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ÚVODNÍK

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A KOLEGOVÉ,

je mi velkou ctí, že mohu opět po sedmi le-
tech poděkovat redakční radě za možnost Vás
oslovit prostřednictvím úvodního slova.

V uplynulém období došlo k výraznému zpo-
pularizování bezvýkopových technologií, k je-
jich rozšíření do podvědomí investorů, správ-
ců sítí i projekčních ústavů a současně i do
běžné praxe, kde jejich nasazení není již mi-
mořádnou událostí, o které jsme se každý rád
i prostřednictvím NO DIGu podělili, ale běž-
nou každodenní záležitostí. Domnívám se, že
na tomto posunu má nezpochybnitelnou zá-
sluhu i „náš“ časopis NO DIG.

Letošní konference NO-DIG proběhne v Pra-
ze, kde je hlavní pole působnosti naší společ-
nosti a jsme velmi potěšeni, že můžeme být
hlavními sponzory této již 12. společenské
události, kde se pravidelně setkáváme se svý-
mi kolegy, novými nápady a technologiemi.

Čermák a Hrachovec a.s.
 člen skupiny COLAS.

Pro další rozvoj společnosti Čermák a Hra-
chovec a.s. v následujících letech bylo nezbyt-
né spojit se se silným, mezinárodně působí-
cím partnerem. My jsme svoje další působe-
ní spojili se skupinou COLAS, která je sice
známá spíše ve stavitelství silničním, ale náš
obor jí rozhodně není cizí. Toto spojení nám
přinese stabilitu po finanční stránce, ale hlav-
ně možnost rozvoje naší činnosti po dalších
oblastech naší republiky.

K tomu jsme, alespoň se domníváme, připra-
veni jak po technické, tak i po lidské stránce.
Šestnáct let rozvíjení bezvýkopových techno-
logií v naší společnosti na nás zanechalo své
stopy a rovněž my jsme své stopy zanechali
po celé České republice, i když ty naše, bo-
hužel, nejsou vidět.

Za ta léta se můžeme pochlubit mnoha
úspěšnými akcemi, kde jsme použili mnoho
bezvýkopových metod, jejich kombinací a
v součinnosti s našimi „spřátelenými konku-
renty“ i metody, které sami nevlastníme. Že
jsme v oblasti bezvýkopových technologií
známá společnost, dokládá mimo jiné i fakt,

že spoustu připravovaných akcí s námi kon-
zultují projekční ústavy již v jejich zrodu.
V další části bych se rád zmínil alespoň o ně-
kterých úspěšně realizovaných akcích bez-
výkopovými technologiemi.

Mikrotuneláže RVS 250, RVS 100 na akcích:
Spořilov, Darwinova, Dolní Počernice, Stodůl-
ky,Tyršova čtvrť,Vypich, Pod Viaduktem, Vi-
noř,Liboc, Řeporyje a další lokality, kde
v posledních letech bylo v různých geologic-
kých podmínkách vyvrtáno více než 8000m
kanalizačních řadů.
Technologie HDD pro stroje Terrajet, Grun-
dodrill 10S, 20S, Grundopit a doplňkové vy-
bavení k těmto strojům umožnily variantní
postupy prací při jejich nasazení v různých
podmínkách konkrétních staveb. Patent
č.295866 používaný při zatahování litinových
řadů je toho příkladem.Mnohostrannost vyu-
žití se projevuje na množství realizovaných
zakázek: Újezd nad Lesy, Seminářská zahra-
da, Petřínské sady, Chýnice, Prokopské údolí,
Sobětická, Rymáň, Peluněk, Jahodnice, Spo-
řilov, Jeremenkova, Darwinova, Beránek atd.
Touto technologií bylo zataženo 32000m řadů
různých materiálů a profilů.
Geisert – tímto strojem pro neřízenou mikro-
tuneláž, využívaným především na domovní
gravitační přípojky, jsme doposud odvrtali
2000 m.

 Cracking, Burstlining – obnova stávajících
řadů v původní trase.Tyto metody byly nasa-
zeny s použitím řezných nožů na litinu a ocel
na akcích:Kesnerka, Barrandov, Spořilov a
v mnoha ulicích v Praze, kde nebylo možno
uvažovat o nové trase řadu. Takto rekonstru-
ovaných řadů byly stovky metrů.
Injektáže, které realizovala naše společnost
jako výplňové, nebo cílené za pomoci tech-
nologií HDD byla celá řada.Výplňové: Mod-
řanský sběrač, Stoka C7, Haštalské náměs-
tí, Bubenské nábřeží, Malostranský sběrač,
Chotkova, Šlikova atd. Cílené injektáže při
použití strojů HDD: Pod Děkankou, Koněvo-
va, Diskařská a řada dalších.

Ing.Miloš Hrachovec
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Ing. Stanislav Drábek, místopředseda CzSTT

Na podzim roku 2005, na konferenci v Rotter-
damu, převzal Menno Henneveld funkci před-
sedy ISTT. Ve svém inauguračním projevu upo-
zornil na určitou stagnaci v činnosti ISTT. Na
tuto skutečnost se také zaměřila vedoucí re-
daktorka časopisu TTI (Trenchless Technolo-
gy International) Sharon Bueno , když měla
s novým předsedou ISTT exkluzivní interview
pod názvem „Seznamte se s Mennem“ Polo-
žila mu 10 otázek, na které dostala velmi kon-
krétní odpovědi. určitě si budete pamatovat,že
jsme tento rozhovor uvedli v nezkrácené po-
době v našem Zpravodaji č.2/06 (str.4–7).
Právě v tomto rozhovoru poprvé zazněl název
„Strategický plán 2K10, na jehož zpracování
se doslova podíleli všichni členové ISTT pro-
střednictvím národních společností.
Také v CzSTT jsme rozeslali všem našim čle-
nům anketový dotazník, ve kterém stačilo po-
mocí 16 bodů vyznačit soukromý názor na
budoucí činnost ISTT v letech 2007– 2010. Pro
zajímavost uvádím, že z celkového počtu 87
členů CzSTT jsme obdrželi pouze 12 odpově-
dí, které jsme předali do sekretariátu ISTT.
Výsledky této ankety u nás zpracoval Ing. Ka-
rel Franczyk a Ing. Jiří Kubálek, CSc. ve Zpra-
vodaji CzSTT 03/06 na str.4.
 Sekretariát ISTT provedl společně se členy
ESC vyhodnocení výsledků ankety ze všech
24 afilovaných národních společností a podle
těchto výsledků byl sestaven „Strategický plán
činnosti ISTT na léta 2007 – 2010. Jeho znění
bylo projednáno bylo projednáno na Radě ře-
ditelů ISTT v rámci konference NO-DIG Brisba-
ne 2006. Po zpracování připomínek z tohoto
závěrečného jednání byl „plán“ vydán jako
závazný materiál pro činnost všech národních
společností. Bude každoročně na Radě ředi-
telů vyhodnocován a aktualizován, jak to bude
žádoucí.
V následujícím si tento Strategický plán 2K10
prosím přečtěte a věnujte mu pozornost, pro-
tože bude tvořit podklad i pro naši další čin-
nost.

JAK SE TVOŘIL  STRATEGICKÝ PLÁN ISTT DO ROKU 2010?

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST
PRO BEZVÝKOPOVÉ
TECHNOLOGIE
2 K 10 – Konečný návrh
Strategický plán do roku 2010

Mezinárodní společnost pro bezvýkopové
technologie (ISTT) je nezisková organizace zří-
zená ke koordinaci, řízení a vedení v ní sdru-
žených národních společností pro bezvýkopo-
vé technologie. Byla založena ve Spojeném
království v roce 1986.

Úkolem ISTT je:
„řídit účinnou propagaci, rozvoj a uplatňování
bezvýkopových technologií v celosvětovém
měřítku“.
Vize rozvoje ISTT do roku 2010 a další léta je
„stát se mezinárodně uznanou a obecně přijí-
manou referenční institucí celosvětového bez-
výkopového společenství a uznávanou insti-
tucí v přední linii rozvoje a propagace bezvý-
kopových technologií v celosvětovém měřítku“.
Existuje celá řada problémů, které představují
v nejbližších letech velkou výzvu pro ISTT. Na
tuto výzvu odpovídá tento strategický plán
pojmenováním jednotlivých problémů, návr-
hem strategického cíle pro jejich řešení a ná-
vrhem činností, které bude třeba realizovat, aby
bylo dosaženo uvedeného strategického cíle.

ŘÍZENÍ
Společnost řídí Mezinárodní ředitelská rada,
která řídí záležitosti společnosti a stanoví smě-
ry její širší strategie a politiky. Rada zasedá
jednou za rok při příležitosti mezinárodních
akcí NO-DIG. Mezi zasedáními Rady jedná
jejím jménem Výkonný podvýbor.
Administrativu Společnosti zajišťuje výkonný
tajemník (na částečný úvazek) a tajemník pro
členskou základnu (na plný úvazek) spolu
s technickým konzultantem (ve smluvním po-
měru). Náklady na jejich činnost představují
v dnešních cenách 57% celkového ročního pří-
jmu Společnosti. ISTT spoléhá také na aktivní
podporu dobrovolných pracovníků národních
společností, kteří pomáhají vést a usměrňovat
ISTT. Tento přístup zajistil nezávislost ISTT na
politických i podnikatelských vlivech.
ISTT nemá žádné přímé členy kromě malého
počtu jednotlivců, kteří se přihlásili k přímému
členství. Většina jejích členů je evidována
v národních nebo regionálních organizacích
pro bezvýkopové technologie, které jsou sdru-
ženy v ISTT. V přítomné době je v ISTT sdru-
ženo 22 národních společností, jejichž 2 800
členů jsou automaticky členy ISTT. Tito členové
platí členské příspěvky svým místním organi-

zacím a ty platí členský příspěvek ISTT, která
poskytuje všem členům další členské výhody.

