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Kameninová trouba hrdlová DN 150, spojovací systém F, spoj L – pryÏov˘

Kameninová trouba hrdlová DN 250, spojovací systém C, spoj K – polyuretanov˘

Kameninová odboãka ‰ikmá DN 300/150, spojovací systém C/F

Kameninová trouba hrdlová DN 600, spojovací systém C, spoj S – zabru‰ovan˘

Kameninová trouba CreaDig DN 400 se speciální tûsnicí manÏetou z u‰lechtilé oceli, V4A – typ 1

Kameninová trouba CreaDig DN 150 s jednoduchou polypropylenovou tûsnicí manÏetou ,VT
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K E R A M O  S T E I N Z E U G ,  s . r . o .
â e s k á  r e p u b l i k a

Prodej

Spoleãnost KERAMO STEINZEUG, s. r. o., je souãástí koncernu STEINZEUG Abwassersysteme GmbH, 
kter˘ má vedoucí postavení na trhu kanalizaãní kameniny v Evropû. Tento koncern prostfiednictvím exportní spoleã-
nosti KERAMO STEINZEUG, se sídlem v Hasseltu v Belgii, roz‰ifiuje své aktivity po celém svûtû, tedy i v âR.

KERAMO STEINZEUG, s.r.o., se sídlem v âesk˘ch Budûjovicích, zaji‰Èuje pro oblast v˘stavby kanalizací pfie-
dev‰ím tyto sluÏby:
● dodávky hrdlov˘ch, glazovan˘ch, kameninov˘ch trub a tvarovek
● dodávky kameninov˘ch trub pro bezv˘kopové technologie
● dodávky kameninov˘ch ‰achet, tvarovek a jiného pfiíslu‰enství
● statické v˘poãty a odborné poradenství pfii projektování a v˘stavbû kanalizací
Steinzeug GmbH, jehoÏ v˘robní kapacita je pfiibliÏnû 300 000 tun kameninov˘ch trub a tvarovek roãnû, má násle-
dující v˘robní závody:

STG 1 – STEINZEUG GmbH, Bad Schmiedeberg, Nûmecko
● v˘roba trub DN 250–600 mm – spoj S (zabru‰ovan˘)
● kompletní v˘roba tvarovek
● v˘roba trub CreaTiv DN 150–250 mm (horizontální rychlov˘pal, trouba glazována pouze uvnitfi)

STG 2 – KERAMO STEINZEUG N. V., Hasselt, Belgie
● v˘roba trub DN 100–600 mm
● v˘roba kameninov˘ch ‰achet a atypick˘ch kameninov˘ch prvkÛ

STG 3 – STEINZEUG GmbH, Frechen, Nûmecko
● v˘roba trub DN 700–1 400 mm
● v˘roba kameninov˘ch trub pro bezv˘kopové technologie (CreaDig, Relining)

Pfiímé kontakty se zákazníkem a v‰eobecné poradenství jsou zaji‰Èovány prostfiednictvím zástupcÛ, ktefií pÛsobí
po celém území âeské republiky.

Vlastní distribuce je zabezpeãena pfiedev‰ím prostfiednictvím velkoobchodÛ specializujících se na materiály pro
inÏen˘rské sítû, které zaruãují vãasné dodávky kompletního sortimentu kanalizaãní kameniny a pfiíslu‰enství.

Úvod
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Trouby s normální pevností.

Trouby se zv˘‰enou pevností.

DN

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1 000

1 200

1 400

Spojovací

systém

F

F

F

F/160; C/240

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Tfiída

–

34

34

34

Tfiída

L

60

90

Tfiída

95

57

114

Tfiída

100

Tfiída

120

60

120

Tfiída

160

32 (48)

40

48

56

64

72

80

96

128

Tfiída

200

80

140

Tfiída

240

48

60

72

2.2 Tfiídy pevnosti a mezní únosnosti ve vrcholovém zatíÏení (kN/m)

tfiída pevnosti x DN (mm)  
= mezní únosnost ve vrcholovém zatíÏení (kN/m)

1 000

2.1 Pfiehled v˘robkÛ

A. Trouby hrdlové – otevfien˘ v˘kop
A. 1 Trouby hrdlové, DN 100-1000, dl. 1,0-2,5 m
A. 2 Trouby dûrované, DN 150-300, dl. 1,5-2,0 m
A. 3 Trouby zkrácené, glazované pro prefabrikované ‰achty, GA a GZ, DN 150-1400, dl. 0,60-0,75 m
A. 4 Trouby zkrácené, neglazované pro monolitické ‰achty, GE, DN 150-1400, dl. 0,25 m

