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ÚVODNÍK
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych na stránkách našeho časopisu představil firmu PORR, a.s. jako spolehlivého partnera a dodavatele bezvýkopových technologií na moravském a českém stavebním trhu. Protože pro čtenáře časopisu zřejmě
není obchodní značka PORR synonymem, pod kterým by
si ihned vybavili zavedeného dodavatele bezvýkopových
technologií, dovolím si krátké vysvětlení.
Počátkem roku
2012
ukončila
společnost
Eiffage Construction ČR, s.r.o.
(dříve
Tchas,
spol. s r.o a ještě dříve Ingstav
Brno, a.s.) vyhlášením konkurzního řízení svoji
činnost v České
republice. V tomto okamžiku doIng. Igor Fryč,
vedoucí provozní jednotky MORAVA Porr, a.s., šlo k velmi rychlé
odštěpný závod 7
a operativní dohodě mezi námi
resp. brněnskou pobočkou Eiffage a vedením odštěpného
závodu 7 firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby,
a.s. o plynulém přechodu do této společnosti. Transformace
proběhla hladce a nenásilně tak, že již koncem února a začátkem března byly zahájeny v dresu PSVS dvě nové stavby,
jejichž nosnou technologií bylo protlačování. Lze konstatovat,
že vzájemná symbióza byla pro obě strany prospěšná. Bývalí
pracovníci Eiffage mohli dál pokračovat ve své tradiční činnosti
a našli solidní zázemí v podobě seriózní a zavedené stavební
společnosti. Naopak firma PSVS výhodně rozšířila svoji činnost
o segment podzemního stavitelství, aniž by byla nucena vynaložit významnější prostředky.
Historie společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby
sahá do konce 50. let minulého století. Během doby se společnost z původní malé komunální firmy, později státního podniku,
přetransformovala v roce 1992 na akciovou společnost, jejímž
jediným vlastníkem se stala rakouská společnost TEERAG-ASDAC AG. Po změnách vlastnických poměrů v mateřské
společnosti se PSVS, a.s. staly součástí koncernu PORR AG.
Roční obrat společnosti PSVS, a.s. činil v posledních letech více
jak tři miliardy korun a počet zaměstnanců 650.
Dne 1. října 2012 došlo k zániku společnosti Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a.s. a to v důsledku fúze sloučením
s nástupnickou organizací PORR, a.s. Rakouská firma PORR
AG se sídlem ve Vídni, jejíž historie se začala psát již v roce
1869, je velkou nadnárodní společností, která je zastoupena
v 10 zemích Střední a Východní Evropy a 4 zemích Blízkého východu. Činnost firmy pokrývá nejširší spektrum stavební činnosti – pozemní stavby, dopravní stavby, ražby tunelů,
stavby mostů, stavby hydroelektráren, čistíren odpadních vod
a dalších nejrůznějších staveb
inženýrské infrastruktury.
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Při cestě z Brna do Vídně je možné za rakouskými hranicemi spatřit logo firmy nesčetněkrát, což jenom ilustruje dominantní postavení společnosti PORR v rakouském
stavebnictví.
Osobně bych chtěl využít tohoto prostoru, abych opakovaně
zdůraznil, že já i moji dlouholetí kolegové nejsme žádnými
firemními turisty či fluktuanty, což by se mohlo zdát na základě překotné změny názvů firem na našich vizitkách. Během necelých sedmi let u nás došlo ke změně názvu pětkrát,
byť jsme zaměstnavatele změnili pouze jednou a to ještě na
základě vynucených okolností. Chápu, že to může vést k jistému zmatení, ale ti kdo nás dobře znají, ví, že téměř 10 let
pevně sedíme na svých místech a snažíme se nabízet stále
stejně kvalitní služby a smysluplnou spolupráci. Bezvýkopové
technologie jsou stále „leitmotivem“ naší činnosti a chceme,
aby tomu tak bylo i nadále.
Před třemi lety se ve světě a pak i u nás konstatovalo, že přišla
krize. Všichni se podle toho začali chovat a od té doby nás
provází jenom chmurné prognózy typu, že hrubý domácí produkt klesne o katastrofálních 0,8 % a že meziroční pokles stavebnictví bude činit 7,2 %. Nechci brát na lehkou váhu makroekonomické údaje, ale v běžném ekonomickém životě firmy
nezkreslené výsledky hodně oscilují kolem pomyslné přímky
růstu nebo poklesu. Je to jak v životě, někdy se vám daří a jindy ne. Můžete procházet krizí v době konjunktury nebo naopak zaznamenat nebývalý růst v době všeobecné recese.
Co však nelze očekávat je to, že budete donekonečna stále
víc a víc prosperovat. Krize a neúspěchy zákonitě přicházely,
přicházejí a budou přicházet. Našim úkolem je jim nějak čelit,
nikoliv si zoufat, stávkovat nebo nadávat na nepřízeň osudu.
Jak si zajistit prosperitu pomocí bezvýkopových technologií
i v dalších letech Vám asi neporadím, ale kdysi mě zaujal jeden rozhovor, který dává jistý návod. Na sklonku svého života
spisovatel Arthur C. Clarke odpovídal na otázku: „Co by chtěl
vzkázat příštím generacím?“ Odpověděl čtyřmi krátkými větami: „Nepanikařit. Nevzdávat se. Nikdy se nevzdávat. Vůbec
nikdy se nevzdávat.“
Kvapem se blíží konec roku a tak bych chtěl na závěr popřát
všem členům CzSTT, kolegům, kamarádům a přátelům do
nového roku pevné zdraví a skvělé rodinné zázemí. Pracovní
úspěchy si nás, když jim trochu pomůžeme, najdou sami.
Porr a.s., odštěpný závod 7, Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
Provozní jednotka MORAVA, Šmahova 365/111,
627 00 Brno - Slatina

