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Vážení čtenáři,
Dovolte mi krátký pohled
zpět do historie naší společnosti, ze kterého je
patrno, že v tomto roce završí 50-ti leté působení na
vodohospodářském trhu
a v roce příštím oslaví 20-ti
leté jubileum od její privatizace. Společnost Pöyry
Environment a.s. (PE a.s.)
zaměstnává v současné
době 170 kvalifikovaných
odborníků v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí a téměř 60%
zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Moderní
vybavení výpočetní technikou, jazykové znalosti
a systematické vzdělávání
pracovníků jsou zárukou
pro provádění inženýrIng. Pavel Kutálek
ských a konzultačních sluPředseda představenstva
a generální ředitel
žeb na špičkové mezináPöyry Environment a.s.
rodní úrovni.
Společnost vznikla ze státního podniku Hydroprojekt osamostatněním odštěpného závodu Brno.
V průběhu privatizace se v roce 1990 přeměnila v akciovou společnost AQUATIS a.s. a podpisem kupní smlouvy v roce 1993 se stala
součástí rakouské energetické společnosti Verbundkonzern a setrval v ní až do roku 2004, kdy byla začleněna do finské nadnárodní
společnosti PÖYRY Group, nyní obchodní skupiny Energy.
Pöyry Environment a.s. podniká převážně v České republice a na
Slovensku, ale má rovněž řadu zajímavých projektů v zahraničí. Výjimku tvoří projekty a dodávky vakových jezů, které jsou úspěšně
dodávány do celé Evropy a některých zemí Severní Afriky.

Nabídka služeb PE a.s. je velmi široká a zahrnuje všechny obory
vodního hospodářství. Spektrum nabízených služeb je komplexní,
od investičních záměrů, studií proveditelnosti, generelů odvodnění
měst a obcí, přes všechny stupně projektové dokumentace až po
dokumentace tendrové a realizační. Tradičně silným oborem zůstává obor hydrotechnických staveb a využití vodní energie a v posledních letech zejména protipovodňová ochrana měst, obcí a průmyslových objektů. Ke strategickým cílům společnosti bezesporu
patří posilování pozice na českém a slovenském trhu, participace
na mezinárodních projektech uvnitř skupiny ENERGY a dále pak
ostatních skupin společnosti PÖYRY.
Zvýšení exportu specifického know-how společnosti, jako jsou dodávky vakových jezů a projektů protipovodňové ochrany prostřednictvím poboček skupiny Pöyry po celém světě, je významným cílem, kterému společnost věnuje velkou pozornost.
Bezvýkopovými technologiemi a činnostmi prováděnými hornickým
způsobem se PE a.s. zabývá již desítky let. Na základě podrobného
vyhodnocení průzkumných prací a návrhu technologie provádění
zvažuje způsob realizace inženýrských sítí buď v pažených rýhách
nebo pomocí bezvýkopové technologie. Důraz klade především na
celkovou ekonomickou efektivnost navrhovaného řešení.
K nejvýznamnějším projektům společnosti PE a.s., při kterých
bylo využito bezvýkopových technologií patří zejména realizace sítí
primárních a sekundárních kolektorů a rekonstrukce kmenových
kanalizačních stok na území města Brna. Nechtěl bych tím však
opomenout ostatní důležité reference jako je např. rekonstrukce
kanalizace ve Znojmě a jiné projekty.
Výhody využití bezvýkopových technologií ve městech spočívají
zejména v minimálním dopadu na životní prostředí nerealizací výkopových prací, minimálním obtěžováním obyvatel prašností, hlukem,
omezením dopravy atd.
Závěrem mi dovolte, abych jménem společnosti Pöyry Environment
a.s. popřál všem čtenářům hodně zdraví, pohody a pracovních
úspěchů. Našim klientům bych pak rád poděkoval za dosavadní přízeň a důvěru v naší společnost a vyslovil naději na další spolupráci
v brzké i vzdálenější budoucnosti.

z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t

Co nového v ESC ISTT?
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a.s.
Pokračují aktivity italské společnosti na poli boje proti
případným teroristickým útokům v podzemních inženýrských
sítích. Jejich žádost o finanční podporu z Evropské unie byla
úspěšná. Sluší se poznamenat, že i přes skeptické postoje
( docela pochopitelné) některých našich členů, jsme žádost
italské společnosti podpořili a budeme se na projektu také
podílet. Mohu slíbit, že o vývoji tohoto záměru a jeho závěrech
budu naše čtenáře i nadále informovat.
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ISTT se dále zabývá vývojem nových universálních webových
stránek a problémy, které s tím souvisejí. Také jsou ve hře
přístupová jednání s některými novými členy a hlavně příprava
letošní NO DIG konference v Sao Paolu.
Sluší se také dodat, že ISTT je dobře informováno o změnách
v naší společnosti. Snad mohu prozradit to, co již výkonný ředitel
ISTT John Hemphill již oficiálně oznámil, totiž že odcházející
předseda CzSTT Stanislav Drábek obdrží v Brazílii nejvyšší
Saostojí
Paulo
vyznamenání, které lze na půdě ISTT získat. Za zmínku
i to,
že první výměna korespondence proběhla i mezi předsedou
ISTT Samuelem Ariatramem a nově zvoleným předsedou
CzSTT Stanislavem Loveckým, který je v nejvyšších kruzích
ISTT dobře znám a vysoko hodnocen jak pro své opakované
vítězství v NO DIG Award, tak i pro své celkové aktivní působení
v minulých letech.
K. Franczyk

z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t

OZNÁMENÍ O ZALOŽENÍ
RUMUNSKÉ SPOLEČNOSTI PRO BT
Ing. Jaroslav Kunc
hobas cz, spol. s r.o.

prezentaci významu NO-DIG technologií,
fungování a stanov CzSTT, které jsou dostupné na www.czstt.cz.
Dokumenty související se vstupem
RoSTT do ISTT byly podepsány ve
výrobním závodě HOBAS v průběhu
března 2012. Za společnost HOBAS
Pipe Systems SRL Rumunsko zúčastnil ceremoniálu Richard Vlček, který je
výkonným ředitelem pro celou skupinu
HOBAS Central Europe. Za ISTT se
ceremoniálu zúčastnili pánové Samuel
T. Ariaratnam – předseda ISTT a John
Hemphill – výkonný ředitel ISTT.

Dobrý den!
Společnost HOBAS Pipe Systems SRL
v Rumunsku, jako dceřiná společnost
HOBAS CZ spol. s r.o. Uherské Hradiště, se aktivně zapojila do vzniku rumunské společnosti pro bezvýkopové technologie RoSTT.
Vzorem pro vznik této rumunské společnosti RoSTT byly dokumenty a zkušenosti s fungováním CzSTT a to i díky webové

Krátká a užitečná návštěva Kluže
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ve dnech 17. - 18. 5. 2012 byla v rumunské Kluži konference TUCN (Technical
University of Cluj-Napoca) a ASTR (the
Academy of Techical Sciences – Romania) zaměřená mj. i na problematiku bezvýkopových (NO-DIG) technologií, na
normativy a standardy v rámci BT-staveb
zaváděných do podmínek Rumunska.
V rámci úvodní části programu pak byl
na přání organizátorů prezentován i můj
příspěvek „Bezvýkopové technologie
pro technickou infrastrukturu – progresivní technologie stavebního průmyslu“.
Přáním organizátorů bylo též   představit
i naši společnost CzSTT, naše zkušenosti fungování v podmínkách ČR i ISTT.
Hlavním důvodem této aktivity předsednictva naší společnosti pak byla a je okolnost, že náš korporativní člen CzSTT,
společnost HOBAS CZ spol. s r.o., již

delší dobu působí v Rumunsku prostřednictvím dceřiné společnosti HOBAS Pipe
Systems SRL. a její představitelé Ing. R.
Vlček, MBA a Ing. J. Kunc přesvědčili
své rumunské partnery o užitečnosti BT.
Svým způsobem je naladili k úvahám, zda
by nebylo pro ně užitečné založit národní
rumunskou společnost RoSTT, včetně
jejího začlenění do ISTT. To se i stalo.
Má to svou logiku a účastníci konference
příspěvek s informacemi o BT přijali se
zájmem. Mnozí se pak netajili svými názory, že se tak mělo a mohlo stát již dříve,
že i Rumunsko BT potřebuje a zdá se, že
to chtějí dohonit. Mají zájem o spolupráci
s naší CzSTT a není v pozadí jen výše uváděné. Při příležitosti založení RoSTT stihli
totiž již pozvat k návštěvě i představitele
ISTT a tuto návštěvu i realizovat. V březnu letošního roku byla národní společnost RoSTT za přítomnosti prof. Samuela Ariaratnama (ISTT Chairman) a Johna
Hemphilla (ISTT Exekutive Direktor) založena a přijata do ISTT. Oba představitelé
ISTT nešetřili chválou na činnost CzSTT
a dávali nás za příklad. To je pro nás jistě
povzbudivá i potěšující informace a navíc i výzva k rozvíjení aktivit spolupráce
s RoSTT. Tato spolupráce je jistě možná
a účelná. Vždyť je a měl by být  pro nás
BT-trh v Rumunsku zajímavý zejména tendry na stavby, technologie, materiály, ale
i myšlenkami a nápady řešení, které jsou
v ČR známé a již úspěšně realizované.



Na prohlídku města nezbyl čas
a tak jsem fotil „po japonsky“
i z jedoucího auta ...

Společnice (rumunská manažerka of International Projekts, Gabriela Banu HOBAS,
CC-GRP Pipe Systems) a společníci u mého
stolu v rámci společenského večera konference (nejblíže, vlevo Ing. Richard Vlček,
MBA, generální ředitel HOBAS Central Europe, vpravo Ing. Dan Ulian-Szekely, manažer HOBAS, CC-GRP Pipe Systems)

Muzika „live“ zpříjemnila společenský večer
konference všem …
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ tECHNOLOGIE
Ing. Jiří Kubálek, CSc.
sekretář CzSTT

Řádná valná hromada CzSTT svolaná v souladu se stanovami České společnosti pro bezvýkopové
technologie se konala v úterý 17. dubna 2012 v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1,
Praha 4 – Braník. Jednání zahájil předseda CzSTT Ing. Stanislav Drábek následujícím proslovem,
jehož zkrácený obsah uvádíme:
Vážení členové České
společnosti pro bezvýkopové
technologie, vážení hosté,
Od minulé valné hromady uplynulo
právě 367 dnů, tedy 2 dny a jeden kalendářní rok, za který se podle stanov naší
společnosti opět scházíme, abychom
uplynulé období hodnotili a schválili plán
na období příští. A  nejen to. Dnešního
dne uplynuly tři roky od valné hromady
z dubna roku 2009, kdy bylo zvoleno
nynější předsednictvo naší společnosti,
kterému podle stanov CzSTT končí období jeho mandátu. Dnešní valná hromada je tedy valnou hromadou volební, na
které zvolíme nové předsednictvo na
Vzhledem k tomu, že se hospodaření
naší společnosti řídí podle jednoletého
finančního plánu a jednoletého plánu
činnosti, budete seznámeni s plněním
těchto dokumentů za rok, který je pro
nás tvořen obdobím od dubna do dubna, ale plán i skutečné výsledky jsou
sestaveny za uplynulý kalendářní rok,
letos tedy za rok 2011. Chtěl bych připomenout, že letos končí naší společnosti
šesté tříleté volební období, ve kterém
se 7 členů předsednictva snažilo beze
zbytku splnit plán činnosti CzSTT a nepřekročit objem finančních prostředků
daných finančním plánem.
Nyní bych chtěl ve stručnosti připomenout, čeho naše společnost za poslední volební období dosáhla:

-

-

-

s golfovými turnaji pro účastníky konference:
2009 Beskydy hotel Bezruč (golfový turnaj GC Čeladná)
2010 Liberec hotel Babylon (golfový turnaj GC Ypsilonka)
2011 Mělník hotel Ludmila (golfový turnaj GC Beřovice)
zúčastnla se tří mezinárodních konferencí ISTT formou informačního
stánku, přednáškou a účastí v mezinárodní soutěži NO-DIG AWARD
2009 Moskva 2010 Singapur
(cena NO-DIG AWARD pro Zuzanu
Hálovou) 2011 Berlín
získala dotaci od SFŽP na léta 2010-12
s programem „Užívání bezvýkopových
technologií při snižování emisí CO2 během realizací staveb inženýrských sítí“
ve výši 1,620.000,- Kč. Jeho plnění
probíhá a končí v červenci 2012.
v rámci uvedené dotace vydala dvě publikace nákladem 7000 výtisků: 1. 1.
Výzva všem orgánům státní správy
2. Informace o bezvýkopových technologiích pro orgány státní správy

Publikace obdržely všechny obecní,
městské a stavební úřady, SOVAK,
ČPS, technické university a střední
odborné stavební školy.
Není toho málo, nelze v krátkém vystoupení říci všechno, protože nelze
detailně jmenovat přednášky, školení,
výstavy, semináře, expertizy, pořádání
národní soutěže o nejlepší studentský
diplomový projekt v oboru BT, které jsou
v souladu s naším plánem činnosti.
Závěrem svého projevu se předseda
s členy CzSTT rozloučil, sdělil, že již nehodlá dále kandidovat na funkce v předsednictvu, neboť je čas dát příležitost
mladším. Popřál mnoho úspěchů v řízení
CzSTT v dalších letech těm „7 statečným“
zvoleným do předsednictva. Poté předal
slovo Ing. Karlu Franczykovi, PhD., aby
dále řídil průběh valné hromady.
V době zahájení nebylo přítomno více
než 40 členů, nebyla tedy dosažena
účast nadpoloviční většiny. Bylo proto
dle stanov uplatněno pravidlo čekací
doby a následovalo schválení programu
valné hromady v následujícím pořadí:

- vydala 12 Zpravodajů CzSTT už jako

-

pravidelnou čtvrtletní technickou
publikaci v rozsahu 32 -36 stran odborného textu v plnobarevném provedení. Tato publikace je rozesílána
vysokým školám stavebního oboru,
i regionálním knihovnám v ČR. Všichni naši členové dostávají Zpravodaj
bezplatně jako součást členství v CzSTT.
uspořádala tři národní konference o bezvýkopových technologiích
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doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Michaela Hloušková

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT

1. Uvítání členů CzSTT
2.	Volba komise pro usnesení a komise volební
3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
5. Zpráva o hospodaření za minulý
rok a zpráva revizní komise
6.	Volby nového předsednictva
7. Přestávka – občerstvení
8.	Vyhlášení výsledků voleb
9. Schválení plánu činnosti CzSTT
na rok 2012
10. Schválení finančního plánu na
rok 2012
11. Informace o stavu členské základny
12. Závěrečná zpráva o výsledku
voleb a usnesení VH
13. Diskuse
14. Schválení usnesení valné hromady a závěr
Při dalším hlasování byla jednomyslně
zvolena komise pro zpracování závěrečného usnesení valné hromady ve složení
Ing. Michal Sodomka, zapisovatel, Ing. Jiří
Kubálek, CSc., ověřovatel a komise volební ve složení Petra Vavřínková, DiS., předsedkyně volební komise, Ing. Jiří Zima,
Ing. Juraj Barborik, členové komise.

