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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.	 Přestávka	–	občerstvení
	 7.	 Schválení	plánu	činnosti	CzSTT	

na	rok	2013
	 8.	 Schválení	finančního	plánu	na	rok	

2013
	 9.	 Informace	o	stavu	členské	

základny
10.		 Návrh	úpravy	stanov	CzSTT	

a	jejich	schválení
11. 	 Návrh	volebního	řádu	Valné	

hromady	CzSTT	a	jeho	schválení	
12.		 Diskuse
13.		 Schválení	usnesení	a	závěr
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váŽENí ČTENářI
Společnost SuBTERRa a.s. 
se na obálce prvního čísla 
Zpravodaje NO DIG v roce 
2013 neobjevuje náhodou. 
Jak asi víte, naše firma byla 
jedním ze zakládajících 
členů CzSTT v roce 1994 
a po celou dobu existence 
sdružení patří mezi jeho nej-
aktivnější členy. Je to patrné 
nejen z toho, že se naši pra-
covníci dlouhá leta podíleli 
a podílejí na vedení CzSTT, 
nejen z toho, že se aktiv-
ně zúčastňujeme prakticky 
všech národních konferencí 
NO DIG a také některých 
mezinárodních, a že spon-
zorsky přispíváme na mno-
hé aktivity sdružení, ostatně 
i současná podpora čísla  
Zpravodaje není zdaleka 
v historii Subterra a.s. první.

Domnívám se, že mnohem důležitější je to, jaké hodnoty 
Subterra a.s. vytváří, jaké provádí stavby, s jakými výsled-
ky, s jakými lidmi a jakým způsobem. S jakou „přidanou 
hodnotou“, mohl bych také dodat. Myšlenka, aby se zby-
tečně nerozkopávalo a nenarušovalo životní prostředí na-
šich měst a obcí, aby se těžiště určité stavební činnosti 
přesunulo cíleně pod povrch, tato myšlenka byla vždy jed-
nou ze základních strategií naší firmy. Je to myšlenka vel-
korysá a náročná, stejně jako odvážná a ne každá staveb-
ní firma má dostatek schopnosti a vůle se jí chopit. Jsem 
hrdý na to, že právě Subterra a.s. patřila vždy – prakticky 
konzistentně – mezi průkopníky této cesty, a že dokázala 
vygenerovat dnes už několik generací odborníků zvládají-
cích ty nejnáročnější způsoby, jakými se dá po ní jít.
Není v České republice ( a možná ani v evropě) jiná sta-
vební firma, která by dokázala víc v oblasti kolektoriza-
ce velkých měst. Právě ražené kolektory, které se ze své 
samé podstaty vždy staví v přehuštěných centrech měst, 
v místech náročných na zábory, na omezení dopravy a vel-
mi často v bezprostřední blízkosti historických, unikátních 
ale staticky často narušených budov, představují jednu 
z největších výzev současného stavitelství. Je mi velmi pří-
jemné, že kolektory v Praze, Brně i dalších našich městech 
jsou jistým vzorem pro ostatní města evropy, jak pozoru-
jeme takřka na všech mezinárodních tunelářských setká-
ních a konferencích. Připomínám, že drtivou většinu těchto 
kolektorů u nás postavila právě Subterra a.s. Víc informací 
na toto téma najdete v samostatném článku K. Franczyka, 
který přehlíží všechny významné podzemní stavby naší ne-
dávné historie. Připomínám jen, že každá kolektorová stavba 
nepředstavuje jen ražené podzemní dílo samo o sobě, ale 
že je zároveň na mnoha místech propojeno s povrchem pří-
pojkami, vrtanými chráničkami, sondami,že musí být vyba-

veno větráním, 
s i g n a l i z a c í , 
o c h r a n n ý m i 
bezpečnostní-

mi prvky atd, a že tak představují kolektory jedny z nejkom-
plexnějších stavebních zakázek současné doby.
Jak známo, byla to Subterra a.s, která zaváděla v ČR jako 
první technologii mikrotunelování. Tato historie se začala 
psát už v roce 1996 a stále si naše firma udržuje nepo-
piratelné vedoucí místo na tomto poli. Je to dáno nejen 
počtem projektů mikrotunelingu, nejen množstvích vyra-
žených kilometrů, nejen složitostí těchto projektů, nejen 
tím, že jsme se postupně vybavili vlastní špičkovou tech-
nikou firmy Iseki, se kterou dlohodobě spolupracujeme. Je 
to dáno zejména naší „přidanou hodnotou“, lidmi jako jsou 
měřiči, mechanici, stavbyvedoucí, mistři, kteří tuto techno-
logii obohatili o mnohé unikátní prvky a postupy. Více se 
na téma mikrotunelingu dočtete v dalších článcích tohoto 
čísla. 
Bylo by však chybou se domnívat, že aktivity Subterra 
a.s. se omezují jen na mikrotuneling a podzemní stavi-
telství.

Naše společnost se vyprofilovala na komplexní stavební 
firmu s širokým záběrem, ale všude může těžit z výhod 
své „bezvýkopové strategie“:

- Provádíme na příklad rozsáhlé projekty pozemního sta-
vitelství, a kdykoliv to jde neváháme i na nich apliko-
vat prvky bezvýkopových metod. Jako příklad uvádíme 
dále projekt Vědeckého centra v Ostravě Vítkovicích.

- I na velkých tunelových stavbách využíváme občas 
na některých jeho částech bezvýkopové technologie, 
jak je patrné z příkladu výstavby stanice metra Vele-
slavín.

- Subterra a.s. staví rozsáhlé stavby v oblasti železnic, 
zejména modernizace traťových koridorů a i zde zadá-
váme a dozorujeme velkorysé stavební úseky provádě-
né bezvýkopově

- Totéž samozřejmě platí na liniových stavbách jakého-
koliv druhu.

Zde všude využíváme s výhodou našich zkušeností 
s bezvýkopovými technologiemi a podzemním stavitel-
stvím. Naše firma vlastní veškerá oprávnění, reference, 
autorizace, licence a certifikáty pro tyto technologie, ať 
už z hlediska firmy nebo vlastního personálu. I proto si 
dovolím říci, že v podzemí neexistuje nic, na co by si 
naši pracovníci netroufli. Někdy to má i negativní dů-
sledky: Často se nám stává, že nás volají tam, kde jiné 
firmy nebo technologie pohořely. Často na nás zůstávají 
projekty v těch nejkomplikovanějších podmínkách, kam 
se nikomu jinému nechtělo. Pak se pochopitelně stá-
vá, že ne vždycky jde všechno standardní cestou tak, 
jak si člověk naplánuje. To je právě určitá daň za to, 
že velká část naší stavební činnosti probíhá v podzemí, 
které je z podstaty věci riskantnější než stavby na povr-
chu. Mnohdy je zapotřebí improvizací, originálních kro-
ků, soustředěného úsilí odborníků, než se všechny tyto 
těžkosti zvládnou. 
ale to neříkám proto, že bych si chtěl stěžovat. Naopak, 
jsem na práci našich lidí hrdý a bezvýhradně věřím, že jak 
narůstá obtížnost našich projektů, tak poroste i vážnost 
Subterra a.s. u našich investorů.

Ing. Ondřej Fuchs,
Generální.ředitel,.Subterra.a.s.
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SEDMNáCT LET SPOLuPRáCE FIRMy ISEKI 
S FIRMOu SuBTERRa a.s.

Naše firma  -  Iseki - je už třicet let 
světovým lídrem ve výrobě mikrotune-
lovacích systémů. Díky této pozici se 
nám dostalo privilegia, že jsme pomá-
hali zavádět tuto technologii ve větši-
ně vyspělých zemí světa. Úplně stejně 
tomu bylo i v případě České republiky. 
a podobně jako ve většině zemí světa 
se nám při tom i zde dostalo té cti spo-
lupracovat s firmou, která představuje 
na místním trhu v oblasti podzemního 
stavitelství jednu z vedoucích pozic. 
V případě České republiky to byla fir-
ma Subterra a.s.
Naše spolupráce začala v roce 1996 
na projektu stoky Y v Ústí nad labem. 
Ona ta spolupráce začala už vlastně 
rok předtím, kdy jsme pomáhali inves-
torovi díla – společnosti „Severočeské 
vodárny a kanalizace“ s přípravou pro-
jektu a se zvládáním základních pra-
videl mikrotunelování. Paradoxně se 
velká část bezmála šestikilometrové 
stoky nakonec prováděla klasickým 
konvenčním ražením a k mikrotune-
lování zhotovitelé přistoupili až poté, 
kdy extrémní nesoudržné a zvodnělé 
prostředí ve městě způsobovalo jak 
zpožďování termínu, tak i neúměrný 
nárůst nákladů stavby. Tak jsme si po-
prvé v České republice zažili něco, co 
se od té doby opakovalo ještě mnoho-

krát: navezení technologie v době, kdy 
dosavadní metody selhávaly, a v pro-
středí krajně nepříznivém – zejména 
co se týká geologie.
Ve firmě Subterra a.s. jsme však na-
šli velmi zdatného partnera – profe-
sionálně na výši, se schopností jak 
improvizace tak i technického myš-
lení na vysoké úrovni. Některé po-
stupy, které vytvořili pracovníci této 
firmy – na příklad způsob osazování 
laseru a jeho kontrola, některé prv-
ky mechanické údržby, příprava ZS 
nebo zvládání dlouhých úseků bez 
mezitlačných stanic – patří k těm nej-
lepším, jaké jsem kdy na stavbách 
mikrotunelování ve světě viděl.
Domnívám se, že to částečně vyplý-
vá z určitých specifik českého pro-
středí a českého trhu. Především je 
třeba zdůraznit, že geologická stav-
ba většiny regionů v České republice 
je mimořádně proměnlivá a složitá. 
Skoro by se dalo říci (protože mám 
možnost porovnání), že oproti České 
republice je mikrotunelování ve vět-
šině míst světa (na příklad Maďar-
sko, Polsko, Německo, střední Vý-
chod apod.) trošku fádní až nudné. 
Projekty tam probíhají často ve stej-
norodém půdním prostředí, jako jsou 
jemné písky či naplaveniny. Prostře-
dí v České republice je mnohem růz-
norodější a na malém prostoru se 
často setkáváme se všemi dostup-
nými typy zemin a někdy i skalních 

Paul Wilkinson
Managing.director.
-.Iseki.Microtunnelling

hornin a to někdy i mimo jakouko-
liv logiku. Právě takové prostředí je 
velmi obvyklé i v Japonsku (a také 
u nás ve střední anglii), kde byl vy-
vinutý stroj Iseki TCC unclemole – 
nejuniversálnější a nejprodávanější 
stroj na současném trhu. Troufnu si 
říci, že právě nasazení stroje typu 
TCC unclemole na projektech v Ústí 
nad labem a posléze na dalších pro-
jektech po celé ČR bylo klíčové, pro 
jejich úspěšné dokončení. Stejně tak 
jako tvůrčí přístup celého prováděcí-
ho týmu, který vždy Iseki a Subterra 
a.s. na stavbách vytvářejí.
Další složitostí českého prostředí je 
právní a zvyklostní rámec, ve kte-
rých projekty mikrotunelování probí-
hají. Historie mikrotunelování v ČR 
není sice úplně krátká, ale je nutno 
si uvědomit, že těch projektů nebylo 
nekonečně mnoho, a navíc, že se re-
alizovaly v různých částech regionu, 
takže zkušenost nabytá jedním in-
vestorem málokdy přešla i na inves-
tora projektu dalšího. V porovnání 
s právními podmínkami a zvyklostmi 
na příklad ve Velké Británii nebo Ně-
mecku tak má zhotovitel díla v ČR 
podstatně menší šanci, že uplatní ví-
cenáklady vzniklé objektivními příči-
nami nebo alespoň ne v jejich plném 
rozsahu. Je to dáno nejen zmiňova-
ným právním rámcem, ale také zřej-
mě nedostakem financí na obcích, 
složitou administrativou projektů, 
které jsou financovány z eu a také 
nedostatečnou podporou profesních 
sdružení. V Británii i Německu je 
na příklad obvyklé, že na pracovní 
postupy včetně mikrotunelování jsou 
vypracovány a všeobecně respekto-
vány pracovní standardy (v Británii 
tzv. „Code of Best Practise“). Pokud 
se zhotovitel při provádění prokaza-
telně neodchýlí od těchto standardů, 
má obvykle plný nárok na úhradu 
vzniklých vícenákladů. Další specific-
kou vlastností českého trhu je fakt, že 
zde existuje mnoho firem uplatňujících 
některé méně sofistikované technolo-
gie ne proto, že by byly pro realizaci 

Paul.Wilkinson
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vhodnější, ale prostě proto, že je vlast-
ní a nemusí tedy podstupovat žádné 
nákladné investice. To všechno pak 
deformuje mnohé zajímavé projek-
ty v ČR, takže často na příklad firma 
Subterra nasazuje mikrotunelování 
v místech, kde jeho využití je takřka 
na hraně svých možností, zatímco 
na jiných částech stavby, pro které by 
mikrotunelování bylo nejoptimálnější 
řešení, aplikují jiné firmy na příklad 
ruční protlačování nebo nemechani-
zované štítování. V důsledku to zna-
mená nebo může znamenat časové 
ztráty a potíže s vícenáklady prakticky 
pro všechny aktéry stavby.
Nechtěl bych však vypadat, že chci 
poučovat české firmy o českém trhu 
a už vůbec nechci vzbudit dojem, že 
u nás ve Velké Británii je vše ideální. 
To v žádném případě. Zejména chci 
zdůraznit, že neodsuzuji konvenční 
technologie jako takové, a že i v Bri-
tánii je stále hodně staveb, kde se 
s výhodou používají. Myslím si však, 
že vzhledem k výrazně delší historii 
mikrotunelování v nejrůznějších pod-
mínkách máme lépe propracovaný 
systém volby, kam a jakou technolo-
gii nasadit, a jak ochránit zhotovitele 
(konec konců v důsledku i investora), 
pokud postupuje správně. Tyto zku-
šenosti nabízíme k využití i vám. ať 
už to bude v přímém jednání firem 

jako je Iseki a Subterrra a.s. nebo 
na platformě uKTT (britská spokleč-
nost pro bezvýkopové technologie), 
jejíž je Iseki dlouholetým a zakládají-
cím členem, a CzSTT. 
Dovolte mi však se ještě vrátit ke spo-
lupráci našich firem. Za uplynulá léta 
byly zrealizovány nádherné projekty 
v různých koutech vaší krásné České 
republiky. Všechny bez výjimky byly 
dokončeny v požadovaném termínu 
a v požadované kvalitě. Na některých 
místech – jako na příklad v Karviné, 
kde bylo realizováno našimi techno-
logiemi více než šest kilometrů ražeb 
– šlo o velmi rozsáhlé stavby, které 
byly prezentovány na klíčových me-
zinárodních konferencích. Na jiných 
stavbách – na příklad v Ostravě nebo 
nyní v Plzni – jsme společně vyvinuli 
unikátní postupy nebo úpravy techno-
logie. I tyto věci byly a budou prezen-
továny na konferencích a popisovány 
ve sbornících po celém světě. 
ale ještě důležitější je něco jiného: 
Na všech stavbách v ČR jsem se 
vždycky setkával s přátelskou atmo-
sférou, se schopností řešit věci od sa-
motné podstaty problému a tvůrčím 
způsobem. Jednání s kýmkoliv u Sub-
terra a.s. bylo vždy korektní, čestné 
a obě strany vždy dodržovaly doho-
dy, ať už písemně dané nebo řečené. 
V neposlední řadě jsem u Subterra 

a.s. poznal dlouhou řadu lidí, kterých 
si velmi vážím, a se kterými je mi vždy 
potěšením se potkat. Dovolte, abych 
za všechny jmenoval jedno jméno – 
antonína Formánka, dlouholetého 
ředitele divize 3, který právě odchází 
do částečného důchodu. avšak spo-
lupráce s dalšími kolegy u firmy mě 
těší neméně a také mě neustále in-
spiruje. I proto se do České republiky 
rád vracím, což se pravidelně opaku-
je několikrát do roka. 
Jak víte, jsem pravidelným návštěv-
níkem konferencí NO DIG, které mají 
vždy vynikající atmosféru, a díky kte-
rým jsem už poznal řadu pěkných 
míst vaší země. Jsem hrdý na to, že 
naše firma Iseki se pravidelně podílí 
na sponzorování těchto konferencí 
a zejména mě těší, že naše projekty 
se objevují s železnou pravidelností 
mezi hlavními referáty. Chtěl bych po-
přát hodně zdaru jak firmě Subterra 
a.s. do dalších let, tak i celé České 
společnosti pro bezvýkopové tech-
nologie. Vím dobře, že nikdo zde už 
nemá zapotřebí, aby ho někdo zven-
ku vyučoval základním zásadám 
mikrotunelování. Nicméně slibuji, že 
i nadále budete mít mě osobně, naší 
firmu a  naše zkušenosti za zády, a že 
i nadále budeme napomáhat co neje-
fektivnějšímu využívání mikrotunelin-
gu v České republice.