Porr, a.s. – odštěpný závod 7 realizuje:

Bezvýkopové technologie:
Ocelové protlaky
Protlaky železobetonového potrubí
Ražby nemechanizovaným štíty
Ražby za využití plně mechanizovaných razících strojů
Klasicky ražené štoly prováděné hornickým způsobem
Geotechnické stavby:
Výkop, pažení a roubení jam a šachet
Záporové a hnané pažení
Spouštěné studny
Vodohospodářské stavby:
Komplexní výstavba kanalizačních stok a přivaděčů
Komplexní realizace vodovodních řad a přivaděčů
Realizace čistíren odpadních vod
Realizace vodohospodářských objektů – retenční nádrže, úpravy
toků, protipovodňové hráze

Z ČINNOSTI ISTT / NEWS FROM I ST T

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT
Ve dnech 11. – 14. 11. 2012 se konala 30. konference ISTT v brazilském S�o Paulu. Program konference byl velmi dobře připraven a organizován ISTT ve
spolupráci s brazilskou národní společností ABRATT.
Časově náročný program byl projednáván na Board Meetingu dne 11. 11. 2012 za účasti vedení ISTT a předsedů národních společností v celkovém počtu 37 účastníků.
Konference byla zahájena 12. 11. 2012 projevem prezidenta ISTT p. Samuelem Ariaratnama a předsedy brazilské
národní společnosti ABRATT p. Paulem Deqechem.

Ve dvou konferenčních sálech byly přednášeny referáty na téma bezvýkopových
technologií. Součástí konference byla pořádána výstava
firem, které vyrábějí a dodávají technologické prostředky
a materiály pro realizaci staveb bezvýkopovými procesy.
Vzhledem k uzávěrce podkladů
pro náš NODIG 4/18 2012, bude
v NODIGu 1/19 2013, uveden
článek s podrobným popisem průběhu konference a výstavy.