Zpráva o činnosti CzSTT
za uplynulé období
Zpráva byla tvořena dílčími zprávami vedoucích jednotlivých odborných sekcí
v období duben 2010 – březen 2011.

a) Sekce vzdělávací a expertní
(doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)

• Expertní činnost

byla v tomto období zaměřena na zlepšení postavení oboru BT v rámci revize a inovace
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání
vedení technickéhovybavení (ÜNMZ,
TNK 66). Platná verze z r. 1994 přiznávala pasivně existenci BT jen prostřednictvím ZMĚNY 1 (1/1996) a
ZMĚNY 4 (6/2003), kdy šlo o prosazení do praxe technologie MCS-Drain
a MCS-Road. Podrobnější informace
byly poskytnuty v rámci programu
konference CzSTT 2011 v Mělníku
(v příspěvku na téma Revize ČSN
73 6005 a BT) a následně v našem
Zpravodaji CzSTT č. 4 /2011. Dílčí
konkrétní odborná/expertní činnost
pak spočívala zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací či odborných posudků (např. pro OÚ Velké
Popovice, OÚ Květnice), anebo též
v rámci zpracování několika územních
plánů v úseku technické infrastruktury (např. ÚPN Malé Žernoseky, ÚPN
Peckovice n. L. - Libochovice n. L.,
US Dobříš-Prachanda apod.), tj. všude tam, kde je možnost se odborně
uplatnit.
BT jsou stále prakticky na trhu
stavebních zakázek diskriminovány
tím, že dostávají šanci jen nepřímo
v rámci subdodávek (s tímto stavem
nemůžeme být příliš spokojeni).

• Vzdělávací

činnost byla ve sledovaném období realizována hlavně
prostřednictvím grantového vzdělávacího programu ve spolupráci se

Ing. Stanislav Drábek, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Veronika Onderková

SFŽP s tím, že nebyla zanedbána
i dosud standardní forma jednak na
firemní úrovni a dále prostřednictví
vzdělávacích programů CVO ČKAIT
(zde nabízí pravidelně svá BT-témata
VUT Brno/ÚVHO a dále se neformálně dostala do šance též ČVUT-FSv      
v rámci akcí PSM „Voda pod kontrolou“ a „Inženýrské sítě v návaznosti
na pozemní komunikace“: 1. 2. 2012
v Praze, 2. 2. 2012 v Č. Budějovicích
3. 4. 2012 v Mostě atd.). Jednotlivé
akce vzdělávacího programu ve spolupráci se SFŽP se odehrály v Praze
na ČVUT-FSv, DF a ZU v Praze, dále
na FAST VŠB-TU Ostrava. Prosazování BT do výuky vysokoškoláků neformálně pokračovalo na FAST VŠB
TU Ostrava (v rámci studijních programů Městského inženýrství a stavitelství   v několika předmětech: Inženýrské sítě, Technická infrastruktura
a Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, včetně snahy prosadit
BT i jako témata diplomových prací).
Analogicky též na FSv-ČVUT v Praze
v rámci studijního programu L, K122
(viz informace v našem ZPRAVODAJI
CzSTT 3/2011).

• Popularizační činnost a ediční čin-

nost ve prospěch BT a jejich nositelů:
Svůj význam a opět i stabilní dobrou
úroveň  má   soutěž  CzSTT  o nejlepší diplomovou práci z oboru BT. Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně a byla dána aktivitami
celé CzSTT, jejich korporativních i individuálních členů. Soutěže CzSTT
i ISTT, např. kategorie „Student or
young professional paper“, plní velmi
dobře svou funkci popularizační i reprezentační ve prospěch BT i CzSTT.
V soutěži NO-DIG AWARD ISTT 2011   
jsme měli zastoupení prostřednictvím
příspěvku Ing. P. Matějky (FSv - ČVUT
v Praze) „Hodnotová analýza pro
hodnocení sdružených tras inženýrských sítí“ a pro soutěž NO-DIG  
	AWARD ISTT 2012 je připraven
návrh vítězky naší národní soutěže
Ing. V. Repákové (FAST VŠB-TU
Ostrava) „Modelování technologie
PIPEROOFING pro sanaci tunelu
Jablunkov“. Pokračuje spolupráce
s IRO a FHO v Oldenburgu, která
rovněž nabízí dobré možnosti
např. využitím nově zaváděné ceny
Nadace prof. Lenze „Jugend baut
Europa“, viz www.stiftung-prof-lenz.
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Ing. Stanislav Drábek

de (v prvém ročníku 2011 máme
zastoupení prostřednictvím dvou
návrhů, Ing. L. Nenadálové a M.
Hlaváčka).

• Ediční

činnost rovněž pokračovala
zejména prostřednictvím cílených
příspěvků v našem ZPRAVODAJI
CzSTT.
V březnu 2012 vyšla publikace „Odvodňování malých obcí a okrajových
částí měst“, která mj. reaguje na potřebu obnovy dešťové oddílné kanalizace, budované svého času v tzv.
akcích Z, užitím BT (FAST VŠB-TU
Ostrava.

b) Sekce provozovatelů
a diagnostiky
(Ing. Marek Helcelet)
Ve zprávě z minulé valné hromady se
hovořilo o přípravě akcí pro „smart
ball“ nejen na území ČR, ale i v zahraničí. S potěšením lze konstatovat,
že akce neskončily pouze v poloze
přípravy, ale tato technologie je již
běžně provozovatelskými společnostmi   využívána a to i v zahraničí,
např. v Polsku či Slovinsku.
Ve Zpravodaji NO-DIG jsou čtenáři
i nadále informováni o využívání bezvýkopových technologií v praxi na
konkrétních stavbách. Po zřízení samostatné rubriky „Diskuse“, kde mají
všichni členové CzSTT možnost vyjadřovat své názory bez jakéhokoliv redakčního upravování, kromě zřejmých
pravopisných chyb jsme sice očekávali bohatší a dramatičtější výměny
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názorů, ale zřejmě se skromnější členové CzSTT teprve osmělují.
	Na konferenci v Mělníku byly předneseny velice kladně hodnocené
příspěvky z praxe, týkající se provozování a diagnostiky, které dokázaly,
že použití bezvýkopových technologií
opravdu může vyřešit spoustu jinak
velmi obtíže realizovatelných případů
obnovy vodovodního či kanalizačního
potrubí, a to za neuvěřitelně krátké časové období. Zářným příkladem bylo
odstavení „želivského“ vodovodního
přivaděče pitné vody pro Prahu.
	Nadále ale také trvá nezájem většiny
provozních společností, a to ať
v oboru energetiky, přenosových
zařízení, plynárenství či vodního
hospodářství, jakožto konečných
uživatelů BT o činnost či členství
v CzSTT. Snaha o začlenění těchto
subjektů do činnosti CzSTT zhusta
končí v ekonomické rovině, takže to
je jeden z nosných úkolů pro budoucí
předsednictvo.

d)	Redakční rada Zpravodaje
a webové stránky
(Ing. Miloš Karásek)
Redakční rada pracovala v roce 2011
ve složení:
Ing. Stanislav Drábek
Ing. Miloš Karásek – předseda
redakční rady
Ing. Jiří Kubálek, CSc. – sekretář
Ing. Jiří Mikolášek
Ing. Marcela Synáčková, CSc.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Ing. Vladimír Král
Redakční rada se sešla v roce 2011
celkem 12 x.
Rok 2011 byl již sedmnáctým rokem
nepřetržitého vydávání Zpravodaje NODIG. Díky sponzorskému přispění firem
Transtechnik CS, Sebak, Severočeské
vodovody a kanalizace a.s. a BMH spol.
s r.o byla vydána všechna čtyři čísla.
Jak po obsahové stránce, tak i co se týká
kvality grafického zpracování si časopis
udržel svoji   velice dobrou kvalitu.
Obsah zpravodaje byl členěn do sedmi kapitol, z nichž úvodník byl vyhrazen sponzorům jednotlivých čísel. V r. 2011 to byly již
výše citované firmy Transtechnik CS, Sebak, Severočeské vodovody a kanalizace
a. s. a BMH spol. s r.o. V kapitole „Z činnosti ISTT“ byli čtenáři pravidelně informováni dr. Franczykem o novinkách Executive
Subcommittee. Dále se zde objevovaly informace z akcí, spojených z činností ISTT.
Již tradičně jsou publikovány postřehy
některého účastníka z mezinárodní konference ISTT.

V kapitole „Z činnosti CzSTT“ jsou,
tak jako každý rok, bezesporu hlavním
tématem činnosti CzSTT, tj. konání valné hromady a uspořádání národní konference. Je nemyslitelné, aby tyto dvě
důležité akce ve Zpravodaji chyběly.  
Neméně důležité je seznámení našich
členů s obsahovou náplní a výsledky
taktéž každoročně pořádané studentské
soutěže. Rovněž jsou v této kapitole uváděny informace z mezinárodních akcí,
kterých se zúčastnili naši členové, nebo
recenze zajímavých publikací, týkajících
se bezvýkopových technologií apod.
Z kapitoly „Na odborné téma“ stojí
za zmínku články „Hledání lepší cesty“
z prvního čísla Zpravodaje, v druhém čísle pak článek Ing. M. Sodomky a Ing. V.
Krále „Měření tahových sil při provádění
bezvýkopových technologií. Ve třetím
čísle je to slovenský příspěvek od paní
Ing. Tatiany Ledényiové „Geotermálná
energie a jej využítíe“.
Při sestavování náplně kapitoly „Ze
staveb“ musí redakce často využívat
článků, uveřejněných v zahraničních
časopisech. Bohužel se nedaří, až na
malé výjimky, přesvědčit české firmy,
aby využily možnost si udělat bezplatnou
reklamu a referovaly o svých stavbách
a úspěších tak, jak to udělala např. firma
Steinzeug Keramo ve čtvrtém čísle velice zajímavým článkem o protlačování
kameninových rour do oblouku.
Kapitola „Diskusní fórum“ zatím hledá svoji tvář. Musíme přiznat, že zde
neproběhla doposud žádná „vášnivá“
diskuse o nějakém problému týkajícího
se BT. Buď je to skutečností, že vše co
je prezentováno je natolik neoddiskutovatelné, a nebo chybí vůle k aktivní
účasti naplňování této kapitoly. „Environmentální servis“ - kapitola, která vznikla na základě získání grantu ze SFŽP
k průběžné informaci o akcích, které
se v rámci grantu uskutečnily. Kromě
ekonomických otázek čerpání finanč-

Ing. Miíloš Karásek

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT
ních prostředků z grantu byl ve třetím
čísle Zpravodaje tento projekt detailně
popsán a bylo uvedeno, jaký je jeho cíl
a co je jeho náplní.
Kapitola „různé“ obsahuje většinou všeobecné informace o konání různých akcí,
vztahujících se k BT. Jak již bylo uvedeno dříve, příjemným zpestřením jsou
odstavce na téma „Ženy a bezvýkopové technologie.“ S  potěšením musíme
konstatovat, že přibývá členek „něžného
pohlaví“, které spojily svoji profesi s BT.
Tato kapitola též plní funkci společenské
rubriky naší společnosti.
Do programu valné hromady bylo, opět
zařazeno vyhodnocení studentské soutěže za akademický rok 2010/2011
a byly předány odměny vítězům. Tato
soutěž probíhá již od soutěžního kola
1999/2000. Nijak nezevšedněla a zůstává velmi prospěšnou aktivitou CzSTT.
Po zprávě o hospodaření CzSTT, přednesené odstupujícím předsedou společnosti, bylo přikročeno k volbám. Seznam pro volbu nového sedmičlenného
předsednictva obsahoval jména celkem
14 kandidátů. Jejich životopisy byly vyvěšeny ve volební místnosti. Po ukončení voleb a sčítání hlasů oznámila volební
komise následující pořadí zvolených nových sedmi členů předsednictva:
Ing. Karel Franczyk, PhD.
Ing. Marek Helcelet
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Ing. Miloš Karásek
Ing. Stanislav Lovecký
Ing. Jindřich Tuzar
Ing. Jaroslav Kunc
Program valné hromady pokračoval seznámením plena s plánem činnosti, plánem finančním a jejich schválováním.
„Plán činnosti CzSTT na období 2012 /
2013“ (Ing. Karel Franczyk, PhD.)
I.

