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svolává
Valnou hromadu CzSTT
která se bude konat v úterý  

17. dubna 2012 
v zasedací místnosti budovy SUBTERRA a.s. , 
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.

Jednání začíná v 10.00 hodin. 

Účast členů CzSTT je důležitá, na programu 
jsou volby nového předsednictva CzSTT na 
další 3 roky

 

Předsednictvo České společnosti 
pro bezvýkopové technologie

NO-DIG 2012 SAO PAULO

12. - 14. listopad 2012
Pavilon E Expo - Expo Transamérica Sao Paulo - SP

Témata 30. Mezinárodní NO-DIG 2012 Sao Paulo 
• Instalace potrubí technologií horizontálního řízeného vrtání
• Technologie dílčí obnovy/rehabilitace a úplné obnovy inženýrských sítí formou spřa-

žené výměny potrubí)
• Výměny potrubí vibračním či hydraulickým trháním
• Analytické postupy zjišťování geotechnických podmínek a stavu inženýrských sítí pod 

povrchem terénu 
• Průzkum a kontrola zemin
• Technologie mikrotunelingu/technologie s užitím plně mechanizovaného razícího 

štítu, technologie prostého štítování/protlačování a technologie GBM v projektech 
gravitační kanalizace

• Management správy infrastrukturního majetku
• Management lokalizace a redukce netěsností ve vodovodních sítích
• Redukce nákladů a environmentálních dopadů prací prováděných pod úrovní terénu
• Bezpečnost práce, její legislativní regulace a praktické zajištění  
• Nové/inovativní uplatnění bezvýkopových technologií 
• Program veřejných investičních infrastrukturních projektů s využitím NO-DIG technologií

NO-DIG SHOW 2012
Je považován za největší NO DIG veletrh světa.

Výstava společně s mezinárodní konferencí 
ISTT. Bude uspořádána v Brazílii, poprvé v la-
tinské Americe.

Okolo 100  národních a mezinárodních vysta-
vovatelů bude předvádět svoje inovace výrob-
ků a služeb.

Přidejte se k nám na největší akci z oblasti 
bezvýkopových technologií ve světě.

Informace o stáncích a sponzorství:

ABRATT - Secretariat: secretaria @abratt.org.br 
+55 11 38/22 2084

 ANOTAce PřeDNášky zasílejte do  20.  dubna 2012

program valné hromady czstt:
 1. Uvítání členů czstt
 2. volba komise pro usnesení
 3. Zpráva o činnosti czstt za uplynulé období
	 4.	 Předání	odměn	vítězům	studentské	soutěže
 5. Zpráva o hospodaření za minulý rok 
  a zpráva revizní  komise
 6. volby nového předsednictva
 7. přestávka – občerstvení
 8. vyhlášení výsledků voleb
 9. schválení plánu činnosti czstt  na rok 2012
 10. schválení  finančního plánu na rok 2012
 11. informace o stavu členské základny
  12. Závěrečná zpráva o výsledku voleb a usnesení vh
 13. diskuse
 14. schválení usnesení a závěr
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Na jiném místě v tomto čísle naleznete 
polemiku k italským aktivitám na poli pro-
titeroristické ochrany inženýrských sítí. 
Názory z naší praxe jsou k těmto aktivi-
tám dosti skeptické, nicméně je faktem, 
že tyto aktivity běží dál. CzSTT je bude 
podporovat poskytováním statistických 
údajů i – budou-li někoho zajímat – od-
bornými názory, které nepochybně bu-

dou rovněž spíše skeptické. Ale od toho 
je odborná diskuse, aby přinášela různé 
názory, i protichůdné. 
V ISTT již vypukly přípravy na letošní 
celosvětovou konferenci NO DIG, 
která bude, jak známo, v brazilském 
Sao Paolu. Bude to pro všechny velká 
neznámá, protože ISTT zavítá s tímto 
programem do Jižní Ameriky poprvé 
ve své historii. Určitě to ale není žádná 
náhoda. Brazílie – i Jižní Amerika 
obecně – je země nesmírně zajímavá 
pro obchodní příležitosti. I pro naše 
firmy se stojí za to zamyslet nad tím, jak 
tento rostoucí potenciál využít. Účast 
na konferenci letos v listopadu tak může 

Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a.s.

CO NOvéHO v ESC IStt? 

Sao Paulo

po dvaceti letech, poměrně stálého růstu ve stavebnictví, zna-
menaly roky 2010 a 2011 změnu trendu. Příčiny jsou známé - 
reálná krize finančního systému v České republice i v okolních 
státech, jejímž důsledkem bylo snížení míry investic ve veřejné 
sféře i u privátních investorů.

V reakci na tento současný ekonomický vývoj u nás i ve světě pro-
chází naše společnost, která v roce 2012 slaví 60 let své exis-
tence, procesem široké restrukturalizace. Ta rovněž reaguje na 
reorganizaci celého koncernu OHL, během které byla národní 
španělská společnost včleněna do OHL International. Naše spo-
lečnost je zařazena do skupiny, která zodpovídá za Evropu (s vý-
jimkou Španělska) a země bývalého Sovětského svazu. Sama 
OHL ŽS, a.s. má na starosti Českou republiku, Slovensko a Ma-
ďarsko, Polsko, Ruskou federaci, Kavkaz a střední Asii a Balkán. 

Největší růst zásoby práce jsme v posledním roce zazname-
nali v Ruské federaci, kde se nám podařilo dosáhnout uza-
vření smlouvy na výstavbu železnice „Obskaja – Salechard 
– Nadym“ včetně mostu přes řeku OB, dále na Slovensku, 
v Polsku a v balkánských zemích. Jako součást skupiny OHL 
pak budeme participovat na dvou světově významných pro-
jektech – na saúdskoarabském projektu vysokorychlostní 
železnice Mekka – Medina a na projektu Marmaray, který 
propojí dosud oddělené části istanbulského metra a želez-
niční sítě na evropské a asijské straně prostřednictvím tunelu 
vedeného pod Bosporskou úžinou.
Bezvýkopovými technologiemi a činnostmi prováděnými hor-
nickým způsobem se samozřejmě budeme zabývat i po rest-
rukturalizaci. V posledních 5 letech jsme investovali značné 
finanční prostředky do nového technického vybavení pro bez-
výkopovou pokládku inženýrských sítí, největší objem z nich 
do technologie horizontálně řízeného vrtání. V roce 2007 byla 

VáŽeNí ČTeNářI, 
pořízena vrtná souprava Grun-
dodrill 15X a o rok později vrt-
ná souprava Grundodrill 25N.

Díky kvalitní vlastní technolo-
gii a zkušenostem svých za-
městnanců mohla OHL ŽS, 
a.s. realizovat velkoprofilové 
tunely, klasicky ražené štoly 
a kolektory, štoly ražené po-
mocí zeminových štítů, kopa-
né i mechanizované protlaky, 
horizontálně řízené vrtání 
a další specializované práce, 
včetně souvisejícího servi-
su. Většina těchto činností je 
dozorována příslušnými báň-
skými úřady. V oboru mik-
rotuneláží bylo za poslední 
4 roky celkem zrealizováno 74 km různých druhů protlaků, 
z toho v roce 2011 šlo o 14,5 km řízených protlaků. Převážně 
se jednalo o vodovody, tlakové kanalizace, chráničky kabe-
lových tras a propustky různých průměrů od DN 63 až po 
DN 800. V tomto vydání časopisu NO-DIG jsou zveřejněny 
informace o stavbách, které byly naší společností realizovány 
pomocí bezvýkopových technologií v nedávné minulosti.

Dovolte mi, abych popřál Vám všem pevné zdraví a hodně 
pracovních úspěchů. Oboru podzemních staveb, který se 
jako celé stavebnictví nachází v nelehké situaci, pak přeji 
více zakázek. Věřím, že v blízké budoucnosti se budeme 
moci setkávat při realizaci mnoha zajímavých projektů, jak na 
povrchu, tak i v podzemí. 

být dobrým začátkem. V té souvislosti 
stojí za to i v této rubrice připomenout, 
že čas na dodání případných příspěvků 
do sborníku je právě teď. 

K. Franczyk 

Ing. Michal Štefl
předseda představenstva 

a generální ředitel OHL ŽS, a.s.
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ZíSKEJtE mEZINárODNí uZNáNí DíKy CENám IStt 
NO-DIG ZA ROK 2012

Přijímají se přihlášky na každoroční udílení cen No-Dig 
za rok 2012, konané na mezinárodní konferenci No-Dig 
ve dnech 12.-14. listopadu 2012 v brazilském Sao Paulu.

Podávání přihlášek končí 31. srpna 2012.
Přihlášky se týkají prací dokončených v roce 2011 a musí mít 
písemnou podporu příslušné přidružené společnosti. Přihlášky 
podávané nečleny ISTT, kteří nejsou členy některé přidružené 
národní společnosti, jsou tohoto požadavku zproštěny.
Přihlášky musí být v angličtině a měly by být vypracovány podle 
následujících kritérií a o maximálním počtu 1.000 slov doprováze-
ných vhodnými ilustracemi v Microsoft Wordu. Ilustrace by měly 
být vloženy do textu (jeden soubor na přihlášku).

Níže uvedené čtyři kategorie přicházejí v úvahu pro udě-
lení cen, přičemž v určitém roce nemusí být uděleny 
ceny ve všech kategoriích:

• akademický výzkum nebo podpora školení či kursu
• dokončený bezvýkopový projekt
• uvedení nového stroje, nástroje, materiálu, systému nebo pra-

covního postupu
• článek studenta či mladého profesionála – členové řádně zapsa-

ní na vysoké škole nebo universitě, nebo trávící alespoň polovinu 
svého času akademickou činností.

ISTT si klade za cíl propagovat vědeckou disciplínu i praxi bezvý-
kopových technologií a tyto ceny jsou jednou z cest ke zvýšení 
postavení a prestiže společnosti i nositelů jejich cen.

Všichni nositelé cen budou:

• představeni na konferenci a obdrží cenu
• prezentováni v článku v časopise Trenchless International
• zapsáni na čestný seznam nositelů cen ISTT zveřejněný na we-

bových stránkách ISTT 
• oprávněni používat logo ISTT na propagačním materiálu vztahu-

jícím se k oceněné činnosti či jejich držitelům Kromě toho může 
být držiteli poskytnuta příležitost, aby na konferenci stručně pre-
zentoval činnost, jež získala cenu (pokud to bude z časových 
a programových důvodů možné).

Nositel studentské ceny obdrží malou finanční odměnu a omeze-
ný příspěvek na cestu, aby se mohl zúčastnit konference.

Kritéria pro výběr ocenění jsou tato:

• Představuje přihláška příspěvek k celosvětovému pokroku bez-
výkopových technologií?

• Představuje přihláška příspěvek k ochraně životního prostředí a / 
nebo snížení společenských nákladů?

• Jsou tyto výše uvedené přínosy zjevné z přihlášky?
• Je přihlášené dílo novátorské, důmyslné, elegantní či neotřelé?
• Je přihlášené dílo komerčně a ekonomicky použitelné?
• Bude mít ocenění dopad na sdělovací prostředky, na ty, kdo roz-

hodují, a na širokou veřejnost?
• Zapůsobí ocenění na členy ISTT?
• Byla přihláška dobře vysvětlena a prezentována?

Uchazeči v kategoriích Bezvýkopový projekt a Nové stroje by 
měli předvést praktické použití nebo rozvoj bezvýkopových 
systémů či zařízení při budování či obnově podzemní infrastruk-
tury. Například se mohou přihlášky zaměřit na tyto úspěchy:

• zvýšení hospodárnosti a konkurenceschopnosti bezvýkopových 
staveb 

• délka a rychlost ražby při výstavbě, výměně nebo obnově
• přesnost nebo rozsah výstavby
• použité materiály
• úspěšné zvládnutí původních podmínek
• zvýšení přijatelnosti pro zadavatele, obsluha a / nebo životní pro-

středí
• detekce, záznam a mapování podzemních překážek, jak přiroze-

ných tak vzniklých v důsledku lidské činnosti
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci jak pracovníků, tak i veřejnosti
• záležitosti týkající se školení v oblasti bezvýkopových prací
• výzkum v kterékoli oblasti vztahující se k podzemním pracím či 

podzemním sítím

Veškeré přihlášky posílejte ISTT na adresu info@istt.com
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamy a pro otevření 
musí být umožněn JavaScript. 

(Překlad ze Zpravodaje Trenchless International 1/2012)

A VíTěZKOu ...
Letošní vyhlášení vítěze národní student-
ské NO DIG Award v rámci CzSTT přines-
lo radost do Ostravy. Vítězkou se stala 
Veronika Onderková, studentka geo-
techniky z VŠB FAST. Její práce „mode-
lování technologie“ „pipe roofing“ pro 
sanaci tunelu Jablunkov byla od počátku 
favorizována (mimo jiné pro atraktivnost 
námětu, ale i z důvodu velmi pečlivého 
formálního provedení) a po vyhodnocení 
posudků hodnotitelů skutečně se sluš-
nou převahou zvítězila.

Její práce se věnuje tématu velmi aktuál-
nímu až výbušnému, kterým je sanace 
havarovaného tunelu Jablunkov. Navíc se 
zabývá využitím nestandardní technologie, 
kterou je metoda mikrotunelování po obvo-
du raženého díla, tedy tzv. „pipe roofing“. 
To vše přispívá k atraktivitě práce a autor-

ka i její vedoucí – prof. Aldorf – museli po-
čítat s tím, že tato práce se může reálně 
dostat do rukou i případným investorům, 
projektantům či zhotovitelům na této kon-
k-rétní stavbě a může se stát předmětem 
úvah o dalším směřování výstavby.
Nutno říci, že autorka se s danou situa-
cí vypořádala velmi dobře. Podrobně se 
seznámila s problematikou a vstupními 
informacemi, které zpracovala pečlivě 
a věcně. Hodně prostoru věnovala vý-
sledkům IG průzkumu, který je pro po-
chopení situace naprosto klíčový.  Vlast-
ní modelování pipe roofingu, které tvoří 
jádro práce, bylo provedeno pečlivě 
a závěry jsou přehledně presentovány 
v tabulkách a grafech. Modelování to-
hoto velmi komplikovaného případu bylo 
samozřejmě postiženo určitým zjedno-
dušením, pramenícím zejména – ale ne 

jenom – z 2D modelu. I přesto jsou zá-
věry diplomové práce velmi vypovídající 
a pro praxi použitelné a přínosné. Což 
říkám i jako zástupce firmy, která tuto 
stavbu realizuje.
A ještě jedna malá poznámka na závěr: 
Loňský rok byl pro Veroniku úspěšný 
i z osobního pohledu. Kromě toho, že 
začala pracovat v zajímavé pozici u firmy 
Metrostav v Ostravě, tak také proto, že 
se v září loňského roku vdala. Takže si 
přejme, aby byla úspěšná i v roce letoš-
ním, kdy nás bude její práce reprezento-
vat na mezinárodní konferenci NO DIG 
v Sao Paolu. Tam by už ovšem jela jako 
paní inženýrka Veronika Onderková.
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Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 
katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Opět po roce je tu chvíle, kdy vás informujeme o průběhu a výs-
ledcích této naší soutěže (2010/2011). Tato soutěž nikterak 
nezevšedněla, stále zůstává zajímavou a prospěšnou aktivi-
tou CzSTT ve smyslu: chceme motivovat a podpořit mladé 
adepty inženýrství ke vstupu do oboru BT, chceme i touto 
formou usilovat o zviditelnění BT v prostředí technických vy-
sokých škol, chceme naše studenty přiblížit k našim firemním 
členům CzSTT – nositelům BT, chceme prezentovat možnos-
ti širší aplikace BT v prostředí ČR, chceme ve zpětné vazbě 
získat náměty od talentovaných studentů k zamyšlení se „jak 
to vidí oni bez zátěže praxí“, jaké vidí možnosti další progrese 
a dalšího vývoje BT.
Soutěžní kolo 2010/2011 proběhlo dle již tříletých zkušeností 
se sjednocením se soutěžím systémem ISTT a do soutěže se 
zařazují práce bakalářské diplomové práce a práce studentů-
doktorandů, které mají podobu písemných prací ke státní dok-
torské zkoušce.
Nutno konstatovat, že naše studentské práce se umisťují často 
na vítězných místech v mezinárodní soutěži NO-DIG AWARD 
(kategorie „Student or young professional paper“).
Připomeňme si jednotlivé vítěze a alespoň názvy jejich pra-
cí. První ročník vyhrál Ing. Tomáš Kubát s diplomovou prací 
„ekologické hodnocení BT na příkladu sanace přivádě-
cích vodovodních řadů VSJČ“. V roce 2006 se umístil jako 
první Ing. Jiří Granilla s diplomovou prací „vyhodnocení ko-
lektorizace centrální části hlavního města Prahy“. V roce 
2007 získala první místo za svoji písemnou práci ke státní 
doktorské zkoušce Ing. Lucie Nenadálová za práci „Ekolo-
gické parametry BT jsou ty, které je staví před ostatní“. 
V loňském roce byla vítězkou Ing. Zuzana Hálová s diplomo-
vou prací „Studie koncepce řešení inženýrských sítí Plzně 
- Jižní město“.
Soutěže CzSTT o nejlepší studentskou práci se v akademic-
kém období  2010/2011 zúčastnilo pouze 10 prací ze čtyř vy-
sokých škol Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební 
VUT v Brně, Fakulty stavební VŠB v Ostravě a Fakulty životního 
prostředí ČZU v Praze. 