B. Trouby bezhrdlové – pro bezv˘kopové technologie, vhodné pro otevfien˘ v˘kop 
B. 1 Trouby Relining, DN 250-600, dl. 1,98 m (chrániãky, ‰toly, ev. i otevfien˘ v˘kop) 
B. 2 Trouby CreaDig, DN 150-1400, dl. 1,0-2,0 m (raÏba, fiízené protlaãování)

C. Kameninové tvarovky, ‰achty, vpusti, napojení a obkladov˘ materiál KeraLine

D. Pfiíslu‰enství

Hrdlové kameninové trouby se vyrábí v profilech DN 200-600 ve dvou základních provedeních, a to jako trouby
s normální pevností a dále pak jako trouby se zv˘‰enou pevností. Hrdlové trouby DN 700-1000 jsou vyrábûny
vÏdy jako trouby se zv˘‰enou pevností. Hrdlové trouby DN 1200-1400 jsou nyní nahraÏeny troubami bezhrdlo-
v˘mi. Jednotliv˘m druhÛm trub odpovídá rÛzná síla stûny a rÛzná únostnost trouby. Proto u profilÛ DN 200-600 se
setkáváme s trojí sílou stûny (napfi. DN 300 - viz tabulka).

V˘robky – v‰eobecnû

DN 300 28 mm 48 kN/bm hrdlová trouba s normální pevností

DN 300 38 mm 72 kN/bm hrdlová trouba se zv˘‰enou pevností a Relining trouba

DN 300 53 mm 120 kN/bm protlaãovací trouba CreaDig

profil síla stûny mezní únosnost typ vyrábûné trouby
ve vrcholovém zatíÏení
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2.3 Základní rozmûrové tolerance dle âSN EN 295-1

Tabulka ã. 2: Vych˘lení pfii zkou‰ce vodotûsnosti dle EN 295 

4. Vyrovnanost dna

Podle EN 295, ãást 1, kapitola 3.5 nesmí odsazení
prÛtoãného dna sousedících trub a tvarovek pfiekro-
ãit hodnoty uvedené v tabulce ã. 6. Takto je defino-
vána niveleta (nejniÏ‰í bod) spoje dvou trub.

Tabulka ã. 3: Maximálnû dovolené odsazení dna Δa

5. Rozmûrová tolerance svûtlosti spoje dvou
trub

Tato hodnota není normou urãena a je prakticky dána
max. a min. svûtlostí trub udávan˘ch v˘robcem
(kromû nivelity tj. nejniÏ‰ího bodu dna trub, kde pro
povolenou toleranci platí pfiedchozí tabulka ã. 4)

V ostatních pfiípadech svûtlost kaÏdé trouby mÛÏe ko-
lísat.

Napfiíklad svûtlost trouby DN 800 mm je urãena v˘-
robcem:

DN = 792 ± 12 mm tedy min. DN = 780 mm
max. DN = 804 mm

V paxi mají v‰ak kameninové trouby téÏe dimenze
(témûfi) shodné vnitfiní svûtlosti.

1. Pravoúhlost ãelních stûn

DN 100 aÏ 300 mm < 6 mm
DN 400 aÏ 1 400 mm = 2 % DN

2. Odchylka dfiíku trouby od pfiímky

Tabulka ã. 1: Maximální dovolená odchylka dfiíku od pfiímky
Ds v mm/m stavební délky 

Odchylka dfiíku trouby od pfiímky nesmí pfiekroãit hod-
noty uvedené v tabulce ã. 4.
Zku‰ební délka je o 150 mm krat‰í neÏ daná stavební
délka. Maximální povolené „zakfiivení“ nejãastûji
pouÏívané kameninové trouby DN 300 aÏ 600 mm
o délce 2,5 m ãiní tedy v milimetrech:
(2,50 – 0,15) . 4 = 9,4 mm (mûfiím-li latí délky 2,35 m)

= 8,0 mm (mûfiím-li latí délky 2,00 m)