STRATEGICKÝ CÍL  č . 1
ISTT bude i nadále organizovat, koordino-
vat a integrovat bezvýkopové technologie
v celosvětovém měřítku

K dosažení tohoto cíle budou napomáhat tyto
činnosti:
� přehodnocení mezinárodní struktury ISTT,

zejména současných sfér národního a regi-
onálního vlivu jednotlivých členských společ-
ností a rozsahu zapojení jejich členů v ISTT.

� další rozvoj koncepce sdružování a způso-
bu, jakým všechny strany přijímají dobro-
volná omezení a jejich změny ke všeobec-
nému prospěchu,

� poskytování rady a pomoci novým národ-
ním společnostem při jejich vzniku a napo-
máhání účinného růstu počtu společností
sdružených v ISTT,

� stanovení způsobů, které by činily dobro-
volnou práci v oblasti bezvýkopových tech-
nologií vděčnější a přitažlivější,

� přehodnocení rozdělení zodpovědnosti
a povinností zaměstnanců, pracovních me-
tod, jakož i podmínek zaměstnání.

VEDENÍ
Předpokládá se, že kolektivní vliv ISTT a ná-
rodních společností v ní sdružených je větší,
než pouhý součet vlivu jejich jednotlivých čle-
nů. Tímto způsobem ISTT v minulosti vy-
konávala svou vedoucí úlohu tím, že ovlivňo-
vala nebo spolupracovala s nevládními orga-
nizacemi a nadnárodními organizacemi, jako
jsou banky a oborová sdružení.

STRATEGICKÝ CÍL  č . 2
ISTT bude i nadále vykonávat svou vedou-
cí úlohu propagací přínosů bezvýkopových
technologií u nečlenů ovlivňováním sítí,
v nichž jednotlivci i organizace mají admi-
nistrativní a rozhodovací pravomoci k po-
užívání bezvýkopových technologií

K dosažení tohoto cíle budou napomáhat tyto
činnosti:
� usměrňování vybraných nevládních orga-

nizací a nadnárodních organizací k nava-
zování kontaktů na příslušné řídící úrovni,

� přidělování zdrojů ISTT iniciativám, které
zlepší postavení bezvýkopových technolo-
gií v celosvětovém měřítku,

� poskytování pomoci při přijímání norem,
předpisů a pokynů v rozvojových zemích
a regionech, kde úroveň používání bezvý-
kopových technologií vyžaduje podněty.
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Existuje celá řada dalších aspektů výkonu ve-
doucí úlohy v rámci ISTT. Členové očekávají,
že ISTT zajistí vysoce kvalitní činnosti, na nichž
by se mohli podílet.
Jak členové, tak i nečlenové ISTT očekávají,
že ISTT si bude udržovat vysoké postavení
a vliv na celosvětové úrovni. Dále se zřejmě
očekává, že ISTT sehraje vedoucí úlohu při
rozšiřování vlivu celosvětového bezvýkopové-
ho společenství na poskytovatele i uživatele
bezvýkopových technologií.
Od roku 1985 ISTT organizuje mezinárodní
konference a výstavy a podílí se i sponzoruje
další mezinárodní aktivity. Tyto aktivity se staly
místem setkávání členů, ale jejich udržování
je vzhledem ke stoupajícím nákladům a kon-
kurenci stále obtížnější. Kromě toho ISTT spo-
léhá na tyto aktivity jako na zdroj svých pří-
jmů.

STRATEGICKÝ CÍL  č . 3
ISTT bude plnit svoji vedoucí úlohu vytvá-
řením ročních programů mezinárodních
akcí NO-DIG k propagaci bezvýkopových
technologií v co možná největším geogra-
ficky rozmanitém rozmístění

K dosažení tohoto cíle budou napomáhat tyto
činnosti:
� vývoj stylu akcí s účastí ISTT, který by zvý-

šil jejich dopad a význam pro vystavovatele
i delegáty a zároveň zvýšil příjem z nich,

� snížení rizik finančního neúspěchu těchto
akcí
a/ lepším výběrem hostitelských společnos-
tí nebo partnerů,
b/ přísnějším formálním uspořádáním říze-
ní jejich organizace,

� účelnější přidělování zdrojů ISTT na propa-
gaci a publicitu těchto akcí.

STRATEGICKÝ CÍL  č . 4
ISTT bude i nadále hrát aktivní úlohu ve
vytváření kapacity bezvýkopových techno-
logií v celosvětovém měřítku

K dosažení tohoto cíle budou napomáhat tyto
činnosti:
� aktivní sponzorování výzkumných a vývo-

jových projektů a aktivit,

� podpora realizace školicích kurzů a rozvoje
dálkového studia,

� sponzorování soutěží, které by vzbudily po-
zornost a zvýšily úroveň komunikace se ši-
rokou veřejností,

� rozvoj jednotných opatření, která by mohla
přijmout národní společnosti při organizaci dal-
šího vzdělávání, technických seminářů, ško-
lení a rozvoje schopností na národní úrovni.

KOMUNIKACE
Základní činností ISTT je komunikace. ISTT
musí komunikovat se svými členy, s nečleny,
investory – uživateli bezvýkopových technolo-
gií a v neposlední řadě se širokou veřeností.

STRATEGICKÝ CÍL  č . 5
ISTT bude pokračovat ve strategii rozšiřo-
vání všech způsobů komunikace.

K dosažení tohoto cíle budou napomáhat tyto
činnosti:
� zkoumání otázek jazykové bariéry ke zjiš-

tění, zda moderní technologie je s to zajistit
vícejazyčnou komunikaci,

� nadále posilovat rozsah, prezentaci, obsah
a kvalitu všech ISTT schválených publikací
jak v elektronické, tak i v papírové formě,

� sledovat a v příslušných případech apliko-
vat další rozvoj informačních technologií,

� dále rozvíjet užívání služeb on-line pro
schůzky, podnikatelské aktivity a komuni-
kaci se členy.

HODNOTA ČLENSTVÍ
Počáteční strategií ISTT byl sběr a rozšiřování
informací o bezvýkopových technologiích. Ten-
to způsob technologického transferu byl pro čle-
ny přitažlivý. Základním nástrojem ISTT bylo
využívání tradičních komunikací. Velmi rychlý
rozvoj informačních technologií a vznik celosvě-
tového trhu snížil a i nadále snižuje bariéry trans-
feru technologií. To znamená, že došlo k posunu
ve způsobu, kterým ISTT musí poskytovat hod-
noty přispívající k  členským výhodám, které
jdou za hranice sdílení informací.

STRATEGICKÝ CÍL  č . 6
ISTT bude pokračovat v rozvoji a zlepšo-
vání hodnoty členství i mimo hranice sdí-
lení informací

K dosažení tohoto cíle budou napomáhat tyto
činnosti:
� stanovení hodnoty členství a způsobu jeho

poskytování, které je nejpodstatnější pro čle-
ny národních společností sdružených
v ISTT,

� přehodnocení metod poskytování členských
přínosů a jejich změna směřující k maxima-
lizaci udržení stávajících členů a náboru no-
vých členů nejhospodárnějším způsobem,

� průzkum důvodů odchodu členů z národ-
ních organizací a řešení zjištěných problé-
mů.

FINANČNÍ  UDRŽITELNOST
ISTT tradičně spoléhala, že příspěvky národ-
ních společností v ní sdružených vytvoří cca
70% jejího ročního příjmu s tím, že zbylých 30%
bude tvořit její podíl na mezinárodních akcích,
bankovní úroky a prodej. Běžné výdaje se peč-
livě kontrolují a představují cca 80% ročních
příjmů. Zbylých 20% příjmů je věnována větši-
nou na zvyšování hodnoty členství (členských
výhod) v souladu se současnými strategický-
mi prioritami.
Ve srovnání s ostatními mezinárodními nezis-
kovými organizacem příspěvky ISTT jsou nízké
a ISTT musí spoléhat na další zdroje příjmů,
aby dosáhla vyrovnaného rozpočtu. Tato politi-
ka není bez rizika, protože kterýkoliv
z těchto dalších zdrojů příjmu může selhat
z důvodů, které ISTT nemůže ovlivnit. Finanční
stabilita je však pro ISTT zásadním požadav-
kem a schopnost dosáhnout finanční udržitel-
nosti bude v příštích čtyřech letech kritická.