-

Rozdělení činností
sekce vzdělávací a expertní ( zodp.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc)
sekce provozovatelů a diagnostiky
(zodp. Ing. Marek Helcelet)
sekce dodavatelů (zodp. dočasně
Ing. Karel Franczyk, PhD.)
sekce projektantů (zodp. Ing. Štěpán Moučka)
redakční rada zpravodaje a www
stránky (zodp. Ing. Miloš Karásek)

II. V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT,
VUT Brno, ČVUT Praha a VŠB Ostrava při aplikaci BT v rámci studijních programů
- spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/AITES, EFUC,
WSDTI
- pokračování soutěže o nejlepší di-

-

-

plomovou práci v oblasti BT včetně
účasti na ISTT NO DIG AWARD
spolupráce se SOVAK, případně
dalšími organizacemi v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména na bázi expertní činnosti
pokračování normotvorné činnosti
ve prospěch BT
ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o využití BT
vzdělávací a osvětový program
v rámci stávajícího grantu SFŽP –
končí v první polovině roku 2012

III.	V oblasti provozovatelů
a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním
vodovodů a kanalizací budovaných
pomocí BT, zejména na platformě
Zpravodaje CzSTT
- volba vhodných materiálů a její dopad na provozování vodovodů a kanalizací – diskuse, na příklad na
platformě Zpravodaje CzSTT
- diagnostika z pohledu provozovatelů sítí – výměna zkušeností např.
na platformě Zpravodaje CzSTT,
včetně sledování vývoje u aplikací
technologie „smart ball“
- snažit se o komunikaci případně
začlenění jiných než vodohospodářských provozovatelů (energetika, plynárenství, atp)
IV.	V oblasti dodavatelů
publikování nejzajímavějších staveb
BT ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých
projektů BT ze světa ve Zpravodaji
- publikování zvlášť zajímavých staveb
v časopise Trenchless International
- sledování vývoje a novinek v oblastech technologií, materiálů a strojního vybavení
- spolupráce se sekcí vzdělávací na
osvětovém programu v rámci grantu SFŽP i po jeho skončení

-

V. V sekci projektantů
- publikování nejzajímavějších projektů a návrhů ve Zpravodaji CzSTT
- spolupracovat se sekcí vzdělávací
na expertní a normotvorné činnosti
- sledování vývoje posledních světových novinek v oblasti technologií,
postupů, materiálů a strojního vybavení
- spolupráce s dalšími sekcemi na
osvětovém programu v rámci grantu SFŽP i po jeho skončení
VI. Redakční rada
- vydat 4 čísla Zpravodaje v roce 2012
- aktualizovat a zlepšovat stav webových stránek
- průběžně aktualizovat databázi členů

doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.

VII.	Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT
a její ESC (Executive subcommittee)
- udržovat a průběžně aktualizovat
archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně konferenci NO
DIG 2012 v Luhačovicích
- aktivně se zúčastnit mezinárodní
konference NO DIG 2012 včetně
aktivních příspěvků a účasti v soutěži NO DIG AWARD
- zúčastnit se dalších případných
mezinárodních konferencí a dalších akcí
- Pokračovat v osvětovém programu
zahájeném v rámci grantu SFŽP
s maximálním využitím všech členů
CzSTT a s využitím příručky, která
vznikla v rámci program

Finanční plan CzSTT
na rok 2012
(Ing. Stanislav Drábek)

1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky celkem....750.000.Spoluúčast firem na vydávání
zpravodaje......................... 151.000.Konference CzSTT.............120.000.Jiné příjmy.............................. 1.121.Převod z minulých let........... 722.918.Smluvní podpora akce SFŽ P..114.161.Příjmy celkem................. 2.860.000.2. VYDÁNÍ (Kč)
...........................
Nájem sekretariátu..............130.000.Mzdové náklady................. 380.000.Afilační poplatky....................75.000.Údržba, opravy, úklid.............15.000.Investice...................................... - Telekomunikační poplatky
- internet............................. 70.000.-
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Cestovné - předseda CzSTT,
sekretář ............................. 80.000.Vložné na konference . ........... 6.000.Poštovné.............................. 17.000.Odměny pro soutěž studentů. 28.000.Časopis - Zpravodaj CzSTT
„NO-DIG“ ..........................220.000.Překlady, tlumočení ............. 50.000.Propagace, reklama, inzerce .80.000.Občerstvení a reprezentace....10.000.Režijní materiál, DKP............ 25.000.Ostatní výdaje a výdaje související
s činností ISTT .................... 20.000.Konference CzSTT............... 60.000.Konference NO-DIG 2012....150.000.Bankovní poplatky................. 9.000.Akce SFŽP 0021062......... 1.191.274.Vydání součet.................. 2.616.274.Rezervní fond................... 243.726.Vydání celkem................ 2.860.000.Informace o stavu členské základny
(Ing. Jiří Kubálek, CSc.)
Stav naší členské základny vykázal ke
konci roku 2011 mírný pokles. K datu
valné hromady tvoří naši členskou základnu 46 členů kolektivních (firemních), 15 členů individuálních a 11 členů
přidružených.
Ukončení členství
a přijetí nových členů.
Ve smyslu stanov CzSTT kap. IV. bod 5
ukončili za období od poslední valné hromady členství následující kolektivní členové:
- Duktus litinové systémy s.r.o., Košťálkova 1527, 268 01 BEROUN (na
vlastní žádost)
- Eiffage Construction ČR, s.r.o.,
Francouzská 6167, 708 00 Ostrava
(insovenční řízení)
- GEREX LIBEREC, s.r.o., Krokova
293/4, 460 078 Liberec (na vlastní
žádost)
- INGUTIS s.r.o., Thákurova 7, 166 29,
Praha 6  (na vlastní žádost)
- INSITUFORM s.r.o., Soukenné nám.
157/8, 460 01 Liberec (insolvenční
řízení)
- OCHS Plzeň, s.r.o., Samaritská
165/01, 301 00 Plzeň (insolvenční
řízení)
- POLYTEX COMPOSITE, s.r.o., Závodní 540, 735 06 Karviná (neplacení příspěvků)
- Skanska a.s. závod 02, Líbalova 1,
149 00 Praha 4 (na vlastní žádost)
-	VARIS, a.s., Podolská 15, 140 00
Praha 4 (změna majitele a výrobního
programu)
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z individuálních členů pak:
- Ing. Esterková Monika, Bachova 20,
149 00 Praha 4  (na vlastní žádost)
- Ing. Martin Roubal, Rock Solid
Group, Parléřova 19. 169 00 Praha 6
(na vlastní žádost)
- Ing. Jiří März, Kolová 207, 362 14
Kolová u Karlových Varů (neplacení
člen. příspěvků)
Předsednictvo CzSTT informuje valnou
hromadu o přijetí nových členů. Jsou to
kolektivní členové:
- MEBIKAN spol. s r.o., Masarykova
125/368, 400 10 ÚSTÍ n/L.
- RELINEEUROPE Liner GmbH & Co.
KG (Ing. Otakar Cígler), Grosse Ahlmühle 31
- D-76865, ROHRBACH BRD a individuální člen
- Ing. Jan Sochůrek, jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o., Třeboradická 1/1276, 182 29 Praha 8
Do data konání valné hromady dluží
členské příspěvky 5 kolektivních členů
a 3 řádní členové individuální.
Předsednictvo navrhuje „Valné hromadě“, aby členství těchto členů bylo ukončeno počátkem října t. r., nebudou-li do
této doby členské příspěvky zaplaceny.
Na závěr valné hromady přečetl zapisovatel návrhové komise Ing. Michal Sodomka návrh usnesení, které
pak bylo všemi hlasy schváleno.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY
CzSTT ZE DNE 17. DUBNA 2012
1.	Valná hromada vzala na vědomí
„Zprávu o činnosti CzSTT v roce
2011 a v celém funkčním období
odstupujícího předsednictva CzSTT“
přednesenou odstupujícím předsedou
společnosti Ing. Stanislavem Drábkem.
2. Valná hromada schvaluje:
a) Návrh rozpočtu společnosti na rok
2012 přednesený řídícím valné
hromady Ing. Karlem Franczykem,
PhD.
b) Plán činnosti společnosti na rok
2012 přednesený řídícím valné
hromady Ing. Karlem Franczykem, PhD.
3. Valná hromada deleguje nově zvolené předsednictvo CzSTT ke schválení zprávy „Revizní komise“ o hospodaření společnosti v roce 2011 předložené předsedou komise Ing. Štěpánem Moučkou
4. Valná hromada bere na vědomí:
a) zprávu volební komise o zvolení

nového předsednictva na funkční
období 2012- 2014 ve složení:
- Ing. KarelFranczyk, PhD
- Ing. Marek Helcelet
- doc. ng. Petr Šrytr, CSc.
- Ing. Miloš Karásek
- Ing.	Stanislav Lovecký
- Ing. Jindřich Tuzar
- Ing. Jaroslav Kunc
b)	Seznam členů ukončujících členství a nových členů CzSTT přednesený sekretářem společnosti
Ing. Jiřím Kubálkem, CSc.
5. Valná hromada děkuje odstupujícímu
předsednictvu CzSTT a nově zvolenému předsednictvu přeje hodně
úspěchů.
6. Valná hromada ukládá zvolenému
předsednictvu po ukončení valné
hromady zahájit ustavující zasedání
s cílem zvolit ze svého středu předsedu a místopředsedu CzSTT.
7. Valná hromada pověřuje předsednictvo připravit nový volební řád a předložit ho příští valné hromadě
Valné hromady se zúčastnilo:
- 15 korporativních členů
- 6 řádných individuálních členů
-    2 přidružení členové                        	
V Praze dne 17. dubna 2012
Ing. Michal Sodomka v.r. zapisovatel
Ing. Jiří Kubálek, CSc. v.r. ověřovatel
Ihned po skončení valné hromady se sešlo
nově zvolené předsednictvo na ustavujícím
zasedání, kde zvolilo ze svého středu:
1. Ing. Stanislava Loveckého předsedou
CzSTT se všemi právy z této funkce vyplývajícími
2. Místopředsedy Ing. Karla Franczyka,
PhD., Ing. Marka Helceleta, doc. Ing.
Petra Šrytra, CSc.
3. Zastupováním navenek je pověřen předseda Ing. Stanislav Lovecký, místopředsedové Ing. Karel Franczyk, PhD.,
Ing. Marek Helcelet, doc. Ing. Petr
Šrytr, CSc. a sekretář Ing. Jiří Kubálek,
CSc. v rámci svých kompetencí.
4. Disponovat běžným účtem č.
270203/0300 společnosti u ČSOB
jsou oprávněni:
Ing. Stanislav Lovecký – předseda CzSTT
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
– místopředseda CzSTT
Ing. Jiří Kubálek, CSc.
– sekretář CzSTT

	Disponování účtem je vázáno na dva
podpisy ze tří oprávněných osob a razítko CzSTT
5.	Předsedenictvo bude pokračovat
v ustavujícím zasedání na příštím
zasedání rozdělením kompetencí členů předsednictva a zvolením předsedy
a členů redakční rady.
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VYUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI
REKONSTRUKCI KANALIZACE ZNOJMO
F. Klimša, A. Hradská, J. Kopecká

1. Úvod
Předmětný článek podává informaci o využití bezvýkopových technologií
v rámci realizované vodohospodářské
stavby „Znojmo, rekonstrukce kanalizace“ uvedené do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím Městského úřadu
Znojmo, odborem životního prostředí ze
dne 22. 6. 2007.