V‰echny hrdlové trouby DN 250-1000 (a hrdlové
trouby DN 200 tfiída 240) jsou uprostfied trouby ozna-
ãeny tzv. bíl˘m bodem. Pfii pokládce trub zÛstává
tento bíl˘ bod vÏdy viditelnû nahofie a to znamená:
1) jistotu Ïe bude dodrÏena podmínka bodu ã. 2 (na-
víc maximální povolené zakfiivení se projeví vÏdy v bo-
cích trouby)
2) jistotu Ïe bude dodrÏena podmínka bodu ã. 4 (vy-
rovnanost dna)
3) bíl˘ bod oznaãuje navíc tûÏi‰tû trouby (pro snad-
nûj‰í manipulaci s troubou)

3. Vych˘lení spoje

Kameninové trouby Keramo Steinzeug se vyznaãují
velmi dobrou moÏností vych˘lení v hrdlov˘ch spojích
pfii zachování potfiebné tûsnosti. To pfiedstavuje moÏ-
nou rezervu pfii pfiípadném sesedání okolní zeminy.
V tabulce ã. 5 je uvedeno minimální vych˘lení, které
je zaruãeno podle normy EN 295, pfii dodrÏení vodo-
tûsnosti spoje.

Jmenovitá svûtlost             Vych˘lení v mm/m

DN                       vych˘lené délky trouby

100–200 80

225–500 30

600–800 20

>800 10

DN Δa

DN ≤ 300 5 mm

300 < DN ≤ 600 6 mm

DN > 600
1% jmenovité 

svûtlosti v mm

DN Ds v mm/m 

stavební délky

DN < 150 6,0

150 ≤ DN ≤ 250 5,0

DN > 250 4,0

V˘robky – v‰eobecnû
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2.4 Spoje trub hrdlov˘ch

Zaruãují tûsnost kanalizace proti tlaku vody 50 kPa (vnitfiní i vnûj‰í tlak – tj. 5 m vodního sloupce) a to i pfii doda-
teãném pohybu kanalizace. Materiál tûsnûní odpovídá normám âSN EN 295 a âSN EN 681-1.

Pfied pouÏitím kanalizaãní kameniny v chemick˘ch provozech je nutné konzultovat chemickou odolnost spojÛ 
s v˘robcem.

Spojovací systém F (spoj L) – v hrdle trouby je vlepeno pryÏové tûsnûní.
Spojovací systém C (spoj K) – v hrdle trouby je vrstva tvrdého a na dfiíku vrstva pruÏného polyuretanu.
Spojovací systém C (spoj S) – hrdlo a dfiík trouby jsou brou‰eny po v˘palu na pfiesn˘ rozmûr, na dfiíku 

je pryÏové tûsnûní.

SPOJOVACæ SYSTÉM F
(SPOJ L – PRYÎOV¯)

platí pro DN 100–150
+ DN 200 tfi. 160

SPOJOVACæ SYSTÉM C
(SPOJ K – POLYURETANOV¯)

platí pro DN 250–1 000
+ DN 200 tfi. 240

SPOJOVACæ SYSTÉM C
(SPOJ S – ZABRU·OVAN¯)

platí pro DN 300–600
+ DN 250 tfi. 240

V˘robky – v‰eobecnû

Poznámka:  spoj K a S se li‰í provedením, jejich rozmûry jsou totoÏné.
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vzorov˘ fiez uloÏení do ‰tûrkopískového loÏe

1. HLAVNÍ ZÁSYP
2. OBSYP (boãní a krycí) HUTNùN¯ PÍSEK – max. ZRNO pro DN 100 aÏ 200 mm = 22 mm

(pfiírodní materiál) – max. ZRNO pro DN 250 aÏ 1 400 mm = 40 mm
3. HORNÍ VRSTVA LOÎE nebo HUTNùNÁ PROSÍVKA a ostatní DRCENÉ MATERIÁLY (hutnûné)
4. DOLNÍ VRSTVA LOÎE (drcen˘ materiál) – max. ZRNO pro DN 100 aÏ 900 mm = 11 mm

– max. ZRNO pro DN 1 000 aÏ 1 400 mm = 22 mm
5. KAMENINOVÁ TROUBA DN 100–1 400 mm
6. DRENÁÎNÍ R¯HA VYPLNùNÁ ·TùRKEM (max. zrno 63 mm)
7. DRENÁÎNÍ TRUBKA DN 100 mm (po ukonãení stavby nefunkãní)
8. SVISLÁ STùNA R¯HY S PAÎENÍM
9. KONSTRUKCE VOZOVKY

