato tento navržený směr byl správný. Trubka DN100 při zatahování lze 
ohnout tak, aby oplocení nebylo nijak poškozeno. Kdežto trubka DN200 jde ohnout 
velmi málo a při zatahování by trubka dělala nepříjemnosti. Pro představu, při pohledu 
na fotografii cílové jámy je prostor mezi komunikací a oplocením okolo 3 m. Pokud by se 
vrtalo kolmo na komunikaci, jak je nakresleno v situaci, musela by se trubka ohnout na 
třech metrech do pravého úhlu, aby nepoškodila oplocení. To by bylo i s trubkou DN100 
velmi obtížné, ale proveditelné. Kdežto s trubkou DN200 je to nemožné. Z toho důvodu 
se muselo vymyslet jiné směrové řešení. Jediná varianta byla, provést vrt šikmo ke 
komunikaci. Tím se zmírní úhel při zatahování trubky, ale i prodlouží celkový vrt a tím se 
stavba prodražuje. Jelikož protlaky se z pravidla musí dělat kolmo přes komunikaci, byl 
potřeba souhlas majitele komunikace, což je obecní úřad.  
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Obrázek 43 - Nový návrh situace + foto postavení vrtné soupravy šikmo ke komunikaci [13] 

 
Povolení bylo uděleno, takže mohla být zahájena pracovní činnost. Nejprve je 

zapotřebí sjet s vrtací soupravou z nákladního automobilu. Dále proběhne montáž vrtné 
hlavice na startovací tyč a namontování monitoru na vrtnou soupravu. Posléze postavení 
vrtné soupravy na své místo, odkud se začne vrtat. Spočítá se vzdálenost, jak daleko 
musí být souprava od prvotního zapíchnutí vrtné hlavice do zeminy. Při této vzdálenosti 
se může vzdálenost odkrokovat. V našem případě se jednalo o vzdálenost zhruba 6,5 m 
v šikmém směru od komunikace (jak vypočítat tuto hodnotu popisuji v kapitole umístění 
vrtné soupravy). Pro postavení soupravy ve správném směru je potřeba zhlédnout 
pomyslnou přímku, která je udávána vrtnou tyčí. Vrtná tyč musí přímo směřovat do 
bodu, kde se má hlavice zapíchnout. Pokud se jedná o přímý vrt bez směrových oblouků, 
musí se pomyslná přímka protnout jak se startovacím bodem, tak i s koncovým bodem. 
Koncový bod se zvolí uprostřed cílové jámy.  
 

  
Obrázek 44 - Vrtná tyč znázorňující pomyslnou přímku se startovacím a koncovým bodem 

 
Dalším krokem je vyrovnání vrtné soupravy do potřebného sklonu pro vrtání a 

následně zavrtání předních kotevních vrtáků do zeminy. Kotevní vrtáky mají za účel 
zabránit pohybu celé vrtné soupravy během vrtání. Před jejich zavrtání je důležité se 
ujistit, zda se v daném prostoru nenachází nějaká inženýrská síť. Jelikož vrtáky jsou 
dlouhé 0,7 m, může se stát, že dojde k provrtání inženýrské sítě. V dané hloubce se často 
vyskytují elektrické přípojky, sdělovací kabely a veřejné osvětlení. Z toho důvodu je 
potřeba na to dát pozor. Pokud by se přece jenom vyskytovala nějaká inženýrská síť 
v blízkosti, kde se má kotevní vrták zavrtat, je potřeba vrtací soupravu umístit jinde. 
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Většinou ale inženýrská síť vede jenom pod jedním vrtákem a tak se může zavrtat pouze 
jeden a druhý nezavrtávat. Může se stát, že ve stísněných podmínkách nebude možné 
posunout vrtnou soupravu a inženýrská síť vede přímo pod oběma vrtáky. Potom 
nezbývá nic jiného než vrtáky zavrtat pouze částečně nebo je vůbec nepoužít a zkusit 
vrtat bez ukotvení. Pokud není zemina příliš tvrdá, vrtná souprava se nepohne. 
 