Z  Č IN N OSTI  IST T  /  NeWS  FRO M  IST T

CO NOvéHO v ESC ISTT? 
Ing. Stanislav Lovecký
předseda.CzSTT,.člen.výkonného.výboru.ESC

Dne 19. 2. 2013 byla uskutečněna telefonní konference( 
Skype) členů výkonného výboru-eSC-ISTT. Na programu 
této konference bylo projednání a schválení níže uvede-
ných dokladů:
- schválení zápisu z jednání eSC, které se konalo 11. 11. 

2012 v São Pãulu
- vyhodnocení průběhu 30. mezinárodní konference 
 NO DIG, konané 11.-14. 11. 2012 v São Paulu
- zpráva o přípravě 31. mezinárodní konference 
  NO DIG, která se bude konat 1. - 4. 9. 2013  v Sydney

CO NOvéHO v ESC ISTT? 
- zpráva o přípravě včetně návrhu 

smlouvy na konání 32. mezinárodní 
konference No Dig, která se bude ko-
nat v Madridu  v roce 2014

- podmínky pro vyhlášení soutěže o nej-
lepší snímky z realizace BT. Nejhodnot-
nější snímky (cca 100  ks) budou zařaze-
ny do „alba snímků z BT“. Předpokládá 
se jeho vydání ku příležitosti 31. meziná-
rodní konference No Dig v Sydney

- přehled výukových programů No-Dig pro rok 2013
- různé a návrh příští schůzky  členů eSC
V návaznosti na moji zprávu v našem odborném časopise 
NODIG-4/2012 o průběhu 30. mezinárodní konference No 
DIG, konané 11. - 14. 11. 2012 
v São Paulu,uvádím dále překlad jedné z nejhodnotněj-
ších přednášek:
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aBSTRaKT: udržitelný rozvoj je rozvíjející se multidiscipli-
nární nový přístup přitahující značnou pozornost celosvěto-
vého společenství. Koncept udržitelného rozvoje se objevil 
jako životaschopná alternativa k zajištění budoucí prosperity 
lidstva. uznání naléhavosti omezení dopadů stavebních pra-
cí na životní prostředí na celém světě vedlo ke zvýšení vý-
zkumného úsilí zaměřeného na rozvoj metod pro kvantifikaci 
těchto dopadů. Při posuzování udržitelnosti existuje tendence 
zařadit ji do tří pilířů: sociálního, environmentálního a ekono-
mického. Rovnováha mezi těmito třemi pilíři je rozhodující pro 
celkový cíl, kterým je vytvoření stabilního a udržitelného ži-
votního prostředí. Mnoho výzkumných pracovníků provádělo 
studie hospodářských a environmentálních dopadů různých 
metod výstavby při instalaci podzemních inženýrských sítí, 
ale jen málo z nich při tom přihlíželo ke kontextu sociální udr-
žitelnosti. Tento článek se zabývá udržitelností používání bez-
výkopových technologií jak ze sociálního, tak z environmen-
tálního hlediska, a srovnáním s tradiční výstavbou otevřenou 
rýhou. V této souvislosti nabízejí bezvýkopové technologie 
výhody při instalaci nových inženýrských sítí a obnově stá-
vající infrastruktury na základě „zelených“ zásad. Použití více 
stavebních zařízení při výstavbě pomocí otevřené rýhy má 
nutně za následek podstatně větší dopad na životní prostředí 
ve srovnání s použitím bezvýkopových metod, které snížily 
negativní dopady na povrch.

1. ÚvOD
Nejpopulárnější definice trvale udržitelného rozvoje byla 
představena ve zprávě Brundtlandové v roce 1987. Zpráva 
uvádí, že trvale udržitelný rozvoj je „rozvoj, který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schop-
nost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“ 
(WCeD, 1987). Z této definice jasně vyplývá, že lidské bytosti 
a přírodní prostředí mají omezené zdroje. Budoucí generace 
budou také potřebovat tyto prostředky k plnění svých vlast-
ních požadavků. udržitelný rozvoj pak je rozumné využívání 
těchto omezených zdrojů takovým způsobem, který rozšiřuje 
jejich využití pro budoucí generace.

INTERNaTIONaL NO-DIG 2012
30. MEZINáRODNí KONFERENCE a vÝSTava

SÃO PauLO, BRaZíLIE 12. – 14. LISTOPaDu 2012    (PaP011615)
SOCIáLNí a ENvIRONMENTáLNí uDRŽITELNOST 

BEZvÝKOPOvÝCH TECHNOLOGIí

Samuel T. Ariaratnam, Ph.D., 
P. E., P. Eng.1
1.Profesor.a.předseda.programu.
Stavitelství,.Státní.universita.
v.Arizoně,.Škola.udržitelného.
inženýrství.
a.zastavěného.prostředí,.Tempe,.
Arizona,.USA.

Praktický přístup k udržitelnosti je obyčejně popisován jako 
„trojitý rozhodující faktor“, který bere kromě ekonomické výkon-
nosti v úvahu i výkonnost environmentální a sociální. Tradiční 
rozvoj infrastruktury se primárně zaměřoval na maximalizaci 
ekonomické výkonnosti kvůli rozpočtovým omezením (Mirza, 
2006). Dnes udržitelný rozvoj rozšířil své hranice a bere v po-
taz i omezení hlásaná různými zájmovými skupinami a zúčast-
něnými stranami. Jejich zájmy jsou zaměřeny zejména na so-
ciální a environmentální správcovství při rozvoji a životním cyk-
lu. Posílení konceptu udržitelného rozvoje na praktické úrovni 
vyžaduje současně maximalizovat všechny tři míry výkonnosti 
a minimalizovat negativní dopady extrémně komplexních vzta-
hů mezi spornými otázkami udržitelnosti. Velkým problémem 
je, že mnoho otázek udržitelnosti lze obtížně kvantifikovat 
na stupnici. Navíc sociální a environmentální otázky bývají 
subjektivní a kvalitativní, zatímco ekonomické otázky mohou 
být přeměněny na faktor založený na peněžních hodnotách.
Snahy o zlepšení udržitelnosti by měly být zahájeny ve všech 
vývojových fázích, od fáze výroby stavebních materiálů, plá-
nování, projektování, výstavby a používání infrastruktury, až 
po vyřazení  infrastruktury z provozu. Všechny tyto procesní 
fáze zahrnují četné záležitosti k rozhodování. Hlavní rozho-
dovací kategorie, jako je projektování budoucí kapacity in-
frastruktury a požadavků na ni, výběr stavebního materiálu, 
výběr stavební metody, využití půdy a prostoru, výběr podrob-
ností projektového řízení a posouzení budoucího vylepšení 
i obnovy, se významně vztahují k rozsahu dopadu na život-
ní prostředí, uchování sociálních hodnot a kulturního dědictví 
a ekonomické efektivity a přínosů.
Nedávno nastal posun v přístupu od tradičních sta-
vebních cílů, tj. nákladů, kvality a času. Historicky 
bylo cílem minimalizovat náklady, maximalizovat kvalitu a mi-
nimalizovat harmonogram (čas). Dnes, s rostoucím zaměře-
ním na udržitelnost, se cíle projektu změnily tak, aby naplnily 
sociální / kulturní, ekonomickou a environmentální udržitel-
nost. Tento posun v přístupu (obr. 1) byl realizován přijetím 
inovativních technik výstavby, které obecně poskytují levněj-

Obr. 1:.Posun.v.přístupu.
od.tradičních.stavebních.
cílů.k.udržitelnosti

 náklady kvalita

čas

zdroje

emise biodiversita

sociální / kulturní
udržitelnost

ekonomická
udržitelnost

enviromentální 
udržitelnost
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ší, šetrnější k životnímu prostředí a společensky přijatelnější 
řešení projektů budování podzemní infrastruktury.
Pro naše městské systémy musíme znovu vytvořit antro-
posféru existující v rámci možností přírody. To znamená 
využívat prostředky, které poskytuje příroda, a vytvářet 
odpad, který příroda může vstřebat bez narušení přírod-
ních cyklů. Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat, abychom 
prozkoumali interakce mezi přírodními, inženýrskými, soci-
álními a ekonomickými systémy.
Jak uvedl v roce 2005 Klaus Töpfer, šéf programu Or-
ganizace spojených národů pro životní prostředí: „Města 
vstřebávají obrovské množství zdrojů, včetně vody, potra-
vin, dřeva, kovů a lidí. Produkují velké množství odpadů, 
včetně odpadů z domácnosti a průmyslových odpadů, od-
padních vod a plynů spojených s globálním oteplováním. 
Takže bitva o udržitelný rozvoj, o stabilnější, spravedlivější 
a zdravější svět šetrnější k životnímu prostředí se bude 
ve velké míře vyhrávat a prohrávat v našich městech“ 
(uNeP, 2006).
Skutečně musíme investovat do naší městské infrastruktu-
ry. Celkový požadavek na infrastrukturu pro vodu, teleko-
munikace, železnice, silnice a elektřinu (tj. pouze přenos 
a distribuci) do roku 2013 se odhaduje na přibližně 53 bili-
onů uSD (OeCD, 2007). Spolu s dobrým dopravním sys-
témem, udržitelným využíváním energie, vody a odpadů to 
vše rozhoduje o přežití městských center.
Šest vzájemně propojených okruhů je nezbytných pro 
zachování udržitelného rozvoje, jak je znázorněno na ob-
rázku 2 (Koo et al., 2009). Mezi ně patří: 1) rostoucí po-
ptávka, 2) problémy rozvoje, 3) otázky životního prostředí, 
4) sociální spravedlnost a kultura; 5) ekonomické přínosy 
a 6) přírodní zdroje. Každým z těchto problémů je třeba se 
zabývat, mají-li se naplnit směrnice, které jsou v současné 
době přijímány řadou agentur, jak se posouvají směrem 
k řešení projektů v oblasti infrastruktury udržitelnějších 
a šetrnějších k životnímu prostředí.

2. BuDOuCí ROZvOJ INFRaSTRuKTuRy
Trvalo nám 5.000 let dostat se do tohoto bodu, ale očekává 
se, že v následujících 35 letech zdvojnásobíme svou měst-
skou infrastrukturu její výstavbou. Tyto nové systémy vy-

drží více než 
50 let. V sou-
časné době 
49 % světové 

populace a 81 % obyvatelstva 
uSa žije v městských oblas-
tech. Tento podíl by se měl 
zvýšit na 61 % a 87 % do roku 
2030 (uNeP, 2006). Negativní 
dopady této urbanizace mohou 
zahrnovat nižší kvalitu životní-
ho prostředí a dopravní zácpy, 
avšak města s vysokou hustotou 
obyvatelstva se mohou vyhnout 
těmto nepříznivým dopadům 
a dosáhnout vyšší kvality živo-
ta využitím technických inovací, 
vědeckého plánování a řízení 
(Baojun, 2012). Vynikající příkla-
dy vývoje měst s vysokou husto-
tou obyvatelstva jsou Singapur, 
Hong Kong a Tokio. Strategické 
plánování a systémy plánování 
řízení jsou rozhodující při řešení 

rozvoje měst s vysokou hustotou obyvatelstva.
Vzhledem k tomu, že více než polovina světové populace 
jsou obyvatelé měst, hrají systémy městské infrastruktury 
klíčovou roli v přístupu k udržitelnosti. Současná světová 
populace je přibližně 7 miliard lidí. Očekává se, že do roku 
2050 toto číslo vzroste na téměř 9 miliard (Organizace 
spojených národů, 2004). Navíc existuje zásadní trend, že 
se lidé stěhují do městských center, kde je též více pra-
covních příležitostí. Přibližně 75 % lidí bude žít ve městech 
ve srovnání s dnešním 50 %. Při této rychlosti poroste po-
ptávka po inženýrských sítích a dopravní infrastruktuře 
exponenciálně. V současné době činí počet obyvatel prů-
měrného velkoměsta 2,5 milionu a 21 megaměst má počet 
obyvatel přesahující 10 milionů. Bentham (2012) odhaduje, 
že do roku 2025 bude průměrný počet obyvatel velkoměs-
ta 3 miliony a po celém světě bude 29 megaměst. Největší 
růst městské populace se očekává v Číně, Indii, Brazílii 
a Spojených státech.
Obecně je infrastruktura součástí městského plánování, 
neboť zvyšuje hodnoty nemovitostí. Otázkou je „jak uči-
nit infrastrukturu více udržitelnou?“. Jedním z řešení je 
prozkoumat inovativní technologická řešení, která zahr-
nují koncepce sociální udržitelnosti. Toho by mohlo být 
dosaženo prostřednictví spolupráce veřejného a soukro-
mého sektoru. Při tom bude nezbytný ekonomický rámec 
s pobídkami, správa, regulace a instituce. Technologie je 
kritická pro urychlení evolučních procesů. Svět se stává 
mnohem složitějším a informace hustšími. Následkem 
toho musí inženýrství lépe integrovat sociální a environ-
mentální kontext.
Jak je znázorněno na obrázku č. 3, existují tři zastřešující 
faktory stimulující rozvoj: 1) standardy / koncepce, 2) trhy 
a 3) nové technologie. Každý z těchto tří faktorů podmiňu-
je ostatní a ovlivňuje udržitelný rozvoj. Například nástup 
nových technologií může buď ovlivňovat standardy / kon-
cepce, nebo být důsledkem nových standardů / koncep-
cí. Trh také hraje důležitou roli, neboť obecně diktuje vý-
zkumnou a vývojovou činnost poskytovatelů technologií. 
Mnoho technologií je řízeno budoucím trhem. S potřebou 
obnovy infrastruktury pro naši pitnou vodu a pro odpadní 
vody vstoupilo na trh v posledním desetiletí mnoho no-
vých bezvýkopových produktů pro řešení těchto potřeb, 
zejména pro obnovu vodovodních sítí. Stejně tak standar-
dy / koncepce, jako je ePa – předepsané environmentální 
posuzování cílů, vedly k vývoji nových technologií, které 
plní poptávku trhu.