Legenda

POZNÁMKA: c = v˘‰ka krycího obsypu nad horním okrajem trouby:
1) c = 150 mm nad dfiíkem trouby nebo 100 mm nad hrdlem trouby = EN 1610
2) c = 300 mm nad dfiíkem trouby = doporuãení v˘robce

Trouby hrdlové
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3.2 Pfiíklady z praxe

GENT – Belgie
nejjednodu‰‰í uloÏení do ‰tp. loÏe je moÏno pouÏít
i v centrech velk˘ch mûst, kde je vût‰inou stejné geo-
logické podloÏí - tj. písek, kter˘ je vyuÏit jako hlavní
zásyp otevfiené r˘hy

PrÛmyslová zóna DomaÏlice
DN 700 de‰Èová kanalizace
DN 300 spla‰ková kanalizace

JindfiichÛv Hradec – Hvûzdárna
DN 300 kamenina - spla‰ková kanalizace
DN 400 plast - de‰Èová kanalizace
(protismûrné odvádûní obou vod)

S ohledem na praktické provádûní doporuãujeme
úhel uloÏení 90°, event. 120°

Hlavní zásady ukládání kameninov˘ch trub do ‰tûrkopískového loÏe

1. âisté naná‰ení kluzného prostfiedku bez event. pfiimísení zrnek písku na plochu spoje.
2. Bíl˘ montáÏní bod v tûÏi‰ti truby je po poloÏení trub vÏdy orientován vzhÛru - zaruãena vyrovnanost spoje ve dnû.
3. Obsyp v zónû potrubí doporuãujeme ke zhutnûní min. 30 cm nad dfiík trouby ( i kdyÏ norma âSN EN 1610

pfiipou‰tí 150 mm) lehk˘mi hutnícími mechanismy (viz zásady hutnûní na str. 36 – Technické podklady).
4. Zhutnitelnost v celém profilu je uvaÏována o minimální hodnotû 90% Proctora.
5. Pro hrdla trub vyhloubíme montáÏní jamku tak, aby dfiík trouby leÏel celou plochou na zhutnûném ‰tp. podsypu.
6. Vyluãujeme jakákoliv bodová zatíÏení, tedy v Ïádném pfiípadû nedoporuãujeme ukládat trouby na praÏce.

Trouby hrdlové
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vzorov˘ fiez uloÏení do betonového loÏe

1. HLAVNÍ ZÁSYP
HUTNùN¯ PÍSEK – max. ZRNO pro DN 100 aÏ 200 mm = 22 mm
(pfiírodní materiál) – max. ZRNO pro DN 250 aÏ 1 400 mm = 40 mm

2. OBSYP (boãní a krycí) nebo HUTNùNÁ PROSÍVKA a ostatní DRCENÉ MATERIÁLY (hutnûné)
(drcen˘ materiál) – max. ZRNO pro DN 100 aÏ 900 mm = 11 mm

– max. ZRNO pro DN 1 000 aÏ 1 400 mm = 22 mm
3. BETONOVÉ SEDLO – Beton tfiídy min. C 12/15
4. KAMENINOVÁ TROUBA DN 100–1 400 mm
5. DRENÁÎNÍ R¯HA VYPLNùNÁ ·TùRKEM (max. zrno 63 mm)
6. DRENÁÎNÍ TRUBKA DN 100 mm (po ukonãení stavby nefunkãní)
7. SVISLÁ STùNA R¯HY S PAÎENÍM
8. KONSTRUKCE VOZOVKY

Legenda

POZNÁMKA: c = v˘‰ka krycího obsypu nad horním okrajem trouby:
1) c = 150 mm nad dfiíkem trouby nebo 100 mm nad hrdlem trouby = EN 1610
2) c = 300 mm nad dfiíkem trouby = doporuãení v˘robce

Ukládání kameniny
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3.4 Pfiíklady z praxe

Tfiebíã
DN 600 – jednotná kanalizace
Ukládání bez pfieru‰ení stávající kanalizace do suchého
betonu bez podkladních praÏcÛ s úhlem uloÏení 90°

Chotoviny u Tábora
DN 400 – de‰Èová kanalizace
Odvodnûní dálnice D3, velice hlubok˘ v˘kop, beto-
nová deska + praÏce

Moravské Budûjovice
DN 300 – spla‰ková kanalizace
Ukládání na betonové praÏce s následn˘m zalitím 
tekuté betonové smûsy na úhel uloÏení 120°

Brémy - Nûmecko
DN 600 – jsou ukládány na Ïelezobetonovou desku
do suchého betonu s úhlem uloÏení 90° bez podklad-
ních praÏcÛ

Ukládání kameninov˘ch trub na praÏce?