Soutěže se zúčastnila jedna práce studenta k doktorské 
zkoušce, šest diplomových prací a čtyři bakalářské práce.

Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení: 
Ing. S. Drábek, Doc. Ing. P. Šrytr, CSc., Doc. Ing. P. Svobo-
da,CSc., Ing. Š. Moučka,  Ing. J. Sochůrek,  Ing. M. Synáč-
ková, CSc. a  Doc. Ing. I. Čiháková. Rozhodl součet pořadí 
od jednotlivých porotců. Porota dne 20. 11. 2011 rozhodla 
o výsledném pořadí soutěžních prací, předsednictvo CzSTT 
pak 11. 12. 2011  beze změn toto pořadí schválilo a lze jej tedy 
i nyní oficiálně vyhlásit a prezentovat:

1. místo získala Ing. Veronika Onderková za práci 
„Modelování technologie „pipe roofing“ pro sanaci tunelu 
Jablunkov

2. místo získala Ing. Michaela Hloušová za práci 
„Hodnocení bezvýkopových technologií ukládání inže-
nýrských sítí z ekologického hlediska na příkladu sanace 
kanalizace v centru Mělníka“

3.  místo získal Ing. Petr Cupal za práci 
„Rekonstrukce stok za použití bezvýkopových technologií“

V další části tohoto příspěvku uvádíme stručnou anotaci jed-
notlivých soutěžních prací (v abecedním pořadí jednotlivých 
autorů.

Ing. Cupal Petr 
„Rekonstrukce stok za použití bezvýkopových technologií“ 
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc.) 

Tématem diplomové práce bylo použití bezvýkopových tech-
nologií na rekonstrukci stok. Práce se zabývá charakterem 
splaškových odpadních vod a jejich vlivy na životní prostředí, 
příčinami a důsledky poruch stok, technologiemi a použitím 
bezvýkopových technologií.
Hlavní část porovnává obvyklé reálné případy rekonstrukce 
stok prováděné klasickým způsobem ve výkopu s rekonstrukcí 
za použití bezvýkopových technologií a z nich vyplývající příno-
sy pro životní prostředí. 

ing. Fric Jiří 
„Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku“ 
(vedoucí práce: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)

Tématem této diplomové práce je sanace stokové sítě vyb-
raného urbanizovaného celku. Cílem bylo vypracovat sa-
nační plán pro zájmové území obce Pohoří. Jsou seřazeny 
a popsány jednotlivé činnosti v pořadí, jak na sebe navazují 
jednotlivé činnosti v praxi během provádění sanace. Práce 
vychází z podkladů poskytnutých společností Vodovody 
a kanalizace Hradec Králové, a.s. Zabývá se zpracováním 
podkladů, jejich vyhodnocením a vypracováním sanačního 
plánu. Součástí je i hydraulický model stokové sítě, který 
slouží jako další posuzovací hledisko. Dále jsou pak výsled-
ky vyhodnocení využity k naplánování sanačních opatření 
z hlediska krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého 
plánu sanace. 

Ing. Hloušová Michaela 
„Hodnocení bezvýkopových technologií ukládání inženýr-
ských sítí z ekologického hlediska na příkladu sanace ka-
nalizace v centru Mělníka“ 
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc.)

Tato diplomová práce hodnotí bezvýkopové technologie 
z ekologického hlediska a je rozdělena do dvou částí. V prv-
ní části jsou rozděleny bezvýkopové technologie a následně 
zhodnoceny s výkopovými metodami dle Fullerovy metody. 
Toto hodnocení se bude týkat teoretických situací vzniklých 
při sanaci, nebo výstavbě kanalizace. Jednotlivá kritéria jsou 
zde podrobně popsána. 

VyHODNOCeNí SOuTěŽe CzStt O NEJLEPŠí 
StuDENSKOu PráCI v aKaDEmICKém rOCE 2010/2011 

Z ČINNOStI CzSTT / NeWS FROM CzStt
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Ve druhé části této práce bylo provedeno zhodnocení z ekologické-
ho hlediska konkrétního případu sanace kanalizace. Nejdříve budou 
zhodnoceny bezvýkopové a výkopových technologie v úzké a širo-
ké ulici. Následně zhodnocena reálná sanace kanalizace v centru 
Mělníka. Toto hodnocení bylo provedeno na výkopové technologii 
a bezvýkopové technologii, která zde byla v tomto případě použita. 

Bc. Horák Ondřej 
„Metody průzkumu a renovace stokových sítí“ 
(vedoucí práce: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)
V bakalářské práci je řešena problematika renovace stokových 
sítí a kanalizačních přípojek. První část této práce se zabývala 
metodami pro průzkum stokových sítí a kanalizačních přípojek. 
Druhá část jejich klasifikací podle kódovacího systému ČSN EN 
13508-2 a technickým vyhodnocením jejich stavu. Třetí část byla 
zaměřena na bezvýkopové metody renovace stokových sítí a ka-
nalizačních přípojek. Mezi uvedené zde patří utěsňovací metody 
Sanipor, BCG Kanal. Dále jsou zde uvedeny vystýlací metody 
CLOSE-fit, RELINING, SWAGELINING, OMEGA liner. Vystýlací 
nástřikové CORROPIPE, dále vystýlací rukávcové KAWO, UV-li-
ner a jako poslední je zde zmíněn příklad metody na místě zhoto-
vované sanace pod názvem SPR. Poslední částí je věnována pří-
padové studii, která je zaměřena na aplikaci poznatků získaných 
během této práce na vybraný úsek sanované stokové sítě.

Bc. Janča Štěpán 
„Metody průzkumu a renovace vodovodních sítí“ 
(vedoucí práce: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)

Cílem této bakalářské práce bylo shrnutí poznatků v oblasti 
průzkumu a renovace vodovodních sítí a následný návrh a apli-
kace jedné z metod v případové studii. V první části práce je 
zpracována formou rešerše problematika průzkumu a násled-
ných metod renovace vodovodní sítě. 
V druhé části práce je zpracována případová studie průzku-
mu a návrhu renovace vodovodní sítě v obci Křižanov. Jedna-
lo se o ocelové potrubí DN 150, na kterém byly kamerovým 
průzkumem firmy Wombat nalezeny dvě lokální poruchy. Po 
vyhodnocení průzkumu bylo konstatováno, že potrubí je sil-
ně napadeno korozí a má předpokládanou životnost 10 let. 
Z těchto důvodu byla navržena renovace pomocí zatažení 
rukávce, která dokáže přemostit vzniklé poruchy. 
Diplomová práce řeší variantní návrh odvádění splaškových 
vod z místních částí Třemblaty, Lensedly, Ondřejov a Turkovi-
ce. V první variantě „centralizovaně“, ve třetí bude mít každá 
místní část svoji ČOV a druhá bude mít jako mezistupeň se dvě-
ma ČOV. Protože stoka a někde i výtlaky podchází pod kory-
tem vodního toku a pod komunikacemi, bylo navrženo použití 
bezvýkopových technologií pro tyto případy.

Z ČINNOStI CzSTT / NeWS FROM CzStt

Provádění prací bez přerušení provozu stoky (Bc. Horák Ondřej)

Ing. Matějka Petr 
„Sdružené trasy inženýrských sítí jsou perspektivní 
(hodnotová analýza)“
Jeho práce byla publikována v časopise NODIG číslo 1/2011.

Bc. Mičková Martina
„Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Lipina“ 
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc.)

Předmětem bakalářské práce s názvem „Studie odvádění 
a čištění odpadních vod obce Lipina“ bylo variantní řešení od-
vádění a čištění splaškových vod z obce Lipina. V práci bylo 
provedeno variantní řešení možného odvádění splaškových 
vod veřejnou kanalizací s návrhem čistírny odpadních vod do 
500 EO s výpočtem ekonomického posouzení obou variant. 
Protože stoka podchází pod korytem vodního toku, byl navržen 
protlak a rozebrány metody využití bezvýkopových technologií 
pro konkrétní případ.

Ing. Rechtoris Tomáš 
„Územní studie průmyslové zóny Ostrava – Svinov“
(vedoucí práce: Ing. Karel Malík)

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit možnosti využití zadané 
lokality v Ostravě - Svinově a ve variantách navrhnout optimální 
a komplexní řešení průmyslové zóny, které bude respektovat 
podstatné územní limity. Jádrem diplomové práce jsou dva 
urbanistické návrhy průmyslové zóny rozdělující lokalitu do tří 
funkčních celků. Varianty se odlišují jednak velikostí využité 
plochy, tak i návrhem protipovodňových opatření. Na základě 
celkového zhodnocení je vybrána jedna varianta pro podrobnější 
dopracování, která zahrnuje stanovení etapizace, návrh 
technické infrastruktury za použití kanálového provedení ukládání 
inženýrských sítí, návrh ploch zeleně a propočet nákladů. 

Ing. Onderková Veronika 
„modelování technologie“ 
„pipe roofing“ pro sanaci tunelu Jablunkov 
(vedoucí práce: Prof.Ing. Josef Aldorf,DrSc.)

Cílem diplomové práce bylo modelování a zhodnocení 
technologie pipe roofing pro sanaci tunelu Jablunkov a po-
rovnáním výstupů dvou možných variant navržené sanační 
technologie. Dále se práce zabývá popisem alternativních 

 

Průběh svislých posunů v okolí výrubu – ražba celého profilu 
(Ing. Veronika Onderková)
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STuDeNSKá SOuTěŽ O CeNu CzStt

Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro 
období akademického roku 2011/2012 a dále pro každý nás-
ledující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci 
(diplomovou práci, bakalářskou práci, písemnou práci ke státní 
doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, projektování, vý-
stavby, rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí 
s uplatněním bezvýkopových technologií (včetně zahrnutí oblasti 
výzkumu, geotechnického a dalšího průzkumu, inženýringu, uni-
fikace, technických podkladů, informační báze a koordinace).

Ceny: 1. cena 15.000,- Kč
 2. cena 8.000,- Kč
 3. cena 5.000,- Kč

Termín odevzdání práce: do 21. 9. 2012 
(na stavební fakultu ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6, Thákurova 7, 
Ing. M. Synáčkové, CSc.; e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)

Vyhodnocení soutěže: 
Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do 31. 10. 2012.

Formální náležitosti práce:

 Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutě-
žícího, adresa, obor studia a škola, jméno vedoucího prá-
ce, adresa)

 Stručný souhrn v angličtině
 Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
 Posudek vedoucího práce (1 A4)

Odborní garanti za jednotlivé školy:
-  Ing. Marcela Synáčková, CSc., České vysoké učení technické 

v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického 
inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4604, fax: 
22435 4607; synackova@fsv.cvu.cz

-  Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

- Ing. Karel Franczyk,Ph.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 
17. listopadu, 708 33  Ostrava, (adresa garanta: Subterra a.s., 
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, tel. 597464240, kfranczyk@
subterra.cz)

- Doc. Ing. Karel Vojtasik, CSc., Vysoká škola báňská Ostra-
va Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, L. Podéště 
1875/17, 708 33 Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního 
stavitelství, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 
59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz

- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava Kated-
ra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava 
- Poruba, tel.: 22430 4817, srytr@fsv.cvut.cz

-  Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické Brno, 
Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 
611 00  Brno, tel. 54114 7720, fax 54114 7728; tuhovcak.I@fce.
vutbr.cz

- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické 
v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb a katedra 
ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 
6, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz

-  Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, 
Fakulta životního prostředí, Katedra vodního hospodářství a en-
vironmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 
- Suchdol, tel. 22438 2660; synackova@fzp.czu.cz

-  Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Vysoké učení technické Brno, 
Fakulta stavební, Ústav geotechniky,  Veveří 95, 662 37 Brno, 
tel. 54114 7239, horak.vl@fce.vutbr.cz, Ing. Igor Fryč; igor.fryc@
eiffage.cz

Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 
katedra zdravotního a ekologického inženýrství

způsobů sanačních opatření, zhodnocení výsledků inže-
nýrsko-geologického průzkumu provedeného po havárii 
a možnostem samotné technologie pipe roofing. Modelo-
vání bylo realizováno ve 2D programu Plaxis V8, který pra-
cuje na základě metody konečných prvků. Výstupy získané 
z programu Plaxis jsou porovnány v závěru diplomové prá-
ce, kde jsou rovněž uvedena doporučení pro technologii 
pipe roofing.

Bc. Žďára Jan 
„Metody pro bezvýkopovou výstavbu stokových sítí“ 
(vedoucí práce: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)

Bakalářká práce popisuje metody pro bezvýkopovou vý-
stavbu stokových sítí. V práce jsou uvedeny základní pojmy, 
rozdělení bezvýkopových metod výstavby, řízené metody 
bez obsluhy na čelbě, pracovní šachty, mezitlačné stanice, 
výpočet protlačovací síly a přehled trub z různých materiálů 
používaných pro bezvýkopové technologie výstavby. Hlavní 
část je věnována studii návrhu bezvýkopové výstavby stoky 
ve městě Polička.

Průběh svislých posunů v prim. ostění – ražba celého profilu 
(Ing. Veronika Onderková)
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26. ROHRLeITuNGSFORuM  V OLDeNBuRGu 9. - 10. 2. 2012 
V NIČeM NeZAOSTALO ZA TíM LOňSKýM, JuBILeJNíM!

Do Oldenburgu na letošní 26. Fórum 
jsme směřovali s velikým očekáváním. 
Jednak proto, že již samotné téma „Po-
trubní vedení a sítě v podmínkách kon-
cepčních změn zásobování energiemi“ 
signalizovalo snahu organizátorů aktuál-
ně zareagovat na pro nás překvapivé roz-
hodnutí SRN vzdát se jaderné energeti-
ky, tj. postupně zrušit své existující  ja-
derné elektrárny a nové nestavět, a dále 
proto, že zde hrála roli i naše zvědavost, 
jak dalece to je či vůbec může být tech-
nicky i ekonomicky reálně zvládnutelné? 
Vlastní program Fóra a jeho realizace 
v odborných sekcích („každý si v detai-
lu vybere dle svého zájmu a zaměření“) 
včetně doprovodné výstavy  a společen-
ského večera „Gröönkohlabend“ pak 
rozhodně nezaostal ve srovnání s před-
chozím jubilejním 25. Fórem a lze říci, že 
např. naprosto perfektním organizačním 
zajištěním a tradiční nabídkou přátelské 
atmosféry jsme ani nevnímali nevýhodu 
zimního počasí (jakkoliv zde již v tuto 
dobu obvykle vládne předjaří). 
V příslušných sekcích pak bylo přesvědči-
vě a aktivně reagováno prezentací návr-
hů ucelených, inovativních řešení se 
zdůrazněním zabezpečení systémové 

transformace úseku 
energetiky jako tako-
vé a dále i jednotlivých 
energetických síťových 
odvětví ve SRN. Zejmé-
na plynárenství se ujímá 
iniciativy a v návaznosti 
na již realizovaný nový 
tranzitní plynovod z Rus-
ka „Nord Stream“ nabí-
zí dále široký program 
spolupráce plynáren-
ských soustav států EU 
budováním dalších tras 
nadřazených tranzitních 
plynovodů, budováním 
nových podzemních 
zásobníků zemního ply-
nu (tzv. kavernózních 
v počtu větším než 10 
s celkovou skladovací 
kapacitou 9,94.109 m3 se zvětšováním 
kapacity těch klasických podzemních 
zásobníků se rovněž výhledově počítá).
Zastoupení, vlastně náhradu současného 
zdrojového energetického podílu jader-
ných elektráren (aktuálně činí 22 %) plá-
nují výhledově zajistit výhradně podpo-
rou rozvoje obnovitelných zdrojů ener-
gie (do r. 2020 to chtějí zvládnout již 
minimálně z 50 %). Samotný organizátor 
Fóra IRO (Institut für Rohrleitungsbau 
Oldenburg) ve spolupráci s partnery 
z praxe dále rozvíjí program využití tepla 
odpadní vody v kanalizaci zdokonalo-
váním a testováním dnových výměníků 
tepla ve vazbě na další nezbytná techno-
logická zařízení. 
To, co se již dnes děje na úseku ener-
getiky ve SRN je možné bez nadsázky 
označit za jistou revoluci v energetice. 
Přesvědčit se lze o tom též např. návště-
vou www-stránek BEE (Bundesverban-
des Erneubare Energien e.V.): 

www.kombikraftwerk.de,
www.unendlich-viel-energie.de.
To, že 26. Fórum nezaostalo za loňským 
jubilejním svědčí statistická i další data:

• Bylo zde opět více jak 3000 přímých 
účastníků či dalších odborníků a náv-
štěvníků z Německa i zahraničí!