STRATEGICKÝ CÍL  č . 7
ISTT bude pokračovat v rozvoji komerčně
udržitelnějšího přístupu ke své činnosti

K dosažení tohoto cíle budou napomáhat tyto
činnosti:
� přehodnocení způsobu stanovení úrovně

členských příspěvků národních společnos-
tí sdružených v ISTT tak, aby obrážely svou
skutečnou obchodní hodnotu,

� vývoj obchodního přístupu k poskytování in-
formací jak členům, tak i nečlenům společ-
nosti,

� vývoj aktivního, úsporného postupu nábo-
ru nových členů,

� uvážení způsobů, jimiž by ISTT mohla zvý-
šit své příjmy tržním zhodnocením svého
portfolia technických znalostí a zkušeností.

Tento strategický plán bude základem ročních
provozních plánů ISTT, kterými se bude řídit
každodenní provoz ISTT až do roku 2010.
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Z  Č I N N O S T I  C Z S T T  N E W S  F R O M  C Z S T T

PŘÍPRAVA PUBLIKACE SOVAK „ZÁSADY POUŽITÍ  BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGI Í /BT

V OBORU VODOVODY A KANALIZACE/VAK“

Prakticky již před celým rokem (začátkem
r. 2006) započala příprava této potřebné pu-
blikace. Již toto relativně dlouhé období pří-
pravy signalizuje, že tým zpracovatelů a ve-
dení SOVAKu berou svůj úkol velmi zodpo-
vědně a usilují nabídnout cílený podklad o BT
v oboru VaK, lišící se od dosud vydávaných
publikací na toto téma svou strukturou, kvali-
tou uspořádání informací a úměrným rozsa-
hem.
Od samého začátku přípravy pak jde o těsnou
spolupráci všech zainteresovaných, o těsnou
spolupráci s naší CzSTT, zastupovanou v týmu
zpracovatelů prof.RNDr. M.Karousem, DrSc.,
doc. Ing. P. Šrytrem, CSc., Ing. J. Bezroukem a
dalšími spolupracovníky (zejména z řad kor-
porativních členů, tj. z firem-nositelů BT). Hlavní
organizační a koordinační činnost pak za SO-
VAK garantuje Ing. M.Melounová a Ing. V.Pytl.
Příprava této publikace spěje do závěrečné

Získávat nové poznatky na mezinárodních konferencích je prospěš-
ná, ale často časově a finančně nákladná záležitost. Pokud se

taková konference s kvalitním programem koná nedaleko našich hra-
nic a ještě v jazykově příbuzné oblasti, bylo by určitě rozumnou inves-
ticí takovou konferenci navštívit. Věnujte prosím proto pozornost níže
uvedené informaci.

Na programu konference jsou následující témata:

• bezvýkopová obnova a instalace podzemních sítí
• potrubí v bezvýkopové obnově a instalaci
• materiály pro obnovu a údržbu
• mechanizace pro bezvýkopové technologie
• nejnovější vývoj v No-Dig technologii
• bezvýkopové technologie s přihlédnutím ke geotechnickým aspektům
• právní a bezpečnostní hlediska, otázky kvality
• bezvýkopová diagnostika sítí
• tunelování

Vědeckotechnický komitét konference je sestaven z dvanácti světově
uznávaných odborníků na bezvýkopové technologie. V komitétu
zasedají dva členové CzSTT a to prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.
a doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.

Konečný termín pro přihlášky referátů je 31. prosinec 2007.

Bližší informace je možno získat na: www.nodig.tu.kielce.pl

Ing. Jiří Kubálek, CSc. – CzSTT

Doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze,
srytr@fsv.cvut.cz

fáze, a proto je i účelné nabídnout pár zpře-
hledňujících informací.
Dohodnutá struktura díla (v závorce garanti
jednotlivých kapitol):

1. Úvod (Ing. Pivrnec, Ing.Bezrouk),
2. Základní přístupy k rozhodování o vhod-

nosti využití BT, k rozhodování přípravy
projektové dokumentace / pro územní roz-
hodnutí, pro stavební povolení/ a výběru
vhodné BT (Ing. Plechatý, Ing. Mikule, Ing.
Šesták, Ing. Schejbal, Ing. Esterková),

3. Klasifikace bezvýkopových technologií
(doc. Šrytr),

4. Průzkumy pro využití BT (prof. Karous,
Ing. Esterková),

5. Katalogové listy BT – přehled běžně do-
stupných a známých BT v ČR (doc. Šrytr
a spolupracovníci),

6. Metodika výběru BT (Ing. Bezrouk),
7. Hygienická rizika při aplikacích BT

(MUDr. Kožíšek),
8. Požadavky na BOZP včetně nakládání

s azbestem (Ing. Ondroušek, MUDr. Motyč-
ková),

9. Zkušenosti provozovatelů VaK s BT
(Ing. Pivrnec, Ing. Kubeš, Ing. Kaizler),

10. Přílohy ( tabulky, schémata, foto ),
11. Názvosloví BT,
12. Přehled technických norem (Ing. Pytl),
13. Použitá a doporučená literatura (Ing. Pytl),
14. Přehled zhotovitelů-nositelů BT v ČR,

(rozsah: celkem cca 200 stránek A4).

Předpokládejme optimisticky, že se nakonec
přece jenom podaří eliminovat nejzávažnější
terminologické problémy, problémy souvisejí-
cí s aktuální kvalitou normativních a dalších
podkladů, problémy s klasifikací BT, problémy
způsobů rozhodování o jejich aplikacích, pří-
pravě PD a vlastní realizace v souvislosti s plat-
ností nového stavebního zákona a navazují-
cích prováděcích vyhlášek a samozřejmě
i dořešit další dílčí závažné problémy. Nic pak
zřejmě nebrání tomu, aby byl tento smyslupl-
ný záměr zdárně dokončen a publikace vydá-
na. Přejme si pak společně, aby tato publika-
ce účinně přispěla k efektivnímu masovému
nasazení BT v praxi ČR.

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE U NAŠICH SOUSEDŮ
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N A  O D B O R N É  T É M A  T E C H N I C A L  T O P I C S

V součastné době je trendem ve společnosti
zvyšující se zájem o ekologii a životní prostře-
dí. Tomuto trendu přispívají i podněty v podo-
bě havárií svými měřítky tragickými. Takovými
byly havárie inženýrských sítí (IS), které se ne
tak dávno odehrály ve světě – například havá-
rie v indickém Bópálu či následně v italském
Sevesu, kde došlo v důsledku havárie inže-
nýrských sítí ke katastrofickému úniku dioxinů
do okolí a pokračování tragédie v podobě ge-
netických vlivů. Do ovzduší unikl jeden z nej-
prudších jedů vůbec – tetrachlordibenzodioxin
(TCDD).
Z domova lze např. připomenout havárii vodo-
vodního řadu DN 200 z r. 1881 ve Vodičkově
ulici v lednu 2005 nebo havárii přivaděcího
řadu DN 900 v Sokolské ulici v únoru r. 2006.
Dále lze připomenout četné nepříjemné havá-
rie inž. sítí svým rozsahem i kvalitou v chemic-
kém závodě v Záluží u Mostu. Narůstají rizika,
že tato situace nastane ve větším rozsahu kdy-
koliv a kdekoliv, nebude-li včas proti nim za-
sahováno.
Pravděpodobně téměř polovina inženýrských
sítí v Evropě je již na pokraji své životnosti,
a proto narůstají náklady nejen na jejich pro-
vozování, ale i na klasickou výměnu inženýr-
ských sítí ve městech. Systémová obnova in-
ženýrských sítí se stává neoddiskutovatelnou
nezbytností.
Přihlédneme-li k vyhodnocení stavu inženýr-
ských sítí obecně [1], [3] přihlédneme-li k opa-
kovanému základnímu hodnocení všech bez-
výkopových technologií z ekologického hledis-
ka [4], tak získáme poznatek v podobě zjištění
překryvu v obou paralelních hodnotících ak-
tech.
Výsledek analýzy stavu inženýrských sítí (IS)
zní: jsou celkově heterogenní a jejich hetero-
genita bude dále narůstat, nedojde-li k systé-
movému nápravnému kroku.
Jaké jsou možné rozumné postupy řešení této
situace? Na havarijní situace se obvykle rea-
guje operativně, improvizovaně, nesystémově.
Jaké však mohou být systémové nástroje ře-
šení? Za situace, kdy nemáme a ani nemůže-
me mít dostatečnou kontrolu nad stavem pod-
zemí velkých či i menších měst a při pokraču-
jícím užívání společných tras IS a nekoordina-
ci obnovy jejich ekonomické životnosti, se uka-
zuje jako schůdné řešení všech problémů při
získání celé řady výhod z dlouhodobého hle-
diska užití sdružených tras IS.
V prvé řadě se musí začít více uplatňovat lep-

Ing. Lucie Nenadálová,
ČVUT v Praze, Stavební fakulta,
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz

ší způsoby ukládání IS představované odpo-
vídajícími typy sdružených tras IS a tím přede-
vším zvýšit možnosti průběžné provozní kont-
roly. Uplatnit kvalitnější způsob ukládání ve for-
mě vhodných typů sdružených tras je nutné
přednostně zejména v centrech velkých měst
a v rozvojových lokalitách. Současně to musí-
me umět dělat důsledně.
Tyto nástroje je nutné charakterizovat jako sys-
témové nástroje. Prosazení vhodných typů
sdružených tras IS je cílovým řešením. Co však
v meziobdobí? Celá řada typů BT přestavuje

rovněž nástroj pro obnovu životnosti a udrže-
ní provozu IS a pak se může též jednat i o ná-
stroje náhradního a havarijního zabezpečení
služeb.
Progresivním a účinným řešením se zdá být
stavebnice mobilní sdružené trasy, tj. staveb-
nice potrubních a kabelových systémů IS
a stavebnice nosných systémů tohoto nadzem-
ního typu sdružené trasy.
Když se podíváme na klasifikaci BT zjistíme,
že jsou k dispozici přímé a nepřímé druhy BT.
Za situace, kdy použijeme například microtu-

Výkopové práce při klasických úpravách IS a úpravách terénu (v rámci technické přípravy území) budou
čím dál méně příjemné pro obyvatele

Je nutné omezovat dopravu a aktivity v okolí, je to opravdu nutné?