1. V˘hody
• s ohledem na nestabilní základovou spáru r˘hy umoÏÀují praÏce snadnûj‰í montáÏ kameninov˘ch trub
• nestabilní dno r˘hy mnohdy zpevÀujeme betonovou deskou
• kanalizaãní potrubí „zaléváme“ tekutou betonovou smûsí
• kanalizaci pfiepojujeme za provozu (snadnûj‰í montáÏ, protékání cizích vod)

2. Nev˘hody
• komplikované zapravování betonové smûsi pod úzk˘ prostor pod trouby (t˘ká se zejména suchého be-
tonu)
• nebezpeãí bodového zatíÏení kameninové trouby v místû praÏce – nebezpeãí prasknutí trouby

3. Závûr
• praÏce pouÏívat pouze v nezbytnû nutn˘ch pfiípadech (nikdy pfii ukládání do ‰tp. loÏe)

Trouby hrdlové
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3.5 Obetonování trub

Velká Bíte‰ – okres Îìár nad Sázavou
DN 300 – spla‰ková kanalizace v centru mûsta
Obetonované potrubí zpevnûné kari sítí, dal‰í inÏe-
n˘rské sítû ve spoleãné r˘ze

Rychlostní komunikace R6 Praha–Pavlov
DN 300 – de‰Èová kanalizace
Obetonování trub jako ochrana pfii ukládání do ná-
sypu komunikace, ochrana trub pfii následném bu-
dování jednotliv˘ch vrstev vozovky s ohledem na
hutnûní a pfiejíÏdûní uloÏen˘ch trub tûÏkou nákladní
dopravou bûhem v˘stavby

Blatná – okres Strakonice
DN 400 – de‰Èová kanalizace v centru mûsta
Kanalizaãní potrubí je kryto vrstvou men‰í jak 50 cm

Praha – Radotín
DN 300 - spla‰ková i de‰Èová kanalizace
V silnû kamenitém prostfiedí je vhodné (jak funkãnû,
tak i ekonomicky) zvolit snadnûj‰í obetonování neÏ
ukládání do písku

Kdy kameninové trouby obetonováváme?

1. JestliÏe kameninové trouby jsou kryty vrstvou men‰í jak 50 cm, kdy zejména s ohledem na budování jednotli-
v˘ch vrstev (tzv. kufru) vozovky dochází k dynamick˘m úãinkÛm velk˘ch hutnících prostfiedkÛ, jejichÏ pfiená‰ení
na stûnu kameninové trouby nelze statick˘m v˘poãtem postihnout.

2. Provádûcí firma sama zvolí obetonování trub s ohledem na nepfiíznivé pÛdní podmínky (silnû kamenité podloÏí,
budoucí ãasté pfiejíÏdûní stavební mechanizace pfies poloÏené potrubí).

3. Provozovatel vyÏaduje obetonování z dÛvodu moÏného po‰kození ãinností správcÛ jin˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí ãi
moÏné nekázni provádûcí firmy.

Trouby hrdlové
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3.6 Trouby zkrácené
GA, GZ – napojení na prefabrikovanou ‰achtu pomocí glazovan˘ch trub dl. 60 nebo 75 cm

GE – napojení na monolitickou ‰achtu pomocí neglazovan˘ch trub dl. 25 cm

Schéma napojení ‰achty

V˘tok i vtok prefabrikované ‰achty je rozmûrovû
stejn˘ a odpovídá vÏdy velikosti d4 – tj. velikosti hrdla
kameninové trouby. Znamená to, Ïe z kaÏdé strany
‰achty musíme vloÏit na odtoku ze ‰achty díl GA,
na pfiítoku do ‰achty zkrácenou hrdlovou troubu
GZ. Rozmûry tûchto trub ãiní 60 cm pro DN
150–300 nebo 75 cm pro DN > 300.
Zkrácené trouby GZ na pfiítoku a GA na odtoku vy-
tváfiejí kloubové spojení pro pfiípadn˘ pokles (se-
dání) ‰achty nebo potrubí. Tento pokles mÛÏe b˘t zpÛ-
soben opakovan˘m dopravním zatíÏením pÛsobícím
na ‰achtu ve vozovce, zatímco toto dopravní zatíÏení
pÛsobící na troubu v zemi se jiÏ prakticky nevyskytuje. Pfiípady moÏného pohybu ‰achty nebo potrubí bez pouÏití