• Participovalo zde 269 vystavova-
telů (nechyběly známé, významné 
společnosti jako jsou např. HER-
RENKNECHT, WAWIN, REHAU, 
HOBAS, TROLINING, BIRCO, STE-
IZEUG KERAMO, TRACTO-TECH-
NIK, WERMER Deutschland, HAWLE 

ARMATUREN, HERMES Technolo-
gie, BRANDEBURGER LINER, ….)!

• Nenapodobitelná pracovní a velice přá-
telská atmosféra je zde samozřejmostí.

• Tradičně zde „byla hodně vidět“ naše 
sesterská GSTT (přítomen byl i její 
předseda prof. J. Hölterhoff) letos 
pak byly BT prezentovány výrazněji 
kvalitativně i rozsahem (odhadem cca 
35 %-tní programový podíl měly BT /
bezvýkopové technologie a techno-
logie průzkumu, čištění atd. v pra-
covních sekcích a cca 50 %-tní podíl 
měly BT na doprovodné výstavě).

• Originálně pojatý společenský ve-
čer „Gröönkohlabend“ (s průběžně 
promítanou videosmyčkou z prvé-
ho dne Fóra) s bohatým kulturním 
programem, s vyhlašováním a udíle-
ním čestného titulu Kohlkönig, jehož 
znakem je divoké prase (typické pro 
místní přírodu), s tombolou na pod-
poru dětských domovů fungujících 
v regionu a s opravdu dobrou nála-
dou všech účastníků (i letos se musel 
tento společenský večer uskutečnit 
v hale s kapacitou 3000 míst).

• Rozsahem i kvalitou se zdá, že má 
toto Fórum stále značné vlastní roz-
vojové rezervy. Nabízí aktuální proble-
matiku oboru inženýrských sítí v uce-
leném záběru, tentokrát i ve vazbě na 
nastartované transformační procesy 
energetických odvětví.

doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Venkovní výstavní plochy nabízely mnoho 
zajímavého ...

Vystavovaná novinka Prime Drilling, víceúčelové technologické 
zařízení pro HDD, Drill Pipes, Microtunnelling a Pipe Jacking



8NO DIG 18 / 1 9

Z ČINNOStI CzSTT / NeWS FROM CzStt

jména těch, kteří jsou připravováni pro 
síťová odvětví. Technické školství je zde 
lépe napojeno na praxi a tedy ve výhodě 
(např. ve srovnávání s poměry v ČR).

• Zazněla zde též zajímavá informace, 
že většina vysokoškolských studen-
tů dostává stipendia větší než 300,- 
EUR/měsíc! Výrazně příznivější situa-
ce než u nás je pak ve SRN i v pod-
poře doktorandů (mají větší stipendia 
včetně zajištění kvalitněji vybavených 
akademických pracovišť).

Závěrem pak lze konstatovat spokoje-
nost členů naší skupiny z ČR s účastí 
na letošním 26. Fóru, rozšířené opro-
ti roku minulému o jednoho dalšího 
člena, o studenta FSv-ČVUT Martina 
Hlaváčka. Jeho dojmy pak charakte-
rizuje i jeho hodnocení: "Když jsem se 
dozvěděl o možnosti zúčastnit se Fóra 
v Oldenburgu, velmi jsem ji přivítal. 

Jednak z důvodu mé předchozí účasti 
v soutěži nadace prof. J. Lenze "Jugend 
baut Europa", ale především z důvodu 
tématu mé diplomové práce, které se 
bude týkat bezvýkopových technologií. 
Přestože jsem si toto Fórum nepředsta-
voval jako „takové to největší“, docela 
mě překvapilo množství firem, které zde 
problematiku BT prezentovaly. Forma 
prezentace a podkladů od německých 
a dalších společností se příliš neliší od 
těch českých, v tomto rozhodně naše 
firmy, alespoň dle mé dosavadní zku-
šenosti, rozhodně nezaostávají. U nás 
spatřuji problém v jejich větším zviditel-
nění a prosazení včetně zviditelnění sa-
motných BT. Docela mně pak příjemně 
zároveň překvapila ochota a přívětivost 
Němců obecně, od obyčejné proda-
vačky v supermarketu až po prezidenta 
Rohrleitungsfora (Martin Hlaváček, hla-
vaXXII@email.cz).

Úvod
V prosinci 2009 byla na Slovensku 
dokončena rozsáhlá výstavba vodovodu 
a kanalizace v oblasti Horné Kysuce. 
Zatímco kanalizace byla realizována 
otevřeným výkopem, vodovod byl kladen 
technologií horizontálně řízeného vrtání. 
I přes znalost geologie v dané lokalitě 
se daly předpokládat místa, kde dojde 
k značným komplikacím způsobených 
geologickou skladbou v místě vrtu. Nejen 
o těchto problémech bude pojednáno 
v tomto článku.

Dodávka pitnej vody 
a odkanalizovanie Horných 
Kysúc
Jak již bylo výše uvedeno, tato stavba 
byla velmi rozsáhlá. Celkem bylo na této 
stavbě v rámci šesti stavebních objektů 
provedeno 41,6 km řízených vrtů. Stav-
ba se rozkládala od obce Olešná až po 
město Čadca. 

VyuŽITí HDD TeCHNOLOGIe PřI POKLáDCe 
vODOvODNíHO POtrubí Na SLOvENSKu

pem, a tím minimalizace budoucích 
reklamací

	Rychlost realizace pokládky potrubí 
(předpoklad 70 m vodovodu za den 
na jednu soupravu)

	Minimální omezení dopravy na silni-
ci od státní hranice ČR směrem do 
Čadce

	Udržení čistoty na komunikacích a chod-
nících oproti otevřenému výkopu

	Jednodušší pokládka potrubí v úz-
kých uličkách obcí 

	Finanční hledisko pro objednatele
	K realizaci vodovodu pomocí bezvý-

kopové technologie mohly objedna-
tele též vést první stížnosti a problé-
my z realizace kanalizace otevřeným 
výkopem v úzkých uličkách

Na stavbu byla od počátku nasazena 
vrtná souprava Grundodrill 15X. Jak 
již bylo zmíněno, stavba se nacházela 
v podhůří Beskyd, už z tohoto pohledu 
bylo jasné, že v průběhu realizace dojde 
ke komplikacím z titulu špatné geologie.  
Proto byla v průběhu roku 2008 na 
stavbu nasazena další vrtná souprava 
Grundodrill 25N. 
Stavba byla zahájena v listopadu 2007 
na objektu SO 127.1 Vodovod Olešná, 
na nejvyšším místě stavby.

Ing. Vladimír Král
OHL ŽS, a.s.

Popis projektu
Realizované stavební objekty včetně 
rozsahu prací:

	SO 121.1 Vodovod Čadca – 
celková délka vodovodu 4 200 m

	SO 123.1 SKV Vodovod Raková – 
Zakopčie – celková délka vodovodu 
2 400 m

	SO 124.1 Vodovod Raková – 

 celková délka vodovodu 13 400 m

	SO 125.1 Vodovod Zakopčie – 
celková délka vodovodu 3 100 m

	SO 126.1 Vodovod Staškov – 
celková délka vodovodu 3 700 m

	SO 127.1 Vodovod Olešná – 
celková délka vodovodu 8 500 m

	Obec Korňa  - 
 celková délka vodovodu 5 300 m

	Kanalizační výtlaky na všech 
objektech – celková délka 1000 m

K takto rozsáhlému využití bezvýkopové 
technologie vedlo objednatele několik 
aspektů: 

 Výrazná eliminace poklesu komuni-
kace v porovnání s otevřeným výko-

• Letošní náročné podmínky pro pořá-
dání takovýchto akcí (vlivy ekonomic-
ké recese, počasí, …) se prakticky 
vůbec neprojevily!

• Pokračuje též program WA (Weitere 
Ausbildung)/celoživotního vzdělává-
ní, kde IRO významně participuje.

• Základní informační panel Wirtschaft-
Wissenschsft-Hochschule-Praxis 
v hlavním jednacím sále pak pouze opa-
kovaně potvrzoval dlouhodobý trend re-
spektování sepjetí „hospodářství-vědy-
vysoké školy-praxe“!

• Zaznělo zde též velmi výrazně a opako-
vaně, že náročný program transformace 
energetické koncepce SRN je možné 
úspěšně realizovat mj. též účinnou elimi-
nací „byrokratických překážek“!

• Potvrzuje se pak též opakovaně, že 
v Německu je obecně veliká poptávka 
po stavebních inženýrech včetně ze-

Na ODbOrNé téma / tECHNICaL tOPICS
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Hned na tomto stavebním objektu se 
ukázalo, že realizace protlaků bude vel-
mi náročná nejen pro posádky vrtných 
souprav, ale hlavně na vrtné nářadí. 
I když na stavbě docházelo k nadměrné-
mu opotřebení vrtných nástrojů, i tak se 
dařilo dodržovat stanovený plán.  
Geologické složení v obci Olešná bylo po-
měrně konstantní. Protlaky byly realizovány 
v písčitých půdách s vysokým procentem 
štěrku, kde největší valouny měly průměr 
až 10 cm.  Postupně, jak byly zahajovány 
další části stavby (Raková, Staškov, atd…) 
se geologická skladba postupně měnila. 
Začali převládat hlíny s proplástky štěr-
kopísků. V této geologii se denní postup 

podařilo zvýšit. Maximálního výkopu bylo 
dosaženo na stavebním objektu SO 123.1 
SKV Vodovod Raková – Zakopčie. Zde 
vrtná souprava Grundodrill 25 N dosaho-
vala 150 až 200 m denní výkon. Poslední 
stavební objekt, který byl realizován, byl 
SO 121.1 Vodovod Čadca. 
Zde se opět začalo stoupat opět do 
kopců a to se projevilo i na geologic-
kém složení. Začaly se vyskytovat 
úseky, kde i silnější stroj měl výrazné 
problémy s provedením pilotního vrtu. 
Celý tento objekt byl proveden pomo-
cí standardních vrtných nástrojů vyjma 
dvou úseků. První úsek, který nešlo 
realizovat klasickým vrtným nářadím, 

Na fotkách je vidět nevhodná geologie místní části RIeKA

byl 200 m dlouhý protlak v místní části 
Rieka, kde i přes několik pokusů o pro-
vedení pilotního vrtu nebylo dosaženo 
cílové šachty. Vždy po asi 20 m dochá-
zelo k razantnímu odklonění pilotních 
tyčí. Na základě této skutečnosti bylo 
s objednatelem dohodnuto, že z důvo-
du nevhodné geologie a minimálnímu 
pohybu autu v této části města, bude 
tento úsek proveden otevřeným výko-
pem. Až při jeho realizaci bylo zjištěno, 
proč jsme nebili schopni pilotní vrt pro-
vést. Kolový bagr začal z otevřeného 
výkopu tahat velké balvany o průměru 
až 60 cm. Tyto balvany způsobovaly ty 
prudké změny směru pilotních tyčí. 
Druhým problematickým úsekem, kte-
rý nebylo možné provést standardním 
vybavením, byl podchod pod řekou 
Kysucí. Zde bylo projektantem navr-
ženo provedení podchodu dvěma vrty, 
do kterých mělo být zataženo potrubí 
DN 90. Délka každého vrtu byla 95 m. 
Vrt byl situován souběžně s mostem 
přes řeku. Při pohledu z mostu na dno 
řeky bylo patrné, že ani jeden vrt ne-
bude možné zrealizovat běžným vrtným 
nářadím. I na tomto místě objednatel 
zvažoval provedení podchodu řeky pře-
kopem. Ale po vyjádření správce toku 
bylo od této varianty upuštěno. Posled-
ní možností tedy bylo, provedení vrtů 
pomocí nástrojů určených pro vrtání 
do skály. Samotná realizace byla velmi 
náročná, nejen z důvodu geologie, ale 
i vlivem velkého převýšení. Toto převý-
šení dosahovalo až 10 m na celkové dél-
ce 95 metrů. 
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Protlak pod řekou Kysucí
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Doba realizace prvního vrtu včetně zata-
žení potrubí byla 10 dní. Denní postupy 
při vrtání pilotního vrtu se pohybovaly 
v průměru kolem 24 m.  Po pilotním vrtu 
následovalo postupné rozšíření až na 
průměr 200 mm. Rozšiřování taktéž pro-
bíhalo po dobu dalších čtyř dní. Do takto 
připraveného vrtu bylo zataženo samot-
né potrubí. Druhý vrt byl dokončen ještě 
o jeden den déle než ten první. Z výše 
uvedených informací je patrné, že prove-
dení těchto vrtů nebylo snadné.

Závěr
I přes různé komplikace byly všechny sta-
vební objekty předány objednateli včas 
a v odpovídající kvalitě. Nasazení uvede-
né technologie se ukázalo jako vhodné 
technické řešení pro realizaci liniových 
staveb v městské zástavbě.  Po všech 
zkušenostech můžeme jako dodavatel 
tuto technologii jednoznačně doporučit.  

1. ROK PRáCe FRÉZOVACíHO MICROROBOTu 
Na tuZEmSKém trHu

Firma WOMBAT, s.r.o. se zabývá sa-
nacemi podzemních trubních vedení 
od r. 1990. Snahou společnosti je ne-
jen zdokonalovat stávající akceptované 
a používané technologie, ale také pře-
bírat kvalitní osvědčené zahraniční tech-
nologie a uvádět je na tuzemský trh. 

Ing. Jiří Mikolášek
WOMBAT, s.r.o.

Již v prvních letech 
činnosti společnosti 
Wombat při sanacích 
kanalizačních řadů 
vyvstala potřeba po-
užití kanalizačního 
robotu, a to nejen při 
potřebě vyfrézování 
místa napojení do-
movní či dešťové pří-
pojky po osazení vy-
stýlky KAWO, ale i při 
potřebě odfrézování 
přečnívající přípojky 
či prostého odstraně-
ní betonového nálitku 
nebo včnívajícího za-
pomenutého roxoru. 
Prvním nápadem bylo 
provedení výkopu, 
což by však degrado-
valo použití bezvýkopové technologie 
jako celku. 
Počátkem devadesátých let ještě ni-
kdo z nás ani nesnil o internetu či jiné 
studnici vědomostí. A tak pomohly zku-
šenosti ze zahraničních cest a rada ho-
landských či rakouských přátel. Řešení 
sice existovalo, bylo však velmi drahé 
a často tedy nepoužitelné a spočívalo 
ve využití tehdejšího vrcholu techniky - 
kanalizačního robota KA - TE. Prototyp 
tohoto robota byl zkoušen počátkem 
osmdesátých let v curyšské kanalizaci 
s velmi uspokojivými výsledky. I tento 
tehdejší zázrak kanalizační techniky 

měl však svoje omezení, byl využitel-
ný pouze v profilu DN 250 – DN 600. 
A to za ideálních podmínek, pokud 
byl trubní řad více zakřivený než bylo 
běžné, musel se robot „očesat“, aby 
byl i v tomto  poměrně velkém profilu 
použitelný. Mezitím rozvoj kanalizač-
ních robotů nabral nevídané tempo. 
Několik společností se začalo zabývat 
jeho vývojem, avšak žádný z robotů ne-
uměl pracovat v profilech menších než 
DN 200. V letech 2005 – 2008 byl ve 
společnosti Wombat v rámci dotačního 
programu Ministerstva průmyslu a ob-
chodu vyvinut kanalizační robot, který 
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byl schopný v profilu DN 200 pracovat, 
ale ani tento malý profil nebyl dostateč-
ný pro potřeby trhu.   

Ale dnes je tohle vše jen historie. Za ne-
celých dvacet let se objevily roboty hyd-
raulické i pneumatické, s různými typy 
úkonů – nejen frézování, ale i řezání, 
vrtání, špachtlování apod., s kamerou 
či bez kamery, s různými typy stále kva-
litnějších nástrojů a výplňových směsí.  
A vývoj se nedá zastavit.
Již více než jeden rok pracovníci sekce 
diagnostiky společnosti Wombat využíva-
jí novinku - frézovací microrobot, který je 
schopen pracovat opravdu v minimálních 
profilech DN 80 – DN 200. Tento robot, 
kterému se vžilo pojmenování „červ“ 
opravdu využívá specifický pohyb těchto 
malých živočichů. Jeho flexibilita umož-
ňuje přístup do ohybu až 90°. Další před-
ností je snadná manipulace v kufříkovém 
provedení. Využitelnost „červa“ je v úpra-
vách nejen ležatého, ale i svislého potrubí, 
v prostorech nemovitostí, odstranění zá-
vad v dešťových svodech a těžko přístup-
ných prostorech, přičemž dosah robota je 
až 20 metrů. Využitím „červa“ se uplatnění 

bezvýkopových technologií zase posunu-
lo a další krok vpřed. Jsme přesvědčeni, 
že další obdobné kroky nás ještě čekají.       

