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UPOZORNĚNÍ NA HAVARIJNÍ STAV 
 

 

 Během prací na opravách vodohospodářské infrastruktury v obci Prackovice nad Labem a 

Litochovice nad Labem v rámci projektu Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře - systému 

odvodu povrchových a podpovrchových vod byly odhaleny poruchy na kanalizačním systému, které 

svou povahou ohrožují zdraví a život lidí pohybujících se po komunikacích v místech poruch. Vznik 

poruch byl patrně způsoben převedením dešťových vod při výstavbě dálnice D8 pod její těleso tedy 

nad obce Prackovice a Litochovice, kde vniká do systému dešťové kanalizace. V některých stokách je 

průtok vody permanentní. V místech poruch si tento permanentní průtok našel cestu, mimo kanalizaci 

to znamená, že exfiltroval do okolního terénu, kde postupně vymílal obsypy a zásypy a opět infiltroval 

do kanalizace. Výsledkem jsou velké kaverny pod komunikací, zborcené zdivo a zastropení původních 

stok a chybějící dna kde voda mizí neznámo kam. Nejhorší místa jsou uvedena v následujícím soupisu 

společně s fotografiemi. 

1. Stoka D Prackovice nad Labem pod silnicí úsek Š42 – x -  Š45 a úsek x -  Š43 - Š45 

 

    
Podemleté zdivo a místy zborcený strop                                                                         Volné potrubí  

         
Kaverna pod potrubím                                                                           Kaverna nad potrubím 

Nebezpečí propadu vozovky. Doporučujeme okamžitou sanaci úseků nebo omezení provozu 

na komunikaci. 

 

2. Stoka B Litochovice nad Labem úsek Š21 – Š23 

 

Tento úsek je z větší části součást původního odvodnění obce. Provedení zděná stoka 

z lomového kamene. Stoka je zalomena v tomto úseku do pravého úhle s absencí revizní šachty 

ve zlomu. Horní část úseku je ve stavu totální destrukce. Stoka je zanešená z 50 %. Stěny jsou 

z části rozvalené. Na stropě jsou patrny chybějící části zastropení. Stoku nelze čistit. 



                                          PATOK a.s. 
                                                                                                     U Porcelánky 2903, Louny 440 01 
                                                                                                                            IČ: 27356248, DIČ: CZ27356248, Tel: 777 289 323 

 
 

Na okrajích komunikace jsou již nyní patrné 

poklesy terénu a je jen otázkou času kdy dojde 

k úplnému propadu vozovky. Nebezpečí propadu 

vozovky. Doporučujeme okamžitou sanaci úseků 

nebo omezení provozu na komunikaci. 

 

 

 

 

 

 

3. Stoka B2 Litochovice nad Labem úsek x – Š22 

  
Chybějící dno a stěny – exfiltrace 

 

Vzhledem k absenci uklidňovacích šachet a velkému spádu potrubí může dojít při jakémkoli dešti, kdy 

dojde k vyššímu průtoku vod, dojít díky vysoké hodnotě rychlosti proudících vod k úplné destrukci a 

vymletí komunikace. Stoka vede v celé délce pod krajnicí komunikace v majetku SÚS Ústeckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lounech 14. 10. 2019                                                                             Petr Vokálek 

    Autorizovaný technik pozemní stavby ČKAIT 0401704 



SESUV NA D8 
(2013)

ODVODNĚNÍ SESUVU 
(ŘSD) (není dosud 

realizováno, pouze projekt)

KAVERNA 2  (Litochovice 
- v místě vstupu vod ze 
sesuvu pod zem)

2

1 KAVERNA 1  (Prackovice  
- v místě průchodu vod ze 
stabilizačních opatření)

STABILIZAČNÍ 
OPATŘENÍ NA D8 
(štěrkové stěny)

ŠTĚRKOVÉ STĚNY (ŘSD)  
(realizováno, bez projednání v rámci 
havarijních opatření)