Rostoucí poptávka výzvy rozvoje  Problémy životního prostředí
• rostoucí populace • dodací lhůty • změny klimatu
• růst měst • napjatý rozpočet • narušení ekosystémů
• urbanizace • rostoucí složitost • dopad na lidské zdraví
• chátrání • ruch městského života       • znečištění
• nedostatečná kapacita

Témata udržitelnosti rozvoje

Sociální spravedlnost Ekonomické přínosy        Přírodní zdroje
• nediskriminační rozvoj • zdravý rozvoj komunity • zdroje vody
• vytrvalost • vytváření prac. příležitostí • zásobování potravinami
• lidská práva (humánnost) • efektivita infrastruktury • zdroj energie z fosilních paliv
• tradice a historie  • vyčerpání surovin
    (budoucí dostupnost)

Obr. 2: Témata.udržitelného.rozvoje
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2.1 Sociální udržitelnost 
Obecně platí, že lidé, kteří mluví o udržitelném inženýrství, 
nedokáží na určité úrovni potvrdit, že existence financova-
ných projektů sama o sobě je nějaký údaj se sociální hod-
notou. Koneckonců se vláda nebo samosprávný úřad roz-
hodne postavit silnici, most nebo potrubí na základě ales-
poň nějakého integrovaného hodnocení sociálních potřeb. 
Soukromá firma obvykle nevyprojektuje a nepostaví něco, 
pro co není poptávka. Protiargumentem většiny zastánců 
udržitelnosti je to, že lidé obecně nevědí, co je pro ně dob-
ré, a proto jiní se musí rozhodnout za ně.
Z pohledu podzemní infrastruktury je klíčové, aby se mini-
malizovaly sociální dopady v průběhu výstavby a obnovy. 
Toho může být dosaženo pomocí přijetí inovace, napří-
klad bezvýkopových technologií. Bezvýkopové metody 
usnadňují instalaci nové a obnovu stávající podzemní 
infrastruktury s minimálním narušením povrchových čin-
ností. Ve městech s velkou hustotou obyvatelstva to je 
rozhodující pro nepřerušenou ekonomickou činnost. Mohli 
byste si představit ekonomický dopad dočasného uzavře-
ní hlavní ulice v ucpaném velkoměstě na delší dobu? Po-
litikové a obecní inženýři si také začínají uvědomovat při-
dané sociální náklady takového přerušení každodenního 
života. a politikum, jako jsou například poplatky za řezání 
vozovky, je jedním ze způsobů použitých k podpoře přijetí 
minimálně rušivých technologií pro řešení potřeb v oblasti 
podzemní infrastruktury. Tyto přidané poplatky jsou vybí-
rány od dodavatelů, kteří řežou a poškozují dlažbu během 
výstavby projektů podzemních inženýrských sítí.
McKim (1997) jako prvý zkoumal koncept úspory sociál-
ních nákladů jako součásti výběrového řízení. Matthews 
a allouche (2010) vyvinuli kalkulátor sociálních nákladů, 
který obsahoval takové faktory, jako jsou náklady uživate-
lů při opoždění, náklady opravy dlažby, ztráta příjmů z par-
kování a pokles hodnoty nemovitostí, pro výpočet nákladů 
spojených s rušivými vlivy v důsledku výstavby podzemní 
infrastruktury. Při srovnání otevřené rýhy s mikrotunelová-
ním došli k závěru, že sociální náklady budou 27krát vyš-
ší při použití otevřené rýhy. Byly provedeny četné studie 
porovnávající tradiční výkopové a bezvýkopové metody 
s dalšími novými bezvýkopovými technologiemi (Matthew, 
allouche et al., 2010; legaz, 2007; Pucker et al., 2006).
Centrum pro obyvatelná města (ClC) se sídlem v Singa-
puru je znalostní centrum s posláním destilovat, vytvářet 
a sdílet znalosti o obyvatelných a udržitelných městech. 
Díky přijetí principů udržitelného rozvoje rozkvetl Singapur 
ve město, které kombinuje velmi hustou městskou výstav-
bu s vysokou životní úrovní. Chye (2012) poukazuje na to, 
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že je důležité mít strategii plánování se třemi základními 
výstupy znázorněnými na obrázku 4: 1) konkurenceschop-
nou ekonomiku, 2) vysokou kvalitu života a 3) udržitelné 
životní prostředí.

Obr. 4: Základ.obyvatelnosti.CLC.(převzato.od.Chye,.2012).

Všechny tyto výstupy jsou nezbytné v rámci sociální 
udržitelnosti. Například konkurenceschopná ekonomika 
je důležitá pro generování potřebného toku příjmů s cí-
lem investovat do nezbytné infrastruktury, jako je pitná 
voda a odpadní vody. Tyto investice zase obvykle vedou 
ke vzrůstajícím obchodním příležitostem pro obyvatele. 
Vysoká kvalita života znamená poskytovat občanům pří-
stup k cenově dostupnému bydlení a občanské vybave-
nosti včetně MHD a infrastrukturních služeb. Navíc vyčle-
nění zeleně (parků) v městském plánování poskytuje lepší 
kvalitu životního prostředí. Intuitivně se dá říci, že lepší 
kvalita životního prostředí obecně znamená nižší míru 
kriminality. Město Medellín v Kolumbii postavilo kabino-
vou lanovou dráhu (obr. 5) překlenující vzdálenost 2,7  km 
od systému metra, čímž poskytuje chudším obyvatelům 
žijícím v nízkopříjmovém bydlení (tj. komunách) přístup 
ke službám města. Před existencí lanovky trvala chůze 
jedním směrem k nejlepším sídlům dolů do města několik 
hodin. Navíc zavedení zelených ploch a nové infrastruk-
tury pitné vody a odpadních vod dramaticky změnilo toto 
město kdysi ovládané zločinem na město aplikující udrži-
telný rozvoj.
Obr..5:.Visutá.lanovka.poskytující.přístup.chudším.obyvatelům
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udržitelné životního prostředí zahrnuje zabudování těchto 
„zelených“ principů do společenského kontextu komunity. 
To by mohlo zahrnovat snížení emisí skleníkových plynů 
v důsledku přijetí technologií šetrnějších k životnímu 
prostředí v průběhu stavebních prací (tj. bezvýkopových 
metod), nahrazení veřejné dopravy spalující fosilní paliva 
čistšími elektrickými motory nebo motory na zemní plyn atd. 
V širším rámci vytvoření udržitelného životního prostředí 
zlepší veřejné zdraví a vytvoří větší hrdost a vlastnický 
vztah mezi obyvateli.

2.2 udržitelnost životního prostředí
V mnoha případech standardy nebo zásady řídí trh, který 
zase pohání technologie. Předpokládejme například, že 
cílem je, abychom měli do roku 2020 o 17% méně emisí 
CO2 než v r. 2005. To by mělo pohánět rozvoj a přijímání 
inovativních „zelených“ technologií, aby bylo těchto cílo-
vých hodnot dosaženo. Také musí existovat metody pro 
kvantifikaci tohoto nařízeného snížení emisí. Toho by moh-
lo být dosaženo pomocí emisního kalkulátoru.
emisní kalkulátor byl vyvinut ariaratnamem a Sihabuddi-
nem (2009). e-CalcTM odhaduje emise [tj. uhlovodíky (HC), 
oxid uhelnatý (CO), oxid dusíku (NOX), pevné částice (PM), 
oxid uhličitý (CO2) a oxidy síry (SOX)] z projektů podzem-
ních inženýrských sítí na základě metodiky schválené ePa. 
Požadovaná vstupní data lze získat z denních zpráv o po-
stupu prací nebo odhadů produktivity, zatímco informace 
vztahující se k zařízení by měly být získány od dodavatele. 
Údaje o zařízeních nejezdících po silnicích obsahují: výkon, 
rok výroby modelu, technologie motoru, užitečné hodiny 
a součet hodin do dnešního dne; vlastnosti paliva, jako je 
druh a obsah síry; a charakteristiky činnosti, jako je repre-
zentativní cyklus zařízení, spotřebovaná energie a doba po-
užívání. Údaje potřebné pro výpočet emisí generovaných 
zařízeními silniční dopravy obsahují: rok výroby modelu; 
celkovou hmotnost vozidla; počet najetých kilometrů; vlast-
nosti paliva, jako například druh a obsah síry; a charakteris-
tiky činnosti, jako je nadmořská výška provozu, počet cest, 
vzdálenost při cestě tam a vzdálenost při návratu.
Stejně jako u jiných počítačových nástrojů, přesnost vý-
stupních informací závisí na přesnosti vstupních dat. Kal-
kulátor je nástroj určený pro dodavatele, inženýry a vlast-
níky s cílem získat odhad dopadu navrhovaného projektu 
podzemní infrastruktury na životní prostředí. Nástroj po-
skytuje srovnání emisí, které vznikají ze dvou možných 
metod instalace, s výchozími informacemi, které jsou 
k dispozici pro čtyři typické metody výstavby inženýrských 
sítí: 1) horizontální směrové vrtání, 2) bezvýkopová výmě-
na potrubí, 3) výkop a 4) tradiční otevřená rýha. Je třeba 
poznamenat, že nástroj je přenosný a může být použit pro 
jakoukoli stavbu, která zahrnuje stroje a zařízení.
emisní faktor je základním nástrojem pro odhad emisí. Ob-
vykle se vyjadřuje jako hmotnost emitované znečišťující lát-
ky dělená jednotkou hmotnosti, objemu, vzdálenosti, nebo 
trvání činnosti emitující znečišťující látku. emisní faktory 
jsou použity pro stanovení emisí ze zařízení nebo strojů, 
které spalují palivo. Obecná rovnice uvedená v dokumentu 
ePa-454/R-95-015 (ePa 1997) je:

E.=.A.x.EF.x.[1-(.ER.)]................................................(1) 
        

kde 
e  = emise 
a  = míra aktivity 
eF  = nekontrolovaný emisní faktor 
eR  = celková účinnost snížení emisí v % 
(ER.je.součinem.destrukce.kontrolního.zařízení.nebo.účinnosti.
odstranění.a.účinnost.zachycení.kontrolního.systému)

Míra aktivity je funkcí konkrétní uvažované činnosti. Sta-
novení míry aktivity je založeno na emisním faktoru, který 
byl vypočten na základě hodnocení testovacích dat. Po-
kud je emisní faktor vyjádřen jako hmotnost znečišťující 
látky uvolněné pro množství paliva spotřebovaného při 
této činnosti, měla by být míra aktivity mírou objemu paliva 
spotřebovaného při této činnosti.
Například v případě, že emisní faktory jsou vyjádřeny 
v g/k-h, aktivita musí být měřena jako vynaložený výkon 
(k) a doba trvání (h) činnosti, která emituje škodliviny. Po-
kud se emisní faktor vyjadřuje v g/gal, pak míra aktivity 
musí být mírou galonů spáleného paliva.
K ukázání, jak bezvýkopová technologie může mít vliv na sní-
žení emisí, se předvádí případová studie projektu zahrnující 
srovnání tradiční otevřené rýhy s vakuovým mikrotunelová-
ním (VMT). Vylepšení kanalizace Východního Harmsu, fáze 
1, a projekt nového povrchu cesty arbor lane v Glenview 
ve státě Illinois zahrnovaly zlepšení systému města instala-
cí nového vodovodního potrubí, opravu stávající kanalizace, 
instalaci tlakové kanalizace a čerpací stanice a vylepšení 
související vozovky a kanálu dešťových vod. Celková výše 
zakázky pro projekt byla přibližně 2,2 milionu uSD a zakázka 
byla dokončena v říjnu 2011.
Část tohoto projektu vyžadovala instalaci 250 mm PVC 
přepadové stoky v délce cca 457 m v hustě osídlené obyt-
né čtvrti. Zahrnovalo to též instalaci 316 m potrubí pomocí 
VMT. Hloubka instalace byla přibližně 4,57 m a křížila vo-
zovku i s krajnicí, což vyžadovalo strukturální zásyp po celé 
hloubce výkopu. Navíc, rezidenční ulice měla pouze jediný 
výjezd, což znamenalo, že možnost dosažení stavby náklad-
ní dopravou by byla těžce omezena. Také tyto důvody vedly 
k výběru systému VMT jako způsobu bezvýkopové instalace 
této části kanalizačního potrubí na tomto projektu. analýza 
v terénu prozkoumala celkem 240 m kanalizačního potrubí 
s klesáním 0,55% ve třech samostatných částech 55 m, 85 m 
a 100 m v příznivých podmínkách měkkých jílových půd. 
analýza byla provedena od 15. května do 24. května 2011.
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Použití bezvýkopové technologie mělo za následek mini-
mální dopad na činnost na povrchu. Kromě toho nebyla 
během projektu odstraněna nebo poškozena žádná ve-
getace, jak je znázorněno na obr. 6. Kdyby byly použity 
v tomto úseku tradiční metody otevřené rýhy, došlo by 
k významné ztrátě vegetace v důsledku požadavku na vy-
kopání hlubokého příkopu.
Výsledky (obr. 7) odhalily, že otevřená rýha generuje 
100.260 liber CO2 ve srovnání s pouze 39.140 liber z bez-
výkopových metod. Jinými slovy, bezvýkopová technolo-
gie (VMT) produkovala pouze 39% emisí tradiční otevřené 
rýhy. Četné další studie rovněž podporují environmentální 
přínosy přijetí bezvýkopových technologií pro podzemní 
stavební práce (atalah a Xie 2012; Matthews et al. 2012; 
O‘Sullivan 2009; ariaratnam a Sihabuddin 2007).