OBNOVA POTRuBí -
OPrava ZKOrODOvaNé KaNaLIZaCE

Robert Kelly a James Smolik popisují použití techniky CCCP k obnově 
betonové kanalizace, která podlehla rozsáhlé korozi působením sirovodíku

Typická revizní šachta (vlevo) s typickými následky koroze (vpravo)

Westlake City, předměstí města 
Cleveland v Ohiu, je převážně rezi-
denční komunitou s oblastmi lehké-
ho průmyslu a obchodů. Počet jeho 
obyvatel je asi 34.000 a během dne 
vzroste na dvojnásobek. Město má 
svůj vlastní stavební úřad, odpovída-
jící za projekty, nabídky, řízení staveb 
a kontrolu.
V roce 2007 bylo ve Westlake City 
provedeno zhodnocení stavu hlavního 
kanalizačního sběrače – 6.400 m dlou-
hého potrubí sestávajícího částečně 
z železobetonu a částečně z betonu 
litého. Potrubí bylo vystavěno v 60. le-
tech minulého století a odvádí veškeré 
odpadní vody z města podél hranice 
severní průmyslové zóny do regionální 
čističky odpadních vod.
Kanalizační projekty jsou financovány 
pomocí peněz vybíraných paušálně za 
kvartál a obytný objekt ve výši 30,25 
USD. Pro objekty sloužící k obchodní 
a průmyslové činnosti se částka stanoví 
na základě skutečné spotřeby. Průměr 
kanalizačního potrubí se mění od 915 
do 1.525 mm, průměrný průtok potru-
bím za suchého počasí činí 22,7 Ml/
den a kanalizace pokrývá sběrnou ob-
last 227 km, kterou Westlake City vlastní 
a udržuje.

Hodnocení stavu bylo provedeno po 
poruše kanalizačního sběrače v sou-
sední obci v r. 2006, při níž bylo za-
topeno mnoho sklepů splaškovou vo-
dou. Tento sběrač, pouze 18 let starý, 
byl tvořen železobetonovým potrubím 
a byl podobný sběrači ve Westlake 
City. V důsledku uvedené kalamity, 
jež se neobešla bez úmrtí, obyvatelé 
podali četné soudní žaloby na částku 
přesahující 560.000 USD a většina 
z nich již byla zaplacena.
Vzhledem k tomu, že od výstavby sbě-
rače ve Westlake City nebylo prove-
deno žádné jeho komplexní zhodno-
cení, najalo si město firmu URS Corp 

z Clevelandu v Ohiu, aby hodnocení 
provedla.

SIrOvODíKOvá KOrOZE byLa 
SPATřeNA NA VŠeCH HLAVNíCH 
DáLKOVýCH TRATíCH (6) 
V DŮSLeDKu SPáDIŠŤOVýCH 
ŠACHeT

• ŠACHTA ±50’
• ZbytEK JE v DObrém Stavu
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„V důsledku napjatého rozpočtu nebyla 
možná oprava celého potrubí od šachty 
k šachtě, neboť některé úseky byly až 
167 m dlouhé“

ZHODNOCEtí Stavu
Fa URS provedla kontrolu celého sběra-
če za použití kamerového systému s po-
mocí fy ADS Environmental Services 
z Earth City v Missouri. Bylo to provede-
no pomocí pohyblivé kamery a kamery 
namontované na pontonovém člunu pro 
místa se silným průtokem na dolním kon-
ci potrubí. Navíc bylo zkontrolováno 64 
kanalizačních šachtic podél sběrače.

Kontrola pomocí kamerového systému 
byla zanalyzována fou URS a ze zhod-
nocení vyplynul tento závěr:

Záležitosti provozu 
a údržby (O&M):
a) Netěsné spoje vedoucí k infiltraci
b) překážky snižující kapacitu
c) úlomky a suť v potrubí

Konstrukční závady:
a) Praskliny a lomy
b) mikrobiologická koroze (MIC)
c) otevřené spoje

Kontrola revizních šachtic:
a) Infiltrace/vsaky (i/i) a
b) konstrukční vady.

Bylo provedeno zhodnocení závad na 
úsecích potrubí mezi jednotlivými reviz-
ními šachticemi s cílem stanovení prio-
rit pro jednotlivé závady. Tím byl každý 
úsek potrubí ohodnocen z hlediska pro-
vozních problémů, údržby a konstrukč-
ních vad. Umístění všech závad bylo 
znázorněno v prostředí GIS. Každý 
úsek potrubí, od šachtice k šachtici, byl 
oklasifikován pro účely provozu, údržby 
a stavu konstrukce. Tato metodika sys-
témové klasifikace umožňuje seřazení 
hodnot pro každý segment podle priori-
ty ve vztahu k závadám celého systému.
Od hodnocení stavu v r. 2008 způso-
bovala největší znepokojení mikrobio-
logicky způsobená sirovodíková koro-
ze, která byla přítomna v celém sys-
tému a koncentrovala se v kritických 
místech. Ta se nacházela v místě při-
pojení nejrůznějších hlavních vedení 
(průměr 458 - 610 mm) na kanalizační 
sběrač. 

V těchto přípojných místech se na-
cházely spádišťové šachty s min. 3 m 
výškovým rozdílem mezi dny obou po-
trubí. Také v dolním úseku sběrače se 
vyskytovala velká koncentrace koroze 
v důsledku blízkosti čističky odpad-
ních vod.

mIKrObIOLOGICKé PůSObENí
Spádišťové šachty hlavních vedení způ-
sobují ve sběrači značnou turbulenci, 
přičemž se uvolňuje velké množství 
plynného sirovodíku, produkovaného 
anaerobními bakteriemi přítomnými 
v odpadních vodách. V průběhu času se 
v důsledku přítomnosti oxidu uhličitého 
a sirovodíku sníží hodnota pH na povr-
chu potrubí pod 7, což poskytuje ideální 
prostředí pro růst bakterií druhu Thioba-
cillus ve vrchlíku potrubí nad průtokem.
Nové betonové potrubí má pH 11; výtě-
ry pH byly prováděny v různých šachti-
cích při kontrole šachtic. Většina těchto 
pH byla pod 7, takže prostředí bylo pro 
bakterie ideální. Vzhledem k tomu, že 
kapacita sběrače je větší než průměrný 
průtok za suchého počasí, je velká část 
vnitřního povrchu potrubí obnažena nad 
čárou průtoku.
Za přítomnosti kyslíku reaguje v této 
části potrubí plynný sirovodík s bakteri-
emi Thiobacillus a mění ho na kyselinu 
sírovou pomocí aerobicko-biologické-
ho procesu. Kyselina sírová pak napa-
dá betonové potrubí, což může vést ke 
strukturnímu lomu.
Na většině míst se koroze v důsledku 
působení kyseliny sírové omezila na 
vzdálenost 7,5 – 15 m po každé straně 
šachtice, přičemž zbylá část sběrače 
byla v dobrém stavu. Tato koncentrace 

byla důsledkem spádišťových spojů na 
hlavních vedeních.
Úsek na dolním toku sběrače vstupující 
do čističky odpadních vod rovněž vyka-
zoval korozi způsobenou kyselinou síro-
vou v důsledku změn sklonu, vodorovné 
přímosti kanalizace a přítomnosti samot-
né ČOV.

PrOJEKt
Cílem projektu Westlake City bylo trva-
le opravit znehodnocené úseky potrubí 
a zabránit jejich další korozi. Regulace 
plynného sirovodíku pomocí dočasných 
opatření tudíž odpadla. Problémem ne-
byl ani zápach, neboť větší část sběrače 
vede neobydlenými oblastmi.
V důsledku napjatého rozpočtu nebyla 
možná oprava celého potrubí od šachty 
k šachtě, neboť některé úseky byly až 
167 m dlouhé. Bylo zapotřebí zvolit více 
cílenou metodu.
Jako jedno z možných řešení byla nejdří-
ve zhodnocena metoda vytvrzování na 
místě (CIPP). Protože se však neopra-
vovala celá kanalizace, instalace dílčích 
vložek do znehodnocených úseků o tak 
velkém průměru byla neproveditelná. 
Pak se město rozhodlo provést opravu 
pomocí odstředivě litého betonového 
potrubí (CCCP), což je stříkaný cemen-
tový povlak s antimikrobiálním činidlem 
zvaným ConShield, vyráběným firmou 
AP/M Permaform.
Antimikrobiální činidla brání růstu bakterií 
Thiobacillus na vnitřním povrchu potrubí. 
To zabraňuje aerobicko-biologickému 
procesu přeměny plynného sirovodíku 
na kyselinu sírovou. Vysoká pevnost v tla-
ku cementového povlaku také zlepšuje 
obvodovou pevnost potrubí.

 NECHráNĚNÝ bEtON CHráNĚNÝ VNITřNí LíC 
  VLOŽKOu 
 ČáStICE CEmENtu ČáStICE CEmENtu  
 H2SO4 ŽáDNÉ BAKTeRIe PřeMěňuJíCí

 baKtErIE tHIObaCILLuS PLyN Na KySELINu

O2            H2S O2      H2S

                      průběh koroze                                                          ochranná bariéra

„Antimikrobiální činidla brání růstu bakterií Thiobacillus na vnitřním 
povrchu potrubí.“
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Poté město Westlake formulovalo 
projekt opravy kanalizačního sběra-
če, s ním spojených revizních šachet 
a úseků dolního toku hlavních vede-
ní. Projekt sestával z:

• Vyčištění sběrače
• odstranění minerálních usazenin
• opravy sběrače pomocí metody 

CCCP
• vyčištění hlavních vedení
• opravy hlavních vedení pomocí 

metody CCCP
• opravy revizních šachet pomocí 

cementového povlaku
• úprav věnců šachtic a obnovy

Projekt byl zadán v roce 2009 firmě Uni-
ted Survey of Cleveland v Ohiu s Keva-
nem Taylorem ze Spincrete jako subdo-
davatelem. Město Westlake financovalo 
celý projekt až do jeho dokončení v r. 
2010, bez pomoci federace či státu. 
V projektové fázi byl hlavním problémem 
napjatý rozpočet a opraveny byly pouze 
zkorodované úseky potrubí.
Úseky sběrače určené k opravě byly vy-
čištěny subdodavatelem Brenford Envi-
ronmental Services za použití tryskacího 
zařízení Sewer Hot Jetter, schopného 
vyčištění vedení od šachtice k šachtici 
bez obtoku díky svému výkonu 140 kg/
cm2 a 1.325 l tryskám.
Vzhledem k tomu, že v některých odleh-
lých místech čištění nebyla k dispozici 
voda z vodovodu, používalo tryskací za-
řízení odpadní vodu čerpanou ze sběra-
če, což byla operace, která také odstra-
nila nánosy a suť, která se nahromadila 
v šachticích při postupném čištění.
Nánosy i suť byly čerpány přes vysoko-
rychlostní čeření, separační a odvodňo-
vací nádobu, do níž vstupují kaly z čer-
padla. Pevné částice jsou zachycovány 
a užitková voda se vrací do sběrače zba-
vená 99% nečistot.
Oprava sběrače byla provedena s pl-
ným využitím obtoku, čímž bylo dosa-

ženo suchého potrubí pro práci. Vzhle-
dem k tomu, že oprava byla prováděna 
v několika lokalitách, bylo nutno zřídit 
několik různě nastavených obtoků. 
Čerpání obtoků bylo založeno na prů-
toku za vlhkého počasí a úsek sběrače 
na vzdáleném dolním konci měl čerpa-
cí kapacitu 45,4 Ml/den, která klesala 
s tím, jak na horním toku pokračovaly 
práce.
Vzhledem k tomu, že většina prací byla 
prováděna v zimě a časně na jaře a byly 
důkladně sledovány srážky, neboť měst-
ská kanalizace bývá přeplněna v důsled-
ku infiltrace/vtoku. Protože průtok sbě-
račem při prudkém dešti může vzrůst až 
pětkrát, byly na pracovišti hlídky sledují-
cí průtok v revizních šachtách pokaždé, 
když se používal obtok.
Jakmile byl obtok zřízen, bylo kanalizač-
ní potrubí připraveno k opravě. Nejdříve 
pracovníci se stlačeným vzduchem a vy-
sokotlakou vodou a vyčistili potrubí ode 
všech organických látek a/nebo úlomků 
poničeného potrubí. Stlačený vzduch 
byl použit i k vysušení povrchu potrubí 
před prováděním potahování cemen-
tovým povlakem. Poté byl povrch po-
trubí opláchnut koncentrovaným anti-
mikrobiálním činidlem, což zabránilo 
jakémukoli aktivnímu růstu bakterie 
Thiobacillus.
Poté, co bylo potrubí připraveno k obno-
vě, byla provedena ještě kontrola pomocí 
kamer pro ověření, že podklad je scho-
pen přijmout cementový povlak. Tato 
továrně vyráběná směs, kterou připra-
vuje firma AP/M Permaform, obsahuje 
vysoce pevnou, vysoce strukturovanou 
maltu odolnou vůči obrušování, a vytvoří 
zpevněnou vložku, která je hustá a vyso-
ce nepropustná.
Směs byla vsazena do přenosného za-
řízení. Vzhledem k tomu, že antimikro-
biální činidlo ConShield bylo vmícháno 
do směsi jako příměs s vodou, stalo se 
její nedílnou součástí, která se mole-
kulárně spojila s částicemi cementu. 
Antimikrobiální činidlo nemůže být 
spláchnuto, odloupnuto ani nemůže 

ztratit svou účinnost v důsledku opo-
třebení.
Povlak CCCP byl aplikován jako vrstva 
silná 12 mm na povrch připraveného 
potrubí pomocí zařízení na odstředivé 
nanášení vrstvy. Toto zařízení bylo taže-
no potrubím stálou rychlostí a stlačený 
vzduch byl použit k aplikaci čerpaného 
cementového povlaku na vnitřní obvod 
potrubí.
Tento proces je podobný aplikaci stří-
kaného betonu při obnově vodovod-
ního potrubí. Některé části potrubí 
vykazovaly korozi do hloubky přesa-
hující 38 mm. Jakmile cementový po-
vlak ztvrdnul, byl aplikován na povrch 
odstředivě litý identifikační a vytvrzují-
cí povlak před tím, než se opět spustil 
aktivní průtok potrubím.

Během vsázky povlaku byly odebírány 
krychlové vzorky pro kontrolu kvality 
v souladu s ASTM C 109. Aby mohl 
být obnoven aktivní průtok v opravené 
kanalizaci, musely vzorky vydržet tlak 
162 kg/cm2. Toho bylo většinou dosa-
ženo již během 24 hodin, což snížilo 
náklady na čerpání obtoku na mini-
mum (tabulka č. 3).

„Westlake obnovilo 1.207 m za pou-
žití metody CCCP... Jen toto předsta-
vovalo úsporu na nákladech ve výši 
1,6 mil. uSD“

ÚSPOra NáKLaDů
Vzhledem k tomu, že město Westlake 
určilo metodu CCCP, a nikoli metodu 
vytvrzování na místě (CIPP), byly práce 
zaměřeny jen na problémové oblasti 
a oprava neprobíhala na těch úsecích 
potrubí, které byly v dobrém stavu. Tím 
bylo dosaženo minimálních nákladů na 
stavební práce. Tradiční přístup by spo-
číval v opravě celé délky kanalizačního 
potrubí metodou CIPP. Úspěch tohoto 
projektu je skutečně možno spatřovat 
v úsporách nákladů, které město Westla-
ke realizovalo touto zacílenou opravou.
S použitím metody CCCP město Westla-
ke obnovilo 1.207 m, avšak pokud by 
byla použita metoda CIPP, bylo by na 
části sběrače tohoto projektu nutno 
obnovit 2.194 m. Jen toto představova-
lo úsporu na nákladech ve výši 1,6 mil. 
USD díky tomu, že bylo nutno obnovit 

Tabulka č. 3: Výsledky zkoušky pevnosti v tlaku 
 1 den 2 dny 3 dny 4 dny
Průměrný lom (psi) 3.160 4.865 6.246 8.037
(kg/cm2) 222 342 439 565 

NECHráNĚNÝ bEtON OCHRANA VNITřNí VLOŽKOu

oprava potrubí
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méně potrubí, a také díky nižší jednotko-
vé ceně CCCP (tabulka č. 4).
Navrácení oblasti do původního stavu si 
vyžádalo minimum prací díky tomu, že při 
použití této opravdu „bezvýkopové meto-
dy“ nebylo zapotřebí výkopových prací. 
Metoda CIPP by si vyžádala odstranění 
všech kónických částí revizních šachet ve 
všech místech pro vložení plstěné vložky. 
Dále na některých místech se rozměry 
sběrače po jeho délce zmenšovaly, což 
by pro metodu CIPP představovalo obtíže 
a zvýšené náklady.