2. Popis rozsahu prací
Stavba zahrnovala rekonstrukci kanalizace města Znojma v celkové délce
25.641km, výstavbu 2 dešťových nádrží, Haindlova spadiště, nových výustních
objektů a rekonstrukci stávajících a výstavbu nových odlehčovacích komor. Investorem stavby dotované z ISPA fondu

bylo zájmové sdružení obcí Vodovody
a kanalizace Znojemsko. Podle projektu zpracovaného firmou Pöyry Environment a.s. stavbu realizovalo konsorcium
firem Strabag a.s., Strabag AG. a VHS
plus, spol. s r.o., Znojmo. Správcem
stavby s rozpočtem 697,5 mil. Kč (včetně DPH) byl Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s..
Veškeré úpravy a rekonstrukce na kanalizační síti byly navrženy na základě
výsledků Generelu kanalizační sítě
města Znojma (Pöyry Environment a.s
dříve AQUATIS a.s., XI/2002) s využitím hydrodynamického matematického
modelu MOUSE DHI. Simulace pomocí numerických výpočtů umožnily optimalizaci hydraulických průtoků v navrhovaném kanalizačním systému pro
výhledový stav v souladu s požadavky
územního plánu města Znojma. Úseky
stokové sítě, které vykazovaly špatný stavební stav nebo nedostatečnou
hydraulickou spolehlivost byly v rámci projektu rekonstruovány. Realizací

této stavby bylo dosaženo významného
snížení negativních účinků kanalizace
na životního prostředí, zejména úniků
zbytkového znečištění z jednotné stokové soustavy za dešťových událostí do
řeky Dyje v průběhu srážkových událostí. Bylo zamezeno infiltraci odpadních vod do vod podzemních a vnikání
balastních vod do systému - odstraněním netěsností a stavebních poruch na
stávajících trubních tratích a objektech.
Dešťové nádrže jsou navrženy jako průtočné ve vedlejší trati. Kal separovaný
sedimentací z dešťových vod je přečerpáván zpět do systému a čištěn na ČOV.
Navržený systém umožňuje lepší využití
realizovaných objemů v kanalizaci pomocí trubní retence a zpoždění odtoku
dešťových vod z povodí na dešťových
nádržích. Tím se dosáhlo též zlepšení
celkové účinnosti čištění odpadních
vod na ČOV.
Stavba byla rozdělena na 23 ucelených částí, jež tvoří samostatné funkční celky, které bylo možné ihned po
dokončení předat do provozu. Pečlivá příprava harmonogramu umožnila  
provádět stavbu na několika místech
města souběžně, se zachováním trvalé
obslužnosti kanalizace po celou dobu
výstavby v celém rozsahu stokové sítě.
Podle místních podmínek v jednotlivých
částech stavby byl navržen optimální
způsob jejich realizace. Převážně se tak
dělo pomocí pažených výkopů v délce
cca 20.377km. Pro rekonstrukci stokové sítě byly použity:

•

trouby kameninových obetonovaných do DN 600

•

DN 800 - 1200 železobeton s čedičovou výstelkou

•	DN 1400, 1800 – sklolaminát vyráběný odstředivým způsobem

•

konstrukce dešťových nádrží a šachet – železobetonové konstrukce

V rámci stavby byly realizovány dvě dešťové nádrže, které zvyšují účinnost systému kanalizace pro ochranu recipientu.

Obr.1 Přehledná situace úseků realizovaných bezvýkopovými technologiemi
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Obr. 2 Horní zhlaví Haindlova spadiště a pohled na armaturu jejího dna

Dešťové nádrže jsou postaveny jako železobetonové, podzemní nádrže s automatickým proplachem. Jejich provoz je
plně automatický, řízený a kontrolovaný
z velínu stávající ČOV. Pro zajištění provozu dešťových nádrží byly vybudovány
příjezdné komunikace, přípojky pitné
vody a přípojky elektrické energie.
Bezvýkopovými metodami bude realizováno celkem 5.264 km stokové sítě,
z toho:

•
•
•
•
•

sledkem těchto složitých geologických
poměrů jsou vyšší nároky na provádění
zemních prací.
Území stavby je podle geologických
poměrů rozděleno do oblastí tak, aby
poskytly představu o náročnosti stavebních prací a upozornily na problémy při
zabezpečování výkopů.

klasickou štolou 1.866 m

4. Popis jednotlivých
částí stavby prováděných
bezvýkopovými technologiemi

protlakem 99.0 m

4.1 Klasické štoly

zednicky 248.0 m

Stoka B - část trasy byla uložena ve
velkých hloubkách, kde nebyla možná
realizace pomocí pažených rýh. Rekonstrukce proto byla provedena vtažením
potrubí do klasicky ražené štoly lichoběžníkového profilu.
V úseku 1.775-2.005 (Průmyslová,
Dobšická) v délce 230.0m byl do štoly
zajištěné provizorním ostěním vtažen
profil z odstředivě litého sklolaminátu
DN 1200.
V úseku 2.373-2.596 (v ulici 28. října,
Rooseveltova a Riegrova) byl v délce
223.0m vtažen profil z odstředivě litého sklolaminátu DN 1000, v úseku
3.013-3.844 (v ulici Kunštátská) byl
v délce 535.0m vtažen profil z odstředivě litého sklolaminátu DN 1200
a v délce 296.0m betonový vejčitý profil
500/750.
Součástí úseků klasických štol byly navržené kanalizační šachty, které jsou situovány v místech těžních jam.

vtažením HOBAS 394.0 m
polyesterepoxidovou výstelkou
2.657 m

Přehled úseků realizovaných bezvýkopovými technologiemi uvádí tab. 1
a obr. 1.

3. Geologické poměry
Město Znojmo se rozkládá na morfologicky členitém území s proměnnými
geologickými poměry. Praktickým dů-
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Stoka AD - je situovaná ve velkých
hloubkách v zástavbě, část trasy stoky je
pod areálem nemocnice a rekonstrukce
byla realizována ve stávající trase pomocí ražby klasické štoly.
V úseku 0.388-0.780 mezi ulicí V Jirchářích (OK1A6) a šachtou AD40 v celkové délce 393.0m byly vtaženy profily
DN 1000 v délce 72.0m, DN 800 v délce 274.0m, DN 600 v délce 44.0m.
Těžní jámy byly navrženy v místech budoucích kanalizačních šachet. Velikost
jam byla přizpůsobena jednak potřebám při realizaci razících prací, při manipulaci s rubaninou a dále potřebám
stavebního řešení vstupních, lomových
nebo spadišťových šachet na kanalizační síti. Velikost těžních jam je navržena
(3.5x3.0)m. Výkopové práce při hloubení jam probíhaly pod ochranou hnaného
pažení z válcovaných I profilů svařených
v rozích do pevného rámu, jako pažnice
byly použity ocelové pažnice. Vzdálenost jednotlivých rámů a jejich velikost
byla provedena dle statického výpočtu.
Hloubení jam bude probíhalo většinou
ve vrstvách navážek různého charakteru, v úrovni dna jámy byl zastižen zvětralý granodiorit. Hladina podzemní vody
v centru města většinou nebyla zastižena. Velké nároky na čerpání podzemních vod po dobu výstavby měla výstavba obou dešťových nádrží v údolní nivě
řeky Dyje.
Úseky klasických štol byly raženy dle
projektu většinou dovrchně. V úsecích
štol, kde je trasa shodná s trasou stávající kanalizace, byly postupně vybourávány stávající funkční stoky a bylo

N a od bo r n é t é m a / t echnica l topics
Tabulka 1: Přehled rekonstrukce úseků realizovaných bezvýkopovými technologiemi.

Protlak			
NÁZEV STOKY
STOKA B
STOKA B

ULICE	
Brněnská
Družstevní

DN [mm]
1200
800

L [m]
NÁZEV STOKY
24.30 	STOKA OS2B
29.70
STOKA A-8

ULICE	
Kuchařovická
Brněnská

DN [mm]
800
300

L [m]
15.50
29.70

Klasická štola				
STOKA B	Dobšická, Průmyslová
STOKA B
28. října
SBĚRAČ AD	
nemocnice
SBĚRAČ AD	Pasteurova
SBĚRAČ AD	
V Jirchářích
STOKA B
Kunštátská

Zednicky
STOKA B
STOKA B
STOKA B-5

1200
1000
1000
800
600
1200

229.70	STOKA B
Kunštátská
223.40	STOKA AD	
Vídeňská třída
72.41	STOKA AD-2
Vídeňská třída
274.27	STOKA OS4A	Svah
44.69	STOKA OS4A	
Marušky Kudeříkové
534.71

500/750 295.65
1000
79.00
700/1050
15.00
1200
66.04
1800/1600
31.36

		
ČD	
ČD	
ČAS a.s.

2000/2050
2000/2400
800/1200

45.20	STOKA OS11A	
84.00	STOKA OS11A	
82.05	STOKA OS11A	

V Jirchářích, věznice
V Jirchářích, věznice
V Jirchářích, věznice

800/1200
600/1200
900/1500

11.50
7.60
17.70

Vtažení sklolaminátu
STOKA OS11A	 V Jirchářích, věznice
STOKA AD-3-1	Na Svahu

800
250

195.40	AD-11	Svah u hradu
18.55	AD-11a	Svah u hradu

400
300

168.72
10.96

300
1000
600
400
700
600
800
400
1000
800/1200
700/1050

37.15
171.00
192.60
49.70
160.95
19.30
29.20
14.80
41.55
327.00
12.30

Polyesterepoxidová výstelka		
STOKA AFa
28. října
STOKA AD-10
Na Valech
STOKA AD-10	Na Valech
AD-11	Svah u hradu
STOKA OS5A6
Koželužská
KMEN. ST. A
Vídeňská třída
KMEN. ST. A
Vídeňská třída
STOKA AD-2
Vídeňská třída
STOKA AD-2
Vídeňská třída
STOKA AE
Vídeňská třída
STOKA AA-1-1
Dukelských boj

tedy nutné zajistit převedení veškerých
splaškových průtoků z povodí profilem
štoly. Pro dočasné obtoky byly navr¬ženy profily DN 300 nebo DN 400 PVC,
kterými byly podchyceny přípojky. Před
zahájením razících prací byla na kanalizační síti provedena opatření pro snížení
průtoku odpadních vod daným profilem.
Průtoky splašků byly například odkloněny do jiných stok po čas výstavby.
Zabezpečení výrubu klasických štol
bylo provedeno pomocí TH výztuže
a ocelových pažnic. Vzdálenost jednotlivých rámů primárního ostění bylo dáno
sta¬tickým výpočtem. Výška klasické
štoly byla jednostranně rozšířena ve vybraných těžních jamách, aby bylo možné do štol vtáhnout profil kanalizace DN
800 nebo DN 1000 v délkách potrubí
max. 6.0m.
Stoka AD - v úseku 0.174-0.253 v ulici
Vídeňská byla rekonstruovaná v délce

600/900
500/750
300
400
400
1600
800/1200
700/1050
500
800/1200
400

97.93	STOKA LA-4
264.22
STOKA AB
10.10	STOKA AB
9.15	STOKA AB
42.88
STOKA AB-2
284.45
STOKA AB-2
267.80
STOKA L-9
168.71
STOKA L-9
111.80
STOKA L-9
291.00
STOKA L-9
53.60
STOKA L-9

79.0m ražbou klasické štoly. Po dokončení razících prací byly do štoly vtaženy
trouby ze sklolaminátu DN 1000. Stávající betonová kanalizace 700/1050 byla
vybourána při realizaci štol.
Po přepojení přípojek a po provedené
zkoušce vodotěsnosti byl prostor mezi
stokou a stěnou štoly zalit popílkocementovou směsí nebo hubeným betonem. Po
přepojení průtoků do nové trasy byl dočasný obtok zaplněn hubeným betonem
nebo popílkocementovou směsí.
Hloubení jam v tomto úseku probíhalo
ve velmi náročných podmínkách, v navážkách do hloubky 2.1m, které ve výkopu přecházely v hnědý písčitý jíl pevný
s úlomky žuloruly, v úrovních pod 6.0m
byla většinou zastižena šedá silně zvětralá žulorula rozpadavá.
Klasická štola pro kanalizaci DN 1000
byla provedena lichoběžníkového profilu
se zajištěním výrubu pomocí TH výztuže
navržené dle statického výpočtu. Jako

Fejfalíkova
Družstevní
Uhelná
Uhelná
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní

výpažnic bylo použito ocelových profilů
po celém obvodu štoly. Dno štoly bylo
zabetonováno v tl. 120mm betonem B20
s vyztužením KARI sítí (6/100x100).
Štola byla ražena v úrovních hlinitých
štěrků s pískem. Vzhledem k malé příměsi hlín bylo nutné využít přepažování
čelby a provedení rozrážky z jámy, podle
aktuálního geologického stavu.
Při ražbě klasické štoly bylo opět nutné
odbourávat stávající kanalizaci, která
byla zastoupena po dobu stavby obetonovaným profilem DN 400 PVC uloženým při straně štoly. Po dokončení vystrojení štoly byl dočasný obtok zrušen
zaplněním popílkocementovou směsí
nebo hubeným betonem.
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Stoka AD-2 - v úseku 0,000-0,015
v celkové délce 15 m byl provedena ražbou klasické štoly. Tento úsek byl vystrojen průtočným profilem 700/1050. Klasická štola byla realizovaná ve shodných
podmínkách jako štola pro stoku AD.
Odlehčovací stoka OS4A - v úseku
0.030-0.097 v délce 67.0m byla realizovaná ražbou klasické štoly. Trasa
odlehčovací stoky musela překonat terénní zlom, který se nachází mezi řekou
Dyjí a zástavbou. Jedná se o převýšení
27.0m na délce 81.0m. Svah je tvořen
navážkami uloženými na skalním podloží
v hloubce cca 15.0m pod povrchem terénu. Pro překonání výškového stupně
bylo na kanalizační síti navrženo Haindlovo spadiště (Obr. 2).
Výstavba spadišťové šachty je situovaná
do navážkou upraveného terénu v místě
přístupném pro mechanizaci a dopravu.
Světlý profil jámy měl rozměry (4.2x3.2)
m, hloubka jámy cca 22.0m.
V místě navrženého Haindlova spadiště
se v souladu s geologickým průzkumem
nacházelo 16.0m navážek, pod kterými
byly mírně zvětralé až zdravé granodiority. Od této úrovně (-16.0m) bylo při
hloubení nutno použít trhací práce. Způsob provádění těchto prací omezovala okolní zástavba rodinných domů ve
vzdálenosti 30-40.0m, regulační stanici
plynu ve vzdálenosti 37.0m a stávající inženýrské sítě, tj. vodovodní potrubí DN
100 a sdělovací kabely, které jsou vzdáleny 27.0m, plynovodní potrubí 33.0m,
kabel elektrického vedení 37.0m. Ražba štoly se také přiblížila na vzdálenost
32.0m k nejbližšímu rodinnému domu.
Těžní jáma 4A4 tedy sloužila pro realizaci hlubokého spadiště a ražbu štol, byla
hloubena za ochrany hnaného pažení, které bylo sestavováno z ocelových
I  profilů svařovaných v rozích ve formě
rámů. Navržený rozměr jámy umožnil
vybudovat lezní oddělení. Stejně byla
ražena klasická štola mezi Haindlovým
spadištěm a řekou v délce 67.0m. Rozsah trhacích prací byl oproti projektu
upřesněn během realizace.

budovány souběžně se stokou pomocí řízeného protlaku v délce 111.0m
2xDN 350.
4.3 Protlaky
V rámci úseků prováděných bezvýkopovými metodami patřily úseky navržené
kanalizace pod významnými komunikacemi, které nebylo možné překopat
nebo pod tělesem tratě ČD. Byly navrženy 4 ks protlaků pro kanalizace DN 300,
800 a 1200 v celkové délce 90.0m.
4.4 Výstelky
Rekonstrukce polyesterepoxidovou výstelkou byla navržena u staticky vyhovujících stok, které vykazují pouze povrchová poškození. Výstelka vytváří nový
hladký vnitřní povrch stok s lepšími hydraulickými i provozními vlastnostmi. Současně s vyvložkováním  bylo navrženo vyspravení přilehlých vstupních, lomových
a soutokových šachet.