ING. STANISLAV LOVECKÝ JE ČLENEM EXECUTIVE
SUBCOMMITEE ISTT (ESC ISTT)
Ing. Stanislav Drábek
Prakticky každý rok dochází k doplňovací volbě členů výkonného výboru mezinárodní společnosti ISTT,
který je spojovacím článkem mezi činností národních
společností a centrálou ISTT. Má 7 členů, z nichž 1 je
předsedou ESC, který minimálně každý měsíc předkládá různé předměty k činnosti národních společností a řeší náměty a připomínky ze strany národních
společností vůči centrále ISTT. Na letošní konferenci
v S�O PAULO proběhla volba jednoho nového člena.
Kandidáti na toto jedno místo byli celkem 4 a jedním
z nich byl Ing. Stanislav Lovecký z naší společnosti CzSTT. Napětí stoupalo a atmosféra v konferenčním salonku Hotelu Transamérica houstla, protože úspěch ve volbách je důležitým vítězstvím té národní společnosti, které
svého delegáta přihlásí. Přípustný lobing probíhá na velice seriózní úrovni a skupinky účastníků diskutují o šancích kandidátů. Každá národní společnost ISTT má jeden

hlas, dále má po jednom hlasu Prezident ISTT, výkonný ředitel ISTT, viceprezident ISTT a 6 členů ESC, kteří
zůstávají ve funkci. Letos to bylo dohromady 35 hlasů.
Volby probíhají tajně tak, že každý z výše uvedených volitelů dá pouze jeden hlas, křížkem na volebním lístku, ke
jménu vybraného kandidáta.
Letos bylo 33 volitelů, kterým se nepodařilo po prvním
kole zvolit nového člena ESC ISTT. Proč – to je snadná
odpověď. Ze čtyř kandidátů se totiž na prvním místě sešli
s počtem 19 hlasů dvě osoby.

TORYN YASIN – TSITT (Turecko)
STANISLAV LOVECKÝ – CzSTT (Česká republika)
Po krátké přestávce bylo připraveno druhé kolo voleb, kdy
všichni oprávněni volitelé už dávají hlas pouze jednomu
z kandidátů, kteří měli v prvním kole stejný počet hlasů.
Napětí a spotřeba kávy stoupají. Ale už je tady obálka,
kterou přináší výkonný ředitel John Hemphill a předává ji prezidentovi Samuelovi Ariaratnamovi, který čte výsledek.
Ano, je to pravda, novým členem
ESC ISTT se stává Ing. Stanislav
Lovecký. Přicházejí první blahopřání, včetně upřímné gratulace od
poraženého finalisty Yasin Toruna.
V S�o Paulu je to první vítězství CzSTT, fotografové krouží kolem nově
zvoleného výboru ESC aby i fotografie doplnily informace o průběhu voleb, které se rozlétají do celého světa.
Tak ještě jednou Ti Stanislave přeji mnoho úspěchu při vedení CzSTT
a při práci v ESC ISTT.
 Členové nově zvoleného ESC-ISTT
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CzSTT DOSÁHL OPĚT VYZNAMNÝCH OCENĚNÍ NA MEZINÁRODNÍM
NO-DIG KOLBIŠTI BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Tak jako každý rok tak i v průběhu letošní mezinárodní konference ISTT, která se konala v S�o Paulo, byly udělovány
ocenění NO DIG AWARD v jednotlivých kategoriích. Vyhlášení vítězů bylo uskutečněno v rámci Gala Dinner, který se
konal dne 13. 11. 2012 v krásném prostředí, ve Ville Bisutti.
Náš dlouholetý člen a bývalý předseda pan Ing. Stanislav Drábek obdržel z rukou prezidenta ISTT pana
Samuela Ariaratnama a výkonného ředitele ISTT Johna Hemphila ocenění, Lifetime Service Award „za
svoji 25 letou odbornou činnost pro CzSTT a ISTT.
Při předávání této významné ceny byla činnost Ing. Stanislava Drábka vysoce hodnocena v projevu prezidenta
ISTT pana Samuela Ariaratnama. Po udělení ocenění za
velikého potlesku gratulovali oceněnému všichni předsedové národních společností a členové kolegia ISTT.
Prezident ISTT Samuel Ariaratnam, Ing Stanislav Drábek 
a výkonný ředitel John Hemphil