V září roku 2010 zahájila naše firma 
OHL ŽS, a.s. rekonstrukci kanalizač-
ního sběrače C1 v úseku Roosevel-
tova – Solniční, která je díky svému 
umístění zároveň i exkurzí do života 
našich předků. Rekonstrukce je pro-
váděna bezvýkopově hornickým způ-
sobem. Klasicky ražená štola, dlouhá 
295 m, vede od stávající šachty SŠ1 
až po šachtu Š7. Pro odkanalizování 

KaNaLIZaČNí SbĚraČ ODKrÝvá HIStOrII brNa

Rekonstrukční práce na kanalizačním sběrači C1 Rooseveltova – Solniční 
umožnily archeologům poznat dosud nezmapované části brněnského podzemí

budovy Nejvyššího správního soudu 
je nutno vyrazit odbočku k šachtě Š9. 
Kanalizace vede v hloubce 8,5 - 11 m 
pod úrovní stávajícího terénu. Finálně 
se bude stoka monolitická s výstel-
kou z polymerbetonových dílců profi-
lu DN 1200/1800  mm mezi šachta-
mi  SŠ1-Š5, DN 800/1200 mm mezi 
šachtami Š5-Š7 a DN 600/900 mm 
až k šachtě Š9.
Do nově budované stoky budou napo-
jeny kanalizační přípojky z přilehlých 
nemovitostí, ale vzhledem k výškovým 
rozdílům přípojek a sběrače jsou pří-
pojky napojeny buď přes spadišťové 
šachty umístěné mimo sběrač, ztra-
cené šachty na konstrukci sběrače, 
případně přes revizní šachty.
Stavba je realizována v historickém centru 
města Brna v blízkosti kostela sv. Tomáše 
a augustiánského kláštera, na místě stře-
dověkého městském příkopu a jeho nej-

bližšího předpolí.  Součástí vnitřního měs-
ta se tento prostor stal až po vybudování 
barokního opevnění v polovině 17. stole-
tí. Z archeologického hlediska se jedná 
o velmi zajímavou lokalitu a veškeré práce 
probíhají v těsné součinnosti s archeolo-
gy, kteří průběžně mapují a dokumentují 
nalezené objevy.
Nejstarší aktivitou zachycenou při re-
konstrukci kanalizačního sběrače 
a související se středověkým opevněním 
města je městský příkop. Ten byl kolem 
města vykopán v 1. pol. 13. století a v poz-
dějších dobách byl dále upravován. Byl cca 
18 m široký a dosahoval hloubky 5 - 5,5 m 
pod úroveň původního středověkého teré-
nu. U východní části prostoru šachty Š4 
byla odhalena část mostu přes příkop, 
který spojoval Běhounskou bránu s před-
městím. Most pochází pravděpodobně až 
z pozdně gotického období (15. stol.), kdy 
nahradil svého staršího předchůdce. 

Ing. Vladimír Král, OHL ŽS, a.s.
Ing. Sodomka Michal, OHL ŽS, a.s. 
Mgr. Václav Kolařík, archeolog, 
Archaia Brno, o.p.s.    

Byla to opravdu dramatická úspora nákla-
dů: celkové výdaje na projekt představovaly 
1,6 mil. USD a celková úspora byla rovněž 
1,6 mil. USD. Pokud by byla použita meto-
da CIPP, musel by být projekt rozdělen na 
několik dílů a rozložen na mnoho let.

ZávĚr
Dokončení tohoto projektu prodloužilo ži-
votnost důležité části infrastruktury města 
Westlake a zajistilo nepřerušenou službu 
jeho obyvatelům na mnoho let.
Antimikrobiální povlak bránící korozi pů-

sobením kyseliny sírové již byl vertikál-
ně použit v revizních šachtách s velkým 
úspěchem, avšak u tohoto projektu měs-
to Westlake použilo tuto technologii při 
horizontální aplikaci. To poskytuje obcím 
v USA další nástroj pro boj se sirovodíko-
vou korozí v betonových potrubích – pro-
blém, který, jak se zdá, bude stále čas-
tější, neboť infrastruktura stárne a obecní 
rozpočty klesají. Rovněž se dá říci, že 
metoda CCCP je šetrnější k životnímu 
prostředí než jiné techniky, neboť využívá 
recyklovaný materiál pro kamenivo a ne-
obsahuje žádné nebezpečné materiály.

Robert Kelly, ředitel technického 
odboru, Westlake City, Ohio; James 
Smolik, technický odbor, Westla-
ke, Ohio. Časopis World Tunneling 
by rád poděkoval Severoamerické 
společnosti pro bezvýkopové tech-
nologie (NASTT) za laskavé svolení 
publikovat tento článek, poprvé pre-
zentovaný na No-Dig Washington 
v březnu 2011.

Tabulka č. 4: Úspora nákladů při obnově s použitím metody CCCP oproti metodě CIPP
 (předpokládané náklady metody CIPP v uSD)

 Rozměr  vzdálenost vzdálenost jednotka jednotka náklady náklady
 potrubí  (ft) (CCCP) (ft) (CIPP) CCCP(uSD) CIPP(uSD) CCCP CIPP

60 in 562 2 119 280 420 157 360 889 980 
60 in 102 105 214 420 21 828 44 100
48 in 75 952 258 336 19 350 319 872
42 in 2 821 2 853 173 294 488 033 838 782
36 in 401 1 184 241 252 96 641 298 368

Celkem 3 961 7 213   783 212 2 391 102

  Celkové úspory      1 607 890

Ze STAVeB / FROM CONSTRuCTION SITeS
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Ražba úseku SŠ1 - Š5

Po výstavbě barokního opevnění ztratil 
středověký městský příkop svoji funkci 
a začal být postupně zasypáván. 
V šachtě Š3 byly odkryty středověké 
vrstvy a objekty, které jsou součástí blíže 
neznámého osídlení IV. městské části, 
připomínané v písemných pramenech od 
poloviny 14. století. Do těchto vrstev byl 
zahlouben hrob, jehož výskyt v těchto 
místech je nejasný. Nelze ho totiž přiřadit 
k žádnému známému hřbitovnímu areálu 
středověkého a novověkého města. Je 
ale možné, že neznámý hrob patří někomu 
z protestantské komunity, pohřbenému 
na svých pozemcích. V období reformace 
bylo totiž nekatolickému obyvatelstvu za-
kázáno pohřbívat své zesnulé u kostelů. 
Často se tak stávalo, že protestanti své 
zesnulé příbuzné ukládali k poslednímu 
odpočinku na soukromých pozemcích, 
především na svých zahradách, nebo na 
předměstí. 
Podoba městského opevnění se začala 
podstatně měnit v 2. polovině 17. století. 
Brno, které se roku 1645 ubránilo oble-
žení Švédů, bylo postupně přestavěno 
na barokní pevnost. V šachtě Š2 byla 
z barokního opevnění odkryta mohutná, 
mírně skloněná kamenná hradba a před 
ní zásypy příkopu zrušeného v 19. století. 
Ve stoce mezi šachtou Š4 a Jakubským 
náměstím se podařilo zdokumentovat dva 
sklepy z období 17. - 19. stol, které byly 
původně raženy v podloží pod Běhoun-
skou ulicí a sloužily ke skladování potravin. 
Další neznámé sklepní prostory ze 17. - 18. 
stol.odkryla šachta pro domovní přípojku 
na Moravském náměstí.  Vzhledem k po-
loze se mohlo jednat součást Hlavního 

solního skladu pro Moravu, který byl 
v těchto místech zřízen císařem Leopol-
dem I. roku 1652. Téměř ve všech šach-
tách byly nalezeny doklady starších ka-
nalizačních objektů, které jsou v tomto 
prostoru budovány již téměř čtyři sta let. 
Kanalizace původně nahrazovala zasta-
ralé hospodaření s městským odpadem 
a fekáliemi, které byly od počátku 13. 
století ukládány do odpadních jímek pří-
mo na domovních parcelách. Častým 

hloubením jímek, a to i v bezprostřední 
blízkosti studní, byla znehodnocována 
kvalita pitné vody: Důsledkem toho byly 
epidemie infekčních onemocnění. Histo-
rická kanalizace nezměnila od 17. až do 
konce 19. století svou podobu. Jednalo 
se o cihlami vyzděné kolektory zaklenuté 
valenou klenbou, na které byly připojová-
ny domovní přípojky. 
Páteřní stoka směřovala Solniční ulicí k vý-
chodu do barokního příkopu pod dnešní 
Rooseveltovou ulicí. Přibližně v prostoru 
křižovatky dnešního Koliště s ulicí Cejl 
byla jako otevřená stoka zaústěna do říčky 
Ponávka.
Ve druhé polovině 19. století byl celý 
prostor mezi Solniční a Rooseveltovou 
ulicí přestavěn do dnešní podoby. Po 
vzoru vídeňské okružní třídy bylo upra-
veno prostranství před zrušeným augus-
tiánským klášterem (dříve Lažanského 
náměstí) a nově vznikla Joštova ulice. 
V letech 1869 -1871 byl na místě bývalé 
vojenské pekárny stavitelem Moritzem 
Kellnerem vybudován činžovní dům, kte-
rý je dnes sídlem Nejvyššího správního 
soudu. Proměna do současné podoby 
byla završena roku 1899 proražením Li-
echtensteingasse, dnes Rašínovy ulice.

Celá stavba byla i přes archeologický 
průzkum dokončena v termínu a v sou-
časné době je již plně v provozu. 

Šachta č. 4
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ReALIZACe PříPOJKy VODy PRO ZáVOD KOFOLA a.s. 
Z Úv ZLatá OPavICE
Ing. Michal Sodomka, OHL ŽS, a.s.

Úvod
V červenci 2011 byla naší firmou prove-
dena výstavba nové vodovodní přípojky 
pro závod Kofola v Krnově. Jelikož tento 
závod byl v době realizace zásobován 
přes jednu vodovodní přípojku, bylo 
majitelem podniku rozhodnuto, že bude 
provedena nová vodovodní přípojka. 
Tato přípojka má zajistit trvalé zásobo-
vání podniku dostatečným množstvím 
kvalitní pitné vody.
 
Proč bezvýkopová technologie
Co vlastně vedlo zadavatele stavby 
k realizaci takového díla pomocí bezvý-
kopové technologie? Prvním a nejváž-
nějším argumentem bylo to, že skoro 
celá trasa je vedena pod povrchem 
nové cyklostezky. Dalším podstatným 
faktorem bylo vyjádření odboru život-
ního prostředí MÚ Krnov, ve kterém je 
uvedeno, že nesmí dojít k poškození 
kořenového systému stromů. Dalším 
požadavkem bylo zajištění průjezd-
nosti cyklostezky.  Pro splnění těchto 
podmínek není možné stavbu realizovat 
otevřeným výkopem, a proto objednatel 
přistoupil k variantě bezvýkopové tech-
nologie. 

Popis stavby
Přípojka je vedena v souběhu s řekou 
Opavice z areálu úpravny vody Zlatá 
Opavice až do areálu firmy Kofola. Pří-
pojka je provedena z potrubí WAWIN 
TS PE 100, DN 225 x 20,5 mm, SDR 
11. Jedná se o velmi kvalitní třívrstvé 
potrubí. Celková její délka je 1706 m. 
Potrubí v celé trase kopíruje stávající 
terén. V místech kde je rovina je poža-
davek na dodržení minimálního spádu, 
a to 3 ‰. Přípojka je v areálu úpravny 
vody napojena na stávající výtlačný řad 
do VDJ Bezručův Vrch. Trasa je nejpr-
ve vedena podél zahrádkářské kolonie. 
Na počátku trasy bylo potrubí uloženo 
do ocelové chráničky DN 400 délky 
33 m. Tato chránička zde byla prove-
dena z důvodu budoucí realizace nové 
komunikace „I/57 Krnov – obchvat“.

Cyklostezka, pod kterou je veden vodovod DN 225

Trasa vodovodu vedená kolem kořenových systémů stromů
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Od zahrádkářské kolonie je dále tra-
sa vedena kolem místního koupaliště. 
Za koupalištěm trasa přípojky kříží ko-
munikaci I. třídy I/45 Petrovice – Kr-
nov. Toto křížení je provedeno pomocí 
ocelové chráničky DN 400 délky 34 m 
s následných vtažením vodovodního 
potrubí, které je vystředěno pomocí 
RACI objímek. Za touto komunikací 
trasa přípojky vede v kraji pole. Na 
konci pole je protlakem provedeno 
křížení potoku Mohla. Dále už je trasa 
přípojky vedena pod cyklostezkou až 
na úroveň závodu Kofola. Zde je prove-
den poslední protlak DN 400 pod řekou 
Opavicí. Jelikož u tohoto protlaku bylo 
nutné docílit značného převýšení, bylo 
projektantem správně navrženou plas-
tové potrubí PEHD DN 400, SDR 17. 
Délka celého křížení je 48 m.  

Realizace
Stavba byla zahájena na konci května 
2011. Při provedení prvních výkopů 
startovacích a cílových jam se potvrdila 
geologická skladba se kterou se počí-
talo. V trase protlaků od závodu Kofola, 
až po křížení s komunikací I. třídy I/45 
Petrovice – Krnov se nacházely hlíny 
s velmi malým podílem jemné štěrkové 
frakce. Dále se vyskytovali již hlíny s pří-
měsí štěrkopísků, kde největší kameny 
měly průměr 8 cm. V závislosti na geo-
logii byly voleny délky úseků, pro vrtnou 
soupravu Grundodrill 15X  se převážně 
chystala vzdálenost kolem 90 m a pro 
vrtnou soupravu Grundodrill 25N se 
chystali úseky až 190 m.  Vrtná soupra-
va Grundodrill 15X dosahovala denních 
výkonů kolem 60 m a Grundodrill 25N 
měl produktivitu až 150 m za den u profi-
lu DN 225. Všechny tři protlaky DN 400 
bylo provedeny celkem za 8 pracovních 
dní. Startovací a cílové jámy měly půdo-
rysný rozměr 2,5 x 1,5 m. Stavba byla 
dokončena před koncem smluvního ter-
mínu v rozsahu 1532 m protlaků DN 225 
a 115 m protlaků DN 400.

Závěr
I přes pár drobných komplikací technic-
kého charakteru byla stavba bez pro-
blémů objednateli předána v předstihu 
a v odpovídající kvalitě. Nasazení uvede-
né technologie se ukázalo, jako výbor-
né technické řešení pro realizaci liniové 
stavby, kde je nutné zajistit ochranu stá-
vajícího povrchu a kořenových systémů 
okolních dřevin.  