5. Závěr
Při návrhu způsobu realizace bylo přihlédnuto k náročným technickým a prostorovým podmínkám výstavby, zejména
hloubkám uložení kanalizace, geologickým podmínkám v území a k možnostem dopravní obsluhy daného území.
Specifikou byla též výskyt historických
podzemních prostor, jež stavbu také limitovaly. Projekt optimalizoval navržené
technologie tak, aby byly reálné pro provádění v daném území, což potvrdil minimální počet úprav oproti projektu zpracovaného firmou Pöyry Environment

a.s. Stavba je již téměř rok provozována
Vodárenskou akciovou společností, a.s.
podle aktualizovaného provozního řádu.
Dílo bylo navrženo na „Vodohospodářskou stavbu roku 2007“.

6. Výhled
V současné době probíhá projekční příprava 2. etapy rekonstrukce kanalizace
v souladu s principem provádění včasných opatření předcházejících vážnému
poškození životního prostředí. Před realizací pokračování projektu byla provedena analýza míst sítě, která stanovila
prioritní místa stokové sítě s cílem snížit
pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií s dopadem na
životní prostředí v jejich okolí.
Součástí 2. etapy rekonstrukce stokové sítě města Znojma v celkové délce
7.07km bude -rekonstrukce stok výkopovou technologií, rekonstrukce stok
bezvýkopovou technologií (vyvložkování
stávající kanalizace), rekonstrukce stok
bezvýkopovou technologií (ražba klasickou štolou), dostavba gravitační a tlakové splaškové kanalizace, dostavba dvou
odlehčovacích komor včetně odlehčovacích stok. Pro překonání výškového
stupně byly na odlehčovacích stokách
navrženy Haindlova spadiště.

Použitá literatura
Hradská a kol.: Znojmo, rekonstrukce
kanalizace, NO-DIG 2005, Hradec Králové.

4.2 Přeložka vodovodu pod ČD
Ve stávající stoce pod pozemkem ČD
bylo uloženo vodovodní potrubí v chráničce DN 700. Další vodovod je uložen
pod touto stokou. Pro uvolnění prostoru stoky bylo nutné provést 2 protlaky
pro vložení vodovodů do nové trasy
mimo stopu kanalizace. Vodovody byly
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Obr.3 - Přehledná situace úseků navržených pro 2. etapu rekonstrukce kanalizace

Na odbor né téma / technical topics

SANACE POTRUBÍ TECHNOLOGIÍ RELINING
– VÝHODY, ÚSKALÍ, PRAXE
Ing. Daniel Šnajdr
WAVIN OSMA s.r.o.

Nejlevnější a v principu nejjednodušší
způsob sanace stávajících potrubních
systémů PE potrubím je Relining (Sliplining). Tento způsob sanace spočívá v zatahování PE potrubí s vnějším průměrem
menším, než je vnitřní průměr stávajícího

potrubí. Relining je tedy vhodný pro sanace potrubí, u kterých lze akceptovat
snížení průtočného profilu.
Díky jednoduchosti e ekonomické nenáročnosti je Relining často nasazován
bez ohledu na další technické aspekty
a komplikace, které buďto nejsou podobně popsány v projektové dokumentaci nebo je mohou efektivně vyřešit jiné
způsoby sanace. Připravované projekty
by tedy měli případně Reliningu obsa-

hovat podrobnější popis sanace od
montážních výkopů a odstavení potrubí, přes čištění a prohlídku kamerou až k samostatnému zatažení nového potrubí, propojení jeho úseků
a znovuzprovoznění.
V této prezentaci jsou zmíněna některá technická řešení a doporučení,
která vycházejí ze zkušeností a realizovaných staveb od výrobce a dodavatele potrubí.

Zkušenosti z rekonstrukce oc dn 500
v Praze
Ing. Tereza Šedivá, Ing. Jana Křížová
ZEPRIS s.r.o.

V červnu r. 2010 realizovala firma ZEPRIS s.r.o. rekonstrukci plynovodu OC
DN 500 v Praze 6, ul. Podbabské bezvýkopovou metodu Swageling. Metoda
je založena na principu zatažení nového
standardního polyethylenového (PE) potrubí s požadovaným SDR o redukova-

ném vnějším průměru do stávajícího potrubí. Tažné zařízení v koncové jámě zatahuje svařené PE potrubí přes redukční
čelist, umístěnou ve startovací jámě. Tím
dochází k redukci průměru o cca 8-12%
pouze natažením, nikoliv nahříváním potrubí. Nové sanační potrubí po dokončeDélka sanace:
Nutné výkopy:
Trvání odstávky:

ní sanace těsně přilne k vnitřní stěně
stávajícího potrubí, jedná se tedy
o tzv. sanaci „close fit“. Díky tomuto efektu dojde pouze k nepatrnému
zmenšení průřezu potrubí o tloušťku
stěny nové PE vložky. Nové potrubí
je samonosné.

200 m
1x startovací jáma a 1x koncová jáma		
10x jámy v místě přípojek
4 dny včetně napojení 10 ks přípojek

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto: Nejúčinnější prezentací firmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich firem, jejíž podstatou je využití
publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG. Časopis s převahou
informací o vaší firmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru vašeho propagačního materiálu.

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

• Návrhu a grafického zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT.

Návrh bude obsahovat
  	 vyobrazení technologií užívaných firmou a logo firmy podle vašich podkladů
Uveřejnění úvodníku s fotografií představitele firmy
Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
	Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

•
•
•
•
•

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě, rukopisy
úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání Zpravodaje
30.000,- Kč, reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem 37.750,- Kč
včetně DPH. Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je dostupná
i malým firmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním a regionálním
knihovnám v ČR.
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Brno, Rekonstrukce kmenové stoky D
Ing. Zdeněk Vrána
Pőyry Environment a.s.

covská. Tato stavba je ukončena pod
ulicí Auerswaldova koncovou šachtou
TŠ11.

Parametry stavby

Brno, RKS D - účel projektu

Fáze přípravy projektu

Účelem této rekonstrukce je řešení stavebně technického stavu kmenové stoky a přilehlých uličních stok a zlepšení
odtokových poměrů z území Husovic,
které má rovinatý charakter a vykazuje
provozně technické problémy. Stoková
síť je zde jednotná a má stáří cca 75 let.
Stoky jsou většinou betonové s vejčitým
nebo kruhovým profilem. Stávající kmenová stoka je rovněž betonová vejčitého
profilu 1500/1000. Kanalizační systém
je ovlivňován i řekou Svitavou, na jejímž
pravém břehu kmenová stoka leží.
V generelu kmenové stoky D, který byl
dále aktualizován v rámci Generelu odvodnění města Brna, bylo navrženo zahloubení nivelety kmenové stoky. Tím
byly vytvořeny výhodnější podmínky pro
napojení uličních stok v daném území.
U některých odlehčovacích komor bylo
navrženo odsunutí od kmenové stoky D
do míst s vyšší kótou terénu. Tento fakt
však vedl k nutnosti zahrnout do rekonstrukce kmenové stoky i dlouhé úseky
uličních stok, vč. nových odlehčovacích
stok.
Návrh rekonstrukce tohoto úseku kmenové stoky navazuje na úsek rekonstruovaný v rámci akce Brno – RKS D Tkal-

Příprava projektu začala již v roce 2004.
V rámci zpracování dokumentace pro
územní řízení se vyskytly problémy
s majetkoprávním projednáním úseku
stavby v ulici Mostecká, mezi ulicí Husovická a Svitavským nábřežím. Nabízená
úprava řešení rekonstrukce úseku bezvýkopovou technologií nebyla vlastníkem pozemku akceptována. Bylo nutné
zvolit novou trasu uličních stok za cenu
prodloužení jejich tras, s tím spojeným
snížením spádu a samozřejmě zvýšením
nákladů na realizované dílo.
V letech 2006 až 2007 bylo získáno
stavební povolení. Stavba spadá pod
působnost pěti stavebních úřadů a zasahuje do tří katastrálních území. Dále
bylo získáno povolení k nakládání s vodami (při snižování HPV). V roce 2011
byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, ve které byl projekt zahrnut do společného souboru
třinácti staveb s názvem Rekonstrukce
a dostavba kanalizace v Brně. Soubor
staveb je financován z rozpočtu statutárního města Brna a z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti – operačního programu „Životní
prostředí“.

- úsek KS D v délce 1337 m, profil potrubí DN 1200
- rekonstrukci/dostavbu uličních stok
(jednotná kanalizace) v celkové délce
1 269 m (bez přípojek)
- rekonstrukci/dostavbu odlehčovacích
stok v celkové délce 654 m
- rekonstrukci/dostavbu 4 odlehčovacích komor
- přepojení přípojek v celkové délce
1 097 m.
Celková délka realizované kanalizace je
4 357 m.

NO DIG 18 / 2
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Rekonstrukce kmenové stoky
zahrnuje:

Materiálové provedení:
- kmenová stoka - sklolaminát pro protláčení Hobas SN 64000
- uliční a odlehčovací stoky: kamenina ,
sklolaminát, železobeton s čedičovou
(kameninovou) výstelkou, monolitický
železobeton s kynetou z houževnatého betonu

Vyvolané investice:
Přeložky vodovodů - 6x
Přeložky plynovodů - 6x
Demontáže a montáže tramvajové tratě
- 1 ulice

Trasa vodovodu vedená kolem kořenových systémů stromů

ze staveb / from construction sites

Obr. č. 2 - Opatření proti přítokům vody do štoly - příčný řez

Úpravy trolejového vedení - 3 ulice
Přeložky parovodu - 2x
Přeložka kabelu dopravního podniku - 1x
Kompletní rekonstrukce komunikací
- v 6 ulicích

Místní podmínky
Zachování provozu stávající
kanalizace a dopravní obslužnost
Vzhledem k charakteru kmenové stoky je při stavbě nutné zachovat v maximální míře gravitační provoz stávající
stoky (dlouhodobé čerpání odpadních
vod není možné). V návaznosti na etapy
výstavby budou realizovány provizorní
propoje na hotové úseky nové stoky.
Dalším požadavkem ovlivňujícím postup
výstavby je zachování dopravní obslužnosti průmyslových areálů v dotčené
lokalitě. Kombinace těchto požadavků
způsobuje další provázání různých původně nesouvisejících částí stavby.