3. ZávĚRy a DOPORuČENí
Vzhledem k tomu, že se očekává, že současná světová 
populace čítající přibližně 7 miliard obyvatel vzroste na té-
měř 9 miliard do roku 2050, je nezbytné, aby principy udrži-
telnosti byly použity pro výstavbu podzemní infrastruktury. 
Při této rychlosti poroste poptávka po užitkové a dopravní 
infrastruktuře exponenciálně. Minimálně rušivé stavební 
metody, jako jsou bezvýkopové technologie, budou nadá-
le získávat popularitu díky předpokladu, že 75% lidí bude 
žít ve velkoměstech v porovnání s dnešními 50%. Sociální 
a environmentální udržitelnost bude i nadále nedílnou sou-
částí tohoto růstu měst. Bezvýkopové technologie budou 
i nadále hrát významnou úlohu při zlepšování sociálních 
podmínek prostřednictvím poskytování důležité podzemní 
infrastruktury v přetížených městských oblastech růstu při 
sníženém narušení povrchových činností. Kromě toho by 
měly přínosy pro životní prostředí realizované díky výraz-
nému snížení emisí CO2 také vyústit ve zvýšené využití 
těchto technologií ve srovnání s tradiční otevřenou rýhou.
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Z ČINNOSTI CzSTT /  NeWS FROM CzSTT

Ve dnech 7.  -  8.  2.  2013 jsme se již tradičně zúčastni-
li této významné celoevropské odborné akce. To letošní 
fórum pak lze považovat za jedno z těch nejzdařilejších 
a to, po všech stránkách (kvalitou i záběrem odborného 
i doprovodného programu, kvalitou přednášejících, kvali-
tou a počtem vystavovatelů, počtem účastníků, celkovou 
atmosférou a nakonec i počasím). Z naší strany, ze stra-
ny účastníků z Česka, pak byla naše účast velmi pozitivní 
a účelná proto, že jsme zde aktivně participovali v počtu, 
který výrazně překonal naši účast v předcházejících roč-
nících. Navíc jsme vycházeli z úvahy, že do našeho obo-
ru musí zcela nezbytně a včas vstupovat mladí, schopní 
a pro věc zaujatí adepti. Proto byli k účasti získáni i dva 
studenti z FSv-ČVuT, kteří zpracovávají svou bakalářskou 
práci na témata z oboru bezvýkopových technologií/BT 
a dále jeden doktorand z FaST VŠB-Tu Ostrava, rovněž 
s tématem své disertační práce souvisejícím s naším obo-
rem. Chvályhodná pak je aktivita, rovněž mladých, Ing. l. 
Nenadálové, Ph.D. a Ing. J. Karáska, Ph.D. (rovněž svým 
rodným listem příslušných k FSv-ČVuT, kteří v letech 2010-
2011 v Oldenburgu absolvovali své roční odborné studijní 
pobyty), kteří udržují spolupráci se svými partnery a part-
nerskými pracovišti v Oldenburgu včetně pravidelné účasti 
na Oldenburském.Rohrleitungsforum. 
Důležité je dále připomenout, že, na rozdíl od jiných po-
dobných akcí, se toto fórum především vyznačuje vel-
mi efektivní formou naplnění odborných očekávání jeho 
účastníků:

 na jednom místě je k dispozici pestrá paleta předních 
odborníků z našeho oboru, analogicky pak i reprezen-
tativní struktura společností-nositelů BT prezentujících 
své produkty na paralelně probíhající výstavě (všichni 
pak jsou připraveni poskytovat informace a podklady 
v kvalitě a rozsahu jako málokde),

27. OLDENBuRSKé ROHRLEITuNGSFORuM 2013 – JaK EFEKTIvNĚ 
NaBíDNOuT MLaDÝM SPRávNé INFORMaCE Na SPRávNéM MíSTĚ
doc.Ing..Petr.Šrytr,.CSc.,.
Ing. Lucie Nenadálová, Ph.D., 
Ing. Jiří Zavadil

 lze si vybírat podle individuálního zájmu z reprezenta-
tivní nabídky paralelně fungujících sekcí, seminářů či 
workshopů,

 je zde již tradicí nezanedbat.vývojové.trendy, tj. nabídnout 
ucelený základní rozbor a úvahy, v tomto případě jak.se.
průběžná. změna. podmínek. urbanizace. území. promítá.
do.řešení.problematiky.technické.infrastruktury atd.

V rámci již zde tradičně zastoupeného workshopu GSTT 
(s aktivní účastí jeho předsedy prof. Dipl. - Ing. Jense Höl-
terhoffa) se potvrzuje nezanedbávání příležitosti participo-
vat všude tam, kde je zviditelnění a prosazování BT zcela 
žádoucí a nesporně efektivní. Tentokrát šlo o problemati-
ku jak.rozvíjet.úsilí.v.průkaznějším.prokazování.výhod.BT.
oproti.klasickým/výkopovým.technologiím.z.ekologického.
hlediska. Z metodického i ryze praktického hlediska je 
GSTT v tomto případě prosazován důsledný, dostatečně 
podložený, kontrolovatelný a přehledný postup. Nás pak 
může jistě potěšit, že to byla FSv-ČVuT a její studenti-
-diplomanti ve spolupráci s naší CzSTT, kteří celý tento 
důležitý proces vlastně pomáhali z celosvětového hledis-
ka nastartovat (důkazem jsou udělené ceny ISTT NO-DIG 
aWaRD již v r. 2004 Ing. T. Kubátovi, Ing. l. Nenadálové 
v r. 2007 atd.). GSTT pak nám může být příkladem v ak-
tivitách odborné přípravy a participace na tvorbě norem 
na úrovni ISO, eN, DIN a dalších. I to bylo adekvátně pre-
zentováno v rámci workshopu GSTT. 
Nyní již názory a dojmy z letošního fóra našich mladých 
účastníků z Česka: 

Stanové.prostory.umožňují.účast.stále.většímu.počtu.
vystavovatelů

Česká.parta.s.prof..Danou.Páralovou.a.Dipl..-.Ing..Jiřím.Páralem....
a.dále.s.Dr..Alicí.Hanákovou.(bez.D..Kouby.a.Ing..J..Zavadila)
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Ing. Lucie Nenadálová, Ph.D.: Úvodní příspěvky a od-
borné sekce letošního oldenburského fóra s mottem: Kli-
mawandel. und.Folgen. –.ein.globales.Ereignis se týkaly 
změny klimatu a jeho následků. Zde byly předneseny vý-
sledky nejrůznějších modelů, které předpokládají nárůst 
průměrné teploty do roku 2100 o 1,4 až 5,8 °C, v příštím 
století. Předpokládá se změna hladiny moří, velikosti le-
dovců, sněhové pokrývky a změna odtokových poměrů. 
Současné scénáře jsou však velmi rozdílné. Okamžitým 
snížením produkce emisí znečišťujících ovzduší o 70 % se 
může současná situace stabilizovat. Všechny současné 
a budoucí projekty musí brát v úvahu extrémní vlivy poča-
sí - bouře, povodně, období sucha a demografické změny. 
V sekci Gasnetze.der.Zukunft.zazněly zásadní informace 
o vývoji energetické koncepce ve Spolkové republice Ně-
mecko. Příspěvek „Power.to.Gas.–.Einblick.in.die.Techno-
logie,.Marktreife,.Ausblick. in.die.Zukunft“ Dr. – Ing. Ber-
narda z Institutu Gas und Wärme v essenu. Ve spolko-
vé republice Německo se předpokládá výstavba nových 
obnovitelných zdrojů energie, zejména výstavba offshore 
větrných farem v Severním moři. Předpokládá se výkon 
větrných parků do roku 2020 až 10 GW, do roku 2030 až 
25 GW. V současné době se též řeší otázka akumulace 
energie. aktuální energetická koncepce SRN 2013 neu-
važuje již s jadernou energetikou jako zdrojem energie 
(po havárii Je Fukušima v Japonsku), ale navrhuje maxi-
mální využití obnovitelných zdrojů energie zejména z větru 
a slunce. V současné době probíhá výzkum akumulace 
energie, rozkladem pomocí elektrolýzy vody se ziskem vo-
díku a jeho dalšího využití či v dalším kroku i s metanizací 
vodíku s cílem výroby syntetického zemního plynu a jeho 
ukládání do podzemních zásobníků. 
V sekci Betonrohre.–.Umweltbewusstsein.und.nachhalti-
ges.Bauen byl představen pilotní projekt využití podzem-
ního výměníku tepla pro budovu úřadu životního prostředí 
v Dessau (podzemní výměník slouží pro vytápění a ohřev 
vody v zimních měsících a v letních měsících pro klimatizo-
vání místností). Byly zde poprvé využity betonové trouby 
pro stavbu podzemního výměníku; délka potrubí je celkem 
5  km, hloubka uložení je 2,5 až 3,7 m, účinnost podzem-

ního výměníku závisí na teplotním rozdílu mezi okolním 
prostředím a teplotou v zemi. 
V sekci Umweltschutz.durch.Kunstoffrohrsysteme bylo pre-
zentováno využití nových materiálů pro výstavbu obnovi-
telných zdrojů energie. užití materiálu PVC pro podzemní 
výměníky tepla, získávání geotermální energie, i jako vhod-
ného materiálu pro dopravu bioplynu k místu jeho spalování 
a využití biomasy. Dále byly představeny tzv. fotoreaktory, 
které slouží pro kultivaci a produkci fototrofních organismů 
jako energetického zdroje. K podpoře růstu řas je vháněn 
do systému CO2 (možný způsob využití jinak nežádoucí pro-
dukce CO2). Řasy se po určité době sklízejí, suší a používají 
se jako biomasa pro spalování. 
V sekci Stahlrohre byl přednesen zajímavý referát na téma 
„Stand.der.nationalen.und.internationalen.Normungsaktivitäten.
für.den.CO2.Transport“ – zde byla probírána problematika 
produkce a odstraňování CO2, navrhování transportního 
potrubí a ukládání/akumulace CO2 a současný vývoj norem 
v této oblasti. Dále byly představeny výsledky dalšího 
výzkumu a vývoje řešení problematiky zpětného.získávání.
tepla. z. odpadní. vody. Výsledky pilotního projektu OOWV 
a IRO (DN 1200, materiál Pe, délka 69,38 m, výstavba v r. 
2012) a dalších projektů (energiewirtschaftsinstitut Stuttgart, 
2012) vykazují, že v Německu využití zpětného získávání 
tepla z odpadní vody může pokrýt až 8,9 % celkové potřeby 
tepla. Na doprovodné výstavě byly vystaveny exponáty 
tepelných výměníků pro tyto účely.

Ing.  Jiří  Karásek,  Ph.D.:  Významným a možná nejvý-
znamnějším tématem oldenburských fór bylo v letošním 
roce téma klimatických změn a reakce na ně. V rámci nej-
různějších příspěvků zaznívaly opatření a výstupy rozsáh-
lých projektů věnovaných přizpůsobení se klimatickým změ-
nám. V porovnání s debatami v České republice, kdy se 
zabýváme spíše otázkou: proč.klimatické.změny.neexistují, 
i když je každoročně například zaznamenáváme v rámci 
častějších povodní nebo růstu či poklesu průměrných teplot 
v ročních obdobích, tak se zdá, jakoby naši západní souse-
dé ani našimi sousedy nebyli …. . Nepřipomínají rozdílné 
přístupy k řešení těchto problémů něco, co jste již slyšeli? 
ale ano, připomínají! Připomínají totiž následující slova kla-
siků: V.době,.kdy.jízdní.kolo.bylo.v.západní.Evropě.přepy-
chem.horních.deseti.tisíc,.u.nás.aparátem.podivínů.a.v.car-
ském.Rusku.pouze.předmětem.vášnivých.debat.v.anarchi-
stických.kroužcích,.používal.Cimrmanův.umělecký.soubor.
bicyklu.zcela.běžně. 

Zleva:. Ing.. J.. Zavadil. (FAST. VŠB-TU. Ostrava). a. studenti. FSv-
CVUT. D.. Kouba. a. T.. Fridrich. před. hlavním. vstupem. do. místa.
konání.fóra
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Bohužel musím sám za sebe konstatovat, že jsme se prav-
děpodobně jen posunuli z prostředí podivínů do prostředí 
vášnivých debat v anarchistických kroužcích a génius Ci-
mrman emigroval směrem na západ. Zamyšlení se nad 
změnami, které kolem sebe sledujeme, nejen těch, které 
plynou z klimatických změn, se jeví jako důležité především 
z inženýrského hlediska předcházení budoucím možným 
rizikům souvisejícím s garancí udržitelného rozvoje urbani-
zovaného území.

Ing.  Jiří  Zavadil,  doktorand  FaST  vŠB-Tu  Ostrava: 
Účast na akci 27. Olbenburger Rohrleitungsforum 2013 
byla pro mne velmi prospěšná, byla precizně odborně 
a organizačně zajištěna (např. též z hlediska dodržování 
časového harmonogramu přednášek a prezentací). Před-
nášející a přítomní zástupci státních institucí, vědecko-
-výzkumných pracovišť, odborných společností, vysokých 
škol včetně předních technických univerzit a soukromých 
firem (z Německa, Rakouska, Švýcarska, Holandska, 
Ruska, Polska …) relativně velmi seriózně a objektivně 
prezentovali své příspěvky a produkty z oblasti technické 
obsluhy urbanizovaného území (včetně reakce na hrozí-
cí klimatické změny a na ně navazující rizika přírodních 
katastrof; nabízeny byly i příklady využití bezvýkopových 
technologií k eliminaci výše uváděných problémů). Mno-
hé poznatky z absolvovaných přednášek a prezentací či 
získaných firemních podkladů využiji k dopracování své 
disertační práce. V mnohých prezentacích jsem pak za-
znamenal snahu o velmi rychlé přenesení inovací do pra-
xe, což je velmi přínosné pro všeobecný pokrok a garanci 
udržitelného rozvoje. Registruji pak, že v ČR je přístup 
k inovacím obecně skeptický a  v kombinací s lobby, které 
mají silné firmy, je pokrok všeobecně spíše bržděn či de-
formován. Každému z.naší.branže pak mohu vřele dopo-
ručit návštěvu olbenburgského fóra v příštích letech. 

Tomáš Fridrich, student FSv-ČvuT: Především vyslovuji 
dík za to, že jsem se mohl zúčastnit 27. ročníku Olbenbur-
ger Rohrleitungsforum. Celé fórum začalo 7.  2. 2013 uvítá-
ním a úvodním slovem ředitele IRO, prof. Dipl.-Ing. Thoma-
se Wegenera, když následně, již v úvodním bloku, zazněly 
zajímavé konkrétní koncepční i detailní úvahy a informace 
ke zvolenému tématu Klimawandel.und.Folgen.–.ein.glo-
bales.Ereignis. Další čas jsem se snažil využít ke sběru 
informací a podkladů hodících se k vypracování mé ba-
kalářské práce na téma „Stavebnice mobilní sdružené tra-
sy vedení technického vybavení/SMSTV TV – podmínky 
a možnosti aplikace v ČR“ (www.upv.cz, užitný vzor SMST 
VTV, č. zápisu 19323 ze 16. 2. 2009). Jelikož tato techno-

logie není v Ně-
mecku zatím příliš 
známa a nemá 
tedy své konkrét-

ní nositele (pouze potenciální nositele), soustředil jsem se 
zejména na získání informací o stavebnicových potrubních 
systémech včetně systémů předizolovaných potrubí, použi-
telných v případě aplikací  SMST VTV. Velmi mě pak pře-
kvapila veliká ochota a vstřícnost vystavovatelů poskytovat 
informace a podklady (neměli např. žádné problémy komu-
nikovat i v angličtině, kterou jsem upřednostňoval, protože ji 
ovládám lépe než němčinu). Za nejzajímavější přednáškový 
blok z těch, které jsem navštívil, pak považuji blok Neue.
BDEW-DB-DVGW.Gas-.und.Wasserleitungkreuzungsricht-
linien. Celou akci považuji za velice přínosnou a jsem rád, 
že jsem se jí mohl zúčastnit a včas tak poznávat jak.to.chodí.
jinde, než v Česku.