Vrtná souprava Grundodrill 25N při realizaci protlaku potrubí DN 400

Ukázka rozmístnění šachet včetně vedle svařeného potrubí WAWIN TS Pe 100 DN 225



18NO DIG 18 / 1 19

PROTLAČOVáNí ŽeLeZOBeTONOVýCH TRuB „NO-DIG 17/4“ 

Vážení kolegové, po přečtení článku, jehož autor, a můj bývalý 
kolega pan Ing. Tomáš Krzák, který rozvíjel teorie o činnos-
tech na 4. etapě „Tranzitního plynovodu“ a následných akcích 
realizovaných protlačováním železobetonových trub různých 

průměrů, včet-
ně uvádění 
vhodných do-
davatelů trub 

Ing. Tomáš Krzák, ředitel MT Mostkovice a.s., - „POLeMIKA“ Ing. Vladimír Král, OHL ŽS, a.s.
pro protlačování, mne donutily k tomu, že jsem se pustil do 
malého porovnávání těchto činností.
Práce na 4. etapě „Tranzitního plynovodu“ jsme jako pracov-
níci Ingstavu Brno, závodu 16 zahájili v 05/1985 podchodem 
dálnice D2 u Velkých Pavlovic štítem DN 3050. Tyto podchody 
byly ještě realizovány pod tratí ČD Břeclav – Přerov a dálnicí 
D2 u Lanžhota. Ostatní podchody byly realizovány protlačo-
váním železobetonových trub IZX 21/10 o venkovním průměru 

DISKuSNí  FóRuM /  CHATROOM

BeZPeČNOSTNí ZAJIŠTěNí POKLOPŮ –
DISKuSNí FóRuM K ČLáNKu V NO-DIG č. 4/2011
Italské sdružení pro bezvýkopové tech-
nologie (IATT) vyzvalo ostatní národní 
společnosti ke spoluúčasti na řešení 
bezpečnostních standard pro ochranu 
dat z kosmického mapování podzemní 
infrastruktury.
V posledním loňském čísle u článku 
o bezpečnostním zajištění poklopů 
požádal Ing.Franczyk o názor někoho 
z provozovatelů inženýrských sítí, čímž 
mi taktně zadal úkol, abych se toho 
zhostil, protože o mnoho víc provozova-
telů v CzSTT není, což je mimochodem 
vůči Společnosti náš velký dluh. Článek 
jsem tedy několikrát podrobně přečetl, 
a abych se přiznal, nebyl jsem, nejsem 
a asi ani z něj nebudu moudrý. Popravdě 
řečeno, prakticky jsem nepochopil, co 
vlastně Italové svou snahou (snad kromě 
získání dotací z EU) zamýšlí.
Již v „Koncepci“ je několik protichůd-
ných argumentů. Na straně jedné je sna-
ha co nejpodrobněji získat data o průbě-
zích stávajících inženýrských sítí, dokon-
ce s přispěním informací z kosmických 
družic, na straně druhé pak tato data 
a informace nikomu (nejlépe) nesdělo-
vat, aby nemohlo dojít k nepřátelskému 
napadení. Této druhé stránce věci jsou 
věnovány „Cíle projektů“. Zde bych si 
dovolil jen malou poznámku. Trochu mě 
zarazilo, že italští správci sítí zřejmě stá-
le neví, kde svá zařízení mají (?).
Cíle jsou dva. První je zcela obecný, vyjád-
řený slovy: „přispívat k podpoře snahy za-
bránit teroristickým útokům proti podzem-
ním inženýrským sítím“, což je klasický 
případ líbivé fráze, jejímž účelem je z něčí 
kapsy vytáhnout peníze pro vlastní potře-
bu. Druhý cíl se tváří trochu konkrétněji 
a v jádru se pochopitelně jeví jako logický 
požadavek na zajištění bezpečnosti. Po-

třeba zjistit neoprávněný přístup do infra-
struktury je zcela jistě krásná idea. Jenže!
Je skutečně možné a reálné zabezpečit 
veškeré vstupy do inženýrských sítí? A na-
víc, za jakých finančních nákladů? V době, 
kdy celým světem zmítá nejistota, zda 
stávající krize ve smyslu ekonomických 
pouček opravdu krizí je a není spíše krizí 
hodnotovou? To ovšem nebrání majitelům 
inženýrských sítí a infrastruktury tvářit se, 
že oni krizi chápou jako ekonomickou, se 
všemi s tím spojenými důsledky, jejímiž 
dopady je snaha co nejvíce omezit jaké-
koliv zbytné náklady. A přiznejme si, že 
možnost zabezpečit každý poklop tak, 
aby jej nebylo možno otevřít bez toho, aby 
tato informace byla sdělena na nějakém 
dispečerském stanovišti s vyhodnocením, 
zda se jedná o oprávněný či neoprávněný 
přístup, je čistá fantasmagorie, tedy pro 
majitele se jedná o náklady, které byly vy-
hozeny z okna.
Pohlédneme-li na problematiku např. 
pouze z pohledu provozovatele kanali-
začních zařízení, je nutno si uvědomit, 
že průměrný počet vstupních a revizních 
šachet je cca 30 ks/1 km stoky u jed-
notné kanalizace. U oddílného systému 
to je pochopitelně 2x více. Při stovkách 
kilometrů provozovaných kanalizací pak 
jdou počty šachet do desetitisíců. Vy-
cházíme-li z průměrných nákladů na pře-
nos dat (tedy i ze zabezpečení objektů) 
z ČS na kanalizační síti na dispečink ve 
výši 20-30 tis.Kč na jeden objekt, pak 
u poklopů by se jednalo pravděpodob-
ně řádově o jednotky tisíc Kč na jednu 
šachtu, což po vynásobení s uvedeným 
počtem šachet jde do deseti až stomili-
ónových částek, které by pochopitelně 
museli majitelé či provozovatelé zakal-
kulovat do ceny stočného koncovým 

odběratelům. Jestliže už dnes je situa-
ce ve vodárenství regulována tzv. „soci-
álně únosnou cenou“ a ceny za vodné 
a stočné jsou politickou veličinou, s níž 
se volení zastupitelé měst a obcí radost-
ně mlátí po papulích při každé vhodné 
příležitosti, domněnka, že by občané 
souhlasili se zvýšením ceny výměnou za 
pofidérní pocit bezpečí, že nějaký radi-
kální extrémista nenastraží v kanalizaci 
nálož, je naprosto zcestná a nereálná.
Kromě toho, existují majitelé kanalizací, 
kterými nejsou obce a města, nýbrž sou-
kromé subjekty a i když jim zákon o vo-
dovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu nařizuje mít provozovatele, není 
ničím neobvyklým, že na tuto povinnost 
majitelé nereflektují a mnohdy se ani ke 
svému majetku nehlásí, příp. zkrachují či 
jiným vhodným způsobem ukončí svou 
činnost a o bezprizorní kanalizace se 
nikdo nestará. Pokud by tedy průměrně 
inteligentní terorista hodlal napadnout 
kanalizační systém, není nic jednodušší-
ho než využít právě takovéto „opuštěné“ 
stoky, kterými by dopravil destrukční za-
řízení do míst, která by již proti vniknutí 
nepovolené osoby chráněna byla.
Samozřejmě, každá nová věc se setkává 
s nedůvěrou, zejména v tak konzervativ-
ním prostředí, jakým vodárenství je, ale 
jsou hranice, jejichž překračování sice 
je možné, ale současně to je bezúčel-
né a právě tímto druhem aktivit se mi 
jeví iniciativa IATT. Osobně také nevidím 
důvod, proč by se podobné záležitosti 
měly řešit v oboru bezvýkopových tech-
nologií, ale jak jsem uvedl již v úvodu – 
z celého článku jsem „voľaký zmätený“.

Ing. Marek Helcelet, 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
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2000 mm, vnitřním průměru 1720 mm a délce 
trub 3250 mm, trouba vážila cca 8.500 kg.
Na celém úseku od Kútů, až po Velké Kapušany 
bylo zabudováno cca 600 ks trub. Délky jednot-
livých protlaků byly v rozmezí od cca 12 m, až 
po cca 50 m (podchod širokorozchodné koleje). 
Tento protlak byl specifický tím, že podcházel 
pod širokorozchodnou tratí od rozchodu kolejí 
1560 mm. Zde byla dopravována vlaky uprave-
ná železná ruda z oblasti Kryvojrogu do VSŽ 
Košice. 
Jako vedoucí střediska jsme spolu s kolegou 
panem Zdenkem Žabenským jsem byl zodpo-
vědný za úsek od Vleké Pavlovice – Trnava, 
který jsme realizovali pro Hydrostav Bratisla-
va. V 08/1985 byla část naší výrobní kapa-
cita přesunuta na východní Slovensko k re-
alizaci úseku Velké Kapušany – Velký Krtíš 
kde jsme zajišťovali stavební připravenost pro 
firmu Plynostav Pardubice. Z důvodu prosto-
rového pokrytí bylo rozhodnuto, že část prací 
v úseku Trnava – Velký Krtíš bude převedena 
pod středisko Bratislava, které v té době řídil 
Ing. Tomáš Krzák.
Jdu sice do vzpomínek, ale přesto nemohu 
souhlasit s tím, že trubky dodávané firmou ZIPP 
Bratislava byly nevhodné. Při realizaci cca 65 ks 
protlaků provedených mým střediskem, kdy bylo 
zabudováno cca 450 ks trub a realizovány 3 podchodů štítem DN 
3050, bylo nutno pouze v jednom případě měnit železobetonovou 
troubu. Pro potřeby chrániček pod komunikacemi byly trouby IZX 
21/10 nejvhodnější a jejich výroba odstředivým litím s projektan-
tem navrženou výztuží snesla nejpřísnější kritéria na požadovanou 
kvalitu. Práce na 4. etapě „Tranzitního plynovodu“ byly realizovány 
v období 05/1985 – 08/1987. 
Koncem 90. let minulého století, jsem ještě jako pracovník 
Ingstavu Brno a.s. realizoval teplovodní přivaděč z Elektrárny 

Třebovice do tažírny plechů Vítkovice a.s., provoz Ostrava – 
Svinov. Zde bylo nutné provést protlak pod cca 20 kolejemi na 
nádraží v Ostravě – Svinově s tím, že umístění mezilehlé šach-
ty bylo určeno na 3. nástupišti bez vyloučení provozu vlaků. 
Zde byly realizovány 2 protlaky o délkách cca 95 m a 80 m ra-
žené proti sobě. Jako předštítek jsme použili upravený štít DN 
2050. Realizace byla úspěšná a vhodnou kombinací chemic-
ké injektáže v místě spojů bylo dosaženo absolutní vodotěs-
nosti. Vodotěsnost těla vlastního potrubí nebyl problém. Hla-

dina podzemní vody byla cca 0,6-0,9m 
nad niveletou dna železobetonového 
potrubí, vodotěsnost byla dodržena. Při 
kontrole v rámci záruky cca 36 měsíců, 
které jsem se zúčastnil, nebyl shledán 
žádný problém.
S potrubím od firmy Prefa Brno a.s., 
závod Strážnice jsme se v 90. letech 
setkávali také, jako s potrubím pro pro-
vádění protlaků pomocí technologie 
SOLTAU - mikrotuneláž.
Jednalo se o železobetonové potrubí DN 
400 a DN 500. Tato technologie nebyla 
pro československé horninové prostředí 
vhodná, neboť šneky se při valounech 
nad průměr 50 mm zastavovaly a dochá-
zelo ke ztrátě kontroly vedení stroje. Pro 
tyto geologie nebyla protláčecí soupra-
va vybavena speciální hlavou, která by 
dokázala tyto kameny drtit. 
Vlastní potrubí se vyrábělo ve dvou kvalita-
tivních třídách, pokud byla manžeta z nere-
zové oceli, vodotěsnost byla v normě, po-
kud ale byla použita manžeta z laminátu, tak 
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VÝZVA VŠEM ORGÁNŮM
 STÁTNÍ SPRÁVY 

PŘI POVOLOVÁNÍ NOVÝCH STAVEB

AKCE č. 00211062
STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČRZPRáVA O PLNěNí ÚKOLu PRO SFŽP

DISKuSNí  FóRuM /  CHATROOM

došlo i k případu, že v protokolu o zkoušce vodotěsnosti 
zpracovaném firmou Ing. Herel, bylo zapsáno: „MNOŽSTVí 
VZDuCHu DODáVANÉHO, ByLO MeNŠí NeŽ MNOŽ-
STVí VZDuCHu uNIKAJíCíCHO“. Tato netěsnost byla 
odstraněna vyspárování jednotlivých spojů trub, ale v DN 
500, to moc pohodlná práce nebyla.
Pro větší profily protlakových trub  byl v této době mimo 
ZIPP Bratislava k dispozici pouze druhý dodavatel a to Pre-
fa  Hýskov.
Opusťme ale minulé tisíciletí a vraťme se do současnosti. 
Nějak v příspěvku Ing. Tomáše Krzáka postrádám zmínku, 
že železobetonové protlakové trouby (z Polska a ZIPP Bra-
tislava) nemají schválení S ŽDC a Drážního úřadu, které je 
potřebné při realizaci protlaků pod kolejemi ČD a DP. Dále 
nevím, jak je to se statickým posouzením na výpočet vrcho-
lového zatížení?

Nechci dělat subjektivní hodnocení trub, ale mohu 
uvést dva případy staveb z nedávné praxe: 

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav:
- Protlak železobetonových trub DN2050/1600 v délce 

180 m, byl realizován ze dvou startovacích mezilehlých ša-
chet. Podchod byl proveden pod 23. kolejemi ČD. Železo-
betonové trouby vyhověly všem požadavkům SŽDC, včetně 
zkoušky vodotěsnosti. Pro zabudování těchto trub vlastní vý-
robce PREFA Brno a.s. atest pro použití pod kolejemi ČD. Ne-
výhodou těchto trub je nutnost vyrobit první trubku atypickým 
způsobem, tak aby byla možnost osazení předštítku. Dílo bylo 
realizováno ve velmi dobré kvalitě, o čemž svědčí předávací 
protokol bez vad a nedodělků.

Vírský oblastní vodovod:
- Realizace protlačovaní železobetonových trub, podchod 

komunikace R52 Brno – Mikulov. Zde se jednalo o dva 
protlaky železobetonových trub DN 1000 v souběhu 
z jedné startovací šachty. Délka obou protlaků byla 55 m. 
Dodávku železobetonových trub provedla Prefa Brno, a.s.. 
Pro protlaky byly opět zvoleny trouby s převlečným ocelo-
vým límcem. Trouby splňují požadavky ŘSD pro zabudo-
vání pod všechny druhy silnic.

Dále můžu popsat ještě dvě stavby z loňského roku ze za-
hraničí, na kterých jsme se podíleli. Jednalo se protlaky:

POLSKO – 
pro firmu JuMARPOL na stavbě v Katovicích 
- jednalo se o realizaci dešťové kanalizace ze železobetono-

vých trub DN 1200. Protlak pod kolejemi byl dlouhý cca 
50 m, trubky byly dodány objednatelem. Na první pohled 
byly velmi kvalitní. Polská legislativa nepožaduje u těchto 
prací dozor báňské správy ani schválení použití materiálu od 
správce železniční dopravní cesty.   

Podchod pod silnicí I. třídy v Jaworzně
- další zkušenost z Polska je s protlakem DN 1400 z poly-

merbetonových trub. Délka protlaku 25 m pod komunikací 
v Jaworzně. Materiál dodal opět objednatele, jednalo se 
o velmi kvalitní potrubí, německé výroby. 

Nechci konfrontaci, chci jen upozornit na to, že i nové 
technologie by mohly vycházet z osvědčené reality mi-
nulosti. Ing. Vladimír Král, OHL ŽS, a.s.
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Jedním z konkrétních výstupů našeho úkolu pro SFŽP, bude praktická příručka o bezvýkopových 
technologiích. Tato příručka bude volně navazovat na první publikaci, která byla v listopadu roku 
2011 distribuována stavebním úřadům, a která obsahuje základní informace o bezvýkopových 
technologiích, jejich přínosech a organizacích jako jsou CzSTT, ISTT i o naší členské základně.
Chystaná druhá publikace by měla vyjít do konce března 2012 a bude rovněž distribuována na 
stavební a městské úřady i mezi nás členy. Bude obsahovat soubor zásad pro správnou aplikaci 
bezvýkopových technologií a hlavně jejich přehled a základní charakteristiky. Nepůjde o žádnou 
vědeckou práci, ale o názorné seznámení pro více méně laickou veřejnost. 
Stále se totiž všichni setkáváme s tím, že projektanti projektují a stavební úřady povolují drastické 
zásahy do rušných a zastavěných ulic, kterým by se snadno předešlo, kdyby se zavčasu pamato-
valo na možnosti, které přináší bezvýkopové technologie. Přitom velmi často nejde ani o problém 
ekonomický, protože naše technologie jsou většinou v městských podmínkách cenově srovnatelné 
s klasikou, ale o prosté nevědomí.
Chystaná publikace by měla k potřebné osvětě významnou měrou přispět a jelikož bude obsahovat 
(stejně jako publikace předchozí) i seznam všech členů CzSTT s popisem poskytovaných služeb, 

dá se považovat i za bezplatnou reklamu pro všechny 
naše členy.

Ing. Karel Franczyk, Ph.D.

Vzniká praktická příručka o bezvýkopových technologiích
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STAV SKLeNíKOVýCH PLyNŮ V ATMOSFÉře 
DO ROKu 2011

Ing. Stanislav Drábek
předseda společnosti CzSTT

V zemské atmosféře velmi výrazně při-
bývá oxidu dusného (N

2
O, též N

2
O). 

Jeho průměrné koncentrace ve vztahu 
k  zeměpisné  šířce  a  za  období  1980 
až 2010 z měření stanic Světové me-
teorologické organizace (WMO) trvale 
vzrůstají. N2O  je momentálně  třetím 
nejvýznamnějším přispěvatelem v ob-
lasti dlouhovlnného (tepelného) záře-
ní a patří mezi skleníkové plyny, které 
mají  v  atmosféře  dlouhou  životnost, 
a které předčí  i  freony CFC-12. Jeho 
vliv  byl  během  posledních  více  než 
100 let větší, než odpovídající emise oxi-
du uhličitého (CO

2
, též CO

2
). Význam-

nou roli hraje N
2
O v procesech rozpadu 

stratosférického ozónu (O
3
, resp. O

3
).  