Druhým oceněným byla paní Ing. Veronika Onderková,
která získala za svoji práci "Modelování technologie Pipe
Roofing pro sanaci tunelů Jablunkov", první místo v naší
národní soutěži studentských prací NO DIG Award CzSTT.
Tato práce byla přihlášena do soutěže NO DIG Award
ISTT
získala cenu ISTT „Student Paper Award“.
Pani Ing. Veronika Onderková převzala tuto cenu z rukou prezidenta ISTT p. Samuela Ariaratnama a výkonného ředitele ISTT
Johna Hemphilla.
Práce byla oběma nejvýznamnějšími pracovníky ISTT vysoce oceněna a paní Ing. Veronika Onderková sklidila potlesk všech přítomných.
 Prezident ISTT Samuel Ariaratnam, Ing. Vernika
Onderková, výkonný ředitel ISTT John Hemphill

Slavnostního vyhlášení a předávání cen ISTT se na
naše pozvání zúčastnil generální konsul ČR se sídlem
v S�o Paulu pan Mgr. Pavel Procházka s manželkou.
Zejména ho potěšil úspěch Ing. Onderkové v soutěži NO-DIG
AWARD, ve které získala první místo za nejlepší studentský
diplomový projekt. Také se rád seznámil, s dalším členem
naší delegace CzSTT – Ing. Tomášem Krzákem, který se
svojí firmou M.T. a.s. Mostkovice úspěšně podniká přímo
v Sao Paulo na stavbě nové kanalizace. Před pořádáním MS
ve fotbale 2014 a letní olympiádou 2016 je v Brazílii veliký
stavební „boom“, na který reagují stavbaři z celého světa.
Předseda CzSTT Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Stanislav Drábek,

Generální konsul ČR Mgr. Pavel Procházka s manželkou,
Ing. Veronika Onderková
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17. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH
Ing. Marek Helcelet
BVK, a.s.
Po dvou ročnících konference o BT, odehrávajících se v Čechách, zavítali tentokrát účastníci do lázeňského města Luhačovice a kromě toho, že si mohli vyslechnout desítky hodnotných přednášek, měli i možnost zlepšit stav svých horních
cest dýchacích. Vzhledem k vyhlášené prohibici se konec
konců pramen Dr. Šťastného či Aloiska mohly jevit jako plnohodnotná náhrada za vícestupňové destiláty a posluchači
si tak mohli vychutnat referáty s jasnou myslí a v mimořádně
velkém zastoupení.
Konference byla slavnostně zahájena za účasti starosty Luhačovic Dr.Hubáčka, nového předsedy CzSTT Ing.Loveckého
a zástupců sponzorů ze společností VEOLIA VODA ČR, a.s.,
VEOLIA VODA Moravská vodárenská, a.s., HOBAS CZ, spol.
s r.o. a Michlovský-protlaky, a.s. Zejména účast pana starosty
byla velice cenná, jelikož jako kandidát do senátu ČR musel
šetřit každou minutou, ale jak jsme ho měli možnost poznat
na jednání v předvečer konference, bohudíky za p.Okamuru,
protože Dr.Hubáčka by byla věčná škoda v Praze „utopit“. Je
to velice vzdělaný a vtipný člověk s darem zaujmout posluchače a jako starosta může být i nadále pro krásné lázeňské
město podstatně větším přínosem, než kdyby působil v šedivé a nevýrazné zákonodárné instituci odkládaných a vysloužilých politiků.
Jako každý rok byla konference rozdělena do tří ucelených
bloků, které byly řízeny členy předsednictva CzSTT. Již první
přednáška trojice Kunc, Franczyk, Helcelet na téma kvality
díla, prováděného pomocí BT s ohledem na životnost dávala
tušit, že by se účastníci mohli zapojit do bouřlivých diskusí,
což se potvrdilo zejména v odpoledním bloku, řízeném Ing.
Mikoláškem, kdy silné emoce vzbudila přednáška Ing.Cíglera
ml. o kontrole a zkoušení kvality sanačních rukávců, stejně
jako o ovlivnění kvality a životnosti vodovodních sítí prováděných pomocí BT v závislosti na volbě materiálu trub po
příspěvku Ing.Barborika. Velice zajímavé byly, také jako každoročně, přednášky ze staveb, které byly na pořadu druhý
den dopoledne, kdy díky ideálnímu konferenčnímu dni (tj. silně pršelo a byla zima) byl sál plný až do poslední přednášky.