JAK POSTUPUJE PRŮZKUM MOŽNOSTÍ HODNOCENÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Z EKOLOGICKÉHO HLEDISKA?
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nelling či technologie tryskových injektáží pro
realizaci sdružené trasy typu kolektor, dostá-
váme výsledek v podobě kvalitního technic-
kého a ekologického řešení. [7]. To ostatně
potvrzuje rozvíjející se kolektorizace centra
Prahy.
Navíc v případě centrální části Prahy se lze
např. paralelně pokusit o ekologicky a tech-
nicky příznivé akty.
Lze například využívat plánovaného budování
podzemních garáží na různých místech v cen-
trální části Prahy pro odlehčení přetížené jed-
notné stokové soustavy, tak, že prostřednic-
tvím kolektorové sítě snadno svedeme do ko-
lektoru instalovaným stávajícím potrubním sys-
témem dešťové vody ze střech [3].
Dále tuto vodu v rozšířeném prostoru pod pod-
zemními garážemi, vlastně akumulačním pro-
storu, zadržíme a s pomocí AT – stanice a dal-
šího potrubního systému, realizovaného rov-
něž prostřednictvím kolektorů, rozvedeme do
všech míst, kde lze tuto lacinou vodu výhodně
využít. Tj. do míst zabezpečení závlahy zeleně
a do míst přednostní údržby čistoty zpevně-
ných povrchů veřejného prostoru. I toto je
možné chápat jako výrazné zlepšování život-
ního prostředí, jako něco, co přináší příznivý
ekologický účinek.
Ucelené objektivní hodnocení bezvýkopových
technologií z ekologického hlediska nebylo
dosud k dispozici. Všichni jen pasivně opaku-
jeme, že BT jsou obecně ekologické. První
náznak posunu v tomto ohledu poskytly vý-
sledky konkrétního řešeného úkolu v rámci
spolupráce CzSTT a JVS a.s. (Jihočeská vo-
dárenská soustava) v roce 2003. Bylo třeba
vytvořit odpovídající metodiku hodnocení bez-
výkopových technologií z ekologického hledis-

ských sítí různých typů (NO-DIG AWARD ISTT
2006, Brisbane, Austrálie).
V současné době je na stavební fakultě při-
praven předprůzkum hodnocení bezvýkopo-
vých technologií z ekologického hlediska po-
mocí metod hodnotové analýzy. Postup spočí-
vá ve tříkolovém hodnocení, ve kterém nejpr-
ve zjišťujeme použitelná kritéria hodnocení,
poté tato kritéria zpřesňujeme, vyčleňujeme
jejich reprezentativní soubor a nakonec vybra-
né varianty BT ocení tým expertů/responden-
tů (výsledky jejich hodnocení jsou vyhodno-
ceny pomocí statistických metod). Na tomto
projektu chceme pracovat formou přímé spo-
lupráce s experty z praxe, tj. i s pracovníky fi-
rem – nositeli BT. Proto bychom přivítali těs-
nou spolupráci s členy CzSTT.
BT jsou prokazatelně ekologické, o tom nikdo
nepochybuje. To, že jsou sdružené trasy IS
budované bezvýkopově nejekologičtější BT
prokazují zatím analýzy a konkrétní studie, pra-
xe však k takovému poznání dospěje zřejmě
až s větším či menším zpožděním, ale určitě
totéž potvrdí. Zbývá však pak ještě mnoho prá-
ce ve smyslu zpřesnění ekologického hodno-
cení jednotlivých BT ve smyslu maximálně
dosažitelné objektivizace hodnocení.

ka. Ta spočívala ve třístupňovém hodnocení:
1. stupeň – prosté ekologické hodnocení BT

formou vzájemného srovnání variant a pod-
variant BT (v návaznosti na klasifikaci vari-
ant BT),

2. stupeň – ekologické hodnocení BT ve vy-
mezených reprezentativních modelových si-
tuacích ( v území intravilánů obcí nad 2000
obyvatel a do 2000 obyvatel včetně),

3. stupeň – podrobné ekologické hodnocení
BT v konkrétních případech jejich aplikace,
podmínkách konkrétních zadání, konkrét-
ních záměrů.

Jak je dnes konkrétně rozvíjena metodika hod-
nocení bezvýkopových technologií z ekologic-
kého hlediska, když první úspěšný krok byl
učiněn již před více jak třemi roky a byl zavr-
šen získáním ceny NO-DIG AWARD ISTT
2004 v kategorii „Student or young professio-
nal paper“ v Hamburku (dnes již Ing.) T. Kubá-
tem za diplomovou práci takto orientovanou.
Analogický úspěch měla pak diplomová práce
Ing. J. Granilly, orientovaná na prokazatelně
nejekologičtější bezvýkopové technologie
představované sdruženými trasami inženýr-

N A  O D B O R N É  T É M A  T E C H N I C A L  T O P I C S

Odvodňovací kanál Birco s vestavbou IS

SEZNAM LITERATURY:

[1] Bělík, J.: Studie koncepce řešení inže-
nýrských sítí v centrální části Ústí nad La-
bem,(Diplomová práce KZEI FSV ČVUT
v Praze, ved. Dp. Doc. Ing. Petr Šrytr CSc.,
2004)
[2] ČKAIT, 1998: Způsoby ukládání inženýr-
ských sítí. Doporučený standard technický
ČKAIT, DOS – T 09.02.01.001, 12/ 1998
 [3] Granilla, J.: Vyhodnocení kolektorizace
centrální části hlavního města Prahy (Di-
plomová práce, KZEI FSV ČVUT v Praze,
ved. Dp. Doc. Ing. Petr Šrytr CSc., 2005)
[4] Kubát, T.: Hodnocení BT inženýrských
sítí z ekologického hlediska na příkladu sa-
nace přivaděcích vodovodních řadů VDJ
Zdoba – VDJ Varta – ČS Sudoměřice-VDJ
Hodušín, (Diplomová práce KZEI FSV
ČVUT v Praze, ved. Dp. Doc. Ing. Petr Šrytr
CSc., 2004)
[5] Říha, J.: Hodnocení vlivu investic na ži-
votní prostředí, vícekriteriální analýza
a E.I.A., Academia Praha, 1995
[6] Zákon č.183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění včetně navazujících pro-
váděcích vyhlášek
[7] Stavební informace, monotématické čís-
lo, květen 2005
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V rámci obnovy vodovodního přiváděcího řadu
pro hlavní město Prahu proběhla na podzim
roku 2006 sanace částí káranských vodovod-
ních řadů DN 1100 bezvýkopovou technologií
SWAGELINING.
Investor (PVS a.s.) přistoupil k realizaci této
akce z důvodu připravované výstavby areálů

TECHNOLOGIE SWAGELINING PŘI OBNOVĚ VODOVODNÍHO PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU DN 1100

Ing. Tereza Šedivá,
ZEPRIS s.r.o., Do Koutů 3, Praha 4,
www.zepris.cz

ZÁKLADNÍ  PARAMETRY:
Termín výstavby: 10 – 12. 2006
Místo: hl. město Praha
Médium: pitná voda
Sanovaný materiál: šedá litina
2 x DN 1100 rok 1913
Sanační materiál: PE 100, SDR 26,
Da 1120 mm
Délka sanace: 732 m

v lokalitě HAGIBOR mezi ulicí Vinohradskou a
Izraelskou.
Výstavba byla rozdělena do dvou etap, tak aby
mohlo být bezpečně zajištěno zásobování pit-
nou vodou pro centrální části Prahy. V době
odstávky jednotlivých řadů byl chybějící objem
pitné vody ve vodojemu Flóra dotován z úprav-
ny vody Podolí, která byla v rámci této akce
zprovozněna.
Sanace stávajícího potrubí DN 1100 techno-
logií SWAGELINING spočívala v zatažení trou-
by PE 100, SDR 26, Da 1120 mm v celé délce
sanovaného úseku. Každý sanovaný úsek
délky 340 m byl zatažen v jednom technolo-
gickém kroku. Zatažené potrubí bylo
 instalováno tak, že došlo k těsnému přilnutí
ke stávajícímu litinovému potrubí, čímž nevznik-
lo volné mezikruží a nedošlo k významnému
zmenšení průřezu potrubí. Tohoto efektu bylo
dosaženo zatažením PE svařence do stávají-
cího potrubí přes redukční čelisti technologie

SWAGELINING za působení stálé tažné síly.
Tím došlo k redukci profilu PE potrubí cca o
4%. Po uvolnění napětí došlo k navrácení PE
potrubí do původního stavu a těsně přilnulo
k stávajícímu litinovému potrubí DN 1100.
Tato metoda slouží pro obnovu starého tla-
kového i netlakového potrubí novým sano-
vaným potrubím, které těsně přilne k vnitřní
stěně stávajícího potrubí.
Stávající potrubí je vyvložkováno standard-
ním PE potrubím SDR 11 - 26. Jedná se o
sanaci close fit, tedy těsné přilnutí nového
potrubí ke stěně původních trub, čímž nedo-
jde k významnému zmenšení průřezu potru-
bí aplikací sanační technologie. Tato metoda
je velice efektivní, sanované potrubí je sa-
monosné a má životnost omezenou pouze
životností samotných PE trub. Rozsah a po-
užití metody swagelining je závislé pouze na
prostorových a výškových poměrech dané
trasy.