zkrácen˘ch trub GA a GZ

Napojení ‰achty na kameninové potrubí pomocí ‰achto-
v˘ch vloÏek GM a zkrácen˘ch trub GZ a GA

Kameninová deska

Îlab

DráÏìany – Nûmecko
DN 400 - GA a GZ kusy dl. 75 cm pro pref. ‰achtu

Svratka – okres Îìár nad Sázavou
Komplikovaná montáÏ ‰achty mezi kameninové 
potrubí DN 800 a DN 700 bez GA kusu

Ledeã nad Sázavou – okres HavlíãkÛv Brod
DN 400 - GE kusy dl. 25 cm pro monolitickou ‰achtu

Holandsko 
DN 1000, GA kus dl. 75 cm
„NaráÏení“ ‰achty na kameninové potrubí – odtok 
ze ‰achty

Trouby hrdlové
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4 Trouby bezhrdlové
4.1 Trouby Relining s osazenou spojovací manÏetou

Kameninová trouba Relining je vyrobena z hrdlové trouby se zv˘‰enou únosností, kdy je hrdlo odfiíznuto a oba
konce trouby ofrézovány a opatfieny jednoduchou spojovací manÏetou. Díky ofrézování je délka trouby 1,98 m.
Trouby jsou urãeny do chrániãek, kolektorÛ, eventuelnû tam, kde je nutno provést velice zúÏen˘ otevfien˘ v˘kop.

Zasouvání trub pomocí objímek do zdvojené ocelové
chrániãky DN 600 a DN 800

Brémy – Nûmecko
DN 800 v zúÏeném v˘kopu v centru mûsta (ukládání
pouze do ‰tp. loÏe)

Hor‰ovsk˘ T̆ n – okres DomaÏlice
DN 400 – dl. 1,98 m pod dráhou âSD v délce 26 m

PrÛbûh zasouvání

Trouby bezhrdlové

Ústí nad Labem
DN 600 pfiíklad zasouvání

Pfiíklad pouÏití Raci objímek pro zasouvání
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4.2 Trouby CreaDig – pro raÏení s osazenou speciální spojovací manÏetou
a) DN 150 – dl. 0,5 aÏ 1,0 m – spoj, polypropylenová manÏeta zesílená sklenûn˘mi vlákny
b) DN 200–500 – dl. 1,0 nebo 2,0 m – spoj V4A-typ 1, manÏeta z u‰lechtilé oceli
c) DN 600–1400 – dl. 2,0 m – spoj V4A-typ 2, manÏeta z u‰lechtilé oceli + rozná‰ecí prstenec EDÜ

Jedná se o kameninové trouby, jejichÏ hlavní pfiedností je schopnost pfiená‰et obrovské tlaãné síly v podélném smûru.
Tomuto je pfiizpÛsobena zejména síla stûny (témûfi dvojnásobná neÏ u trub hrdlov˘ch) a ve v˘robním závodû jiÏ osa-
zená tûsnící manÏeta. Oboustranné glazování sniÏuje tfiecí síly na vnûj‰ím plá‰ti trub. Tyto trouby mohou b˘t navíc
ve v˘robním závodû opatfieny tzv. bentonitov˘mi otvory pro sníÏení plá‰Èového tfiení pfii prÛchodu zeminou.