Za připomenutí stojí vystoupení Ing. Sodomky o výstavbách
vodovodů v Nitře a Brně ve složitých geologických i prostorových podmínkách, Ing.Demjana o stavbě na výtlačného kanalizačního řadu na letišti v Holíči a jako zlatý hřeb na závěr
Ing.Fryče s příběhy z výstavby tranzitního plynovodu Gazela
v hraničních horách s Německem.
S ohledem na již zmíněné znemožnění požívání silnějších
lihových nápojů během etanolové prohibice zachovávali si
účastníci diskusního večera více či méně čistou hlavu a snad
i proto nedošlo k inzultacím kontroverznějších přednášejících.
K poslechu a dobré náladě přispívala, kromě občerstvení,
také cimbálová muzika a protože v prostorách hotelu Fontána
je k dispozici více relaxačních prostorů, přelévala se část diskutujících sem a tam až do časných ranních hodin.
Jak zcela jistě všichni členové CzSTT zaznamenali, v r.2012
došlo k výměně předsedy společnosti, takže poprvé se
s účastníky konference z této pozice rozloučil Ing.Stanislav
Lovecký, který také informoval členy o tom, že práce a zásluhy bývalého předsedy Ing.Stanislava Drábka budou na listopadové mezinárodní konferenci v Sao Paulu oceněny nejvyšším vyznamenáním. Naneštěstí rehabilitace sportovního
zranění Ing.Drábkovi znemožnila účast na 17. konferenci a tím
se zmenšil počet lidí, kteří na svém kontě mají stoprocentní
účast na všech národních (i jedné mezinárodní) konferencích
na území ČR. A jelikož Lázně Luhačovice léčí
jiné zdravotní problémy, musel Ing.Drábek vzít
zavděk lázněmi, věnujícími se pohybovému
aparátu.
Příští rok se pravděpodobně konference přesune do krajského města Západočeského
kraje, tedy do Plzně a tak se po krajích vína
(Mělník) a slivovice (Luhačovice) dostane i na
další národní nápoj, čímž samozřejmě není
řečeno, že se místa konferencí vybírají podle
tohoto klíče, ale v Plzni probíhá velice zajímavý projekt výstavby kanalizace, kde je značná část realizována pomocí bezvýkopových
technologií, takže nezbývá než se těšit na
spoustu nových informací z této, ale pochopitelně i jiných, stavby.
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KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ A VODOTEČÍ PŘI
VÝSTAVBĚ TRANZITNÍHO PLYNOVODU
Ing. Igor Fryč
PORR, a.s.

1. Projekt Gazela, VTL plynovod
DN 1400 hranice SRN/ČR - Hora
sv. Kateřiny - Rozvadov
Projektem Gazela se rozumí výstavba
VVTL plynovodu vedoucího přes Českou republiku od severočeské hraniční
předávací stanice Brandov do Rozvadova poblíž bavorského Waidhausu,
kde se napojuje na další hraniční předávací stanice. Stavba přímo navazuje
na plynovod OPAL, který je napojen
na mezinárodní plynovod Nord Stream vedoucí po dně Baltského moře.
Plynovod má umožňovat obousměrný
provoz a jeho předpokládaná přepravní
kapacita činí 33 miliard m³/rok. Plynovod má po celé délce jednotný profil
DN 1400 mm a jeho provozní tlak bude
činit 7,3 MPa (cca 73 atmosfér). Dokončením plynovodu dojde ke zvýšení
spolehlivosti a bezpečnosti dodávek
zemního plynu pro Česko a další středoevropské země pomocí diverzifikace
tras, kudy důležitá surovina „protéká“.
Celková délka plynovodu činí 166 km
a jeho trasa vede vesměs v souběhu
s již vybudovanými plynovody s vyjímkou úseku Chomutov-Mladotice. Gazela tak doplní stávající síť vysokotlakých
plynovodů na území ČR v celkové délce 2460 km. Stavba plynovodu je rozčleněna na tři části, pracovně označované jako LOT1B (severní část), LOT2
(střední) a LOT3 (jižní část).