Daniel  Kouba,  student  FSv-ČvuT: Z mého pohledu 
působilo celé fórum velice sympaticky, odborně i jinak 
opravdu na dobré úrovni. Organizátoři měli vše perfektně 
zorganizované a i samotné zázemí bylo více než kvalitní. 
O nás, jako čestné hosty, bylo navíc postaráno velice dob-
ře (ubytování, stravování atd.). Překvapením pro mě bylo 
velmi vysoké množství vystavovatelů v areálu výstaviště. 
Komunikace s vystavovateli nečinila obtíže (šlo použít 
i angličtinu). Ochotně zodpovídali obyčejné i všetečné do-
tazy, popřípadě nabídli i možnost další výměny informací 
prostřednictvím e-mailové pošty, pokud zrovna nebyl např. 
jejich daný prospekt s informacemi po ruce. Přednášky 
byly také kvalitní a zajímavé, ačkoliv byly už pro mě po-
měrně náročné, např. z hlediska mé terminologické vyba-
venosti a zkušeností. V souvislosti s tématem mé bakalář-
ské práce (Microtunnelling,.jeho.technický,.technologický,.
ekonomický.a.ekologický.potenciál) bylo získání informa-
cí také poměrně jednoduché, jelikož pouze cca 4 stánky 
prezentovaly a propagovaly tuto technologii. Zástupci fi-
rem ochotně konverzovali a vždy nabídli velké množství 
informací a podkladů (jen v jednom případě jsem nebyl 
zcela uspokojen, ale to se stává …). Svou účast na 27. 
Rohrleitungsforum v Oldenburgu hodnotím pro mne jako 
velice přínosnou. Doprovodná výstava měla velmi dobrou 
úroveň, téměř všechny dotazy mi byly zodpovězeny, získal 
jsem nepřeberné množství podkladů a v neposlední řadě 
je Oldenburg sám o sobě velmi krásné a prakticky uspořá-
dané město, které určitě stojí za to navštívit.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že hlavní cíl uká-
zat,. jak. efektivně. nabídnout. mladým. správné. informace.
na.správném.místě, byl splněn.

Pohled.na.část.venkovních.výstavních.ploch
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Na ODBORNé TéMa / TeCHNICal TOPICS

 MIKROTuNELOváNí  v ČR         

Ústí nad Labem – stoka y
Několik kilometrů dlouhá kanalizační 
stoka byla pilotním projektem fondu 
PHaRe z eu. Realizovala se v letech 
1996 – 98 v režii firmy Subterra a.s. – 
prostřednictvím tehdejší divize v Os-
trově nad Ohří. Po řadě bouřlivých 
debat ohledně geologického průzku-
mu a volby prováděcí technologie 
byla stoka prováděna klasickým způ-
sobem tzv. ruční tažby. Geologické 
prostředí (silně zvodnělé a velmi ne-
soudržné písky) však postupně způ-
sobovaly tak razantní nárůst nákladů 
ražby (ocelové oblouky ve zhuště-
ném budování, hnané ocelové paže-
ní, injektáže, atp.), že postupně zača-
lo být jasné, že technologii ražby je 
nutno změnit. Tak došlo k nasazení 
zmíněného stroje Iseki unclemole, 
který vyvrtával světlý profil 1600  mm 
v železobetonovém ostění ze speci-
álních protlačovacích trub. Stroj si 
bez problému poradil s podmínka-
mi pro klasickou ražbu neúnosnými, 
avšak geologické prostředí se začalo 
postupně měnit a objevovaly se hru-
bozrnné až balvanité štěrky tvořené 
deluviálními bazaltovými útvary, kte-
ré značně prověřovaly možnosti stro-
je. K zásadní komplikaci však došlo 
při kolizi se pozapomenutou podzem-
ní larsenovou stěnou, která navíc za-
čala protínat osu ražby na  podstatné 
délce. Takové podmínky nejsou pro 
mikrotunelování schůdné. Návrat 
ke konvenční ražbě však už z ekono-
mických důvodů nebyl také možný. 
Po dlouhých jednáních s investorem 
bylo nalezeno určité kompromisní 
řešení, které znamenalo přetrasová-
ní konce sběrače tzv. stokou Z. I ta 
se prováděla částečně metodou mi-
krotunelování – tentokrát šlo o skalní 
variantu stroje unclemole Iseki dnes 
již nepoužívanou (byly nahrazeny 
ve skálách výkonnějšími stroji nové 
generace typu Iseki Supermole TCS). 
Přetrasování sběrače mimo dosah 

ocelových larsen a nasazení skalní-
ho stroje (přetrasováním se sběrač 
dostal do čistě skalního prostředí) 
tak přispělo k smiřlivému konci toho-
to pozoruhodného a velmi náročného 
projektu. Dnes, kdy vášně ochladly 
a kdy můžeme hodnotit věci s klidem, 
je možné říci, že při lépe prováděném 
geologickém průzkumu mohla být na-
sazena technologie mikrotunelování 
Iseki s velkou výhodou od samého 
počátku ražby a mohla ušetřit nema-
lé náklady. Stejně tak mohlo dojít už 
v předstihu k přetrasování ražby nebo 
k jinému opatření, jak podzemní oce-
lové stěny v předstihu odstranit.

Ostrava – kanalizační sběrač F
Dalším velkým projektem firmy Sub-
terra a.s., kde se provádělo mikrotu-
nelování ve velkém rozsahu byl ka-
nalizační sběrač F v Ostravě – Sta-
ré Bělé. Stavba probíhala v letech 
2003 – 2005 jako součást stavby 
„Kompletace kanalizačních sběra-
čů v Ostravě“, financované tentokrát 
z evropských fondů ISPa. Geologic-
ké prostředí v místě tvořily mocné 
vrstvy jílů, nešlo však o prostředí 
stejnorodé, protože jíly se svým cha-
rakterem velmi lišily, a to i na relativ-
ně malém prostoru daném na příklad 
jedním protlačovaným úsekem, které 
byly v průměru dlouhé 120 m. Zde byl 
nasazen stroj Iseki TCC unclemole 
980 a pracoval s keramickými trou-
bami CreaDig o světlosti 800 mm. 
Změněným charakterem jílů rozumí-
me jíly ulehlé a tvrdé, připominající 
místy spíše jílovitou horninu, jindy 
zase šlo o jíly velmi rozbřídavé a ex-
trémně neúnosné. To vše bylo velkou 
výzvou pro kolektiv Subterra a.s., 
kde bylo s výhodou využito několi-
ka klíčových lidí z projektu stoky Y 
v Ústí nad labem – za všechny bych 
jmenoval hlavního stavbyvedoucího 
ing. Stanislava Kotoučka a mecha-
nika Jana Formáčka (mimochodem, 

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

Historie mikrotunelingu se začala psát u Subterra a.s.  i v ČR obecně v roce 1996. Ten rok 
došlo k nasazení pronajatého stroje Iseki TCC Unclemole 1860 na projektu stoky Y v Ústí nad 
Labem. Přestože se jednalo o stavbu s ne úplně pozitivním dopadem na další život u Subterra 
a.s., dovolte, abych ji krátce připomněl (a po ní i některé další významnější projekty):

toho chtěli vedoucí pracovníci firmy 
Iseki okamžitě učit anglicky a odvézt 
domů do anglie, kde by mu nabíd-
li jakýkoliv plat, o který si řekne, ale 
Honza jako vlastenec odmítl.) I díky 
těmto, ale i mnoha dalším pracovní-
kům Subterra a.s., kterým bych jako 
tehdejší vedoucí projektu rád znovu 
poděkoval, proběhlo mikrotunelování 
ve Staré Bělé bez zvláštních problé-
mů a v souladu s harmonogramem. 
To však neznamená, že bychom se 
tam nesetkávali s náročnými výzva-
mi. Připomínám že jílovité zeminy, 
zvláště ty s tendencí podstatně mě-
nit své vlastnosti na malém prostoru, 
představují jeden z největších pro-
blémů při mikrotunelování, a jestli 
si pamatuji ze všech mezinárodních 
přednášek a článků o mikrotunelin-
gu něco obzvlášť naléhavě, pak jsou 
to fotografie jílem zalepených strojů 
vytahovaných ze záchranných jam 
a připomínajících jakési podivné ob-
ludy z dětských pohádek. Kouzlo, jak 
projít takovým prostředím (tak jak se 
to podařilo nám), spočívá mimo jiné 
i ve správné volbě a uzpůsobení hla-
vy stroje, v dobré výplachové hmotě 
(použití správných polymerů a správ-
ných aditiv) a také v nepodcenění 
dostatečně výkonné separace. Na-
konec se ukázalo, že největší zkouš-
kou stavby bylo hloubení několika 
přístupových jam. Jáma v uzoučké 
ulici „Smyčkova“ – 13 metrů hlubo-
ká a atypicky se rozšiřující směrem 
dolů – bude nás všechny strašit ještě 
hodně dlouho a popis její výstavby by 
vydal na samostatný článek. Stejně 
tak zajímavé bylo i využití spouště-
ných zkruží pro dojezdové jámy i pro 
některé jámy mezilehlé, tzv. „nasazo-
vané“. (I tento termín společně s tímto 
postupem mají značku „made in Sub-
terra a.s.“)
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Karviná 
– kanalizační sběrače

Posledním velkým projektem, kte-
rý bych zde chtěl zmínit bylo využití 
mikrotunelingu na výstavbě kanali-
začních sběračů v Karviné v letech 
2007 – 2009. Subterra a.s. zde byla 
hlavním zhotovitelem mikrotunelova-
cích prací, a těch zde nebylo málo. 
I s malými profily 300 a 400 mm DN 
(ty nebyly součásti dodávky Subterra 
a.s.) to bylo nějakých 6 km mikrotune-
lování. Subterra a.s. realizovala tzv. 
kolektor (myšleno zde jako zatrubně-
ní městské vodoteče) alFa o profilu 
1000 mm DN (keramické trouby Crea-
Dig) a zejména více než dvoukilome-
trový sběrač Ca2 o profilu 1400 mm 
DN (sklolaminátové trouby Hobas).
Zajímavostí projektu v Karviné bylo, 
že šlo o společnou práci tří projekč-
ních kanceláří a každý z projektantů 
pojal své zadání dosti odlišně. Zvlášť 
zajímavé je srovnání části mikrotune-
lování, které projektoval Hydropro-
jekt, o.z. Ostrava (ředitel ing. Čestmír 
Krkoška - stejný projektant jako v pří-
padě Ostravy, Staré Bělé) a dalších 
částí stoky Ca2, které projektoval 
JV Projekt Brno. Ten totiž navrhl pro 
sběrač o stejném profilu a ve stejných 
geologických podmínkách (střída-
vá změť písků, štěrků a jílů, vše hlu-
boce pod hladinou podzemní vody 
– na Ostravsku není v oboru firma, 
která by o geologii v Karviné nemlu-
vila s velkým respektem) nemecha-
nizovaný štít s následnou instalací 
kanalizačních trub. Předmětem to-
hoto článku není dehonestizace této 
projekční skupiny (autor článku si 
pana Vítka a jeho týmu celkově velmi 
váží), ani technologie nemechanizo-
vaného štítování (v méně náročných 
geologických podmínkách určitě 
splní nároky na ni kladené), ale fak-
tem je, že mikrotunelovací stroj Iseki 
unclemole TCC 1680 a Subterra a.s. 
zvládli dvoukilometrový sběrač v per-
fektní kvalitě za šest měsíců a bez 
jediného vážnějšího problému, za-
tímco na trase nemechanizovaného 
štítu pracovalo čtyřnásobné množství 
lidí bezmála dva roky a na mnohem 
kratší délce sběrače o témže profilu 
se událo několik havárií s dopadem 
na povrch a dopravu ve městě a také 
na celkové náklady projektu. Jsou 
projekty, jejichž význam prokáže až 
čas, a dnes už je jasné, že takto vý-
znamným projektem bylo i mikrotune-
lování v Karviné. a fakt, že Subterra 
a.s. na části alFa dosáhla světového 

rekordu v délce protlaku keramický-
mi troubami, v části Ca2 světové-
ho rekordu v délce mikrotunelování 
bez mezitlačných stanic, a že tento 
projekt byl v užším výběru pro oce-
nění mezinárodní ceny tzv. NO DIG 
aWaRD na konferenci v Singapuru, 
byl přitom ze všeho nejméně pod-
statný. Budiž ještě suše podotknuto, 
že vedoucím projektu byl „subterác-
ký Fergusson“ Ing. Vladimír Drobík, 
hlavním stavbyvedoucím (později na-
sazeným jako supervizor na podmoř-
ském mikrotunelování v Barceloně) 
ing. Dalibor Čenčík, hlavním elekt-
rotechnikem Jaroslav Janek a šéfo-
perátorem stroje stejně jako ve Staré 
Bělé pan Jeff Ball, velký obdivovatel 
kvality českého piva a krásy českých 
žen, (a duchovním otcem celého ve-
leúspěšného – odpusťte mi, prosím, 
ten termín, není pohříchu mnoho si-
tuací v životě, kde se hodí - projektu 
pak autor těchto skromných řádků). Ti 
všichni se velmi zasloužili o zdar této 
akce a budiž jim za to dík.
Všechny tyto výše zmíněné projekty, 
i některé menší, které celkem neby-
lo nutné, připomínat, spojovala jedna 
okolnost – všechny byly realizovány 
se stroji půjčenými od výrobce – firmy 
Iseki. (Iseki Polytech je japonský vý-
robce vlastních strojů. Příslušenství, 
servis a obchodní zastoupení pro 
evropu představuje firma Iseki Micro-
tunnelling ve Velké Británii.) Nájem 
těchto strojů samozřejmě není levná 
záležitost, a proto už někdy v průbě-
hu projektu v Karviné se Subterra a.s. 
začala zaobírat myšlenkou vlastní in-
vestice do mikrotunelovacího systé-
mu. Po analýze chystaných projektů 
a po náročném výběrovém řízení, 
které zabralo takřka přesně celý rok 
2011, byl nakonec zakoupen systém 
Iseki TCC unclemole 1280, který do-
káže razit profily 800 – 1400 mm DN 
a s některými doplňky jej lze nasadit 
také na profilech až 2200 mm. Prvním 
nasazením tohoto nově zakoupené-

ho systému byl projekt tzv. Úslavské-
ho sběrače v Plzni, ale o tom bude 
následovat další článek.
Co říci na závěr? Mikrotunelování 
není jednoduchá technologie. Patří 
mezi to nejnáročnější, s čím se v pod-
zemním stavitelství můžeme potkat. 
Tím spíše u nás, kde se často prosa-
zují tradičnější technologie a k mikro-
tunelování investor obvykle sahá až 
tehdy, kdy jiná možnost prakticky ne-
existuje. Tak jako u každého podzem-
ního projektu, je i zde klíčová otázka 
geologie a dostatečnosti geologické-
ho průzkumu. u mikrotunelování nás 
v zásadě zajímají jen tyto otázky:

- Budeme se pohybovat v prostředí 
skalních hornin nebo spíše v pro-
středí zeminovém? 