   
Obrázek 45 - Kotevní vrtáky 

 
Ještě než se začne provádět pilotní vrt, musí se propojit vrtná souprava 

s nákladním automobilem pomocí hasičské hadice z důvodu čerpání vody z automobilu 
do vrtné soupravy (viz obrázek 22). Nyní se může začít provádět pilotní vrt. Jelikož je 
vykopaná startovací jáma i s náběhem pro vrtací hlavici, tak prvních 6 m od vrtné 
soupravy se nemusí nijak zvlášť řešit. Postačí vrtnou hlavici natočit tak, aby ukazovala 12 
hodin a v této poloze překonat 6 m, dokud se hlavice nedostane ke stěně výkopu pod 
komunikací. Natočení hlavice na 12 hodin z toho důvodu, že vrtný břit je nasměřován 
směrem nahoru, tudíž vrtná hlavice pouze klouže po povrchu zeminy, takže nemůže 
dojít ke změně směru. Jakmile se vrtná hlavice přiblíží k vodovodu, je potřeba hlídat zda 
je mezi nimi dostatečný odstup. Bylo dovoleno být od vodovodu minimálně 0,2 m za 
předpokladu, že během zavrtání bude vodovod obnažen, aby bylo možné provést 
kontrolu. Pokud by vzdálenost mezi nimi byla menší než 0,2 m, musela by se vrtná 
hlavice pomocí páky podzvednout. Například pomocí krumpáče. Jakmile je vrtná hlavice 
podzvednuta na požadovanou hloubku, může se hlavice začít tlačit do zeminy.  

 

1. Jeden vrták zavrtaný a druhý 
nezavrtaný 

2. Oba vrtáky zavrtané 
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Obrázek 46 - Pilotní vrt nad vodovodem 

 
Po zavrtání kousku hlavice do zeminy je důležité začít vhánět vodu do vrtu. 

Následně postavit přenosný vyhledávač sondy přibližně 6 m před vrtnou hlavici. V tomto 
případě se položil vyhledávač na konec úseku před cílovou jámu, což bylo přibližně 10 m. 
Postaví se ve směru vrtání, aby strojník mohl hlavici navádět přímo na vyhledávač 
v požadovaném směru. Při zahájení vrtání do zeminy byla vrtná hlavice ve sklonu -17 % a 
nacházela se v hloubce přibližně 0,95 m. Cílem je dostat se co nejdříve do hloubky 1,1 m 
na sklon ±0 % a v tom pokračovat po celou dobu vrtu. Z toho plyne, že se musí překonat 
výškový 0,15 m. Sklon klesání vrtné hlavice je již daný na -17%, takže v této situaci stačí 
vrtnou hlavici nechat pootočenou na 12 hodinách a začít tlačit. V našem případě se 
jednalo o hlinitou zeminu, kde lze bez problému řídit vrt a měnit směry podle potřeby. 
V ideálních podmínkách jako byly zde, bylo možné provést ohnutí tyče až 10 % na 1 m. 
Tato hodnota záleží na druhu tyče na správném zvolení vrtného břitu. V našem případě 
byl použit vrtný břit Gladiator™ Spear Drill Bit 4.5" x 12.5", který se do tohoto druhu 
zeminy perfektně hodí. Jelikož tento břit má velkou plochu, která se opírá o zeminu, aby 
vrtná hlavice mohla měnit směr, musí se dávat pozor, aby nedošlo ke změně směru více 
jak 10 %. S tímto břitem lze tuto hodnotu překročit, ale u vrtných tyčí by došlo v místě 
ohybu k trvalé deformaci. Proto se tato hodnota nesmí překročit. Z tohoto hlediska bylo 
možné na 1 m klesnout na pouhých -7 % a být v hloubce 1,07 m. Tímto způsobem se 
provedl i další metr a tím se vrt dostal na požadované vrtání v hloubce 1,1 m 
s nakloněním ±0 %. Nyní se bude hlídat pouze směrové řešení. A to tak, že se budou 
každé 3 m pomocí přenosného vyhledávače vyhledávat zaměřovací body. Tím se 
zkontroluje směr i hloubka. Vzdálenost 3 m z toho důvodu, že se použila vrtná souprava 
18x22, která má tyče o délce tři metry. Takže během toho než systém vrtné soupravy 
přesune další tyč ze zásobníku k posuvnému jezdci, obsluha přenosného vyhledávače 
má čas na změření hloubky a kontroly směru. Hloubku pomocí přenosného vyhledávače 
lze tlačítkem poslat do monitoru na vrtné soupravě. Správný směr si zaměstnanci se 
mezi sebou většinou ukazují pomocí rukou. Pokud se jedná o vrty s překážkami, kde na 
sebe zaměstnanci nevidí, použijí se pro komunikaci buď telefony, nebo vysílačky. 
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Obrázek 47 - Přenosný vyhledávač a zaměřovací body 