DN 1000 – dl. 2,0 m, váha 1790 kg
Na druhé stranû trouby je zabudované dvojité pryÏové
tûsnûní a ocelov˘ rozná‰ecí prstenec EDÜ, kter˘ zvût-
‰uje tlaãné síly a délky protlaãovan˘ch úsekÛ (100-200)

Jaromûfiice nad Rokytnou – okres Tfiebíã
DN 500 – dl. 2,0 m, váha 590 kg
„Rozebraná“ sestava pro ‰nekovité vyná‰ení odtû-
Ïené zeminy

DN 1200 – dl. 2,0 m, váha 1984 kg
Na jedné stranû osazená manÏeta z u‰lechtilé oceli
V4A – typ 2 vãetnû dfievûného ochranného prstence, 
kter˘ zabraÀuje dosedání kameninov˘ch trub na sebe

Praha – Vypich
DN 300 – dl. 1,0 m, váha 125 kg
Pouze na jedné stranû osazena manÏeta z u‰lechtilé
oceli, V4A – typ 1 vãetnû gumového tûsnûní, druhá
strana trouby je pouze ofrézovaná. „Pfiipravená“ se-
stava pro ‰nekovité vyná‰ení odtûÏené zeminy

Tyto trouby jsou urãeny pfiedev‰ím pro fiízenou mikrotuneláÏ, kterou zaãala v roce 1993 poprvé u nás provádût
firma âermák a Hrachovec.
V souãasné dobû fiízené protlaãování kameninov˘ch trub (mikrotuneláÏ) dále zaji‰Èují firmy TCHAS, divize Ingstav
Ostrava, SUBTERRA a.s. Praha, MT a.s, mikrotunelování Prostûjov, Stavoreal spol. s r.o. Brno, Michlovsk˘ – pro-
tlaky a.s. Zlín, OHL ÎS Brno aj.

Trouby bezhrdlové



Karviná
DN 1400 - 76 m, realizovala v r. 2008 firma Sub-
terra a.s. Praha za pouÏití japonsk˘ch strojÛ ISEKI
( hydrov˘plach odtûÏované zeminy)

Ostrava – Stará Bûlá
RaÏba DN 800 v 11,5 m hloubce v délce 105 m s
pfiesností 1 cm ve 0,4% spádu - Subterra a.s.

Jaromûfiice nad Rokytnou – okres Tfiebíã
DN 500 – cca 50 m pod potokem Rokytka 
(mikrotunelování pomocí tûÏních ‰nekÛ), provedla
firma MT a.s. Prostûjov v r. 2005

PlzeÀ – Radãice
DN 600 – 180 m, realizovala v r. 2008 firma Michlov-
sk˘ - Protlaky a.s. za pouÏití japonsk˘ch strojÛ ISEKI
raÏba probíhala pod hladinou spodní vody

Ostrava – Stará Bûlá
„probití se“ razicího stroje do cílové ‰achty vãetnû ná-
sledujícího protlaãení kameninov˘ch trub DN 800

Ostrava – Stará Bûlá
Razicí stroj ISEKI s v˘plachem odtûÏované zeminy
stfiedem protlaãovacích trub do startovací jámy 
(mikortunelování pomocí hydrov˘plachu)

14

Trouby bezhrdlové
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5 Neúnosné pÛdy, podzemní ‰toly

PlzeÀ – dálnice D5
DN 400 – geotextilie chrání pfied neporu‰ením spodní
vodotûsnou folii v ochranném pásmu vodního zdroje

Praha – Modfiany
DN 400 – ukládání do raÏené ‰toly 
6 m pod povrchem

Praha – ·ermífiská ulice
DN 800 – ukládání do raÏené ‰toly
12 m pod povrchem

Francie
DN 600 – pfiechod pfies neúnosné ra‰elinové podloÏí,
stabilizace pomocí geotextilie, ukládání do ‰tp. loÏe

PlzeÀ – dálnice D5
DN 400 – obetonování potrubí pfied konstrukcí dálniãní
stavby na neúnosném podloÏí

Praha – Kunratice
DN 300 – ukládání do raÏené ‰toly
10 m pod povrchem

Atypická uloÏení kameninov˘ch trub
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6.1 Kanalizaãní ‰achty a odboãky
a) Vstupní DN 800-1200 mm
b) Kontrolní DN 300-400 mm

DN 400 - tzv. Ahrtalschacht

Zkou‰ka vodotûsnosti ‰ikmí˘ch odboãek dl. 0,5 m
DN 250/150

DN 400/150 - kolmé odboãky dl. 1,0 m

DN 800 - 1200 - velké kanalizaãní ‰achty

Monolitická ‰achta s vyuÏitím zkrácené trouby GZ
DN 300 - dl. 60 cm

DN 600/150 - kolmé odboãky dl. 75 cm

Doplnûní kanalizaãních fiadÛ
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6.2 Navrtávky trub - napojovací kameninov˘ element C DN 150 a DN 200