- Pokud půjde o kombinaci před-
chozích typů, pak je důležitá otáz-
ka skalního rozhraní, jeho polohy, 
hloubky, stavu případného zvětrá-
ní a tlačné pevnosti těchto případ-
ných hornin

- Mohou se vyskytovat jílovce či jíly 
a jaké budou mít geotechnické pa-
rametry?

- Mohou se vyskytnout v trase pře-
kážky ( ocel, dřevo, plasty apod.) 
a v jakém rozsahu?

Po zodpovězení těchto otázek je mož-
né přistoupit ke klíčovému momentu 
každé podzemní stavby – k volbě 
prováděcí technologie. Tady se totiž 
dělají největší chyby, tady se ztrá-
cí nejvíc peněz, času a nervů všech 
zúčastněných stran. Nebudu tvrdit, 
že universálním řešením pro všechny 
problémy je mikrotunelování, proto-
že to není pravda. ale faktem je, že 
mikrotunelování je technicky dob-
rým a přitom ekonomicky únosným 
řešením pro mnohem více projektů 
ve standardních i  obtížných geolo-
gických podmínkách, než si většina 
odborných projekčních i zhotovitel-
ských firem u nás ještě pořád myslí.
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1. Úvod
Ražba tzv, „Úslavského  sběrače“ 
v Plzni byla připravována dlouhá léta 
a na její přípravě se vystřídalo několik 
projekčních kanceláří ( z těch posledních 
jmenujme BohemiaPlan, aqua Procon 
a Valbek). I proto byla její realizace ostře 
sledována odbornou veřejností. unikát-
ní zejména je rozsah bezvýkopových 
prací, kdy na čtyřkilometrovém úseku 
sběrače je více než polovina délky pro-
váděna metodou mikrotunelování, což 
je dáno zejména geologickými podmín-
kami, jak bude vysvětleno dále. Část ra-
ženého sběrače bude ve světlém profilu 
800 mm, část v profilu 1000mm. V obou 
případech se použily keramické trouby 
CreaDig od firmy Kerama Steinzeug. 
Tento příspěvek analyzuje podmínky 
a průběh první fáze ražby, což předsta-
vovalo nasazení technologie mikrotu-
nelování o světlosti 800 mm a vnějším 
průměru trub 980 mm.

2. Základní údaje o projektu
Investor: Magistrát města Plzně
uživatel: Plzeňské vodárny a kanalizace
Projektant: aqua Procon
Zhotovitel: sdružení firem eurovia 
(vedoucí), Hochtief a Streicher
Hlavní dodavatel mikrotunelovacích 
prací: Subterra a.s.
Mikrotunelovací technologie: Iseki 
unclemole TCC 980
Kanalizační a protlačovací trouby: 
CreaDig 800 /960 od firmy Steinzeug 
Keramo

3. Geologické poměry
Řeka Úslava zde protéká Plzeňskou 
kotlinou, v těchto místech velmi plochou 
a otevřenou. Skalní podloží tvoří pra-
chovitojílovité břidlice, často nebo místy 
také s grafitickou příměsí a predikovány 
byly  i břidlice v metamorfovaném vývo-
ji charakteru spilitů a fylitických břidlic, 
ale jen v malém rozsahu. Toto podloží 
je překryto štěrkovou terasou s příměsí 
písků a jílů, vždy však představuje znač-
ně zvodnělý kolektor podzemní vody 
komunikující s řekou Úslavou. Vzhle-

MIKROTuNELOváNí 800 MM DN Na RaŽBĚ 
ÚSLavSKéHO SBĚRaČE v PLZNI

Ing. Karel Franczyk, Ph.D., 
Ing. Martin Matuška

dem k proměnlivému a spíše nepro-
pustnému charakteru podložních jílovců 
se jedná o souvislý obzor podzemní 
vody, místy s napjatou hladinou.
Oblast sběrače byla geologicky zma-
pována sériemi jádrových vrtů, z nichž 
některé se realizovaly v roce 1990, 
některé v roce 1998 a poslední v roce 
2004. Z vrtů vyplynuly následující zá-
kladní informace o zájmovém horizon-
tu v úrovni kanalizačního potrubí:
- převládající překryvnou formací bu-

dou hrubozrnné štěrky s různým 
stupněm příměsí jílů a jemnozrnných 
písků a se značným obsahem valou-
nů křemene, křemenců a buližníků.

- skalní podloží bylo z jádrových vrtů 
charakterizováno jako jílovitá bři-
dlice, ve svrchní části charakteru 
jílovité hlíny, ale i v nižších partiích 
silně zvětralá až rozložená. Foto-
grafie výnosů jádra presentovaly 
vesměs tuto břidlici jako zcela roz-
loženou jílovitou hmotu

Tyto informace pak rozhodovaly 
o vlastním výběru použité razící tech-
nologie.  

4. volba prováděcí 
technologie

Vzhledem k hloubkám uložení 
sběrače a ke geologickým poměrům 
(zejména s ohledem na výskyt 
podzemní vody) byla v rozsahu více 
než 2000 metrů zvolena technologie 
mikrotunelování. Pro správnou volbu 
druhu mikrotunelovací hlavy však 
bylo nutné i tak dobře interpretovat 
výsledky geologického průzkumu. 
Do úvahy totiž přicházely dvě možnosti 
mikrotunelovací hlavy:
- zeminová hlava vhodná zejména pro 

jíly, písky a štěrky, která je schopna 
projít skálou do tlačné pevnosti cca 
25 MPa

- skalní hlava se schopností pracovat 
i v podmínkách zemin, ale za cenu 
výrazně snížených postupů a s vel-
kým omezením v případě většího 
výskytu jílů

Zvolena byla nakonec 
zeminová hlava, a to především 
z následujících důvodů:
- Všechny testované vzorky skalního 

podloží vykazovaly nižší pevnost 

než 15 MPa v neohraničeném tlaku.
- existoval reálný předpoklad, že 

skalní břidlicové podloží se bude 
působením výplachu měnit cha-
rakterem spíše na jílovitou zeminu, 
což by představovalo pro skalní 
hlavu zásadní problém

- Zeminová hlava je výrazně lev-
nější než hlava skalní, navíc další 
významnou nákladovou položkou 
u skalních hlav bývají sady valivých 
dlát s proměnlivou a těžko odhad-
nutelnou životností 

5. Úpravy stroje při zahajení 
ražby

ani sebelepší geologický průzkum 
však nikdy nemůže nahradit zku-
šenosti z reálné ražby. už při hlou-
bení prvních přístupových jam se 
však ukázalo, že podložní břidlice 
se chovají jinak, než se všeobecně 
předpokládalo. Břidlice se vůbec 
nerozpadaly na jílovité části a to ani 
působením vody. Naopak, ve spod-
ních partiích představovaly výraz-
nou překážku i pro hloubicí techniku 
včetně sbíjecích impaktorů. Břidlice 
měla evidentně charakter spíše 
břidlice krystalické v metamorfo-
vaném vývoji, navíc bez zřejmých 
ploch odlučnosti a bez tektonického 
narušení nebo zvětrání. Byly prove-
deny dodatečné zkoušky na tlačnou 
pevnost vzorků přímo odebraných 
v startovací jámě, které však opět 
nevykazovaly laboratorně pevnost 
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vyšší než 15 MPa. Proto bylo roz-
hodnuto o provedení krátkého testo-
vacího úseku mikrotunelování zemi-
novou hlavou, zpětné vytažení stroje 
a vyhodnocení opotřebení hlavy.
Zeminový stroj (Iseki unclemole TCC 
980) si poradil s testovacím úsekem 
(13 m) relativně bez problémů a s mi-
nimálním opotřebením zubů, proto 
bylo rozhodnuto, že zůstane u této 
volby. Přispěla k tomu i skutečnost, 
že právě v tomto úseku měla být 
podložní břidlice nejpevnější a smě-
rem dál měla dle průzkumu postup-
ně degradovat, případně přecházet 
do pokryvních zemin. Bylo však roz-
hodnuto provést na stroji úpravu hla-
vy, které by reagovaly  na náročnější 
podmínky.
Úpravy spočívaly ve vyztužení razí-
cích ramen stroje bočními ocelovými 
příložkami, jejichž hlavním účelem 
byla ochrana periferních zubů na hlavě 
stroje. Tyto zuby totiž jsou ve skalním 
prostředí extrémně namáhány a jejich 
případné ulomení mohlo mít fatální 
důsledky. Periferní zuby totiž vytvářejí 
kolem těla stroje asi centimetrový tech-
nologický nadvýlom, bez kterého by 
postup v kompaktním prostředí nebyl 
prakticky možný. Další úpravou hlavy 
bylo osazení přídatných tangenciálních 
nožů na razící ramena.
Úpravy si vyžádaly zdržení necelé dva 
týdny, avšak vyplatily se na dosahova-
ných postupech. Zatímco před úprava-
mi dosahoval stroj rychlosti penetrace 
v nejtvrdších formacích 125 min/m, 
po úpravách se tento čas zkrátil na po-

Souhrn TCC 980 Plzeň - celkový časový přehled

24%

12%
18%

46%

celkový čas ražby

celkový čas vkládání
rour

celkový ztrátový čas

celkový čas montáž,
otočení, stěhování,
demontáž

Tabulka 1 – Průměrné postupy dle úseků (24h provoz)

 Úsek  Délka  Průměrný postup  Geologie
1 13 m  - (test) Kryst. břidlice s vložkami křemene
1 47 m 15,2 m/den Kryst. břidlice s vložkami křemene
2 64 m 15,1 m/den Dtto
3 66 m 12 m/den Dtto
4 58 m 24,6 m/den Krystalická břidlice
5 82 m 14,6 m/den Krystalická břidlice s vložkami křemene
6 122 m 16,2 m/den Krystalická břidlice

Tabulka 2 – Celkové časy jednotlivých operací

  Celkový   vkládání  Ztrátové   Nájezd  Otáčení  Přesun 
  čas ražby  trub  časy  a odvoz   v jámách  technologie 
        zařízení  časy   na další jámu

   22 984 min 10 907 min 16 671 min 9000 min 9674 min 25 475 min

lovinu (přesně 65 min/m, později v měk-
čích formacích ještě méně).

6. Průběh ražby
Po provedených úpravách na hlavě mi-
krotunelovacího stroje byla zahájena 
ražba 10. července 2012 a předmětný 
úsek v celkové délce 452 m byl dokon-
čen 30. srpna 2012. Přesnější před-
stavu o průběhu ražeb a jednotlivých 
úsecích i o ztrátových časech lze získat 
z tabulek a grafu níže:
 Realizace ražby v celém 452 m dlou-
hém úseku profilu 800 mm DN, nepo-
čítáme-li testování hlavy a následné 
úpravy (mezi 28. 6. 2012 a 10. 7. 2012) 
trvaly necelé dva měsíce, což tedy zna-
mená zhruba 230 m hotového díla při-
padající na jeden měsíc. Tato délka by 
mohla být ještě větší, kdyby bylo mož-
no sloučit kratší úseky do delších (opti-
mální jsou délky 100 – 120 m) a kdyby 
se lépe optimalizovaly ztrátové časy. 
I tak však byly dodrženy všechny ča-

sové milníky projektu i plánované časy 
dle  původní nákladové kalkulace. 
Po vyražení celého úseku 800 mm DN 
se ukázalo, že v trase se prakticky 
vůbec nevyskytly pokryvné zeminové 
formace a celá ražba se odehrávala ví-
ceméně v kompaktní, většinou krysta-
lické, břidlici. V těchto podmínkách asi 
mohl být nasazen i stroj se skalní hla-
vou a nemusel by být upravován, což 
by představovalo časovou úsporu asi 
dvou týdnů. Zřejmě by však nedosáhl 
rychlejších postupů a jeho nasazení 
a provoz by byl rozhodně ekonomicky 
náročnější. Navíc by byl vystaven neu-
stálému riziku v možnosti zalepení dlát 
v jílovitých partiích.

7. Závěr
V podmínkách České kotliny je vždyc-
ky nutné brát s rezervou i sebepreciz-
nější geologický průzkum. Geologie 
je na většině území České republiky 
proměnlivá a navíc ani dostupné labo-
ratorní geotechnické testy nemohou ni-
kdy nahradit zkušenosti s reálnou raž-
bou. Tato proměnlivost je zvlášť kritická 
v podmínkách možného střídání skal-
ních a zeminových formací, protože to 
znamená přijmout fatální rozhodnutí 
o nasazení mikrotunelovacího stroje se 
skalní nebo zeminovou hlavou. V těch-
to případech je vhodné mít k dispozici 
technologii, která má geologický roz-
sah použití, co nejširší, a která navíc 
umožňuje tento rozsah ještě rozšířit 
za pomocí ne příliš nákladných úprav. 
První etapa výstavby Úslavského sbě-
rače v Plzni je dobrým příkladem tako-
vého využití. 

Názorně je zobrazen časový přehled na obrázku:



17 NO DIG 19 / 1

Ze STaVeB / FROM CONSTRuCTION SITeS

RELINING – ÚSPĚŠNá BEZvÝKOPOvá METODa

Co se pod názvem „relining“ skrývá 
a co lze od této „bezvýkopové me-
tody“ očekávat? Pod názvem „reli-
ning“ si lze obecně představit vložení 
stavební konstrukce, která obnoví, 
vylepší nebo nahradí původní kon-
strukční stav stavby s cílem využít 
prodloužení provozuschopnosti stá-
vajícího provedení stavebního díla. 
Nejčastěji se tato metoda používá při 
opravách, sanacích, rekonstrukcích, 
ale i nové výstavbě kanalizace. Pou-
žitelná je i pro vodovody a jiné pro-
duktovody. Hlavním cílem použití této 
bezvýkopové metody je v maximální 
míře využít již dříve vybudované kon-
strukce potrubí nebo podzemní díla, 
u kterých je stav k dalšímu provozo-
vání nevyhovující z různých hledisek 
a rizik. Zjednodušeně lze relining na-
zvat vložkováním.

vložkování může být provedeno:
- Vtahováním rukávců nasycených 

vytvrditelnými hmotami

- Spirálově stáčeným profilovaným 
pásem

- Vtažením tvarově přizpůsobeného 
potrubí, které se po zatažení upra-
ví do požadovaného tvaru

- Segmenty, které jsou již tvarově 
stálé a při provádění dochází pou-
ze k jejich  kompletaci

V dalším obsahu je popsána výstavba 
poslední metodou a to vkládání hoto-
vých trub a tvarovek do potrubí, štoly, 
stoky apod. Tato technologie s továrně 
vyrobenými prvky se používá převáž-
ně na těch stavbách, kde se od vklá-
daných segmentů očekává vyšší 
statická únosnost, mnohdy i vyšší 
odolnost proti vlivům dopravovaného 
média. Volba této metody odstraňuje 
rizika nedodržení technologické káz-
ně. Redukuje vlivy prostředí na místě 
stavby včetně klimatických vlivů jako 
je tomu při volbě technologií, kdy jsou 
prvky konstrukce vytvrzovány či tva-
rově přizpůsobovány původnímu sta-
vu až po vtažení do vnitřního prostoru 
opravy, sanace, rekonstrukce nebo 
nové výstavby. Jako vždy jsou vedle 
výhod také nevýhody.