Postup prací na jednotlivých řadech:
1. zemní práce (cílová a startovací jáma)
2. výřez na LT potrubí
3. mechanické čištění potrubí
4. kamerová prohlídka
5. sanace potrubí technologií

SWAGELINING
6. tlaková zkouška + dezinfekce
7. propojení potrubí na stávající řad
8. zásyp montážních jam

� Zatahování PE svařence
� Svařování PE potrubí DN 1100
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Firma BROCHIER s.r.o. Praha, která patří
k nejvýznamnějším firmám v oblasti bezvýko-
pových sanací v České republice, realizovala
v minulých letech a realizuje v současnosti ná-
ročné a z hlediska zlepšování životního pro-
středí s ohledem např. na ochranu spodních
a minerálních vod, komplikované stavby v lá-
zeňských prostředích. Jedná se o provádění
bezvýkopových sanací kanalizačních sítích.
V letech 2001– 2003 realizovala firma jako ge-
nerální dodavatel bezvýkopových technologií
stavbu „Rekonstrukce kanalizace Mariánské
Lázně“. Stavba byla spolufinancována z pro-
středků programu přeshraniční spolupráce
Phare CBC.
Celková délka rekonstruované kanalizace
v lázeňském prostředí technologií hadicového
reliningu činila 5 682,87 m
Firma Brochier s.r.o.získala za realizaci tohoto
projektu od ISTT- Mezinárodní společnosti pro
bezvýkopové technologie,se sídlem v Londýně
I. místo v celosvětové soutěži bezvýkopo-
vých sanací za rok 2003.
a rovněž titul
Vodohospodářská stavba roku 2005
udělený Sdružením vodovodů a kanalizací ČR
a Svazem vodního hospodářství ČR
V roce 2004 povedla firma Brochier bezvýko-
povou opravu kanalizace DN 300m, vedoucí
pod kolonádou v Jánských Lázních.
Rozsah provedených prací:
– vysokotlaké číštění s odvozem a likvidací

vytěženého materiálu
– optická inspekce kamerou
– odfrézování vyčnívajících ocelových přípo-

jek a pevných usazenin robotem KA-TE
a otevření přípojek po sanaci

– sanace celých šachetních úseků hadicovým
reliningem

– opravy lokálních vad, resp. náhrada chybě-
jící části stěn stávajícího potrubí krátkými ze-
sílenými vložkami

V roce 2006 s pokračováním v roce 2007 se
firma podílí jako subdodavatel bezvýkopových
sanací na regionálním projektu „Karlovy Vary
– rekonstrukce kanalizace“.
V rámci tohoto projektu provedla firma Brochi-
er v roce 2006 bezvýkopovou sanaci techno-
logií hadicového reliningu kanalizace DN 300
a DN 400.
Koncem ledna a v únoru letošního roku pak
pokračují bezvýkopové sanace kanalizace DN
300 a DN 400.
Bezvýkopové sanace kanalizace probíhají za
plného provozu lázní a proto je jejich realiza-
ce technicky, organizačně a časově velice ná-
ročná. Stávající kanalizace je ve špatném tech-

SPECIALISTÉ NA SANACE V LÁZEŇSKÉM PROSTŘEDÍ

Brochier s.r.o. Praha – Bezvýkopové sanace nickém stavu, je vedena v úzkých, příkře kle-
sajících ulicích, ve směru do srdce lázní.
Další komplikací při bezvýkopových sanacích
je jejich souběh s probíhajícími stavebními pra-
cemi, které provádějí další firmy, které se na
projektu rovněž podílí.
Jedná se například o stavbu opěrných zdí,
kompletní rekonstrukce šachet, rekonstrukce
povrchů některých vozovek atd.
Příkladem náročnosti bezvýkopové sanace
byla sanace kanalizační přípojka DN 300,kte-
rá vedla z hlavní ulice průchodem v budově,
přes dvě podesty se schody do rohové šachty
za budovou.
V současné době pokračujeme v sanaci této
kanalizační přípojky, která vede z rohové
šachty a postupuje zahradami obklopenými
budovami a pozemky a je tedy nepřístupná.

Zvažuje se použití těžkotonážního jeřábu
s delším vyložením na přemístění technologic-
kého zařízení a materiálu.
Dle názorů naších obchodních partnerů, kte-
ré jsou vyjádřeny např. v jejich referenčních
dopisech, jsou stavby realizované firmou Bro-
chier s.r.o. Praha prováděny v požadovaném
termínu, vysoké kvalitě, podle platných norem,
souvisejících předpisů a nařízení, bez vad
a nedodělků.

Ing.Stanislav Lovecký
Prokurista pro bezvýkopové sanace
potrubí Brochier s.r.o.
Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10
http://www.brochier.cz
lovecky@brochier.cz
00420 736 611 454

Žádné výkopy, jen převozná zařízení se podílejí na rekonstrukcích kanalizace

Mobilní vybavení firmy Brochier s.r.o. pro TV monitoring a vysokotlaké čistění kanalizace
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Už více než třicet let vzniká pod Prahou zce-
la zvláštní svět. Výsledkem rozsáhlé staveb-
ní činnosti v podzemí je, že se hlavní město
může pochlubit jednou z nejmodernějších
a technicky nejlépe vybavených kolektoro-
vých sítí nejen u nás ale i v Evropě. Kolekto-
ry jsou podzemní tunelové stavby, sdružují
všechny typy inženýrských sítí a jsou ideál-
ním a ekologickým řešením pro rozvody sítí
bez následných zásahů do povrchů komuni-
kací v centrech měst.
Mezi labyrint kolektorových chodeb umístě-
ných přímo pod historickým centrem hlavní-
ho města patří i nově vznikající Kolektor Vo-
dičkova. Ze stavebních záborů si nový kolek-
tor razí cestu složitou a nevyzpytatelnou praž-
skou geologií. Tato stavba spojuje Karlovo
náměstí s Jindřišskou ulicí, doplňuje systém
kolektorů v centru Prahy. Je tedy pokračová-
ním již dříve dokončených větví kolektoru CI.A
Jindřišská a vytváří základ pro další rozvoj
kolektorové sítě směrem na Smíchov a k zo-
kruhování ke kolektoru CI.A Uhelný trh. Vý-
stavbu kolektoru zajišťuje vedoucí sdružení
Subterra a.s. se svým partnerem ve sdruže-
ní firmou Metrostav a.s. Práce byly zahájeny
v listopadu 2003 a podle platného harmono-
gramu budou ukončeny v září 2007. V sou-
časné době je ukončena betonáž definitivní-
ho ostění, provádí se montáž ocelových kon-
strukcí, na které naváže montáž technologií.
 Celková délka budovaného díla je 1288 m,
v příčném profilu 13 – 22 m2. Trasa částečně
probíhá pod hladinou podzemní vody. Nároč-
nost její výstavby je dána nejen nepříznivými
geologickými podmínkami, riziky vlivů ražby
na historickou zástavbu, ale v neposlední
řadě i skutečným stavem existujících inženýr-
ských sítí v této lokalitě. Právě skutečný stav
některých inženýrských sítí jednoznačně uka-
zuje na potřebu rozvoje staveb tohoto typu.
 Kolektor Vodičkova netvoří pouze samostat-
ný tunel. Nedílnou součástí jsou i jednotlivé
odbočné větve kolektoru v přilehlých ulicích
a kolektorové přípojky. Jejich prostřednictvím
bude na celé nové trase napojeno na inže-
nýrské sítě 80 objektů ve Vodičkově ulici,
Karlově náměstí a přilehlých ulicích. Napoje-
ní je provedeno pomocí vrtů vedených z ko-
lektoru, jednotlivá média budou pak vedena
v chráničkách odpovídajícího průřezu. Pomocí
vrtů z kolektorových přípojek bude možné bez
výkopů přivést inženýrské sítě nejen do obyt-
ných nebo komerčně využívaných budov, ale

Z E  S T A V E B  F R O M  C O N S T R U C T I O N  S I T E S

napojit i trafostanice nebo páteřní vodovody.
Napojení na kolektor se však netýká pouze
uvedených objektů nebo nově ukládaných in-
ženýrských sítí. Projekt „pamatuje“ i na stá-
vající média dosud uložená pod povrchem
chodníků. Ne všechny připojovací vrty tedy
směřují do suterénních prostor budov ve Vo-
dičkově ulici. Téměř polovina je ukončena v
chodníku, kde je pod dlažbou geodeticky za-
měřené jejich ústí. Tím jsou připraveny pro
napojení stávajících sítí s minimem výkopo-
vých prací.