tlaků, kdy 21 z nich bylo křížení silničních komunikací, dva podchody byly
navrženy pod železnicemi a 2 protlaky
měly křížit vodoteče. Vzhledem k danému termínu realizace (březen-říjen
2012) se jednalo o vskutku náročnou
realizaci, zvlášť když vezmeme v potaz
skutečnost, že jednotlivá místa křížení byla roztroušena po více jak 50 km
dlouhé trase plynovodu často s obtížnou přístupností.
Přípravě stavby předcházelo zpracování komplexní nabídky, kdy bylo nutné
pečlivě a důkladně prostudovat velmi
rozsáhlou dokumentaci, ve které bylo
potřeba vyhledat jednotlivé křížení resp.
protlaky, tyto pak přesně lokalizovat
a přiřadit k nim relevantní údaje z velmi
obsáhlé zprávy o inženýrsko-geologickém průzkumu. Zadávací projekt řešil
jednotlivá křížení pouze obecně pomocí vzorových univerzálních výkresů.
Pouze některá komplikovanější křížení
měla svůj vlastní podélný profil a situaci. A tak i stanovení hloubek startovacích a koncových šachet a výšky nadloží pro každý z protlaků bylo mravenčí
prací. Pro každé křížení byla zpracována samostatná cena s přesnou definicí,
co je a není součástí dodávky. Toto vše
bylo nutné udělat, protože po odsouhlasení předmětu a ceny prací již nebyl
čas na jakákoliv otálení a bylo nezbytné
ihned zahájit stavební práce.

2. Část LOT1B - příprava
Společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. (od 1.10.2012
PORR, a.s.) se stala dodavatelem
všech křížení resp. protlaků na severním úseku stavby označovaném jako
LOT1B, jejímž generálním dodavatelem
bylo konsorcium složené z ruské společnosti Strojtransgas a české firmy
Plynostav – regulace plynu a.s.
Požadovaný rozsah dodávky obsahoval realizaci 18 ks protlaků DN 1600 mm
o délce 272 bm a 7 ks protlaků profilu
DN 1800 mm o délce 226 bm. Celkově
se tak jednalo o necelých 500 bm pro-
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Obr. 1 Protlačeno