 
Jakmile je pomocí zaměřovacích bodů určený směr, zaznačí se poloha i hloubka 

vrtu pomocí spreje. Následně se může přenosný vyhledávač znovu postavit před cílovou 
jámu a následně pokračovat ve vrtání. Na displeji vyhledávače je znázorněna vzdálenost 
vrtné hlavice, tudíž zbývá 7m do cílové jámy. Je známo, že se vrt nachází v požadované 
hloubce s nulovým nakloněním a směr nebyl nijak vychýlen, může se pouze vrtat. 
Protože jakmile se vrtná hlavice točí a zároveň tlačí, vrt vzniká přímočaře bez žádného 
vybočení. Tedy pokud se nenarazí na nějaký větší kámen, který by mohl pozměnit směr 
vrtu. Po vyvrtání dalších 3 m je znovu provedena kontrola směru a hloubky. Pokud je 
vše, jak má, může se pokračovat. Jakmile se vrtná hlavice blíží k cílové jámě, je dobré 
přestat vhánět vodu do vrtu. Docílí se toho, že v cílové jámě nebude tolik vody a tím 
může proběhnout výměna vrtné hlavice za rozšiřovací hlavici v suchu. S tímto jde počítat 
tehdy, když cílová jáma bude výš než startovací jáma. Tudíž veškerá voda, která byla 
vháněna do vrtu, steče do startovací jámy a tak bude cílová jáma v suchu. V našem 
případě to tak nebylo, takže se voda dostala i do cílové jámy. Jakmile je celá vrtná hlavice 
vyjeta v cílové jámě, může proběhnout výměna vrtné hlavice za rozšiřovací hlavici (viz 
obrázek 17). Nastává čas, kdy se musí rozhodnout jakou rozšiřovací hlavici použít. Jelikož 
se měla zatahovat trubka DN200, tak se musí vzít rozšiřovací hlavice o průměru 
minimálně 200 mm. Byly dva způsoby, jak provést zatahování trubky.  
1. Použije se rozšiřovací hlavice o průměru 200 mm. Aby se mohla zatáhnout trubka 

DN200 za tuto rozšiřovací hlavici, musí se vrt nejdříve vyčistit. Jak se provádí výplach 
vrtu, popisuji v podkapitole výplach a čištění vrtu. Jakmile je vrt vyčištěn, může se 
zapřáhnout trubka za hlavici a může se zatahovat. 

2. Nejdříve se použije vrtná hlavice o průměru 200 mm. Ta projede celý vrt až do 
startovací jámy. Tam proběhne výměna rozšiřovací hlavice za vrtací hlavici. Vrtací 
hlavice se znovu dostane do cílové jámy, kde proběhne znovu výměna, ale tentokrát 
již za rozšiřovací hlavici o průměru 250 mm. Následně se může zapřáhnout trubka za 
hlavici a může se zatáhnout. 

V našem případě se rozhodlo pro variantu číslo jedna. Jelikož se jednalo o vrt dlouhý 
pouze 10 m v hlinité zemině, mohlo se to provést tímto způsobem. Pro druhý způsob se 
nerozhodlo z důvodu malého krytí pod komunikací, a kdyby se vrtalo rozšiřovací hlavicí 
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o průměru 250 mm, mohlo by hrozit nadzvednutí komunikace. Proto se pro tuto 
variantu nerozhodlo.  
 

  
Obrázek 48 - Výměna vrtné hlavice za rozšiřovací hlavici o průměru 200 mm 

 
Při výplachu vrtu se v cílové i startovací jámě hromadí velké množství bahna, které 

je posléze z cílové jámy nutné odebrat. Nejčastěji bagrem. Aby bylo možné zapojení 
trubky na vrtnou hlavici. Během čištění vrtu, se můžou začít svařovat trubky. Jelikož se 
trubky dodávají většinou v délkách 6 m, a v našem případě se jedná o vrt délky 10m, 
bude potřeba svařit dvě šestimetrové trubky plus zatahovací oko. Jak se svařují trubky, 
popisuji v podkapitole postup svařování. Jakmile bude vrt vyčištěn, musí se z cílové jámy 
odebrat určité množství bahna, aby bylo možné provést zapojení zatahovacího oka 
k rozšiřovací hlavici. Spojení je zajištěno pomocí montážních třmenů.  
 