Ocelové nosníky kolektoru připravené pro montáž technologií.

KOLEKTOR VODIČKOVA

Jiří Dušek, Subterra a.s. Hlavním cílem investorů, projektantů, realizá-
torů a provozovatelů kolektorů je zachovat
krásu pražských historických ulic, uvolnit je
pro příjemný a nerušený život. Výstavba Ko-
lektoru Vodičkova určitě přispěje zásadní
měrou k tomu, aby v budoucnosti z této tu-
risticky i obchodně atraktivní části Prahy zmi-
zely výkopy sloužící pro ukládání nebo opra-
vy inženýrských sítí. Tyto činnosti by se měly
nadále odehrávat pouze v nově vybudované
síti podzemních tras.
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Zdá se, že začátek druhé dvacítky Oldenburg-
ského fóra byl více akční a zřetelný již svým
vytyčeným cílem – bilancovat a prosazovat
kompetentnost inženýrského rozhodování
v případě potrubních i ostatních inženýrských
sítí včetně situací uplatňování bezvýkopových
technologií (BT). Nosným tématem/mottem 21.
Oldenburger Rohrleitungsforum bylo: „Rohrlei-
tungen – erfordern Ingenieurkompetenz“ (Po-
trubní vedení si žádají inženýrskou kompeten-
ci). Příspěvky a diskuse hlavních workshopů
se pokoušely odpovídat na otázky: jaká je ak-
tuální situace v tomto ohledu?, jak na to?, jaké
požadavky jsou ty nejdůležitější v dnešní kom-
plikovanější praxi?, jak reagovat již v rámci
přípravy nových inženýrů?, jak mají být vyba-
veni po absolvování vysokoškolského studia
na technických univerzitách, zaměřených mj.
i na sektor technické infrastruktury?
Názvy realizovaných zde workshopů hovoří
samy za sebe: Inženýrská kompetence jako
nezbytnost moderní společnosti!, Inženýrská
kompetence-co musí a mohou vykonat vyso-
ké školy?, Moderní stavební inženýr jeho po-
žadovaný profil ve stavebním průmyslu?, Mo-
derní všestranný stavební inženýr by se měl
rodit již na vysoké škole!, Nezbytné předpo-
klady pro kompetentní výkon povolání?
Lze se oprávněně domnívat, že i u nás, v ČR
(pravděpodobně i v celé Evropě, ve vyspělém
světě) máme rovněž akutní analogickou po-
třebu se tímto okruhem problémů vážně zabý-
vat a není proto od věci se pokusit efektivně
využít nabízející se výsledky zkoumání a úsilí
„jiných-moudrých“ v tomto ohledu. Obecně for-
mulovaný a nepřehlédnutelný požadavek na
zajištění trvale udržitelného rozvoje urbanizo-
vaného území v našem novém stavebním zá-
konu (zák .č. 183/2006 Sb.) a v navazujících
prováděcích vyhláškách (vyhl. č. 498/2006 Sb.,
č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb., č. 501/2006
Sb., č. 503/2006 Sb., č. 526/2006 Sb.) se vý-
raznou měrou promítá do oblasti technické in-
frastruktury jako celku i do jejich jednotlivých
částí, tj. i do oblasti inženýrských sítí, do jejich
obnovy a rozvoje i prostřednictvím BT, a to jen
zvýrazňuje výše řečené.
Právě BT mají tradičně silné zastoupení v pro-
gramu Oldenburgského fóra (přímo i nepřímo,
např. prostřednictvím workshopů, týkajících se
standardizace, vývoje a výroby komponent
a zařízení v sektoru inženýrských sítí, zejmé-
na potrubních. Při vyjádření podílu zastoupení
BT v programu workshopů fóra pak vychází:
BT – přímo cca 48 %, BT – nepřímo cca 45 %.

R Ů Z N É  M I S C E L L A N E O U S  I N F O R M A T I O N

21. ROHRLEITUNGSFORUM V OLDENBURGU 8.–9.2.2007 – DOBRÝ START DO DALŠÍ DVACÍTKY

Doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Stavební fakulta ČVUT v Praze,
mailto:srytr@fsv.cvut.cz

Vyhodnotíme-li pak podíly reprezentované za-
stoupením firem-nositelů BT či služeb ve pro-
spěch BT, celkem více jak 280 (z Evropy
a USA), v rámci paralelně probíhající výstavy
(přístupné bezplatně odborné i laické veřejnos-
ti), pak to činí cca 71 % BT – přímo a cca 26 %
BT – nepřímo. Samostatně, v ucelené podobě
a s odpovídající pozorností účastníků fóra zde
proběhl též zajímavý workshop GSTT/RSV
(German Society for Trenchless Technology/
Rohrleitungssanierungsverband). Úměrné
a „dostatečně viditelné“ zastoupení (v progra-
mu workshopů i v sestavě firemních stánků pa-
ralelně probíhající výstavy) měla problematika
„průzkum, monitoring, čištění potrubí, ..., in-
formační technologie pro BT“.
Jako zajímavost lze zaznamenat skutečnost,
že si do Oldenburgu „našla svou cestu“ i PFTT.
Osobní účast prof. A.Kuliczkowského z Poly-
technické univerzity Kielce, předsedy PFTT, na
21. Rohrleitungsforum jen potvrzuje, že PFTT
dobře odhaduje, že spolupráce s IRO (Institut
für Rohrleitungsbau Oldenburg) a s nositeli BT-
aktivit v Oldenburgu může být obapolně uži-
tečná a není tedy taková snaha nahodilá (sou-
visí mj. též s mezinárodní konferencí NO-DIG
Poland 2008, 9.–11.4.2008, Kielce, Polsko).
Do programu již tradičně patří též prezentace
nejlepších diplomových prací studentů Fachho-
chschule (University of Applied Sciences) Ol-
denburg (konkrétní zajímavé aplikace BT ře-
šené v rámci těchto úkolů mají převahu).
Bez zajímavosti není dále ani přirozeně se roz-
víjející spolupráce Fakulty stavební ČVUT
v Praze s partnery v Oldenburgu (začátek je
datován rokem 1990). V červnu 2006 došlo na
FSv ČVUT v Praze k neformálnímu pracovní-
mu setkání a k diskusi Prof. J. Lenze (IRO,

zakladatele Rohrleitungsforum v Oldenburgu)
s osmi kandidáty na studijní pobyty či praxe
(studenty FSv) v Německu v rámci jeho nada-
ce v IRO. Letos pak 14. září bude v Praze,
v konferenčním sálu Masarykovy koleje ČVUT
v Praze 6, Thákurova 1 uskutečněn 1. Semi-
nář Prof. J.Lenze (1. Stiftungstag in Prag, „Eine
Brücke zwischen Deutschland und Mittel-/Os-
teuropa/Russland“). Pořadatelem této akce je
IRO ve spolupráci s Katedrou technologie sta-
veb FSv ČVUT (http://www.stiftung-prof-
lenz.de, kontaktní adresa: Dagmar Host, mail-
to: Host@iro-online.de). Možná se tak vlastně
zakládá další stabilní a smysluplná aktivita ve
prospěch mladé inženýrské generace a ve pro-
spěch síťových odvětví včetně BT.
Závěrem lze konstatovat: 21. Rohrleitungsforum
v Oldenburgu potvrdilo, že tato výrazná evrop-
ská odborná akce neztrácí nic ze svého lesku,
že drží laťku prezentace progresivních trendů
zastoupených zde oborů hodně vysoko.

Forum zahájil prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener

Všechny výstavní plochy byly zaplněny exponáty

Firma Manesmann má dnes již širší program
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Ve dnech 29. až 31. ledna 2007 se konala na
fakultě BERG Technické univerzity Košice již
třetí mezinárodní konference Evropského fóra
pro podzemní a vodohospodářské stavby. První
dvě mezinárodní konference EFUC, první
v roce 2003 v Německu a druhá ve Francii
v roce 2005, tak i pracovní zasedání EFUC se
spíše věnovaly otázkám vznikajícím při sjed-
nocování Evropy, tj. poznání historie a odkazu
podzemního stavitelství v přístupových zemích,
přípravě a odborným aktivitám studentů, pro-
blémům s přebíráním technologií a sjednoco-
vání norem v rámci EU.
Při posledních pracovních zasedání EFUC
v Litvě a na Ukrajině se otevřela otázka obno-
vitelných zdrojů energie a problematika defi-
nitivního uložení středně a vysoce radioaktiv-
ního odpadu, tedy problematika, která se také
řešila na půdě Akademii věd SR a řeší se na
Technické univerzitě v Košicích (TUKE). Proto
po dohodě a ve spolupráci s vedením fakulty
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
(BERG) a pod záštitou dvou slovenských mi-
nisterstev, Ministerstva hospodářství a Minis-
terstva životního prostředí, se zde společně
připravila mezinárodní konference na téma
„Dimenze litosféry“, se zaměřením na dvě zá-
kladní aktuální témata a to „Strategie usklad-
ňování radioaktivního odpadu v Evropě“ a „Ge-
otermální energie“.
V úvodním bloku konference odezněly gene-
rální přednášky na obě základní téma konfe-
rence a to na první téma společná přednáška
profesorů technické univerzity Košice, pánů
prof. F. Sekuly, prof. T. Lazara, prof. V. Bauera
a doc. Z. Szentirmaie „Trendy a nové možnos-
ti ukládání radioaktivních odpadů do zemské
kůry“ a Dr. Petera W.Brennecke z německého
Spolkového úřadu pro ochranu proti záření