3. Realizace prací
3.1 Protlaky DN 1600 mm
I přes to, že se jednalo vesměs o velmi krátké protlaky (dl. 12 – 20 bm), byl
k jejich realizaci v čele protlaku použit
nemechanizovaný štít DN 2000 mm.
K nasazení štítu v čele protlaku nás
vedl zejména striktní požadavek na
směrovou a výškovou přesnost, která
byla nutná k úspěšnému nasunutí sekce plynovodního potrubí DN 1400 mm
do protlaku (tato činnost byla realizována již objednatelem). Nejednalo se
ani tak o maximálně přesné dodržení
výškových kót, ale o to, že protlak musel být absolutně rovný bez jakýchkoliv
výškových nebo směrových lomů.
Na stavbě byly používány žb. trouby
TZT (výrobce Prefa Brno, a.s.), které dodával objednatel. Protože vnější
průměr těchto trub činil 2040 mm, bylo
potřeba s jejich výrobcem dohodnout
kosmetickou úpravu spočívající v zúžení části trouby na vnější profil DN
1960 mm (tj. 4 cm na každou stranu)
tak, aby zapadla do ochranného pláště
nemechanizovaného štítu. Tato úprava
se týkala pouze „první“ trouby v protlaku umístěné bezprostředně za štítem.
Ostatní protláčecí trouby už nebyly
upravovány i přesto, že jejich vnější průměr byl o 4 cm větší jak plášť razícího
štítu. Zvýšené povrchové tření a odpor
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zeminy při protlačování zde nehrál zásadní roli s ohledem k malé délce protlaku. Naopak byla v tomto případě zcela eliminována tvorba poklesové kotliny
a následné dosedání nadloží.
Protlačování probíhalo standardně bez
výraznějších potíží. Za pozornost stojí realizace 3 ks protlaků v Krušných
horách v oblasti poblíž obcí Brandov
a Hora svaté Kateřiny, kde se potvrdil
předpokládaný výskyt skalních hornin
odpovídajících třídě těžitelnosti 6 a tudíž
s velmi obtížnou rozpojitelností. Časově
nebylo možné projednat trhací práce
malého rozsahu a horniny se musely
zdlouhavě a namáhavě ručně rozpojovat. Jako obtížné se ukázalo v těchto
podmínkách přesné směrové vedení.
Při odebírání materiálu na čelbě vznikaly nadvýlomy podle rozpukanosti a odlučnosti jednotlivých skalních vrstev.
Protlaky pak měly tendenci uhýbat ze
směru do míst s vytvořeným nadvýlomem. Navíc měly tyto protlaky relativně
velké spády (v rozmezí 5-8 %), což provádění prací ještě více komplikovalo.
K nepříjemnému překvapení došlo
v okamžiku, kdy se postupně vyskladňovala realizační dokumentace stavby a v případě protlaku pod železnicí
v úseku mezi Sedčicemi a Žabokliky se
vlivem konfigurace terénu objevil požadovaný spád protlaku 23 %! Při letmém
pohledu na výkres měl člověk dojem, že
se jedná spíš než o protlak, o silo pro
start rakety středního doletu. Počal se
řešit problém, jak jej vůbec zrealizovat.
Snížení požadovaného spádu by pro
stavbu navazujícího plynovodu zna-

Obr. 3 Přesun protláčecí stanice - trubec (truboukladač) v akci

menalo buď nepřiměřené zahloubení
(cca 9 m) nebo nutnost použít atypické
tvarovky tzv. „hot bend“, jejichž výroba
je nejenom nákladná, ale i časově náročná. Po projednání všech možných
variant jsme se rozhodli pro řešení pomocí úpadního protlačování, kdy by se
odtěžování vytěžené rubaniny z protlaku provádělo pomocí mechanického vrátku. Na tento postup musel být
dodatečně zpracován a odsouhlasen
technologický postup. Výhodou tohoto
řešení oproti dovrchnímu protlačování
bylo jednak snížení tlačných sil a jednak

Obr. 2 Pohled do startovací šachty, geologoe je patrná z valounků po boku tlačné stanice

větší bezpečnost vodorovných přesunů
v protlaku. Nakonec se projektantům
na poslední chvíli podařilo upravit definitivní trasu plynovodu a díky příznivější
konfiguraci terénu v daném místě, bylo
možné spád protlaku snížit na již přijatelnějších 12 %. Protlak byl v této podobě
úspěšně proveden bez jakýchkoliv vážnějších komplikací. To se neudálo samo
o sobě, ale byla to zásluha řemeslné
dovednosti a technické důmyslnosti dělníků a techniků firmy PORR.
3.2 Protlaky DN 1800 mm
Pro realizaci protlaků vnitřního profilu
DN 1800 mm bylo nutné přizpůsobit
jeden ze stávajících razících štítů DN
2000 mm. Úprava spočívala v dodatečném „opláštění štítu“. K tomuto účelu
byla použita ocelová trouby vnějšího
profilu DN 2200 mm a tloušťky stěny
14 mm. Štít byl uvnitř trouby vystředěn
a trouba byla upravena tak, aby kopírovala rozměry štítu. Pro zajištění rovnoměrného roznášení tlaků obvodových
pístnic štítu na žb. potrubí, bylo nutné
vyrobit speciální ocelové roznášecí prstence. Rekonstrukce a repase razícího
štítu se nadmíru povedla, ale byla bohužel provedena v okamžiku, kdy se
počítalo s použitím německých protlačovacích trubek, jejichž vnější profil činil DA 2160 mm. Tomu odpovídal
i upravený rozměr štítu 2200 mm. Jenže za krátkou dobu se situace změnila, protože objednatel, jenž si potrubí
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Obr. 4 Osazování tlačné stanice v šachtě