Zkušenosti z realizace
předchozího úseku KS D
Předchozí úsek kmenové stoky D byl
realizován v letech 2003-2005 v rámci

akce „Tkalcovská, rekonstrukce kmenové stoky D“. Jednalo se o úsek mezi
ulicemi Plynárenská a Auerswaldova
v délce 833m, který byl realizován pomocí ražby mechanizovaným štítem
o profilu 2560 mm a 3050 mm. Vyražená štola byla vystrojena sklolaminátovým potrubím Hobas DN 1800  a DN
2400. Odvodňovacím systémem byla
kombinace hydrovrtů a čerpacích jímek
v těžních šachtách.
Ražba byla prováděna v proměnlivých
souvrstvích fluviálních sedimentů a soudržných povodňových plastických jílů
s častými polohami antropogenních
navážek o velké mocnosti. V předmětném území proběhly v minulosti rozsáhlé terénní zásahy spojené s úpravou
toku, mezi navážkami byly zastiženy
i kamenné záhozy s balvany 0.5 m. Zastižené geologické prostředí vykazovalo zvýšené přítoky podzemní vody do
štoly. V důsledku intenzivního proudění
podzemní vody docházelo k vyplavování jemnozrnných částic a tím k rychlé
ztrátě stability zemin v čelbě. Proto byla
mezi štolou a řekou Svitavou zaberaněna dočasná těsnicí štětová stěna. Vzhledem k charakteru navážek však nebyly

všechny štětovnice zaberaněny do nepropustného podloží. Výraznější snížení
přítoků přinesla až dodatečná injektáž
za ostění štoly.
Nejnáročnějším byl úsek mezi šachtami TŠ6 – TŠ8, kde ražba procházela
v blízkosti stávající pravobřežní opěrné
zdi. Z prostoru navážky – hrubého kamenitého záhozu - byly zaznamenány
intenzivní přítoky (odhadnuté množství
více jak 50 l. s-1)  vylučující další postup
ražby bez dodatečných technických
opatření. Jako řešení byla realizována
štětová stěna zaberaněná v korytě Svitavy do nepropustného podloží. Prostor
mezi opěrnou zdí a štětovou stěnou byl
vyplněn jílovým těsněním. Dodatečně
byly vyhloubeny další hydrovrty situované co nejblíže štole. Teprve takto zabezpečeným zemním prostředím mohla
ražba štítem pokračovat.
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Obr. č. 3 - 3D model pro statický výpočet pažení (vykreslení jednotlivých ocelových prvků
pažení, průběh ohybových momentů ve vodorovné rovině)

Čerpání bude spuštěno v předstihu cca
týden před otvírkou šachty z důvodu
odčerpání statických zásob podzemní
vody.
Šachty budou vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým poměrům
hloubeny pod ochranou plnostěnného
hnaného pažení rozepřeného do ocelových rámů. Pro statický výpočet pažení
šachet byl použit software umožňující
3D modelování zatěžovacích stavů současně s návrhem a posouzením ocelových prvků.
V dotčeném území proběhne pasportizace stavebních objektů a následné
pravidelné geodetické měření pro sledování vlivu stavby na okolní zástavbu. Rozsah poklesové kotliny by se
měl pohybovat v daných geologických
podmínkách od 4,65 do 6,15 m od osy
ražby. Poklesy povrchu by neměly přesáhnout 14 mm.

Závěr
Dalším z problémů bylo odvodnění TŠ9,
kde byly zastiženy zvodnělé vysoce
propustné písčité štěrky. Počáteční intenzivní přítoky podzemní vody byly po
osazení výkonných čerpadel a cca týdenním odčerpávání statických zásob
výrazně sníženy.
V projektové přípravě dalšího úseku rekonstrukce kmenové stoky D (Auerswaldova - Kaloudova) tyto zkušenosti hrály
významnou roli a vedly autory projektu
k návrhu jiné technologie provádění - mikrotuneláže.

podzemní vody. Mechanismus je dálkově ovládán a nevyžaduje přítomnost
osob na čelbě. Odpadá tak nutnost odvodňovat úseky tras mezi jednotlivými
těžními šachtami, čímž dochází k výrazné finanční úspoře. Snižování HPV bude
prováděno jen lokálně - u těžních šachet
- pomocí 2 až 3 hydrovrtů v kombinaci
s čerpací jímkou ve dně každé šachty.

Rekonstrukcí kmenové stoky D dojde ke
zlepšení odtokových poměrů v lokalitě
Husovice. Zvolená technologie umožní
rychlý postup výstavby za současného
dodržení podmínek bezpečnosti práce
a provozu. Významným přínosem bude
také eliminace vlivu stavby na povrch.
Na další hodnocení a závěry je však samozřejmě nutné počkat do dokončení
stavby.

Technologie provádění
Pro realizaci mikrotuneláže byla navržena technologie firmy Iseki - Unclemole
TCC 1200 v celkové délce 1213m. Stoka je navržena ve spádu 2.04 ‰, hloubka dna stoky je v rozmezí 3.9 - 5.1 m
pod terénem. Krátké propojovací úseky
budou realizovány pomocí klasické ražby a ve výkopu zabezpečeném hnaným
pažením.
Na trase kmenové stoky D je navrženo
celkem 17 kanalizačních šachet. V místech těchto šachet budou vyhloubeny
těžní šachty. Sedm z nich bude sloužit
jako startovací šachty pro mikrotuneláž
z toho budou 4 obousměrné, dalších
sedm bude cílových. Trasa je rozdělena
na 11 úseků mikrotuneláže v délkách od
36 do 210 m.
Jednou z výhod mikrotuneláže je schopnost systému pracovat pod hladinou
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Obr. č. 4 - Ulice Svitavské nábřeží v době zahájení stavby
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Protlak kanalizační stoky s GRP-CC troubami
vnějšího průměru OD 1499 mm
V Queenslandu, Austrálii, byly skrz skalní zeminy
protlačeny úseky o celkové délce 820 bm
a to pro bezpečné odvedení odpadních vod
z území města.
Ve městě Pimpama, 50 km jižně od Brisbane, bylo nutné
pro novou obytnou zónu o rozloze 7000 hektarů, vybudovat
kanalizační sběrač k připojení na stávající kanalizaci. Potrubí
muselo být položeno do měnící se geologie (jíly na povrchu,
ve větších hloubkách různě pevné skalní zeminy). Trasa
byla situována do ekologicky citlivého území s vodními toky,
silnicemi i osídlením. To byly hlavní důvody volby protlaků, jako
instalační metody.
Volba potrubí k instalaci protlačováním je díky svým vlastnostem
rozhodující pro zákazníka k provedení takto náročného
projektu. Geologie trasy měla při volbě vhodného potrubí
zásadní význam.  Vedle GRP-CC trub byly zvažovány i trouby
z kameniny. Volba pro GRP-CC vyplývala z realizovaných
referencí v podobně náročných geologických podmínkách
a variabilitě vyráběných trub pro měnící se geologii a pro tyto
účely.
Od prosince 2009 do září 2010 bylo protlačeno 820 m trub
GRP-CC s vnějším průměrem OD 1499. Zhotovitel, firma
Rob Carr Pty Ltd, nejdříve připravil hluboké jámy pro start
a cíl protlaků. Následně byly protlačeny úseky ve sklonu 1
‰. Poprvé bylo v Austrálii protlačen úsek dlouhý 300 bm
s takto velkým potrubím v měnící se geologii trasy. Tlačná síla
dosahovala max. síly 200 tun. Při této délce úseku, velikosti
použitého potrubí a dosažené max. tlačné síly vychází tření
na kontaktní ploše mezi vnějším povrchem a geologickým
prostředím o velikosti 1,42 kN/m2! Tato extrémně nízká
hodnota tření je výsledkem (kromě správné volby zařízení
k provedení protlaku) rozměrové přesnosti výroby, skladbou
stěny a hlavně díky hladkému, tvrdému a nenasákavému
povrchu GRP-CC trub.
Nové kanalizační potrubí bude obyvatelům Queenslandu
dlouhodobě a spolehlivě sloužit. Potvrzuje to i studie
nezávislého zkušebního ústavu GHD Brisbane (www.ghd.
com)

Rok výstavby:
2009-2010
Celková délky:
820 m, z toho nejdelší
úsek 300 m
Vnější průměr:
OD 1499 mm,
(pro GRP-CC = DN
1400)
Použití:
Kanalizace
Způsob instalace:
Protlak
Zhotovitel:
Rob Carr Pty Ltd.

Více informací:

holman.andy@globalpipe.com.au
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Užívání bezvýkopových technologií při snižování
emisí CO2 během realizací staveb inženýrských sítí
Ing. Stanislav Drábek, vedoucí úkolu č. 00211062
Petra Vavřínková, manažerka úkolu č. 00211062

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ
V této kapitole „ENVIRONMENTÁLNÍ SERVIS“ měli čtenáři našeho Zpravodaje NO-DIG možnost,
téměř 2 roky sledovat zprávy o postupném plnění úkolu, který dotovalo Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím SFŽP. Ke dni 30.4.2012 uplynul termín pro splnění veškerých závazků
a úkolů vyplývajících ze smlouvy mezi CzSTT a SFŽP. Tato smlouva má 9 stran A4 a byla schválena
v květnu 2010 předsednictvem CzSTT s termínem plnění 05/2010 až 04/2012. Nejdůležitější částí
smlouvy jsou kapitoly č. I. až III. , které uvádím v plném znění:
Smlouva č. 002110662 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky
I.
Smluvní strany
1.
Státní fond životního prostředí České republiky
a
se sídlem Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
IČ: 0020729
zastoupený ředitelem Ing. Arch. Petrem Štěpánkem, PhD.
(dále jen „Fond“)
bankovní spojení: Česká národní banka,
číslo účtu: 9025001/0710
variabilní symbol: viz bod 17.

se dohodly takto:

II.
Předmět a účel smlouvy
2.

Tato smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 00211062 ze dne 31.5.2010 o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
České republiky a Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné ke dni registrace žádosti.
3.
Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory tuto podporu:
dotaci ve výši 1.491.480,- Kč (slovy: Jeden milion čtyři sta devadesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát Kč)
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Česká společnost pro bezvýkopové technologie občanské
sdružení se sídlem Praha 4, Bezová 1658/1 IČ: 62932357
zastoupená předsedou Ing. Stanislavem Drábkem
(dále jen „příjemce podpory“)
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 270203/0300
variabilní symbol: viz bod 17.

Podpora je určena na akci: „ Užívání bezvýkopových technologií při snižování emisí CO2 během realizací staveb inženýrských
sítí“ (dále jen „akce“) realizovanou v letech 2010 – 2012. (od
05/2010 do 07/2012) Podpora se poskytuje výhradně k tomuto účelu. Podpora má charakter zálohy až do vyúčtování
čerpaných prostředků provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce.
4.
Základ pro stanovení podpory odpovídá uznatelným nákladům
a činí 1.657.200,- Kč.
Dotace představuje 90% základu pro stanovení podpory.
Skutečná výše podpory je limitována jak uvedeným procentním podílem, tak částkou uvedenou v bodu 3. Pokud
skutečné náklady akce (a to i průběžně, v průběhu realizace akce) překročí základ pro stanovení podpory (popřípadě jeho část odpovídající postupu realizace akce), uhradí
příjemce podpory částku tohoto překročení z vlastních
zdrojů. Pokud Fondem uznané náklady na realizaci akce
budou nižší než základ pro stanovení podpory, procentní podíl podpory se nemění, to znamená, že podpora se
úměrně sníží.
Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí MŽP
uvedenou v bodu 2. (včetně jejich příloh) a že náležitosti akce
odpovídají podmínkám touto směrnicí stanovených.

environmentální servis / ENVIRONMENTAL SERVICE
Podporu je možno použít pouze na úhradu skutečných, oprávněných účelných a nezbytných nákladů vynaložených na dodávky, služby  a popřípadě jiné práce, kterými je akce realizována. Na úhradu nákladů  vynaložených na případné předzásobení je možno použít podporu pouze v případě, že k vynaložení
těchto nákladů došlo po registraci žádosti o podporu.
Z podpory poskytované Fondem lze uhradit pouze platby požadované dodavatelem za práce a dodávky na realizaci podporované akce a oprávněné náklady, pokud je akce prováděna
svépomocí.
Při určování uznaných nákladů akce a z nich odvozené výše
podpory se bude vždy vycházet ze skutečných nákladů akce
snížených o následující položky, které není možno hradit z podpory poskytované Fondem:
-	Dluhy a rezervy na ztráty nebo dluhy
- Dlužné úroky
- Finanční leasing
-	Odpisy
- Kursové ztráty
- Bankovní poplatky
-	Příspěvky v naturáliích
- Uhrazenou daň z přidané hodnoty, na jejíž odpočet příjemci podpory vzniká nárok (pro případ, že příjemce podpory je
plátcem daně z přidané hodnoty, či se jím v budoucnu stane)
-	Ostatní daně
- Náklady spojené s přípravou žádosti o dotaci
- Náklady nedoložitelné prvotními účetními doklady
- Zakázky, které nebyly realizovány v souladu se stanovenými
pravidly