„Bezpečnostní aspekty managementu ukládá-
ní radioaktivního odpadu“, a na druhé konfe-
renční téma přednesl úvodní přednášku dě-
kan fakulty BERG pan prof. P. Rybár „Zdroje
geotermální energie a možnosti jejich využí-
vání“. Na tyto úvodní přednášky navázaly
v sedmí blocích další přednášky, z nichž dva
bloky se věnovaly otázkám a problematice
geotermální energie.
V prvním tématickém okruhu „Strategie usklad-
ňování radioaktivního odpadu v Evropě“ ode-
znělo 24 přednášek, které se věnovaly kom-
plexně problematice úložišť od geotechnic-
kých, geologických i seismických problémů,
přes vývoj a řešené úlohy související s projek-
továním, výstavbou, provozováním a bezpeč-
ností podzemních úložišť a to nejen na Slo-
vensku ale i v zemích EU a to z dlouhodobého
pohledu, tj. více jak 100 let, s výhledem až na
100 000 let. Novým pohledem na řešení pro-
blematiky hlubinných úložiště byl zde návrh a
ekonomické posouzení hloubení svislých pod-
zemních prostorů metodou Litho-Jet (návrh
TUKE a SAV) a svislým strojním ražením hlu-
bokých šachet (Fa: Herrenknecht).
V druhém tématickém okruhu konference „Ge-
otermální energie“ byli účastnici konference
seznámeni s technologiemi pro využívání hlu-
bokých geotermálních ložisek v Německu,
s využíváním tepelné energie důlních vod ze
zatopených hlubinných dolů v ČR, se stavem
zdrojů geotermální energie v Bulharsku a mož-
nostmi geotermálního potenciálu v Košické
kotlině, s první zkušební geotermální elektrár-
nou v Maďarsku. Zajímavá a inspirující, nejen
pro členy CzSTT, byla přednáška pana
Dr. Bayera z firmy Tracto-Technik o efektivním
využití geotermální energie v blízkosti povrchu
metodou TT-geotermálního vrtání (GRD). Více
o tom v dalším článku v příštím čísle Zpravo-
daje. Organizačnímu výboru konference se do
této sekce podařilo získat přednášku a i nej-

čerstvější informace o využití geotermální ener-
gie pro výrobu elektrické energie a tepla
pro městskou aglomeraci Litoměřic, o které
jsme první informace slyšeli od pana starosty
města na naší 11. národní konferenci v Lito-
měřicích.
Na závěr mezinárodní konference byla účast-
níky přijata Košická rezoluce (text viz obr. 2)
k otázce přípravy a řešení definitivních úložišť
a jejich bezpečnosti a spolehlivosti z pohledu
geologických formací a desítky tisíc let.
Statistika konference:
Na konferenci bylo přihlášeno 35 přednášek,
které jsou v plné šíři zveřejněny v mimořád-
ném čísle odborného časopisu „Acta monta-
nistika“ ročník č.12/2007 a jsou přístupny ne-
jen na jeho webových stránkách (http://acta-
mont.tuke.sk/) ale i na webových stránkách
EFUC (http://www.efuc.org/), tak jak všechny
přednášky z obou předcházejících konferencí
EFUC. Z těchto 35 přednášek bylo 14 před-
nášek ze Slovenska, z Německa pak 11,
z Čech 7 a po jedné přednášce z Bulharska,
Maďarska a Polska. Prudké změny počasí
v Evropě, více jak 30 hodinová odstávka letiš-
tě Praha odradily přihlášené zahraniční účast-
níky od cestování. K tomu navíc přišlo skoro
celodenní zablokování dálnice sněhem pod Ta-
trami, které zkomplikovalo účastníkům cestu
na konferenci ze vzdálenějších míst nejen ze
Slovenska, ale také ze sousedních zemí. Přes
všechny tyto obtíže se konference zúčastnilo
sedmdesát odborníků z 5 států (18 z Čech, 12
z Německa, 2 z Maďarska, 1 z Polska a 37 ze
Slovenska). Jak je již tradicí konferencí a za-
sedání EFUC tak se této konference účastnilo
i 40 studentů se svými pedagogy.

EFUC – EVROPSKÉ FÓRUM PRO PODZEMNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KOŠICE, LEDEN 2007

Ing. Jaroslav Raclavský, Aut.Ing.
člen představenstva WSDTI a EFUC

R Ů Z N É  M I S C E L L A N E O U S  I N F O R M A T I O N

Zahájení konference EFUC hornickou hymnou Rezoluce přijatá na závěr konference
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– 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

R Ů Z N É  M I S C E L L A N E O U S  I N F O R M A T I O N

Jak je odborné veřejnosti dostatečně známo,
uskuteční se příští celosvětový tunelářský kon-
gres ITA-AITES v Praze. Akce proběhne ve
dnech 5. – 10. května 2007 v Pražském kon-
gresovém centru. Kongres se koná pod mot-
tem „podzemní prostor – čtvrtý rozměr metro-
polí“ a už jen touto základní orientací může být
zajímavý i pro členy CzSTT.
Kongres bude zahájen jednáními vrcholných
vedení mezinárodní tunelářské asociace ITA,
která proběhnou v sobotu a neděli – tedy
5. a 6. května 2007. Vlastní přednášky a také
výstava exponátů se konají od pondělka

25. 3 – 28. 3. 2007 Nor th American No Dig 2007 U.S.A. San Diego CA. Details:
E-mail: mlyons@benjaminmedia.com
www.nastt.org

16. 4 – 20. 4. 2007 Pipeline Technology 2007. 2. 28 Hanover – Germany
Internat. Exhibition and Conference.

23. 4. – 25. 4. 2007 First Intern. Tunnel Safety Forum Portugal – Lisabon. Details:
for Road and Rail www.tmi-itelligence.com

E-mail: info@tmi-intelligence.com

23. 4. – 29. 4. 2007 BAUMA 2007 Munich-Germany. Details:
www.bauma.de

10. 6 – 13. 6. 2007 Rapid Excavation and Tunneling Toronto – Canada, organizator SME,
Conference RETC Details: www.smenet.org

10. 9 – 12. 9. 2007 Mediterian NO-DIG 2007, ROME Italia-Roma, Centro Congressi
XXV Internat. Conference and Exhib. Hotel ERGIFE, Via Aurelia 619

www.NO-DIG 2007.com

10. 9 – 13. 9. 2007 11th ACUUS Conference Underground Athens, Greece. Details:
Space: Expanding the Frontiers www.acuus.qc.ca

7. 5. do středy 9. 5., kdy bude oficiální program
zakončen gala večerem na pražském Hradě.
Ve čtvrtek 10.  5. bude možno se zúčastnit tech-
nické exkurze.
Jako součást příprav probíhají už od loňského
roku vzdělávací programy, které budou vrcho-
lit přednáškami špičkových světových exper-
tů ve dnech 4. a 5. května 2007 v prostorách
pražských universit.
Všechny podrobnosti a informace k této oje-
dinělé události v historii českého tunelářství
lze získat na sekretariátu konference na
adrese:

Metroprojekt Praha, a.s.
Office WTC 2007
I.P. Pavlova 2
120 00 Praha 2
Tel: 296 337171
Fax: 296 337179
e-mail:
mailto:office-wtc2007@metroprojekt.cz
webové stránky: http://www.wtc2007.org

Karel Franczyk

INFORMACE O KONFERENCI  ITA– AITES

KALENDÁŘ NO DIG ï  NO DIG CALENDAR

5. – 10. května 2007 – ITA-AITES WORLD TUNNEL
CONGRESS 2007  –  Praha

Kongresové centrum. Informace: K. Matzner, METROSTAV,
E-mail:  Matzner@metrostav.cz,
www.ita-aites.cz,  www.wtc2007.org

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

25. - 26. září 2007 –  12. KONFERENCE CzSTT
Praha 3, hotel  Olšanka, Táboritská 23
Pořadatel: Česká společnost pro bezvýkopové technologie.
Spolupořadatel: VEOLIA VODA Česká republika, a.s.
Podrobné  informace u organizátora konference:
Vlasta Valentová – conference and travel services,
tel: 605 251 224,  E-mail:  vlasta.valentova@volny.cz

Č E S T N Í  Č L E N OV É  Č E S K É  S P O L E Č N O S T I  P RO  B E Z V Ý KO P OV É  T E C H N O L O G I E

HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
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– AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade@aquatis.cz • http://www.aquatis.cz

– 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 • 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://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., inž. sítě, bezvýk. technologie,
Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10 • E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz

– DORG s.r.o., U zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz • http://www.dorg.cz

– EUTIT s.r.o., Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit • http://www.eutit.cz

– GEREX LIBEREC, s.r.o., Krokova 293/4, 460 07 LIBEREC 7
E-mail: gerex@gerex.cz • www.gerex.cz

– GERODUR CZECH, s.r.o., Studničná 361/54, 460 01 LIBEREC 2
E-mail: gerodur@gerodur.cz • www.gerodur.cz