Hlavním antropogenním zdrojem N
2
o 

je užívání umělých i přirozených hnojiv, 
které významně zasahují do globálního 
dusíkatého cyklu. Omezení emisí N2O 
by bylo možné omezením množství 
hnojiva. Takové změny však vyžadují 
citlivé zásahy, aby nedošlo k omezení 
zemědělské produkce a výnosů, což 
by mohlo přinést obavy ze světové po-
travinové krize. Převládající užívání hno-
jiv ve středních zeměpisných šířkách na 
severní polokouli je zodpovědné za ur-
čitý slabý, ale přesto viditelný gradient 
koncentrace N

2
O, kdy se koncentrace 

zvolna snižuje od severních zeměpis-
ných šířek k jižním o hodnotu asi 1,2 
ppb (celkové množství N

2
O v atmosfé-

ře bylo v roce 2010 kolem 325 ppb, 
na počátku 80. let kolem 290 ppb[1]).  
 
Pracovní souhrn
Poslední analýzy pozorování v rámci 
programu Světové meteorologické orga-
nizace, nazvaného Global Atmosphere 
Watch (GAW) ukázaly, že globální prů-
měr směšovacího poměru oxidu uhliči-
tého CO

2
, metanu CH

4
 a oxidu dusného 

n
2
O dosáhl nového maxima v roce 2010, 

kdy bylo v atmosféře 289 ppb CO
2
, 1808 

ppb ch
4 
a 323,2 ppb N

2
O. Tyto hodnoty 

jsou vyšší, než v předindustriální éře, tj. 
před rokem 1750, a to u těchto plynů (po-
stupně) o 39 %, 158 % a 20 %. 

Nárůst koncentrace atmosférického 
co

2
 a n

2
O mezi roky 2009 a 2010 byl 

stálý a odpovídal předchozím rokům, ale 
obsah je vyšší než v létech 2008 a 2009 
a také než průměr za posledních 10 let.  
V nárůstu pokračuje rovněž koncent-
race atmosférického CH

4
, zhruba stej-

nou rychlostí jako za poslední 3 roky. 
Roční index skleníkových plynů, který 
vyhodnocuje NOAA, ukazuje, že mezi 
roky 1990 až 2010 vzroslo tepelné vy-
zařování skleníkových plynů o dlouhé 
životnosti o 29 % a překročilo CFC-12. 
Tak se stalo, že N

2
O je nyní třetím 

nejvýznamnějším skleníkovým ply-
nem s dlouhou životností v atmosféře.  
Rovnocenné dlouhovlnné záření vydá-
vají tato množství skleníkových plynů: 
1 tuna n

2
o = 10 tun ch

4
 = 200 tun co

2
. 

Jak je vidět, oxid dusný je asi 200x účin-
nější skleníkový plyn, než oxid uhličitý; 
metan je 20x účinnější, než oxid uhličitý. 
 
Přehled
Toto jsou informace ze sedmého výroč-
ního bulletinu o skleníkových plynech, 
vydávaného WMO. Tento bulletin každo-
ročně informuje, jak je atmosféra zatě-
žována a jaký je vývoj v oblasti skleníko-
vých plynů (LLGHG) — CO

2
, CH

4
, N

2
O, 

CFC-12 a CFC-11, a vyhodnocuje také 
příspěvky méně významných plynů. Pět 
nejvlivnějších skleníkových plynů se podílí 
96 % na radiačním vyzařování atmosféry. 
 
Program GAW koordinuje systematická 
pozorování a analýzy složení atmosfé-
ry včetně skleníkových plynů a zjištuje 
další nálezy. Sít pozorování CO

2
, CH

4
 

a n
2
O, provozovaná programem GAW, 

je velmi podrobná a důkladná, a tvoří 
základ systému celosvětového sledo-
vání klimatu (Global Climate Observing 
System, GCOS). Pozorovací místa jsou 
rozmístěna po celém světě. 

 CO2 (ppm) CH4 (ppb) N2O (ppb)

Globální množství v r. 2010 389 1808 323,2
Poměr r. 2010 k roku 1750 139 % 258 % 120 %
Absolutní nárůst 2009–2010 2,3 5 0,8
Relativní nárůst 2009–2010 0,59 % 0,28 % 0,25 %
Prům. roční nárůst za 2000–2010 1,97 2,6 0,75

V této statistice byla vyřazena data z mobilních měřicích stanic, s výjimkou kontejnerů 
v Tichém oceánu, provozovaných NOAA

Když jsme podávali přihlášku 
na Ministerstvo ŽP ČR do soutě-
že o poskytnutí dotace na všeo-
becně prospěšnou činnost naší 
společnosti CzSTT při ochraně 
životního prostředí, psal se rok 
2009. Jako téma jsme si vybrali 
„Snižování emisí CO2“, což byla 
kapitola, do které bezvýkopové 
technologie nesporně patří a díky 
pečlivému zpracování vstupních 
dokumentů jsme hned v prvním 
kole uspěli a dotace nám byla 
poskytnuta ve výši 1.657.200 Kč. 
Protokol o poskytnutí dotace 
nám předala tehdejší ministry-
ně ŽP ČR paní Ruth Bízková na 
mezinárodním veletrhu a výsta-
vě ENVI BRNO v květnu 2010. Při 
svém projevu na zahájení této 
výstavy se o CzSTT také zmínila 
a připomenula, že podepsáním 
Kjotského protokolu se Česká re-
publika zavázala k mezinárodní 
spolupráci při ochraně ovzduší. 
Nyní se plnění úkolu č. 00211062 
blíží do závěrečné etapy, ale než 
uzavřeme tuto kapitolu činnosti 
CzSTT pro ochranu ovzduší do-
poručuji, abyste si přečetli pře-
vzatý článek ze ZPRAVODAJE 
MŽP o sledování koncentrace 
skleníkových plynů v ovzduší 
naší planety ZEMĚ. I když tomu 
náš pan prezident Klaus nevěří, 
tak k oteplování ovzduší vlivem 
činnosti člověka dochází a sle-
duje ho Světová meteorologická 
organizace, která má pozorovací 
místa kolem celé zeměkoule od 
severního až po jižní pól a pracu-
je zcela nezávisle a výsledky je-
jího pozorování je třeba hrát váž-
ně. Je to zajímavé čtení.

Ing. Stanislav Drábek 
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Změřená data jsou sdílena spolupracu-
jícími zeměmi, archivována a distribuo-
vána Světovým datacentrem pro sklení-
kové plyny, které spadá pod Japonskou 
meteorologickou agenturu (JMA). Data 
pro tři nejvýznamnější skleníkové plyny 
jsou zde:

V této statistice byla vyřazena data 
z mobilních měřicích stanic, s výjim-
kou kontejnerů v Tichém oceánu, 
provozovaných NOAA.

Tři skleníkové plyny, jejichž souhrn je 
uveden v tabulce, vykazují nárůst kon-
centrace od začátku průmyslové éry. Tato 
koncentrace je přímo spojována s lidskou 
aktivitou, odlišně od výparu vody — vodní 
pára je vůbec nejvýznamnějším skleníko-
vým plynem — protože množství vodní páry 
v atmosféře je řízeno rychlými klimatický-
mi zpětnými vazbami. Tři zmíněné sklení-
kové plyny setrvávají v atmosféře déle než 
vodní pára. Jejich koncentrace však není 
závislá pouze na antropogenní činnosti, 
ale jsou známy silné interakce s biosfé-
rou a oceány. Také probíhající chemické 

reakce v atmosféře ovlivňují jejich množ-
ství. Předpovídání vývoje obsahu sklení-
kových plynů tedy vyžaduje hluboké po-
chopení těchto složitých vztahů, znalost 
zdrojů vzniku i zdrojů zániku těchto plynů.  
Podle vyhodnocení NOAA vzrostlo radi-
ační vyzařování LLGHG o 29 % mezi roky 
1990 až 2010, a o 1,4 % mezi roky 2009 
až 2010.
  
Oxid uhličitý CO2
Jedná se o nejdůležitější skleníkový 
plyn, produkovaný antropogenní čin-
ností. Celkově se ze všech plynů LL-
GHG podílí na tepelném vyzařování 
64 %. Odpovídá tak z 85 procent za 
narůst dlouhovlnného vyzařování v de-
kádě 2000 až 2010, a z 85 procent za 
posledních 5 let. Zpětný pohled do his-
torie atmosféry ukazuje, že 10 tisíc let 
před začátkem industriální éry byl obsah 
co

2
 v atmosféře v podstatě konstantní, 

a to asi 280 ppm. To představuje množ-
ství, při němž je v rovnováze systém 
atmosféry, oceánů a biosféry. Od roku 
1750 vzrostl obsah atmosférického CO

2
 

o 39 %, hlavním důvodem jsou průmys-
lové emise při spalování fosilních paliv 
(v roce 2009 to bylo zhruba 8,4 ± 0,5 
miliardy tun uhlíku), odlesňování a trans-
formace krajiny. Velmi přesná měření 

atmosférického CO
2
, která začala v r. 

1958, ukazují, že průměrný nárůst kon-
centrace co

2 
v atmosféře korespondu-

je s asi 55procentním nárůstem emisí 
co

2 
ze spalování fosilních paliv. Zbýva-

jících 45 % se z atmosféry dostalo zpět 
do oceánů a pozemské biosféry. Množ-
ství části CO

2
, která zůstává v atmosféře 

a která má původ ve spalování fosilních 
paliv, meziročně kolísá a nemá zřetelný 
globální trend. Obsah CO

2 
v atmosfé-

ře v roce 2010 byl 389 ppm a od roku 
2009 došlo k nárůstu o 2,3 ppm. Je to 
větší nárůst, než je průměr z let devade-
sátých (1,5 ppm/rok) i za předchozí de-
kádu (2,0 ppm/rok).

Metan CH4
Metan se podílí asi 18 procenty na 
tepelném vyzařování všech plynů LL-
GHG. Přibližně 40 % metanu se do 
atmosféry dostává přírodními cesta-
mi, zejména z bažin nebo z termitišt, 
zatímco přežvýkavci, rýžoviště, tě-
žební průmysl fosilních paliv, skládky 
a spalování biomasy produkuje zby-
lých 60 %. Pryč z atmosféry se metan 
dostává reagováním s hydroxyly (OH). 
V předindustriální éře byl obsah meta-
nu v atmosféře kolem 700 ppb. Nárůst 
antropogenních emisí je zodpovědné 

ENvIrONmENtáLNí SErvIS / ENvIrONmENtaL SErvICE

Odborný časopis Světové meteorologické organizace publikoval letos v listopadu článek o součastném stavu skleníkových plynů. Na titulní 
straně zveřejnil graf vývoje podílu dusného v zemské atmosféře, který se mění v čase a závislosti na zeměpisné šířce.
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za 158procentní nárůst koncentrace 
metanu v atmosféře v letech 1750 až 
2010. Průměrná globální koncentrace 
mteanu v roce 2010 byla 1808 ppb, 
v roce 2010 byl nárůst o 5 ppb. Ná-
růst kolem 13 ppb/rok, který se ode-
hrával v 80. letech, byl v období 1999 
až 2006 vystřídán v podstatě nulovým 
přírůstkem koncentrace CH

4
, ale od 

r. 2007 už koncentrace metanu zase 
vzrůstá. Mezi roky 2006 až 2009 byl 
tento nárůst 19 ppb, v roce 2010 zmí-
něných 5 ppb. Proč po několika ro-
cích víceméně nulového růstu začala 
koncentrace opětovně narůstat, není 
úplně známo; bylo to zdůvodňováno 
nejspíše biogenními příčinami. Aby-
chom se o tom dověděli více, je po-
třeba provést měření přímo na zdrojo-
vých místech produkce metanu. 
 
Oxid dusný N2O
n

2
O se v souboru skleníkových plynů 

LLGHG podílí asi 6 procenty na tepel-
ném záření. V současnosti je tak tře-
tím nejdůležitějším skleníkovým ply-
nem. V předindustriální éře byla jeho 
koncentrace v atmosféře asi 270 ppb. 
Do atmosféry se dostává z přírodních 
i antropogenních zdrojů, tj. z oceánů, 

z půdy, spalováním biomasy, užíváním 
hnojiv a z různých průmyslových pro-
cesů. Produkce lidskou činností činí 
asi 40 % z celkového příspěvku N2O 
do atmosféry. Naopak, z atmosféry se 
N2O dostává pryč pomocí fotoche-
mických reakcí ve stratosféře. Celko-
vě bylo v roce 2010 v atmosféře 323,2 
ppb N2O, nárůst oproti předchozímu 
roku byl 0,8 ppb. Je to o 20 % více než 
v předindustriální éře. Za poslední de-
kádu činil průměrný nárůst koncentra-
ce N2O asi 0,75 ppb/rok. 

Ostatní skleníkové plyny
Fluorid sírový SF

6 
(též SF6) je silný 

skleníkový plyn v rámci LLGHG, uve-
dený v Kjótském protokolu pro pracov-
ní skupinu pro změnu klimatu OSN. 
Je vyráběn uměle a je používán jako 
izolant v různých elektrických rozvo-
dech. Jeho obsah v atmosféře vzros-
tl od roku 1990 na dvojnásobek.  
Chlorofluorouhlíky (CFC), které rozrušují 
ozónovou vrstvu, se spolu s minoritními 
halogenovými plyny podílejí asi 12 % na 
celkovém tepelném vyzařování LLGHG. 
Zatímco CFC a většiny halonů v atmo-
sféře ubývá, hydrochlorfluorokarbonů 
(HCFC) a hydrofluorokarbonů (HFC), 

což jsou vlivné skleníkové plyny, nao-
pak rapidně přibývá, i když jejich množ-
ství v atmosféře je prozatím velmi malé.  
Troposférický ozón má poměrně krát-
kou životnost. Jeho dlouhovlnné vy-
zařování se však jeví srovnatelné s ha-
lokarbony, ačkoli je to méně jisté. Je 
dost obtížné předpovědět všeobecnou 
distribuci ozónu a její trend, jelikož se 
jedná o velmi nerovnoměrné proce-
sy s vysokou časovou proměnlivostí. 
Mnoho dalších znečištujících příměsí, 
jako CO, NOx, organické sloučeniny, 
které nejsou až tak významné coby skle-
níkové plyny, má nepřímý vliv na dlouho-
vlnné tepelné záření prostřednictvím je-
jich interakcí s troposférickým ozónem.  
Aerosoly, tzv. suspendované částice, 
mají v atmosféře krátkou životnost a je-
jich vliv na tepelný režim atmosféry je 
slabý. 

Poznámky:
[1] ppb = parts per billion, tzn. počet čás-
tic,  připadajících  na  1 miliardu  jiných 
částic. Hodnota 1 ppb tedy znamená 
1 miliardtinu. Je to obdoba procenta, 
promile či ppm, tj. parts per million.

WMO Greenhouse Gas Bulletin, 
vydaný 21. 11. 2011 
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KONFeReNCe PLASTy 2012

s jejich autory dohodnul, že v příštím čísle našeho ZPRAVODA-
JE NO-DIG č. 02/2012 otiskneme jejich plné znění. Závěrem 
doporučuji všem našim členům, kteří pracují při bezvýkopo-
vých pracích s plastovým potrubím, aby sledovali technické 
a technologické pravidla, které platí v oblasti plynovodů. Jsou 
přísnější než pro provádění vodovodů a kanalizací, ale výsled-
kem je kvalitněji realizované práce. Také z tohoto důvodu jsem 
se přihlásil do diskuze, abych členům CPS popřál mnoho 
úspěchů jménem členů CzSTT, kteří jsou připravení na trvalou 
spolupráci. I proto jsme všem členům Českého plynáren-
ského svazu poslali 1. publikaci o BT zpracovanou jako 
SFŽP a upozornil jsem je, že v dubnu letošního roku obdrží 
2. publikaci ze stejného programu s názvem „INFORMACE 
O BEZÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH“. Tato nabídka byla 
pozitivně hodnocena p. Robinem PROFELDEM, který jednání 
konference řídil, jako zástupce pořadatele.