   
Obrázek 49 - Cílová jáma: 1) Během výplachu vrtu. 2) Po odebrání bahna. 3) Zapojení třmene 
 
Zatahovací oko je spojeno třmenem k rozšiřovací hlavici, tudíž je možné začít zatahovat 
trubku do vrtu. Před samotným zatahováním, když jde ještě hlavice vidět, je dobré 
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zkontrolovat, zda trysky v hlavici fungují. Zjistí se to puštěním vody do vrtných tyčí. 
Pokud trysky začnou stříkat, začne se zatahovat trubka do vrtu. Pokud trysky nezačnou 
stříkat, tak se trysky můžou vyčistit v cílové jámě pomocí tvrdého drátku. Při zatahování 
se musí dávat pozor na konec zatahované trubky. Pokud je trubka kvůli nějaké překážce 
prohnutá, musí se překážka zajistit, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud se nejedná o 
příliš velký ohyb a o trubky větších průměrů, lze překážku ochránit tím, že se pomocí 
lidské síly konec trubky od překážky odtáhne. V našem případě tou překážkou je 
dřevěné oplocení. Jelikož se jedná o trubku DN200, která nelze příliš ohnout, tak při 
ohýbání vznikají obrovské síly, před kterými pouze lidská síla plot neochrání. Musí být 
povolána technika, která plot dokáže ochránit. Použije se bagr, ke kterému se přiváže 
konec trubky a tím bude bagr postupně odtahovat trubku od plotu.  
 

  
Obrázek 50 - Prohnutá trubka DN200 a následné odtažení trubky od dřevěného oplocení 

 
Při zatahování rozšiřovací hlavice společně s trubkou, je do vrtu neustále vháněna voda 
pro lepší rozmělňování zeminy a snadnější průchod trubky. Jelikož se jednalo o hlinitou 
zeminu a vrt byl poměrně krátký, nebyl důvod vhánět do vrtu vodu s výplachovými 
směsi. Trubka se musí zatáhnout tak, aby v cílové jámě přečníval zhruba půl metru 
trubky. Tato vzdálenost většinou záleží na stavbyvedoucím, který si přímo řekne, kam až 
chce trubku zatáhnout. Zatahovaní je dokončeno v momentě, kdy je trubka v cílové jámě 
v požadované přečnívající délce a nadále se již s trubkou nebude nikam posunovat. 
V tomto okamžiku se musí ve startovací jámě trubka odříznout od zatahovacího oka. 
Vždy se musí odříznout tak, aby startovací oko mělo délku alespoň jeden metr a více. 
Z důvodu svařování pro další vrty. Odřezání trubky je provedeno ruční nebo motorovou 
pilou. Nikdy se neřeže přímo ve svaru. Kvůli provádění dalšího svařování, kde by se 
musel zbytek svaru stejně odříznout. Proto se trubka odřízne kousek za svarem. Po 
odříznutí zatahovacího oka od zatažené trubky, je nutné dát do trubky ucpávky z obou 
stran. Ucpávky se používají z důvodu, aby se do trubky nic nedostalo, jako například 
kousky zemina, bahno, nebo třeba i ježek.  
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Obrázek 51 - Zatáhnutá trubka DN200: 1) Cílová jáma 2) Odříznutí trubky 3) Startovací jáma 

 
Po odříznutí a zacpání trubky je řízený protlak hotový. V tuto chvíli je potřeba provést 
očištění zatahovacího oka, třmenu a zatahovací hlavice, aby bylo možné odpojit oko od 
hlavice. Po očištění se povolí třmen a zatahovací oko se může uklidit do nákladního 
automobilu. Dále proběhne demontáž rozšiřovací hlavice. Odpojení hadice pro čerpání 
vody z nákladního automobilu do vrtné soupravy. Nyní se může s vrtnou soupravou 
najet do nákladního automobilu a následně schovat nájezdy. Zamete se komunikace od 
bahna, které vznikne vždy při přejíždění vrtné soupravy.  
 