III.
ZÁKLADNÍ ZÁVAZKY A DALŠÍ POVINNOSTI
PŘÍJEMCE PODPORY
5.
Příjemce podpory se zavazuje:
K tomu, že:
a)	Akce bude provedena dle Fondem odsouhlasené
dokumentace (tj. dokumentace projektu „Environmentální
servis“), včetně rozpočtu a případných změn a doplňků
těchto dokumentů odsouhlasených Fondem,
b) Zajistí vyhotovení informačních propagačních materiálů,
c) Bude provozovat poradenství,
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d) Vytvoří a bude provozovat webové stránky,
e) Zajistí odpovídající publicitu projektu a každé tři měsíce
v průběhu realizace projektu bude předkládat Fondu
průběžné zprávy,
f) Poskytne Fondem požadovanou součinnost při plnění
povinností podle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na
informace o životním prostředí, v platném znění,
Dodržet lhůtu realizace takto:
g) Termín dokončení akce do 04/2012 a o dodržení tohoto
termínu (termín uplyne ke konci daného měsíce) Fond bez
zbytečného odkladu informovat. Přitom se konstatuje, že
akce byla zahájena v 05/2010.
h) Nejpozději do konce 07/2012 předložit Fondu podklady
k závěrečnému vyhodnocení akce. Tyto podklady musí
obsahovat:
i) řádně vyplnění formulář ZVA, poskytnutý Fondem
j) vyúčtování skutečných nákladů akce (soupis účetních
dokladů použitých pro projekt)
k) vyhodnocení plnění smluvních podmínek
l) závěrečnou zprávu o realizaci projektu předložit do 31. 7.
2012
m) aktuální prohlášení o plátcovství DPH
K závěrečnému vyhodnocení akce může Fond vydat závazné pokyny (či požádat o informace, které mohou jeho
obsah blíže specifikovat či rozšířit. Příjemce podpory je
povinen tyto pokyny (žádost o informace) bez zbytečného odkladu (případně ve lhůtě stanovené Fondem) splnit.
Fond není povinen vydat protokol o závěrečném vyhodnocení
akce dříve, než obdrží veškeré požadované podklady a informace,
na základě kterých bude moci jednoznačně rozhodnout o plnění
podmínek této smlouvy. Fond na vyžádání příjemce podpory vydá
potvrzení o tom, že veškeré požadované podklady a informace
obdržel. Fond není povinen vydat protokol o závěrečném vyhodnocení akce rovněž v případě, že příjemce je v prodlení s plněním
finančních závazků vůči Fondu. Protokol o závěrečném vyhodnocení akce bude obsahovat vyúčtování čerpaných prostředků,
vyhodnocení plnění smluvních podmínek a případné rozhodnutí
o vrácení zálohově poskytnuté podpory či její části.
Dalších 6 stran smlouvy potom obsahuje kapitoly IV. – VI., které plní funkci metodického pokynu.
INFORMACE O PLNĚNÍ ÚKOLů
uvedených od 5. a – m , v odst. č. III.
Ke dni 30. 4. 2012 lze konstatovat, že všechny úkoly CzSTT
byly splněny:
a)	Akce byla provedena dle dokumentace, kterou odsouhlasil ČFŽP.
b) Byly vydány propagační materiály jako publikace:
- Výzva všem orgánům státní správy v ČR
- Informace o bezvýkopových technologiích pro všechny 		
orgány státní správy v ČR
- Závěrečná zpráva

19

NO DIG 18 / 2

environmentální servis / ENVIRONMENTAL SERVICE

Konference:
Konference NO-DIG 2010, Liberec
- 196 účastníků, termín 09/2010
Konference NO-DIG 2011, Mělník
- 181 účastníků, termín 09/2011
Konference NO-DIG 2012, Luhačovice
dotace ze SFŽP

Výstavy:
12. 4. 2010

–	Ouvertura stavebních veletrhů 		
BRNO 2010

Ouvertura stavebních veletrhů
BRNO 2010
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25. 2. – 11. 3. 2010 – Výstava progresivní technologie
		Stavební fakulta VŠB-TU OSTRAVA
9. 2. – 10. 3. 2011 – Výstava progresivní technologie ve
stavebnictví
11. 4. 2011
–	Ouvertura stavebních veletrhů
		 BRNO 2011
24. – 26.5.2011
– Mezinárodní vodohospodářský
		 a ekologický veletrh
		 WATENVI BRNO 2011

VÝSTAVA PROGRESIVNÍ
TECHNOLOGIE

environmentální servis / ENVIRONMENTAL SERVICE
Přednášky:

VŠB – TU OSTRAVA – Stavební fakulta

ČVUT Praha – Stavební fakulta

– Bezvýkopová technologie pro obnovu
a kompletaci inženýrských sítí jsou ekologické, spolugarantují udržitelný vývoj
urbanizovaného území
		 – Ing. Šrytr, Ing. Mikolášek

7. 10. 2010 – Bezvýkopová technologie v porovnání
s klasickými technologiemi
			 – Ing. Nenadálová
19. 10. 2010 – Bezvýkopová technologie
			 – Ing. Nenadálová
15. 11. 2010 – Sdružené trasy inženýrských sítí
			 – Ing. Šrytr
1. 12. 2010 – Kvalita a řízení ve stavebnictví
			 – Ing. Hrachovec
6. 12. 2010 – Bezvýkopové technologie pro obnovu
a kompletaci inženýrských sítí jsou ekologické, spolugarantují udržitelný vývoj
urbanizovaného území - Ing. Šrytr
6. 12. 2010 – Moderní metody – bezvýkopová technologie
- Ing. Nenadálová
8. 12. 2010 – Bezvýkopová technologie pro obnovu
a kompletaci inženýrských sítí jsou ekologické, spolugarantují udržitelný vývoj
urbanizovaného území – Ing. Šrytr
8. 12. 2010 - Bezvýkopové technologie pro obnovu
a kompletaci inženýrských sítí jsou ekologické, spolugarantují udržitelný vývoj
urbanizovaného území - ZEPRIS s.r.o.,
Ing. Šrytr,
			 - Ing. Křížová
ČVUT Praha – Dopravní fakulta
– Sdružené trasy inženýrských sítí – bezvýkopová technologie, které garantují
udržitelný vývoj urbanizovaného území
– Ing. Šrytr
22. 11. 2010 – Bezvýkopové technologie pro obnovu
a kompletaci inženýrských sítí jsou
ekologické, spolugarantují udržitelný
vývoj urbanizovaného území – Ing. Šrytr
9.1 1. 2010

sTAVEBNÍ FAKULTA
všb-tu oSTRAVA

1. 12. 2010

9. 12. 2010		

		

Bezvýkopová technologie pro obnovu
a kompletaci inženýrských sítí jsou ekologické, spolugarantují udržitelný vývoj
urbanizovaného území
– Ing. Šrytr, Ing. Mikolášek

– Odborná přednáška o bezvýkopových
technologiích
		 - Ing. Franczyk
9. 12. 2010

21. 11. 2011 – Bezvýkopová technologie v porovnání
s klasickými technologiemi
		 - Ing. Franczyk
14. 11. 2011 – Bezvýkopová technologie v porovnání
s klasickými technologiemi
		 – Ing. Franczyk
30. 11. 2011 – Bezvýkopové technologie uplatněním
sdružených tras vedení inženýrských sítí
jsou ekologické, spolugarantují udržitelný vývoj urbanizovaného území
		 – Ing. Franczyk
6. 3. 2012
– Problematika mikrotunelování
		 – Ing. Franczyk
27. 3. 2012

– Inovace studijního oboru Geonika

Exkurze:
8. 12. 2010 – Exkurze kolektorů – Centrum
		 – Ing. Šrytr
8. 12. 2011 – Exkurze o bezvýkopových technologií
		 Kolektor - Ostrava, centrum
		 – Ing. Franczyk

Mezinárodní vodohospodářský
veletrh WATENVI
BRNO 2011
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14. 12. 2011 – Exkurze – Kolektory – centrum
		 (08:00 –10:00)
		 - Ing. Šrytr

g)	Realizační výstupy byly splněny v plánovaných termínech:
„ VÝZVA“ – 11/2011 „INF O BT“ – 03/2012

14. 12. 2011 – Exkurze – Kolektory – centrum
		 (10:00 – 12:00)
		 - Ing. Šrytr

i) Náklady akce vyúčtovány položkově ve výzvách č. 1 – 7

c) Poradenství - průběžná činnost podle požadavků od investorů a stavebních firem
d) Webové stránky byly průběžně doplňovány a aktualizovány, viz: www.czstt.cz
e)	Publicita byla zajištěna rozesíláním publikace na všechny
obecní úřady, městské úřady a stavební úřady v České
republice. Celkem 6.700 adres + všichni členové CzSTT,
SOVAK a Český plynárenský svaz
f) Součinnost se SFŽP při plnění povinností dle zákona č.
123/1998 Sb. byla poskytována pravidelně při předávání
výzvy č. 1 – 7, tj. ve čtvrtletních termínech. (viz příloha)

h) Formulář ZVA poskytnutý je součástí závěrečné zprávy
j )	Smluvní podmínky splněny
k) Závěrečná zpráva byla zpracována ke dni 30. 4. 2012 ve „Výzvě č. 7“
l) Předání ZVA na SFŽP do 31.7.2012 bude splněno
m)	CzSTT – Česká společnost pro bezvýkopové technologie –
není plátcem DPH

ZÁVĚR

Tímto byly splněny veškeré úkoly CzSTT vůči SFŽP a v součastné
době probíhá schválení „ZVA – Závěrečné vyhodnocení akce“.
V čísle 3 ZPRAVODAJE naší společnosti v září 2012 bude zveřejněn v této kapitole protokol o schválení „ZVA“ a o finančním
výsledku dotace.

19. konference starostů a primátorů měst
a obcí - výstaviště - Brno - Rotunda pav. A
Ing. Stanislav Lovecký,
26.4.2012
předseda CzSTT
Příhlásil jsem se na výše uvedenou konferenci za účelem využítí této
příležitosti nejenom ke krátké prezentaci CzSTT, spolupráce se Státním
fondem životního prostředí, ale i k předání dotisku prvé publikace
(vydání v 11/2011) a druhé publikace (vydání v 4/2012), na téma:
“Užívání bezvýkopových
technologií při snižování
emisí CO2 během realizace
staveb inženýrských sítí”,
starostům a primátorům obcí
a měst ČR.
V příspěvku bylo zdůrazněno,
že obě publikace jsou určeny
všem orgánům státní správy a
měly by sloužit jako příručka
pro povolování nových staveb
a rekonstrukcí inženýrských
sítí, pro případy žádostí
o stavební povolení pro
výkopové práce, kdy by si
měl příslušný stavební odbor
vyžádat vyjádření žadatele,
že tyto práce nelze provést
bezvýkopovým způsobem.
Závěrem jsem pozval přítomné
na naší 17. konferenci o bezvýkopových technologiích, která se koná ve dnech 18. a 19. září tohoto roku v Luhačovicích
pod záštitou Ministerstva životního
prostředí ČR, Ministerstva zdravotnictví
a Městského úřadu Luhačovice.
Ing. Stanislav Lovecký
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R ů z n é / misc e lla n e ous i n formatio n

ženy a bezvýkopové technologie
ských zkoušek a byla prakticky u všeho,
co se v městě Brně za posledních třicet
let v podzemí událo.
Jak již bylo uvedeno, následuje osobní
vyznání a poděkování jednoho z těch
„dravců“, o nichž již byla řeč, Ing.Hradské za všechno, co vykonala nejen pro
hrdého nositele Řádu práce Ingstav
Brno,n.p. (z jehož lůna vzešlo mnoho
dnešních odborníků na BT, působících
v oboru ve vysokých funkcích zhotovitelských firem), ale i pro další společnosti,
které se snaží o realizaci takových staveb, které svým realizováním pod zemí
co nejméně obtěžují okolí a nezatěžují
životní prostředí.
Ing. Marek Helcelet
Brněnské vodárny a kanalizace,a.s.

Spolupráce s paní
„Projektantkou“ s velkým „P“

Ing. Alexandra Hradská
Když tato rubrika vznikala, první myšlenka všech brněnských členů předsednictva CzSTT a redakční rady NO-DIG byla
zařadit tuto projektantku jakožto první
představitelku oboru, který si, alespoň
v českých luzích a hájích, uzurpují pro
sebe téměř výhradně muži. Jenže neskutečná ostýchavost a skromnost Ing.
Alexandry Hradské způsobila, že na ni
došla řada až nyní, a to ještě jako v důsledku čísla, věnovaného aktivitám projekční společnosti Pöyry Environment
a.s. Ale pokud se v oboru bezvýkopových technologiích vyskytuje žena, která
si to zcela jistě zaslouží, je to právě ona.
Jak uvádí dále uvedené osobní vzpomínky Ing.Krále jakožto zhotovitele jí a jejím
týmem vyprojektovaných staveb, realizovaných pomocí BT, začínala v Hydroprojektu Praha, pokračovala ve společnosti
Aquatis Brno a prozatím skončila v Pöyry,
aniž by při tom změnila adresu, jedinými
změnami bylo stěhování z patra do patra.
Začínala v týmu Ing. Zdeňka Procház-

ky, též přezdívaného „táta kmenových
stok“, jehož byla pozornou žačkou a při
této spolupráci si osvojila nejen úzce
odborně zaměřený pohled projektanta,
ale také myšlení v širších souvislostech,
umožňující jí nebývalý nadhled jak nad
technickými řešeními problémů, tak i při
jednáních s „dravci“ ze staveb. Úsměvná
je historka, když jí jeden stavbyvedoucí
při výrobním výboru sdělil, že on ji vlastně na nic nepotřebuje, neboť mu stačí jen
ideový návrh odkud kam má inženýrskou
síť postavit, aby za pár dní za ní zkroušeně přišel s nesmělou a pokornou prosbou, zda mu může pomoci z problému,
do kterého se nerespektováním navrženého řešení okamžitě na stavbě dostal.
Pochopitelně mu pomoc odepřena nebyla, ale respekt, který si při podobných
příležitostech získala, je obrovský. Nutno
také připomenout, že několik desetiletí
vlastnila i oprávnění projektově připravovat stavby, realizované důlními metodami
(štoly, štíty) na základě náročných báň-