Ing. Stanislav Drábek, předseda CzSTT

Rád bych připomenul, že 18. konference „PLASTy 2012“ 
o výstavbě a rekonstrukci plynovodů má  „stejné datum naroze-
ní“ jako naše konference NO-DIG a je to rok 1994. A nejen to. 
CzSTT je členem Českého plynárenského svazu a pravidelně se 
účastní už mnoho let na zavádějí a využití bezvýkopových tech-
nologií při výstavbě plynovodů. Tuto disciplínu vlastně umožnilo 
schválení PLASTů jako rovnocenného materiálu vedle oceli pro 
konstrukci plynových vedení a přípojek. Letos od tohoto histo-
rického vzniku uplynulo právě 50. let. K tomuto výročí měl na 
konferenci velmi zajímavou retro – přednášku p. Ing. Roman 
ŠŤASTNÝ, RWE – Distribuční služby s.r.o., který připomenul 
I. vydání TECHNICKÝCH PRAVIDEL č. G – 702 01 – 03. Cz-
STT v té době zpracovala jejich část, které se týkala BEZVÝ-
KOPOVÉ VÝSTAVBY A OPRAV PLYNOVODů. Bylo příjemné 
poslouchat tato slova zejména proto, že po jeho přednášce 
se dostali ke slovu také zástupci CzSTT. Ing. Daniel ŠNAJDR 
z firmy WAVIN OSMA s.r.o. přednesl firemní prezentaci na téma 
„SANACE POTRUBÍ TECHNOLOGIÍ RELINING – výhody, úska-
lí, praxe“ a Ing. Jana KŘÍŽOVÁ z firmy ZEPRIS PRAHA uvedla 
zajímavou přednášku „ ZKUŠENOSTI Z REKONSTRUKCE OC 
DN 500“. Obě tyto přednášky byly zajímavé, a proto jsem se 
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Je to skutečnost, ale musím se přiznat, že pro těchto pár slov gratulace k životnímu 
jubileu jsem se musel zahrabat na chvíli do našeho archivu a najít pro stejně 
„nevěřící TOMÁŠE“ doklad o tom, že nadpis nelže. Téměř po čtrnácti letech 
ve službách CzSTT slavil dne 26. února 2012 pan Ing. Jiří KuBáLeK, CSc. 
významné životní jubileem. ANO: 66 + 14 = 80. Výstřižek ze ZPRAVODAJE ISTT 
ze srpna 1988 to potvrdil. A tak, milý Jiří, přijmi kytici srdečných přání od všech 
členů CzSTT a také ode mne osobně. Bylo mi potěšením s Tebou těch 14 let 
spolupracovat a s radostí jsem podepsal s Tebou v den Tvých 80tých narozenin 
PRACOVNÍ SMLOUVU na další rok práce u nás v sekretariátu CzSTT.

Všichni ti přejeme v tento významný den hodně zdraví, veselou mysl a pod heslem 
z písničky Waldemara Matušky „…..nám už to stačí, ať stárnou mladší….“ hurá do 
přípravy další konference NO-DIG v Luhačovicích.

Ing. Stanislav Drábek 

80-tI LEtÝ mLaDíK v SEKrEtarIátu CzStt

KONČí JeDNA eTAPA, ZáVOD Se JeDe DáL

Všichni víme, že letošní dubnová Valná hro-
mada bude volební. Všichni také víme, že 
stávající předseda CzSTT Stanislav Drá-
bek, už do předsednictva kandidovat ne-
bude. Řekl to s velkým předstihem jednoho 
roku, se zodpovědností sobě vlastní. To, co 
ale nám všem přesto všechno dochází po-
malu a neradostně je fakt, že se blíží úplně 
nová etapa života CzSTT.
Standa Drábek je nejen „Otcem poutní-
kem“, přivážejícím nám, divochům, na 
lodi Mayflower znalosti o BT, ale také za-
kládajícím členem, dlouholetým místopřed-
sedou a nakonec i předsedou CzSTT. Od 
počátku až do současnosti je i jejím moto-
rem a hlavní hybnou sílou. To neříkám, jako 
nějaký objev, to je prostě fakt, který vidí 
všichni členové a příznivci. 
Navíc, ne jen tak ledajakým motorem. Tak, 
jak byl úspěšný ve své profesní a podnika-
telské kariéře, tak je mimořádně úspěšný 
i jako funkcionář na poli bezvýkopových 

technologií. Dlouhý seznam jeho úspěchů 
by mohl obsahovat jak stav CzSTT, který je 
plně konsolidovaný jak finančně, tak i nápl-
ní práce a činností, a také postavením na 
mezinárodním poli s velmi nadstandardní 
řádkou úspěchů v soutěžích NO DIG Award 
pro Českou republiku, hojnými účastmi na 
mezinárodních akcích a zejména vel-
mi úspěšnou konferencí NO DIG 2001 
v Praze. Není taky vůbec žádná samo-
zřejmost, že je Česká republika na me-
zinárodním poli tak uznávanou zemí, a že 
se připravuje pro Ing. Drábka udělení nej-
vyššího ocenění a uznání. 
Ale pozor, nebudu se pouštět do hlubšího 
hodnocení a připomínání Standova příno-
su, protože jeho práce ještě určitě nekon-
čí. Bude nadále fungovat jako prostý člen 
společnosti a nově zvolené předsednictvo 
jistě bude stát o jeho rady a nápady. Taky 
se těším na to, že bude více vystupovat na 
konferencích ne už jako předsedající řeč-
ník, ale jako odborník, který se vrátí k ně-
kterým zajímavým projektům, či technolo-
giím, a zpětně je zhodnotí. Všichni víme, že 
umění zajímavě mluvit ovládá náš stávající 
předseda stejně výborně, jako umění vést 
kolektiv nebo stavební projekt.
Říká, že uměním je i včas odejít a zdaleka 
ne každý to dokáže. Takže si myslím, že ne-
jde v tuto chvíli ani tak o Stanislava Drábka, 
který si svou roli v nové podobě CzSTT zce-
la jistě najde. Naopak – mnohem více jde 
o nás ostatní a o to, jak se s novou dobou, 
která nastane jeho dubnovým odchodem 
z předsednictva, vypořádáme. 

Česká republika má dobré a technicky per-
fektně zvládnuté zázemí v oboru, stabilní 
členskou základnu CzSTT a její vyrovnaný 
rozpočet. Tak jsme vnímáni i na mezinárod-
ním poli – jako bezproblémovou zemí, která 
se aktivně podílí na všech zásadních aktivi-
tách ISTT. Máme taky pochopitelně i svoje 
problémy – na příklad nefungující sekce, 
kvalitu webových stránek nebo zlepšení ko-
munikace s velkými uživateli atp. To všechno 
bude představovat výzvu pro nově složené 
předsednictvo. Přesto si troufnu říct, že tou 
největší výzvou bude zajistit, aby CzSTT fun-
govalo stejně dobře jako dřív i bez Stanislava 
Drábka v jejím předsednictvu. 
Co ještě říci na závěr? Jen malou připomín-
ku. Všechna práce, kterou Standa pro Cz-
STT dosud odváděl byla dobrovolná a tedy 
nehonorována. Tohle neměl být žádný 
oslavný článek, spíš připomínka, co nás už 
brzo čeká. Přesto slůvko „děkujeme“ se na 
závěr rozhodně hodí. 
A v žádném případě by nemělo být do-
plněno pokračováním, které zpopulár-
nělo na politickém poli. To by si dlou-
holetý nositel žlutého trikotu, čnící nad 
pelotonem ostatních „závodníků“ nikdy 
nekončícího závodu o uznání BT jako 
plnohodnotného stavebního oboru, 
zcela jistě nezasloužil. A jelikož všichni, 
kdo Standu znají, vědí že i nadále bude 
na činnost CzSTT stále dohlížet jak 
Matka Tereza na indické sirotky, bylo 
by to zcela zbytečné. 

Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a.s

Zpráva ze Zpravodaje ISTT NO-DIG 
August 1988 





24 25 NO DIG 18 / 1

RŮZNÉ /  MISCeLL ANeOuS INFORMATION

7. - 11. 5. 2012  IFAT, mnichov
 

4. – 6.6.2012 Hospital Build Dubai, 
Spojené arabské emiráty
5. - 8. 6. 2012   RSTT No-Dig 2012 
Moscow Russia

2. - 4. 10. 2012  No-Dig Live 2012 
Coventry, uK      www.nodiglive.co.uk

12. - 14. 11. 2012  International 2012 
No-Dig Brazil, Sao Paulo Brazil
www.acquacon.com.br/nodig2012/en

Kdy AKCe POřáDáNÉ Ve SVěTě / AKCe POřáDANÉ V ČeSKÉ RePuBLICe /
 World events events Organised in the Czech Republic 

březen
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2013

Prosinec
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Květen

21. - 22. 3. 2012
Trenchless Asia 2012 – Singapore, 
www.trenchlessasia.com

Duben 17. - 19.4. 2012   No-Dig Poland 2012  
The uroczysko Hotel, Kielce, Poland
www.nodigpoland.tu.kielce.pl

IStt INtErNatIONaL NO DIG IN SyDNEy

1. - 4. 9. 2013  
Sydnea Convention and exhibition Centre, 
Darling Harbour

Červen

Červenec

Srpen

Září

říjen

Listopad

12. MeZINáRODNí KONFeReNCe PODZeMNí 
Stavby PraHa 2013
- Clarion Congress Hotel

Kalendář nO dIG 2012 - 2013
nO dIG Calendar

13. - 16. 3. 2012   FOR INDuSTRy, FOR uTOMATION, 
FOR eNeRGO - PVA expo Praha - Letňany
22. 3. 2012  Odborný seminář MC Bauchemie  
„Sanace kanálů a šachet“ Hotel Atlantic Praha.

26. a 27. 3. 2012 „Školení pro pracovníky 
při opravě kanálů a šachet. „MC Bauchemie Žebrák.

29.  - 30. 3 . 2012 
Školení lektorů odborného plynárenského vzdělání 

17. 4. 2012  Valná hromada CzSTT 
Budova Subterra Praha - Braník
24. – 28.4.2012
Mezinárodní stavební veletrh Brno – Výstaviště

29. - 30. 5. 2012   
konference VODA FóRuM 2012
pořadatel a odborný garant konference SOVAK Čr

14. - 16. 6. 2012  Kámen Hořice 2012

5. - 6. 6. 2012  14. Konference GAS - 
Hradec Králové, hotel Černigov

 

18. - 22. 9. 2012 
FOR ARCH, FOR THeRM, FOR WASTe
17. - 19. 9. 2012 NO DIG LuHaČOvICE
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HeRMeS TeCHNOLOGIe s.r.o., 
Na Groši 1344/5a, 
102 00 praha 10 
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz 
http://www.hermes-technologie.cz 

HOBAS CZ spol. s r.o., 
Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com  http://www.hobas.com 

IMOS group s.r.o., 
763 02 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz  http://www.imos.cz 

INSeT s.r.o., 
Novákových 6, 180 00 PRAHA 8 
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

INTeRGLOBAL DuO s.r.o., 
Ořešská 939/55, 155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz

KeRAMO STeINZeuG s.r.o., 
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz 
http://www.keramo-kamenina.cz 

KO - KA s.r.o., 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz  http://www.ko-ka.cz 

KOLeKTORy PRAHA, a.s., 
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz  http://www.kolektory.cz
 
LBtech a.s., 
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz  http://www.lbtech.cz

ČEStNí ČLENOvé ČESKé SPOLEČNOStI 
PrO bEZvÝKOPOvé tECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
trenchless technologY

Dipl.-Ing. Rolf BIeLeCKI, Ph.D., WSDTI, eFuC, 
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI, 
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de  http://www.efuc.org 

ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz 

KOLEKtIvNí ČLENOvé ČESKé SPOLEČNOStI 
PrO bEZvÝKOPOvé tECHNOLOGIE 
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR 
trenchless technologY

bmH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC 
E-mail: bmh@bmh.cz  http://www.bmh.cz 
 
BRNěNSKÉ VODáRNy A KANALIZACe a.s., 
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz  http://www.bvk.cz 

BROCHIeR s.r.o., 
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz  http://www.brochier.cz 
 
ČeRMáK A HRACHOVeC a.s., 
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz  http://www.cerhra.cz

ČIPOS spol. s r.o., 
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz  http://www.cipos.cz 
 
ČKV PRAHA s.r.o., 
Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz  http://www.ckvpraha.cz 
 
DORG spol. s r.o. 
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES       
E-mail: dorg@dorg.cz  http://www.dorg.cz 

euROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, 
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz http://www.eurovia.cz 
 
euTIT s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz  http://www.eutit.cz 

GeRODuR CZeCH, s.r.o., 
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
E-mail: gerodur@gerodur.cz  http://www.gerodur.cz 
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mEbIKaN spol. s r.o., 
Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad labem – Všebořice. 
(Doručovací adresa: Ing. Dalimil Kotas, Nerudova 1995/10, 
412 01 Litoměřice)
E-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz

MeTROSTAV a.s., 
Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz  http://www.metrostav.cz 

MICHLOVSKý - protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz  http://www.michlovsky.cz 

MT a.s., 
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice 
E-mail: mikrotunel@volny.cz  http://www.mtas.cz 

OHL ŽS, a.s., závod PS, 
Burešova 938/17, 660 02 BRNO - střed
E-mail: msodomka@ohlzs.cz, ohlzs@ohlzs.cz 
http://www.ohlzs.cz 

Petr Maršálek, provádění staveb, 
V Náměrkách 17, 547 01 NÁCHOD
E-mail: p.m.nachod@seznam.cz  
http://www.marsaleknachod.cz 

PŐyRy environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.cz  http://www.aquatis.cz 

PRAŽSKá VODOHOSPODářSKá SPOLeČNOST a.s.,
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz  http://www.pvs.cz

PRAŽSKÉ VODOVODy A KANALIZACe a.s., 
Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
E-mail: info@pvk.cz  http://www.pvk.cz 

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., 
Pražákova 60, 619 00 BRNO 
E-mail: info@premyslvesely.cz  http://www.premyslvesely.cz 

RABMeR-sanace potrubí, spol. s r.o., 
Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
E-mail: info@rabmer.cz  http://www.rabmer.cz 

ReKONSTRuKCe POTRuBí - RePO, a.s., 
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu  http://www.repopraha.eu 

ReVAK, s. r.o., 
Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE 
E-mail: revak@revak.eu  http://www.revak.eu 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., 
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com   
http://saint-gobain-pam.cz
 
SeBAK, spol. s r.o., 
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz  http://www.sebak.cz 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169, 709 45 OSTRAVA
E-mail: smvak@smvak.cz  http://www.smvak.cz 

STAVOReAL BRNO spol. s r.o., 
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrtice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz  http://www.stavoreal.cz

SuBTeRRA a.s., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
E-mail: info@subterra.cz  http://www.subterra.cz 

TALPA - RPF, s.r.o., 
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

TRANSTeCHNIK CS spol. s r.o., 
Průběžná 90, 100 00 P R A H A 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz     http://www.transtechnikcs.cz 

VeGI s.r.o., 
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz  http://www.vegi-km.com

VODOHOSPODářSKÉ STAVBy, spol. s r.o. 
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz  http://www.vhs.cz 
 
VODOVODy A KANALIZACe Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz  http://www.vak.cz 

WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz  http://www.wombat.cz 
 
ZePRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz 
http://www.zepris.cz 
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INDIvIDuáLNí ČLENOvé ČESKé SPOLEČNOStI 
PrO bEZvÝKOPOvé tECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY 
For trenchless technologY

Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 ZLÍN 
E-mail: balcarek@michlovsky.cz 

Drábek Stanislav Ing., 
Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4 
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

Franczyk Karel Ing. PhD., AGD ISeKI, 
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@subterra.cz 

Herel Petr Ing., HeReL s.r.o., 
Jiráskova 27, 602 00 BRNO 
E-mail: herel@herel.cz  http://www.herel.cz 
 
Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GeONIKA s.r.o., 
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com  http://www.geonika.com

Kožený Petr, firma KOŽeNý, 
Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO

Mutina Jiří, 
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@bdcmorava.cz; info@bdcmorava.cz; 
http://www.bdcmorava.cz 
 
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o., 
Divize Protection technologies, Průmyslová zóna 
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz; 
http://pt.mc-bauchemie.cz 

Sochůrek Jan Ing., jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o., 
Třeboradická 1/1275, 182 29 PRAHA 8
E-mail: sochurek@ingutis.cz;    http://www.ingutis.cz

Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVuT FSv, 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz 

Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6, 
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz 

Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVuT FSv, 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz 

Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o., 
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5 
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz 

Weisskopf Milan Ing., 
Černokostelecká, 2197/51,100 00 PRAHA 10
E-mail: weisskopf@enas.cz 

Zima Jiří Ing., 
Do Kopečku 3/159, 
400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz 

PřIDRuŽeNí ČLeNOVÉ CzSTT

Hradil Zdeněk Ing., GeOPROSPeR Praha, 
Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
E-mail: geoprosper@volny.cz 
 
Horáček Ludvík Ing., 
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL

Janoušek František Ing., 
Korandova 235/4 
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky

Karásek Vojtěch Ing., 
Pražské vodovody a kanalizace a.s., 
Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
E-mail: vojtech.karasek@email.cz 

Klimeš Věroslav Ing., 
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA

Kubálek Jiří Ing. CSc., 
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2 
E-mail: office@czstt.cz 
  
Krčík Marián Dipl.Ing., 
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko 
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

Krovoza Oldřich, 
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5

Nenadálová Lucie, Ing., 
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz 

Pytl Vladimír Ing., 
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4 

Raclavský Jaroslav Ing., 
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz 
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