– HERČÍK A KŘÍŽ s.r.o., Živcových 251/20, 155 00 PRAHA 5
E-mail: hercik.kriz@pha.inecnet.cz • http://www.hercikakriz.cz

– HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz

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

– IMOS GROUP s.r.o., Tečovice 353, 760 01 ZLÍN
E-mail: stary@imos.cz • http://www.imos.cz

– INGUTIS s.r.o., Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz

– INSET s.r.o., Novákových 6, 180 00 PRAHA 8
E-mail: ludvik.hegrlik@inset.cc • http://www.inset.cz

– INSITUFORM s.r.o., Soukenné nám. 157/8, 460 01 LIBEREC
E-mail: insituform@insituform.cz • http://www.insituform.cz

– INTERGLOBAL DUO s.r.o., Majakovského 12, 252 28 ČERNOŠICE
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz • http://www.interglobal.cz

– KBO s.r.o., Na Bídnici 1512, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: opravil@kbo.cz • http://www.kbo.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

– METROSTAV a.s., Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz • http://ww.metrostav.cz

– MICHLOVSKÝ – Protlaky, a.s., Kvítková 3687/52, 760 01 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz • http://www.michlovsky.cz

– MT a.s., Krapkova 197, 769 01 PROSTĚJOV
E-mail: mikrotunel@volny.cz • http://www.mtas.cz

– OCHS PLZEŇ vrtná technologie s.r.o., Libušínská 60, 315 00 PLZEŇ
E-mail: ochs@ochs.cz • http://ochs.cz

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

– OKD, DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 PASKOV
E-mail: jiri.konicek@dpb.cz • http://www.dpb.cz

– PIPELIFE– Czech s.r.o., 765 02 OTROKOVICE–Kučovaniny čp. 1778
E-mail: j.beran@pipelife.cz • http://www.pipelife.cz

– POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.,
Závodní 540, 735 06 KARVINÁ – Nové Město
E-mail: alois.jezik@polytex.cz • http://www.polytex.cz

– PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 PRAHA 9 –Satalice
E-mail: pragis@pragis.cz • http://www.pragis.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.,
Bzenecká 18a, 628 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz • http://premyslvesely.cz

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

– REDROCK CONSTRUCTION s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 PRAHA 1
E-mail: cejka@redrock-cz.com • http://www.redrock.cz

– REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repo.praha@tiscali.cz • http://www.repopraha.eu

– REVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: revak@vodka.cz • http://www.vodka.cz

– SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz • http://www.sebak.cz

– SEVEROČESKÉ VaK, a.s., Přítkovská 1688, 415 50 TEPLICE
E-mail: info@scvk.cz • http://scvk.cz

– Skanska CZ, a.s., Divize Technologie
Kubánské nám. 1391/11, 105 00 PRAHA 10
E-mail: skanska@skanska.cz • http://www.skanska.cz

– Stavby silnic a železnic a.s., OZ 5
Vaníčkova 25, 400 74 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: StanclB@ssz.cz • http://www.ssz.cz

– STAVOREAL BRNO s.r.o., Brněnská 270, 664 12 MODŘICE
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 • http://www.talparpf.cz

– TCHAS, spol. s r.o., závod INGSTAV Ostrava
Novoveská 1132/22, 709 06 OSTRAVA - Mariánské hory
E-mail: dolinek@tchas.cz • http://www.tchas.cz

– TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 90, 100 00 PRAHA 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz, • transpha@comp.cz,
http: //www.transtechnikcs.cz

– VARIS, spol. s r.o., Korandova 235, 147 00 PRAHA 44
– VEGI s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ

E-mail: vegi.km@volny.cz • http://www.vegi-km.com
– VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz • http://www.vak.cz

– VOD-KA a.s., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: vodka@vodka.cz • http://www.vodka.cz

– WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz • http://www.wombat.cz

– ZEPRIS s.r.o., Do Koutů 3, 143 00 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz • http://www.zepris.cz

KOLEKTIVNÍ  ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI  PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

C O R P O R AT E  M E M B E R S  O F  C Z E C H  S O C I E T Y  F O R  T R E N C H L E S S  T E C H N O L O G Y

N O  D I G  1  /  2 0 0 7
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– Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha,
Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
E-mail: geoprosper@volny.cz

– Horáček Ludvík Ing., Pod tratí 2, 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@pvk.cz

– Klimeš Věroslav Ing., Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
– Krovoza Oldřich, Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
– Kubálek Jiří Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2

E-mail: czstt@czn.cz • office@czstt.cz

– Bezpalec Pavel, HOCHTIEF VSB, divize 9,
Okružní 544, 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: pavel.bezpalec@hochtief-VSB.cz

– Drábek Stanislav Ing., AD SERVIS TERRABOR s.r.o.,
Gončarenkova 30, 147 00 PRAHA 4
E-mail: stanislavdrabek@centrum.cz

– Franczyk Karel Ing., 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
– März Jiří Ing., Kolová 207, 362 14 KOLOVÁ u Karlových Varů

E-mail: j.marz@volny.cz
– Mičín Jan Doc. Ing. CSc., ÚVHO FAST BRNO,

Žižkova 17, 662 37 BRNO
E-mail: micin.j@fce.vutbr.cz

– Mutina Jiří, Bří. Mrštíků 1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@bdcmorava.cz • http://www.bdcmorava.cz

– Plicka Tomáš Ing., MC–Bauchemie s.r.o., Borská 40, 316 00 PLZEŇ
E-mail: mc1@mc-bauchemie.cz • http://www.mc-bauchemie.cz

– Raclavský Jaroslav Ing., PhD., Mládežnická 8/3, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky.j@fce.vutbr.cz • raclavsky@telecom.cz

– Rutrlová Marie Ing., AG PEGAS s.r.o., Žebětínská 1a, 623 00 BRNO
– Šrytr Petr Doc. Ing. CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 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 • uzar@tuzar.cz

– Weisskopf Milan Ing., Skanska CZ a.s.,
Murmanská 1475/4, 105 00 PRAHA 10
E-mail: milan.weisskopf@skanska.cz

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

– Kučera Tomáš Ing., ÚVHO FAST BRNO,
Žižkova 17, 662 37 BRNO,
E-mail: kucera.t@fce.vutbr.cz

– Krčík Marián Dipl. Ing., Homoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhsb@psg.sk

– Malaník Stanislav Ing., ÚVHO FAST BRNO, Žižkova 17, 662 37 BRNO,
E-mail: malanik.s@fce.vutbr.cz

– Nedbal František Ing. CSc., Píškova 1947, 155 00 PRAHA 5
– 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
– Vávrová Jaroslava Ing., Na Vlčovce 2040/2b 160 00 PRAHA 6

Redakční rada našeho „Zpravodaje“ přijímá s radostí každý odborný článek, který přispívá ke zvýšení technických i ekonomických znalostí
z problematiky bezvýkopových technologií. Abychom mohli v našich skromných podmínkách ve spolupráci s grafickým studiem hospodárně
připravovat materiál pro tiskárnu, prosili bychom naše autory dodržovat následující pokyny:
■ Název příspěvku volte prosím co nejkratší. V prvém odstavci souhrnně vyjádřete celkové zaměření příspěvku, resp. definujte hlavní otázku,

o které příspěvek pojednává. Tento odstavec (anotace) bude vytištěn kurzívou a u příspěvků zásadního významu bude péčí redakce přeložen
do angličtiny. Příspěvek označte svým jménem, příjmením včetně titulu a názvem Vašeho pracoviště (firmy, úřadu).
Redakce neprovádí korektury textů, autoři odpovídají za jazykovou i odbornou stránku svých příspěvků.
Prosíme autory, aby důsledně používali názvy a značení fyzikálních a technických veličin podle Mezinárodní měrové soustavy SI.

■ Texty žádáme pořizovat textovým editorem MS-Word 2000 a nižším. Každý text je třeba předat spolu s disketou (3,5"), nebo u větších souborů
(např. fotografie) na CD-ROM. Přepisování textů do počítače si můžeme ztěží dovolit.

■ Obrázky je třeba zasílat jako samostatné soubory, neukládat je do textových souborů v textových editorech v tzv. odlehčené verzi, neboť
jejich bodové rozlišení je pro tisk naprosto nedostačující. Rovněž velmi nízké a pro další zpracování nepoužitelné je bodové rozlišení obrázků
z internetu (72 dpi). Standardní rozlišení nutné pro zhotovení tiskových podkladů je minimálně 300 dpi.

■ Obrázky, grafy a fotografie (předlohy) určené k reprodukci předávejte prosím v originálech – v žádném případě xeroxové kopie!!
Fotografie musí být nepoškozené a kontrastní.

■ Popisky k obrázkům a fotografiím nejlépe na zvláštním listu.
■ Texty bez obrázků možno poslat též elektronickou poštou, jako přílohu dopisu (opět v editoru MS-Word 2000, nebo nižším) předsedovi

redakční rady Ing. J. Raclavskému na adresu: raclavsky@telecom.cz, nebo do sekretariátu CzSTT czstt@czn.cz
Děkujeme za pochopení a těšíme se na novinky s praktickými poznatky z oboru bezvýkopových technologií.

Redakční rada a sekretariát CzSTT
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