  
Obrázek 52 - 1) Očištění třmenů 2) demontáž rozšiřovací hlavice 

 
Poslední úkol je nakreslit náčrt celého vrtu. V náčrtu musí být popsáno, kde se vrt 
prováděl, pro koho se prováděl, jaká vzdálenost se vrtala a kolik trubky se spotřebovalo. 
Dále musí být načrtnut půdorys a podélný řez s kótami k pevným bodům. Náčrt se musí 
poslat geodetům a stavbyvedoucímu. Geodeti musí zaměřit celý vrt. K zaměření jim složí 
nasprejované body na komunikaci a náčrt, který slouží jako pomůcka k přesnějšímu 
zaměření jak směrového tak i výškového řešení. Stavbyvedoucí potřebuje doložit náčrt o 
provedení práce pod komunikací pro SÚS (správa a údržba silnic). 
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Obrázek 53 - Náčrt hotového řízeného protlaku 
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4 ZAJÍMAVOSTI Z PRAXE 
 
4.1 ŘÍZENÝ PROTLAK POD DÁLNICÍ D1 
 

  
Obrázek 54 – Řízený protlak pod dálnicí D1 

 
Měli jsme za úkol provést paralelní řízený protlak pod dálnicí D1. Jednalo se o 

zatažení dvou chránicích trubek (PE 100 s označením SDR 17 160x9,5) pro optickou a 
metalickou kabeláž. Vrty se prováděly pod jedním jízdním pásem, tudíž od středního 
dělícího pásu do svahu násypu. Vrty se nacházely na dálnici D1 mezi Rosicemi a Velkou 
Bíteší na 169,3 km. V tomto místě je dálnice postavena ve velkém násypu a všude okolo 
je les, tudíž byl jediný možný způsob jak provést řízený protlak. Jelikož na dálnici byl 
omezený provoz, takže předjížděcí pásy byli vyhrazeny pro rekonstrukci středního 
dělícího pásu, bylo možné provést vrt pouze tak, jak lze vidět na obrázku 54. Problémů 
v proveditelnosti bylo několik. Při vrtání nebylo možné provést kontrolu směru ani výšky, 
protože se jednalo o frekventovanou dálnici a nikdo by nezastavil provoz jenom proto, 
aby si někdo mohl najít zaměřovací body a určit správnost směru a hloubku. Proto při 
zahájení vrtu bylo možné provést na necelých 6 metrech kontroly správnosti vrtu. Tato 
vzdálenost sloužila k zavrtání hlavice do požadované hloubky a vyrovnání do nulového 
sklonu. Následně pod jízdními pruhy se neprováděla kontrola, ale pouze se vrtalo na 
přenosný vyhledávač, který byl umístěn za svodidlo na nezpevněné krajnici. Jakmile se 
vrtná hlavice ocitla pod přenosným vyhledávačem, byla změřena hloubka, která se 
téměř shodovala s poslední naměřenou hodnotou. Vrt tak mohl dále pokračovat, až do 
vyjetí vrtné hlavice ve svahu násypu. 

 

 
Obrázek 55 – Zatahování trubky ve svahu násypu 
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Další problém byl, kde svařit trubky. Jelikož se nedalo nijak dostat se svařovací 

technikou vedle dálnice, tak jediný možný způsob byl, svařit trubky ve středním dělícím 
pásu a následně svařenou trubku přenést přes dálnici. Tam trubku zapřáhnout za 
rozšiřovací hlavici a zatáhnout. Jelikož se jednalo o trubku DN 160 s délkou 20 m, nebyl 
tento úkol jednoduchý. Musela se požádat policie České republiky, aby po dobu 
přenesení trubky přes frekventovanou dálnici, přibrzdili celý provoz. Naší žádosti 
vyhověli.   
 