Ing. Jaroslav Kunc Vkládáním předem vyrobených trub 
a tvarovek je vždy třeba pamato-
vat na možnosti dopravit tyto prvky 
do místa zabudování, vědět, jakým 
způsobem spojovat tyto jednotlivé 
kusy, pamatovat na účel, pro kte-
rý tuto metodu a materiál je zvolen 
a respektovat geometrii původního 
provedení s možností této volby. 
Vždy dochází ke snížení průřezové 
plochy, která může hrát pro kapacit-
ní či akumulační potřeby význam-
nou roli. 
Vedle důvodů volby relining, jako 
jsou oprava vnitřního povrchu stá-
vající staticky funkční konstrukce, 
obnova vodonepropustnosti po-
trubí, ochrana stávající konstrukce 
potrubí před změnou vlastností do-
pravovaných vod, se tato bezvýko-
pová metoda s potrubím HOBaS 
úspěšně používá všude tam, kde 
se zjistí špatný konstrukční stav 
stávající konstrukce a vznikne 
potřeba obnovit či změnit statickou 
funkci potrubí pod zemí. Zejména 
v místech, kde je zásah do trasy 
potrubí z povrchu komplikovaný, 
složitý a obslužně nepopulární. Při 
zvolení metody relining nedochází 
k negativním vlivům staveb s otevře-
ným výkopem, k omezování dopra-
vy a pohybu obyvatel nad probíha-
jící stavbou. Volba metody relining 
je politickým přínosem pro obča-
ny u staveb, kde je právě potřeba 
„něco“ se stávajícím nevyhovujícím, 
často rizikovým stavem, udělat. Vy-
kazuje i příznivější kritérium hodno-
cení v rámci „spotřeby CO2“.
Možnosti s HOBaS potrubím jsou 
velmi široké. Při obnově kanalizací 
v rámci oprav letištních drah na letiš-
tích Shipol (Dánsko), Mcallen (uSa – 
Texas) hrála významnou roli nutnost 
zvýšit statickou únosnost a realizovat 
stavbu s minimální výlukou letišt-
ního provozu. Při opravě přivaděčů 
surové vody do úpravny pitné vody 
pro Budapešť (Maďarsko) byl hlavní 
důraz kladen na vodonepropustnost 
trasy z vnějšího prostředí, statickou 
únosnost v místech vedení tohoto 
přivaděče a volba materiálu, kte-
rý je určen pro dopravu pitné vody. 
Změna chemického složení a teploty 
průmyslových vod byly požadavkem 
na zvýšení korozivní odolnosti odpa-
dovodu v papírně Solvay v Rheinber-
gu (Německo). 

Relining.v.USA.

Relining.v.Maďarsku
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Také stavba realizovaná touto me-
todou v ČR se při volbě potrubí HO-
BaS musela vypořádat s extrémními 
vlivy na budované dílo. Jenom díky 
technické pomoci při zpracování 
projektu, při zpracování dodavatelské 
dokumentace a servisu technické 
pomoci při samotné výstavbě mohlo 
výsledek a očekávání splnit nejen při 
výstavbě, ale i při provozování.
Dílo je vodohospodářskou stav-
bou z kategorie inženýrských sítí 
v souvislosti s budováním dopravních 
staveb v Praze - Tróji. Cílem bylo za-
bezpečit výpust z odlehčovací komory 
OK4Fe do Vltavy proti vnitřnímu 
přetlaku za zvýšených průtoků v řece. 
Úsek výpusti v území chráněném 
protipovodňovými opatřeními bude 
při povodňových stavech podroben 
zatížení až 8 m vodního sloupce (hladina 
v řece při Q2002, tj. povodni) působícímu 
zevnitř na stěnu stoky. Bylo třeba 
zajistit, aby v důsledku opakovaných 
povodňových jevů nedošlo k porušení 
výpusti a možnému zaplavení území 
za ochrannými protipovodňovými 
opatřeními. Technický stav stávajícího 
potrubí a šachet výpusti po stránce 

materiálu a provedení tomuto 
požadavku nevyhovoval.
Stávající stoka byla provedena kom-
binací zděné spodní části a žele-
zobetonové vrchní klenby. Při na-
vazujícím provedeném průzkumu, 
byla zjištěna nevyhovující tuhost 
a parametry stávající konstrukce. 
Vzhledem k nejistému teoretickému 
posouzení únosnosti této konstruk-
ce a malému krytí bylo na technické 
radě rozhodnuto, že dojde k úpravě 
protipovodňové ochrany celé oblas-
ti. Začalo se tedy uvažovat s rekon-
strukcí a vyvložkováním stávající 
trasy DN2000 tlakovými troubami 
DN1600 až k ulici Povltavská. V rám-
ci návrhu ochrany byl zpracován pře-
počet kapacity stoky. V návaznosti 
na toto byla ověřena možná řešení. 
Bylo rozhodnuto, že stávající profil 
DN 2000 bude snížen na DN 1600. 
Tento profil je v navrženém materiálu 
dostatečně kapacitní. 
Vzhledem k velikosti stávajících 
profilů, kapacitních potřeb a výběru 
vyhovujícího a možného způsobu 
výstavby byla zvolena „bezvýkopová 
metoda“ – relining.

Profilem výpusti bylo protaženo ne-
tlakové sklolaminátové potrubí HO-
BaS DN 1600 PN 1 SN 10 000. Po-
užitá „netlaková“ třída PN 1 v případě 
potrubí HOBaS požadavkům na tlaky 
vně i uvnitř potrubí při povodňových 
předpokládaných situacích vyhovu-
je. Také tuhost, jako základní para-
metr statické funkce, byla zvolena 
i s ohledem pro dlouhodobé provoz-
ní parametry. Jednotlivé trouby byly 
z manipulačních důvodů a vedení 
trasy stávající stoky zkráceny na dél-
ku cca 3 m. Trouby byly spojovány 
přímo v místě konečného uložení, 
v původním průřezu, byly vystředěny 
a zajištěny proti pohybu způsobené-
mu vztlakem betonové směsi. Výplň 
cementopopílkovou injektážní maltou 
probíhala po vhodně zvolených úse-
cích, aby bylo zajištěno rovnoměrné 
vyplnění mezikruží.
Vzhledem k trase původní stoky, kte-
rá vede pod basebalovým hřištěm, 
byla vedle hrací plochy vyhloubena 
montážní jáma. Potrubí bylo vkládáno 
do stávající stoky touto jámou a při vý-
stavbě byly použity principy výstavby, 
pro které byly technickými pracovníky 
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Původní.stav.. Stav.po.provedení.reliningem
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HOBaS CZ a zhotovitele probrány de-
taily postupu prací.
Jednotlivé kusy trub byly dopravovány 
na místo určení ve stoce pomocí ma-
nipulačního vozíku, který je majetkem 
realizační firmy. V místech montáž-
ních jam byly naplánovány kanalizač-
ní šachty, které byly součástí dodávky 
potrubí. Šachty byly vkládány skrz 
montážní jámy na stávající stoce.
Na trase se vyskytoval mírný lom 
trasy, který byl proveden s uprave-
nými trubními díly bez nutnosti řešit 
dodávku koleny. Po montáži a kom-
pletaci šachet jsou montážní jámy 
vyarmovány a místo na povrchu do-
plněno do přibližně původního pro-
vedení.
V této etapě bylo celkem použito 392  
m trub DN 1600 PN 1 SN 10000 v 3 

metrových délkách + 3ks sklolaminá-
tových šachet. 
Materiál potrubí byl zvolen vzhledem 
k nutnosti zabezpečit stavbu pro-
ti možným přítokům, zohlednilo se 
možné zpětné vzdutí a nutnost za-
bezpečit celou novou konstrukci sto-
ky proti tlaku při povodni.
Cílem řady staveb a jejich výběru je 
„ušetřit“. Metoda relining šetří hlavně 
náklady spojené se zemními pracemi. 
Kritéria „nejnižší ceny“ vedou posuzo-
vatele i zhotovitele vybírat technolo-
gie a materiály, které tomuto kritériu 
nejlépe vyhoví. Kritéria bezpečnosti, 
spolehlivosti a jakosti jsou posuzo-
vána podle napsaných „Prohlášení“, 
vytisknutých „Certifikátů“ a tím je „za-
bezpečena“ zodpovědnost za volbu. 
Stavby tohoto charakteru však nejdou 

tak snadno vyměnit, vyhodit, jako je 
tomu u spotřebního zboží. Proto jsou 
reference, použitelnost zvolené tech-
nologie, materiálů a zkušenost všech 
účastníků výstavby významným krité-
riem, které by mělo být dostatečnou 
protiváhou ke stávající praxi = „to nej-
levnější je to nejlepší“. Platí však i to, 
že „to nejdražší není to nejlepší“. 
Selský rozum, vlastní díl zodpověd-
nosti za svoje činy a rozhodnutí, zku-
šenosti, důvěra, profesionalita jsou 
kritéria pro volbu staveb s instalač-
ní metodou - relining. Nejen s předem 
vyrobenými troubami, ale všemi dal-
šími metodami je relining ve srovnání 
se stavbami klasickými, tj. s výkopy 
a s tím spojenými riziky a nepopulár-
ními okolnostmi při této „výkopové“ 
výstavbě, metodou úspěšnou.

Vložení.šachty.do.trasy.v.místě.montážní.jámy.s.přípravou.na.obetonování

BRaZíLIE
Tomáš Krzák

Naše společnost MT a.s. byla oslovena na základě 
doporučení kolegů z Německa ke spolupráci při zavádění 
technologie mikrotunelování v brazilském São Paulu. 

Investor měl nakoupeny stroje Soltau, celkem 11 souprav 
od DN 300 mm po DN 2000 mm. Všechny stroje s výjimkou 
nejmenšího byly nasazeny na jednotlivých stavbách v Brasil 
City, v Rio de Janeiru a v São Paulu.  Brazilský partner nás 
požádal o pomoc při zprovoznění soupravy pro průměry 300 
– 400 mm. Zájem byl především o zavedení mikrotunelování 
s pilotním vrtem a s následným rozšířením. Po prověření 
situace v září 2011 bylo dohodnuto, že naše spolupůsobení 
bude zahájeno v lednu 2012 a tak se i stalo. Po příletu jsme 
se usadili v pěkném hotelu Pampas v jižní části São Paula, 
v São Bernardu. Po prvotním rozkoukání jsme začali jezdit 
do dílen vzdálených asi 90  km severně v městečku Itupeva. 
Zde jsme vytypovaný stroj začali kompletovat, nechali jsme 
vyrobit chybějící komponenty, celý systém jsme doplnili 
o navigační a kontrolní systém pilotního vrtu. 

Tato kompletace trvala asi jeden měsíc. 
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Přitom zbyl i čas na prozkoumání města. Zde jsme pro nás 
objevili úžasný odpočinkový park Ibirapuera.
Napoprvé to byl úsek 38 m. Byli jsme pod velmi přísným do-
hledem vedení firmy i všech pracovníků stavby. K ruce nám 
byli přivolaní dva místní šikovní hoši indiánského vzhledu. 
Pilotní vrt jsme provedli během jednoho dne, i když jsme 
zahájili až po 11 hodině, ukončili jsme ve 20 hodin. Bylo 
to velmi náročné, kvůli neustálému dohledu, ale po úspě-
chu jsme sklidili zasloužené uznání. Další fáze postupného 
rozšiřování už byla rutinní práce. Zatláčeli jsme betonové 
trouby DN 300/410 mm ve dvoumetrových délkách. 
Takto zahájené práce jsme realizovali po celou dobu na-
šeho působení, to je do září 2012. Naši partneři byli s před-
vedením technologie spokojeni a budoucnost ukáže, zdali 
se na tato zajímavá místa vrátíme.
Město São Paulo má 18,5 mil. Obyvatel, centrální ČOV 
byla dokončena před 2 lety a souvislá kmenová stoková 
síť je teprve ve fázi zárodku. Bohužel, podle toho vypadají 
místní velké i malé toky. Tam by si otrlý baraba ani nohu 
nechtěl namočit. 
Tento nedostatek se mílovými kroky dohání, aby město 
mohlo v plné kráse přivítat za 1,5 roku fotbalové nadšence 
a za necelé 4 roky olympioniky z celého světa. Samotné 
São Paulo není turisticky nijak zajímavé město. Kromě zná-
mého Ria jsou překrásná místa na plážích Santosu nebo 
místního známého střediska Guarujá, výlet do džungle.

Přírodu (vodopády Iquazů, nedotčená příroda na Mato 
Grosu), tu už popsali přede mnou povolanější, to popiso-
vat nemohu, pouze doporučuji, to se musí zažít.
Co se týče stravování, podle našeho pana velvyslance, jí 
se zde neskutečně zdravě, tím se myslí zdravé suroviny 
bez chemických podpor, ovoce a zelenina spíše nezná-
mých druhů je chutnější a levnější, o mase na stejky  ani 
nemluvě. 
Poprvé jsme se spolupracovníky poznali jak chutná banán 
právě utržený na plantáži.
Samostatná kapitola je místní doprava. V centrální části je 
podzemní metro, pro okolní čtvrtě jezdí nadzemní kolová 
doprava. Celé město je protkané sítí dálnic a silnic a do-
pravní zácpy jsou na denním pořádku a mezi tím neuvěřitel-
ně lehce kličkují motorkáři. Za dva měsíce jsme viděli min. 
10x nehybně ležet některého z nich a policeman hlídal, aby 
ho ostatní nepřejeli ještě jednou. Snad zde kvůli přeplněné 
dopravě funguje omezení pro některé dny pro auta podle 
sudých a lichých SPZ. Po převzetí osobního auta na dopra-
vu na pracoviště jsme při odbočování na itupevskou dálnici 
napočítali 19 jízdních pruhů v jednom směru.

Závěrem chci říci, že Brazílie je země tisíců kladů i záporů, 
je všední i okouzlující, je krásná i hrozná ve své syrovosti. 
Rád se tam budu vracet.

Obdivuhodná.architektonická.díla.

Po.přesunu.na.stavbu.se.čtvrti.Ferazopolis.jsme.osadili.stroj.v.kru-
hové.startovací.šachtě.se.stěnami.ze.stříkaného.betonu.a.po.do-
ladění.jsme.odstartovali..
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PříKLaDy DaLŠíCH BEZvÝKOPOvÝCH TECHNOLOGIí 
Na STavBáCH SuBTERRa a.s.