Vrtan˘ otvor pro DN 150=200–201 mm
DN 200=257–258 mm

Stavební firmy ãasto vrtají do DN 300
správnû od DN 400

Rozsah pouÏití:
kamenina od DN 400, beton od DN 300
délka dfiíku napojení: 40, 70, 100 a 200 mm

Dodateãné napojení kameninové pfiípojky DN 150
a DN 200

DotaÏení nasazené odboãky pomocí závitové tyãe

Napojovací kameninov˘ element C DN 150 vãetnû
montáÏní závitové ocelové tyãe.
vrtan˘ otvor 200–201 mm.

Doplnûní kanalizaãních fiadÛ
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6.3 Pfievleãné (opravné) manÏety

Praha – Staré zámecké schody
Nová bezhrdlá odboãka je vloÏena na pÛvodní kame-
ninov˘ fiad

1. Typ 2A pro DN 100–200, neli‰í-li oba spojovací
konce o více jak 8 mm, ‰ífika manÏety 100 mm

2. Typ 2B pro DN 100–800, neli‰í-li oba spojovací
konce o více jak 12 mm, ‰ífika manÏety 190 mm

3. Typ 2B pro DN 900–1400, ‰ífika manÏety 190 mm

Dodateãné vloÏení bezhrdlé odboãky

Berlín – Potsdammer Platz
Dodateãné vloÏení ‰achty na stávající kanalizaãní fiad
Kamenina probíhá i ve dnû ‰achty

Karviná - protlaãovací trouby CreaDig DN 1400
Oprava po‰kozené trouby pomocí ‰iroké manÏety
atypického provedení - 2 ks + vloÏení krátkého mezi-
kusu kemaninové trouby DN 1400

MoÏnost opravení jednotlivé kameninové trouby v jiÏ
zabudovaném kanalizaãním fiadu

Doplnûní kanalizaãních fiadÛ
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6.4 Ostatní pfiíklady z praxe

Kameninová trouba DN 200 – dl. 2,5 m vyrábûná tzv.
rychlov˘palem je glazovaná pouze uvnitfi

Správnû zabudované keramické trouby slouÏí bezpeãnû
stovky let (pozor pfii manipulaci, keramika je kfiehká)

P krouÏek nahrazuje nahrazuje originální tûsnûní na
konci zkracované trouby

Kameninové trouby dûrované DN 150 - 300
dl. 1,5 - 2,0 m s rÛzn˘m poãtem vsakovacích otvorÛ

Pozor na nesprávné skladování trub na stavbû

Uliãní v pusti BS - DN 300/100 (150) v˘‰ky 625 mm

Doplnûní kanalizaãních fiadÛ
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DN 1400 – Francie
Príklad pouÏití atypického v˘robku z kameniny 
v˘roba reaguje na zvlá‰tní poÏadavky investorÛ

DN 200 - Praha, Vladislavova ulice
Stavbu bezv˘kopovû provedla firma Hydrotechnik Praha
v r. 2009

DN 600 - Tfiebíã
Pfiepojování kanálu bez pfieru‰ení provozu, 
ukládání na bet. sedlo

DN 300 a DN 200 – CreaDig, Praha
Zasouvání bezhrdlov˘ch kameninov˘ch trub 
do ocelov˘ch chrániãek

DN 900 - Tábor
Ukládání kameninov˘ch trub do bfiehu LuÏnice
hrubozrn˘ drenáÏní ‰tûrk ve dnû, zbytek obetonován

Doplnûní kanalizaãních fiadÛ

DN 400 – Tábor-Chotoviny
Odvodnûní dálnice D3 ve vysokém násypu obetono
van˘mi kameninov˘mi troubami



DN 1400 – dl. 2,0 m, váha 2016 kg - pfiíklad pouÏití CreaDig trouby v otevfieném v˘kopu

DN 1000 – dl. 2,0 m, váha 1790 kg - pfiíklad pouÏití CreaDig trouby v otevfieném v˘kopu



Rozdûlení âeské republiky na oblasti podle obchodních zástupcÛ:

Obchodní oddûlení:

Husova ul. 21
370 05 âeské Budûjovice

Tel.: 387 981 303
Fax: 387 981 487

E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
www.keramo-kamenina.cz
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