  
Obrázek 56 – Zajištění vrtné soupravy proti pohybu 

 
Na obrázku 56 lze vidět, že kotevní vrtáky bránící pohybu vrtné soupravy, nejsou 

nikde zavrtány, ale jsou pouze opírány o konstrukci vozovky. Při vrtání směrem dopředu 
to ničemu nevadí, ale při zatahování trubky by mohlo dojít k posunu vrtné soupravy do 
výkopu. Proto se musela vrtná souprava zajistit trámy a tak zabránit posunu. Další 
problém byl s velkou vzdálenosti mezi vrtnou soupravou a zapíchnutím vrtné hlavice. 
Jednalo se o vzdálenost přibližně 4 m, takže se musela neustále sledovat vrtná tyč, jestli 
se při tlačení neohýbá příliš mnoho. Jelikož se jednalo o paralelní vrty, tak se všechno 
opakovalo ještě jednou o 1,5 m vedle. 
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4.2 ŘÍZENÝ PROTLAK POD BETONOVÝMI PANELY 
 

 
Obrázek 57 – Řízený protlak pod betonovými panely 

 
Řízený protlak pod betonovými panely je trochu problémový. Signál, který sonda vysílá, 
neprojde skrz panel. Tudíž průchod signálu se objevuje pouze ve spárách. To může mást 
strojníka k tomu, že vrt směřuje špatným směrem, i když to nemusí být pravda. 
V takových případech se musí postavit přenosný vyhledávač ve směru vrtu ke spáře mezi 
panely. Jakmile je vrtná hlavice přesně pod vyhledávačem, lze zjistit hloubku, ale bohužel 
nelze zkontrolovat správnost směru pomocí vytyčovacích bodů. Správnost směru se 
zjistí, až bude vrtná hlavice mimo panely. 
 
4.3 ŘÍZENÝ PROTLAK VE SKÁLE 
 

  
Obrázek 58 – Řízený protlak ve skále 

 
Řízené protlaky ve skále jsou velmi obtížné. V našem případě jsme udělali jednu velkou 
zásadní chybu. Z geologického průzkumu nám bylo řečeno, že se jedná o zeminu mezi 
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třídy 4 až 5. Udělali jsme velkou chybu, že se nepoužila správná konzistence výplachové 
směsi. Během vrtání se narazilo na skálu (viz obrázek 58). Už od pohledu je vidět, že se 
v tomto úseku nejedná o zeminu třídy 4 až 5. Do této skály se podařilo vjet asi 3 m. 
Problém byl v tom, že nebyla přizpůsobena výplachová směs, tudíž nedocházelo ke 
správnému vyplavování úlomků. Po nějaké době, se vytvořený tunel úplně zacpal a 
nebylo možné s vrtnou hlavicí pohnout vpřed ani vzad. Z toho důvodu se muselo 
pomocí těžké techniky dostat k vrtné hlavici a vysvobodit ji. Jelikož se se hlavice 
nacházela v hloubce 4 m, nebyl tento úkol vůbec jednoduchý, jak lze vidět na 
obrázku 58. V této jámě se musela hlavice odšroubovat, až pak se mohli vrtné tyče vrátit 
zpět do zásobníku. Vrt byl neúspěšný. 

5 ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo popsat, co znamená pojem řízený protlak. Jaké existují 
druhy bezvýkopových technologií a zaměřit se na směrové vrtání, přezdívané jako řízený 
protlak. Teoretická část popisuje, jaké vrtné soupravy existují a zaměřuje se na konkrétní 
vrtnou soupravu D18x22. Lze se dočíst jaké příslušenství je zapotřebí, bez kterého se 
nelze obejít při provádění řízených protlaků. Dále popisuje, jak jednotlivé přístroje 
fungují a na co se používají. Na co si dávat pozor před zahájením pilotního vrtu i během 
provádění samotného vrtu. Ve kterých případech je lepší použít řízený protlak místo 
pokládky inženýrských sítí pomocí výkopu. Na co si dávat pozor při projektování a jaká 
může být přibližná cena za metr protlaku. Praktická část je zaměřena na postup pracovní 
činnosti. Celá tahle část se zabývá konkrétním případem, kdy nebylo možné postupovat 
podle projektu, ale muselo se přizpůsobit okolním podmínkám. Popisuje krok za 
krokem, jak by se mělo postupovat při provádění pilotního vrtu. Od samotného příjezdu 
na staveniště, až po dokončení pracovní činnosti. Na závěr poukazuji na zajímavosti 
z praxe, u kterých jsem byl osobně. Touto diplomovou prací bych chtěl předat mé 
dlouholeté zkušenosti. 
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