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

Centrum techniky, Ostrava
Subterra  a.s. se významně podí-
lí na rozvoji Dolní oblasti Vítkovic, 
které se z bývalého areálu těžkého 
hutnického průmyslu mění před oči-
ma obyvatel i návštěv města v nové 
kulturní a zábavní centrum. Po pře-
měně Vysoké pece č. 1 na nejnovější 
ostravské muzeum a některých dal-
ších stavbách, buduje dnes divize 2  
Novostavbu budovy světa techniky 
– Science and Technology Centrum 
s termínem dokončení – listopad 
2013. Součástí stavby byla i bez-
výkopová sanace kanalizační stoky 
z betonu o čtvercovém profilu 1200 x 
1200 mm. Sanace představovala ka-
merové zkoušky, otrýskání a nástřik 
sanační maltou. 

Kanalizace, Orlová
Na stavbě některých kanalizačních 
sběračů v Orlové se uplatní na mnoha 
místech ruční i řízené protlaky prová-
děné metodou HDD. Specifickým pro-
blémem stavby je prokazatelný výskyt 
metanu. Na mnoha místech stavby 
dochází občas k samovolnému výro-
nu důlních plynů z podzemních prostor 
bývalých černouhelných dolů. Z toho 
důvodu je nutné provádět atmogeoche-
mický průzkum a monitorovat vybraná 
místa kontinuálním měřením metanu. 

Kanalizace 
u nádraží veleslavín
Subterra a.s. provádí unikátní výstavbu 
ražené trojlodní stanice metra „Nádraží 

Veleslavín“. Celé stavbě však předchá-
zela relativně nenápadná, ale technicky 
zajímavá přeložka kanalizace, provádě-
ná ražením. V délce 2 x 120 m se razila 
klasickým hornickým způsobem prů-
chozí štola, do které se následně uklá-
dalo kanalizační potrubí 1000 a 600 mm 
DN a bylo posléze zalito popílkoce-
mentovou směsí. Ražba probíhala pod 
rušnou evropskou třídou v hloubce cca 
15 m a štoly byly zpřístupněny atypický-
mi spádišťovými jámami. Při ražbě, která 
probíhala v strmě uložených pražských 
břidlicích bylo využito drobné mechani-
zace, stabilizační i výplňové injektáži.

Pražské Kolektory
Když pomineme, že drtivou větši-
nu pražských ražených kolektorů 
postavila právě Subterra a.s., stojí 
za zmínku i nedávné práce na re-
konstrukcích některých těchto ko-
lektorů v centru hlavního města a to 
za plného provozu. Šlo o rekon-
strukce kolejí, přístupových výtaho-
vých šachet a poklopů.

Brněnské podzemí
V loňském roce dokončila Subterra 
a.s. zajímavou podzemní stavbu 
v Brně. Šlo o zpřístupnění brněnského 
podzemí na Zelném trhu. Klasicky ra-
ženou štolou došlo k propojení někte-
rých historických podzemních objektů, 
které nyní budou zpřístupněny veřej-
nosti a bude tady probíhat prohlídková 
trasa pro turisty a návštěvníky.

vodovodní přivaděč Želivka
I tady jde o stavbu, kterou Subterra a.s. 
– ještě pod bývalým názvem „Výstavba 
dolů uranového průmyslu“ – kdysi rea-
lizovala. Nyní se v úseku 14 metrů pro-
vádělo vyztužení degradovaného ostění 
pomocí vkládaných  skruží z nerezavějí-
cí oceli. Oprava musela být koncentro-
vána do několika málo dnů plánované 
odstávky, navíc byla velmi problematic-
ky přístupná. Proto šlo o stavbu sice ne-
velkou, ale náročnou na koordinaci.

Následující odstavce stručně přibližují několik zajímavých využití bezvýkopových technologií na větších 
i menších stavbách Subterra a.s. z poslední doby. Z příkladů je zřejmé, že u firmy nejde jen o mikrotunelování 
anebo  o  výstavbu  kolektorů,  ale  že  se  bezvýkopové  technologie  uplatňují  v  celé  široké  škále:
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Poklopy kanalizačních šachet jsou 
dlouhodobě diskutovaný problém, 
a proto si dovoluji volně přejít k pokra-
čování tématu Ing. Karla Franczyka, 
Ph.D a „zvednout jím hozenou rukavi-
ci". Stejně jako on, chci také jako srov-
návací lokalitu využít ulici  Na lukách 
v Ostravě.
Zde jsme společně realizovali v rámci 
již uvedeného „Sdružení“ část stavby, 
tj. kanalizační sběrač DN 800 (kameni-
nové potrubí). Tato část byla realizová-
na bezvýkopovou technologií. Na této 
části bylo realizováno cca 12 revizních 
šachet.
V průběhu záruční doby byly řešeny zá-
vady na třech šachtách.
Tři závady, ale každá z nich jiná. Část 
cílových šachet byla realizována tech-
nologií spouštěných ŽB skruží a ná-
sledně kompletovaná jako monolitické 
šachty. u těchto šachet problémy s po-

POKLOPy KaNaLIZaČNíCH ŠaCHET
klopy nenastaly, poklopy ani „nekle-
pou“ při přejezdu dopravními prostřed-
ky. Pouze na jedné, z takto realizova-
ných šachet, došlo k prasknutí rámu 
a následně i poklopu, zde se jednalo 
o skrytou vadu materiálu. Poklop byl 
okamžitě vyměněn.
Startovací a zbývající cílové šachty 
byly hloubené s použitím hnaného pa-
žení pažnicemi uNION do ocelových 
rámů a následně kompletovány z pre-
fabrikovaných ŽB šachtových dílů.
Na těchto šachtách došlo k závadám, 
o kterých bych chtěl dále rozvést diskuzi.
První problém bylo sednutí celého 
objektu cílové šachty. Zde se jednalo 
o budování objektu ve složitých hydro-
geologických poměrech v údolní nivě 
řeky Odry. Sednutím v obrysu celé 
šachty došlo k dotvarování povrchu 
komunikace, bylo nutno provést odfré-
zování a položení nové vrstvy asfalto-
vého krytu.
Druhý problém bylo sednutí tělesa 
prefabrikované šachty včetně poklopu 

a následné vytvoření poklesové kotliny 
ve směru jízdy za kanalizačním poklo-
pem. Důvod vzniku této poruchy je slo-
žitější otázkou, zřejmě došlo ke zborce-
ní podkladního prstence rámu poklopu. 
Závada byla způsobena velmi těžkou 
dopravou v souvislosti se stavbou D 47 
(navážení kameniva).
Snažil jsem se popsat situace, kdy 
vzniká na kanalizaci problém.
a jak tyto problémy eliminovat? Zde, 
se přikláním k názoru kolegy a také 
doporučuji provést revizi normy a vzdá-
lenosti šachet z dosavadních cca 50 m 
zvětšit a šachty realizovat pouze v mís-
tech zásadní změny směru a zásadní 
změny spádu kanalizace.
Technické možnosti stávajícího vyba-
vení pro zkoušky těsnosti, čištění ka-
nalizace a kamerové kontroly umožňují 
prodloužení úseků bez revizních ša-
chet. Prodloužením vzdáleností reviz-
ních šachet bude na kanalizaci méně 
rizikových míst a tím do budoucna 
i méně problémů.

Ing. Vladimír Král

ŽENy a BEZvÝKOPOvá TECHNOLOGIE
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ING. ZuZaNa KyPOvá

ano, i u Subterra  a.s. jsou lidé, kteří mají zkušenosti 
v podzemním stavitelství, zabývají se bezvýkopovými tech-
nologiemi, rozumí organizaci práce razičských osádek, ve-
dou kontrolní dny a zajišťují chod staveb obecně – a jsou 
to ženy. Jednou z nich je i inženýrka  Zuzana  Kypová, 
která je vedoucí Útvaru marketingu a obchodu na divizi 1. 
Její nynější funkci předcházela relativně dlouhá řada let 
v tom nejnáročnějším provozu, který představovalo prostře-
dí střediska pražských kolektorů. Sem nastoupila Zuzana 
Kypová poté, co v roce 1994 dostudovala obor „Vodní stav-
by a vodní hospodářství“ na ČVuT v Praze po předchozí 
praxi u Vodních staveb Praha a.s. a u zahraniční petroche-
mické firmy. Pracovala jako přípravářka při stavbě kolektoru 
Vodičkova a tras B a C kolektoru Václavské náměstí. Myšle-
ná je samozřejmě příprava výrobní, tedy nejen zpracování 
potřebných dokumentů stavby ale dennodenní spolupráce 
a kontrola provozních techniků. Na jedné straně komunika-
ce s investory a na straně druhé s projektanty. a to v pro-
středí a podmínkách realizace podzemních staveb v pra-
vém slova smyslu, kde je již pouhá přítomnost ženského 

elementu poměr-
ně nestandardní. 
Později se stala 
zástupkyní vedou-

cího střediska a podílela 
se v této funkci na realiza-
ci dalších zajímavých sta-
veb, jako třeba na hlou-
bení únikové jámy pro 
Zahradnický tunel na sa-
naci ostění vodovodního 
přivaděče „Želivka“ nebo 
na sanaci hráze vodní-
ho díla Janov. Z hlediska 
bezvýkopových tech-
nologií je zajímavá její 
účast na stavbách s vy-
užitím technologie mik-
rotunelování v Pardubicích kanalizace na tř. kpt. Bartoše 
– r. 2011 a na Úslavském sběrači v Plzni (stavba probíhá 
od r. 2012), při bezvýkopovém provádění přeložek kana-
lizací u stanice metra Veleslavín (2011) anebo ne rekon-
strukci stávajících kolektorů v centru Prahy (2012). Tady 
všude využila maximálně svých dřívějších zkušeností s vý-
robní přípravou, takže se velmi výrazně podílela na zdár-
ném průběhu přípravy i realizace zmíněných projektů.  
Ing. Zuzana Kypová je ostatně stavebnictvím částečně ob-
klopena i v rodině, protože její manžel pracuje jako projek-
tant dopravních staveb. Dokáží si tak společně najít i tech-
nicky zajímavá témata. Nad rámec rodinných povinností 
a aktivního zájmu o lyžování a cykloturistiku.
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CzSTT Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4

S t u d e n t S k á  S o u t ě ž
o  c e n u  c z S t t

Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 2012/2013 
a dále pro každý následující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou práci, 
bakalářskou práci, písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, projektování, 
výstavby,  rekonstrukce,  rehabilitace  a  provozu  inženýrských  sítí  s  uplatněním  bezvýkopových 
technologií  (včetně  zahrnutí  oblasti  výzkumu,  geotechnického  a  dalšího  průzkumu,  inženýringu, 
unifikace, 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 20. 9. 2013 
(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. 2013.
Formální náležitosti práce:
 Přihláška do soutěže (název práce v Č a a, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno 

vedoucího práce, 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; synackov@fsv.cvut.cz
- Ing. Karel Franczyk, h.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 Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 
 l. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra městského inženýrství, l. Podéště 1875/17, 708 33 

Ostrava - Poruba, tel. 22435 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.l@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 environmentálního 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.
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Výstavba stanice metra Veleslavín

Modernizace trati Votice–Benešov 
u Prahy – Zahradnický tunel

Metro IV.C2, Praha

Královopolský tunel,  
Velký městský okruh Brno

Kolektor Václavské náměstí – 
 trasa C, Praha

Jsme spolehlivý partner 
v podzemí, na železnici  
i na povrchu, působíme 
v České republice  
i v zahraničí.

Železniční 
stavby

Pozemní 
stavby

Podzemní
stavby

www.subterra.cz

Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4-Braník

Nedržíme se při zemi
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Kalendář nO dIG 2013
nO dIG Calendar

19. – 21. 4. 2013 
CSTT Trenchless Technology Conference 
Suzhou, China cstt.org

23. – 26. 4. 2013 
NO DIG BERLIN & WaSSER BERLIN
Berlin, Germany    nodigberlin2013.com   

1. – 4. 9. 2013   
INTERNaTIONaL – NO DIG DOWNuNDER 
australia

8. – 10. 4. 2014 No-Dig Poland 2014 
The uroczysko Hotel, Poland 
nodigpoland.tu.kielce.pl

13. – 15. 9. 2014
INTERNaTIONaL No-Dig 2014 
IFeMa Convention Centre, Madrid, 
Spain nodig-madrid.com

Duben

Květen

Září

Říjen

Kdy  aKCE POřáDáNé vE SvĚTĚ /  aKCE POřáDaNé v ČESKé REPuBLICE /
  World Events  Events Organised in the Czech Republic 

16. 4. 2013   vaLNá HROMaDa CzSTT
Subterra a.s., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
23. – 27. 4. 2013  
IBF 18. mezinárodní stavební veletrh
Brno Výstaviště

21. – 23. 5. 2013
vODOvODy – KaNaLIZaCE 2013 
18. mezinárodní hospodářská výstava, letňany – Praha

16. – 18. září 2013
18. konference CzSTT NO DIG 2013 Plzeň
 
20. – 22. 10. 2013
4. ročník mezinárodní konference Trendy 
energetiky

5. – 6. 11. 2013
Konference 

"
Provoz vodovodů a kanalizacíy"
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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., 
lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
e-mail: praha@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

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

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 

ČESTNí ČLENOvé ČESKé SPOLEČNOSTI 
PRO BEZvÝKOPOvé TECHNOLOGIE
HONOuRaBle MeMBeRS OF CZeCH SOCIeTY FOR
TReNCHleSS TeCHNOlOGY

Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., 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. Stanislav Drábek, 
Gončarenkova 30, 147 00 PRaHa 4 
e-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

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 

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 
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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: vkral@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.com  
http://www.poyry.cz   

PORR a.s., 
Sídlo: Václavské nám. 837/11; 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 
Provoz Morava: Šmahova 356/111, 627 00 Brno - Slatina
e-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz

PRaŽSKá vODOHOSPODářSKá SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRaHa 1
e-mail: info@pvs.cz  http://www.pvs.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

RELINEEuROPE Liner GmbH & Co, KG, ahlmuhle 31, 
D-76865, Rohrbach-Deutschland
Doručovací adresa: Ing. Otakar Cigler, 
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRaVa
e-mail: otakar.cigler@relineeurope.com 
http:// www.relineeurope.com

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 - Chrlice
e-mail: stavorealbrno@volny.cz  
http://www.stavoreal.cz

STEINZEuG KERaMO s.r.o., 
Husova 21, 370 05 ČeSKé BuDĚJOVICe
e-mail: keramo@keramo-kamenina.cz 
http://www.keramo-kamenina.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 PRaHa 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

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 

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., 
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRaHa 6 - Vokovice
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., Ph.D.
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 



Česká spoleČnost pro bezvýkopové technologie

generální sponzoři:

vás zve na

18. konferenci
o bezvýkopových 
technologiích,
která se koná 17. - 18. září 2013
hotel primavera, plZeň



31. MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE 
A VÝSTAVA NO-DIg 
DOWNUNDER 2013

ve dnech 1. – 4. září 2013
sydney, australia
působivě velká výstava představí všechny nejnovější 
a nejlepší bezvýkopové výrobky a služby na trhu.

31st istt no-dig
international

 

no-dig 
doWnUnder 2013

konec registrace 

2. 6. 2013

registrace na nodigdownunder.com

 toto číslo sponzoruje firma
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