Dovoluji si, jako zástupce zhotovitele
zdravotně technických staveb, které byly,
a jsou realizovány z části, či celé technologií, prováděnou hornickým způsobem,
popsat Vám, vážení kolegové, několik
setkání s paní inženýrkou Alexandrou
Hradskou.
Ještě jako zaměstnanec firmy Ingstav
Brno n. p. jsem na různých pracovních
pozicích realizoval stavby na území města
Brna, které projekčně připravovala firma
Hydroprojekt Praha, závod Brno, středisko zdravotně technických staveb pod
velením Ing. Zdeňka Procházky. Dále zde
v této době, mimo jiné pracovali pp.Ing.
Alois Holánek, Ing. Ondřej Dušek, Ing.Jiří
Vítek a od poloviny 80. let i Ing. Hradská.
Naše spolupráce projektant versus dodavatel začala mezi lety 1985 – 1988
při realizaci rekonstrukce kmenové stoky
„C“ v Brně od parku Lužánky až k nádraží
v Králově Poli. Jednalo se o stoku, realizovanou převážně pomocí štítu DN 3600,
s vnitřním vystrojením dle tehdejších zvyklostí kameninovými tvárnicemi v kynetě
a laminátovými půlkruhovými segmenty
v horní polovině profilu. Štít takového profilu byl u Ingstavu použit vůbec poprvé.
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Další významnou stavbou na území města Brna byl kanalizační sběrač „B01“
v úseku ul.Rooseveltova – Uhelná. Tento
byl realizován kombinací štítů DN 2560,
3050 a ve spolupráci s fy Subterra byla
část kanalizační stoky pod autobusovým
a vlakovým nádražím realizována klasicky raženou štolou, po vystrojení v tlamovém profilu. I zde nad námi jako strážný
anděl bděla Ing. Hradská.
V období druhé poloviny 90. let jsem se,
opět jako pracovník Ingstavu Brno setkal
s „Paní“ projektantkou na stavbě „Dostavba kanalizace a ČO Mělník – I. stavba“,
tedy v místě konání loňské konference.
Dostavba spočívala nejen v pracích, prováděných na ČOV, ale také v blízkosti mělnického zámku, hrdě se vypínajícího nad
soutokem Labe s Vltavou. Zde bylo nutno
v poměrně úzkých uličkách realizovat kanalizační sběrač klasicky raženou štolou
s následným vystrojením. Z důvodu nepříznivých geologických poměrů a striktního
zákazu použití trhacích prací, bylo nutno
použít důlní kombajn s razící frézou. I tato
stavba byla autorsky navržena a dozorována kým jiným, než Ing. Hradskou, takže
i přes obrovské problémy byla stavba dokončena v souladu s termínem a v řádné
kvalitě. Vděčit za to můžeme i důslednosti,
zkušenostem a operativnosti projektantky
z Brna, tentokrát ale již v dresu fy Aquatis
Brno a.s. jakožto nástupnické organizaci
Hydroprojektu Brno.
Na přelomu let 2000/2001 jsem nejen
s napětím čekal jak dopadne počítačový přechod Y2K, ale také jsem se
podílel, již jako pracovník fy ŽS Brno,
opět v Brně na stavbě v rámci programu
PHARE, konkrétně „C2 99.10 – Brno –
Rekonstrukce veřejné kanalizační sítě“,
kdy byla překládána trasa kmenové
stoky „C“ v úseku od ul.Vlhké po řeku
Svitavu z ul.Mlýnské do ul.Křenové.
Stavbu realizovalo sdružení firem ŽS
Brno a.s. jako vedoucí účastník sdružení, IMOS Brno a.s. a Subterra Praha
a.s. jako účastníci sdružení. Dokumentaci pro stavební povolení zajišťovala
fy Aquatis Brno a.s. a stavba byla realizována dle „oranžové knihy“ FIDIC,
tj. „naprojektuj a postav“. Stoka byla
realizována pomocí štítu DN 3600 s vystrojením kruhovým profilem DN 2200
ze sklolaminátového potrubí. Aby problémů, které takováto stavba na jedné
z nejrušnějších dopravních tepen Brna
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přináší, nebylo málo, jako hrozinka
v těstě na bábovku, byla součástí stavby i rekonstrukce odlehčovací komory
na ul.Vlhké. Dokumentaci této komory
pro stavební povolení připravovala fy
JV Projekt VH s.r.o. pod vedením Ing.
Vítka, který ji původně na počest právě
narozeného syna místopředsedy CzSTT Ing. Helceleta nazval OK Kryštof,
ale tento název donátoři z EU pochopitelně (kupodivu) nepřijali, takže i nadále je označována dle umístění v ulici
Vlhké. Vlastní realizační dokumentaci
a konečné řešení již ale opět zajišťovala společnost Aquatis a.s. a tým Ing.
Hradské. S ohledem na složité podmínky a požadavky na rozdělování průtoků, kdy pod komorou bylo ještě nutné
převést vodní tok náhonu mezi Svitavou
a Svratkou (původně napojený do stoky
„C“), bylo celé řešení zkoušeno na trojrozměrném modelu v laboratořích FAST
VUT v Brně. Projekt byl složitý, stavba
také, ale díky spolupráci mezi projektantkou Ing. Hradskou a zhotovitelem
je výsledek technickou lahůdkou, která by si zcela jistě zasloužila větší publicitu, než jaká je vodohospodářským
stavbám, ukrytým v podzemí, širší veřejností věnována.
Ing. Hradská ale pochopitelně nepůsobí jen v teritoriu města Brna, ale společně jsme se setkali např. ve Znojmě
u projektu „Rekonstrukce stokové sítě
Znojmo“. Jednalo se kanalizaci v kombinaci štol a otevřených výkopů. Opět
zde byl vidět nezaměnitelný „rukopis“
Ing. Hradské v podobě návrhu Heindlova spadiště, kdy se odpadní vody
propadají z ražené štoly do pětadvacetimetrové hlubiny svisle raženým
komínem, aby jejich kinetická energie
byla utlumena ve vodním polštáři u dna
spadiště.
Další v řadě významných staveb, kde
jsme s Ing. Hradskou ruku v ruce spolupracovali na poli odkanalizování města
Brna, byla stavba „ISPA 2000/CZ/16/
PE/02 Stoková síť města Brna“. Jak je
z názvu vidět, opět se jednalo o stavbu
hrazenou z dotací EU, která byla realizována sdružením firem a ŽS Brno realizovala stavby na ul. Tkalcovské, kdy
byla rekonstruována kmenová stoka
„D“, v délce 1 234 m na levém břehu
Svitavy v hloubce, kdy celý ražený profil (štít i klasická štola) byl pod hladinou
podzemní vody a pod železniční vlečkou, která v době stavby nesměla být
ani narušena, aby následně po dokončení stavby byla jejím uživatelem bez
náhrady zrušena (!). Součástí tohoto

Projektu byl dále také soubor dalších
staveb, realizovaných bezvýkopové,
u kterých byla Ing. Hradská přítomna.
Ať to byla část ul. Merhautovy, prováděná klasickou štolou, nebo výstavba
sekundárních kolektorů v historickém
jádru Brna (K18 - Zelný trh), vždy to
byla právě tato projektantka, která si
i v rozsáhlém auditoriu odborníků na
báňské stavby dovedla zjednat respekt
a v tomto typicky maskulinním prostředí
byla schopná prosadit  svůj názor, aniž
by se tím dotkla našeho ega. Zajímavostí snad ještě může být skutečnost,
že stavbu zahajovalo ŽS Brno a.s., ale
končilo ji už pod názvem OHL ŽS, a.s.
neboť do společnosti vstoupila španělská nadnárodní společnost OHL.
Spolupráce s Ing. Hradskou ale stále
nekončí. V současnosti se pracuje na
výstavbě RN Jeneweinova, která je
podmiňující investicí pro další rozsáhlý
soubor staveb v předpolí budoucího
Jižního centra a doufejme, že i odsunutého hlavního vlakového nádraží.
Zde Ing. Hradská vede projekční tým
fy Pöyry, a.s., zajišťující v projekční
subdodávce veškeré části dokumentace, týkající se otázek hydrotechniky.
I když stavba není deklarována jako
důlní dílo ve smyslu zákona, fakticky
se o ně jedná, neboť založení nádrže pomocí tzv. „milánských stěn“ jde
do třiceti metrů pod terén a stavba je
umístěna při soutoku Svratky se Svitavsko-svrateckým náhonem. Opět,
jako u OK Vlhké, byl v tomto případě
na VUT Brno realizován trojrozměrný
model, neboť ani při použití nejmodernějších výpočtových metod nelze průběh budoucího proudění namodelovat
matematicky. I zde, stejně jako v minulosti, mnohokrát doprovází výstavbu
RN klení zhotovitele, kdo takovou „šílenost, která se nedá postavit“ navrhl,
ale Ing.Hradská svou erudovaností mu
vždy dokáže vysvětlit, že to nejen postavit jde, ale i proč bylo přijato takové
či jiné technické řešení a po vychladnutí „horké hlavy“ musí uznat, že (jako
téměř vždy) měla a má pravdu.
Jelikož se právě v těchto dnech rozjíždí projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace
Brno“, kde Pöyry a potažmo Ing. Hradská
samozřejmě nemohou chybět, nelze než
doufat, že i tento projekt dopadne jako
vždy – tj. s ohromujícím úspěchem, k čemuž této nevšední ženě nelze než popřát
vše nejlepší.
Ing. Vladimír Král
OHL ŽS, a.s.
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5. - 8. 6. 2012 RSTT No-Dig 2012
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Červenec

2. – 4. 7. 2012 Trenchless Asia 2012
Singapore www.trenchlessasia.com

Akce pořádané v České republice /
Events Organised in the Czech Republic
14. - 16. 6. 2012 Kámen Hořice 2012

Srpen
18. - 22. 9. 2012
FOR ARCH, FOR THERM, FOR WASTE
17. - 19. 9. 2012
no dig luhačovice

Září

Říjen

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

Listopad

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

20. – 24. 11. 2012
AQUA – Therm Praha 2012

ISTT International No dig in Sydney

2013

1. - 4. 9. 2013
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ
Sydnea Convention and Exhibition Centre, STAVBY PRAHA 2013
Darling Harbour
- Clarion Congress Hotel
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ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.imos.cz

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

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
ČIPOS spol. s r.o.,
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz http://www.cipos.cz
ČKV PRAHA s.r.o.,
Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz http://www.ckvpraha.cz
DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz http://www.dorg.cz
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
GERODUR CZECH, s.r.o.,
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
E-mail: gerodur@gerodur.cz http://www.gerodur.cz
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KERAMO STEINZEUG s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz
KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz http://www.ko-ka.cz
KOLEKTORY PRAHA, a.s.,
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz http://www.kolektory.cz
LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
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
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METROSTAV a.s.,
Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz

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

MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz

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

http://www.michlovsky.cz

MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.cz
OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 660 02 BRNO - střed
E-mail: msodomka@ohlzs.cz, ohlzs@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz
Petr Maršálek, provádění staveb,
V Náměrkách 17, 547 01 NÁCHOD
E-mail: p.m.nachod@seznam.cz
http://www.marsaleknachod.cz
PŐYRY Environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.cz http://www.aquatis.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.,
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz http://www.pvs.cz
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.,
Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz
PRAŽSKÉ SILNIČNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, a.s.
Dubečská 3238, 100 00 PRAHA 10
Doručovací adresa: Šmahova 365/111,
627 00 BRNO – Slatina
E-mail: igor.fryč@psvs.cz, psvs@psvs.cz, http:// www.psvs.cz

REVAK, s. r.o.,
Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: revak@revak.eu http://www.revak.eu
Saint-Gobain pam cz s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169, 709 45 OSTRAVA
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz
STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrtice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz http://www.stavoreal.cz
SUBTERRA a.s., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
E-mail: info@subterra.cz http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.,
Průběžná 90, 100 00 P R A H A 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz http://www.vhs.cz
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz

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

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

Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz
Weisskopf Milan Ing.,
Černokostelecká, 2197/51,100 00 PRAHA 10
E-mail: weisskopf@enas.cz
Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz

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

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz

Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha,
Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
E-mail: geoprosper@volny.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

Horáček Ludvík Ing.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL

Kožený Petr s.r.o., firma KOŽENÝ,
Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO
E-mail: petr.kozeny@petrkozeny.cz , http://www.petrkozeny.cz
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

Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Kubálek Jiří Ing. CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: office@czstt.cz
Krčík Marián Dipl.Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

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

Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 Praha 5

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

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

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

Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
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Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Česká společnost pro bezvýkopové technologie
česká republika, a.s.

Moravská vodárenská, a.s.

Vás zve na

17. konferenci
o bezvýkopových
technologiích,
která se koná 17. až 19. září 2012
Hotel Fontána, Luhačovice

•

Platinový

Generální sponzoři:

OREA
Hotel Fontána ***

Zlatý

19. kongres
starostů měst a obcí ČR
(BRNO 2012)

Předseda CzSTT
se zúčastnil kongresu
Na valné hromadě CzSTT konané dne
17. 4. 2012 byl předsedou společnosti
zvolen Ing. Stanislav Lovecký. (viz
fotografie).
Prvním veřejným vystoupením ve funkci
předsedy CzSTT byla účast na celostátním kongresu starostů měst a obcí, kterou pořádalo MMR, prostřednictvím českého svazu měst a obcí, který se konal
dne 26. 4. 2012 v Brně v rámci STAVEBNÍHO VELETRHU.
Přítomní účastníci byli seznámeni s činností CzSTT, která se zejména zabývá
ochranou životního prostředí a snižováním emisí CO2 při opravách a výstavbě
inženýrských sítí.
Tímto CzSTT upozornilo na možnost úplné spolupráce se stavebními úřady při
povolování nových staveb.
Druhý zleva Ing. Stanislav Lovecký �

Toto číslo sponzoruje firma