sám zajišťoval, rozhodl, že na stavbě
části LOT1B budou použity tuzemské
žb. trouby od výrobce Prefa Brno, a.s.
Jejich vnější průměr činil 2240 mm.
Rázem zde nastala potíž. Bylo nutné
tlačit větší potrubí, než byl průměr štítu. V odstavci 3.1 byl popsán analogický problém, jenž provázel i protlaky
profilu DN 1600 mm, ale který nebylo
potřeba nějak zásadně řešit. U delších
protlaků profilu DN 1800 mm to již tak
snadné nebylo. Z důvodu většího odporu se nepodařilo jeden z protlaků
dotlačit (viz. odstavec 3.4. tohoto článku) a bylo nutné hledat řešení co dál,
protože vzápětí měla být započata
realizace 50 metrového protlaku pod
nově budovanou rychlostní komunikací R7 a nebylo možné připustit stav,
kdy by protlak „zkolaboval“ pod nově
vybudovanou komunikací. Zde nebyl
čas na hrdinství.
Díky rychlému a operativnímu jednání
se zástupci firmy Prefa Brno, závod
Strážnice se nakonec podařilo dohodnout, že vnější obvod trub resp.
tloušťka potrubí bude technologickou
úpravou ve výrobě zúžena o 2 cm, aby
se dosáhlo potřebného vnějšího průměru. Dále byly žb. trouby opatřeny
injektážními otvory pro provádění bentonitové kluzné injektáže. Pro pojištění
výsledku bylo ještě rozhodnuto o nasazení silnější tlačné stanice za cenu
zvětšení rozměrů startovací šachty.
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Po provedení výše uvedených opatření
pak protlačování probíhalo hladce a dle
předpokladů. Zde je potřeba vyslovit
poděkování dodavateli železobetonových chrániček za dobrou a konstruktivní spolupráci s maximálním účinkem.
3.3 Atypický podchod rychlostní
komunikace a železnice – nasazení
nemechanizovaného razícího štítu
DN 2560 mm
Základní projekt počítal v místě křížení
plynovodu s rychlostní komunikací I/13
Most-Chomutov a železnicí směr Kyjice – Jirkov s provedením dvou protlaků
profilu DN 1800 mm o délkách 38 bm
a 88 bm. Vzhledem k souběhu železnice se silniční komunikací byly protlaky
umístěny v těsné blízkosti. Při zpracování realizační dokumentace se zjistilo,
že není reálný přístup na místo spočívající mezi vysokým tělesem železničního náspu a rychlostní komunikací
tzv. Podkrušnohorskou magistrálou.
Proto bylo křížení nově navrženo jako
jeden protlak o celkové délce 164 bm.
Tato délka však byla již nad síly běžného protlačování a bylo nutné hledat
alternativní možnosti realizace tohoto
křížení.
Pro návrh reálného a cenově přijatelného řešení jsme zalovili do dob lesku
a slávy technologie štítování a navrhli
provedení štoly pomocí nemechanizovaného razícího štítu DN 2560 mm.
Aby se naplnily požadované parametry
pro řešení podchodů v rámci výstavby plynovodu – tedy naprostá směrová a výšková přesnost a vodotěsnost,
bylo navrženo, že se do štítované štoly

zatáhne potrubí profilu DN 1800 mm
a prostor mezi potrubím a žb. ostěním
štoly (mezikruží) se vyplní popílkocementovou směsí. Při výběru trubního
materiálu, který měl tvořit vlastní těleso
chráničky, jsme se nakonec přiklonili ke
sklolaminátu, jehož výhodou je snadná
manipulace ve štole, relativně vysoká tuhost a vnitřní hladkost povrchu.
Poslední vlastnost byla nejdůležitější
s ohledem na zatahování dlouhé sekce
plynovodního potrubí do chráničky.
Po dvou výrobních výborech bylo výše
popsané řešení odsouhlaseno investorem, projektantem a generálním dodavatelem a byla zahájena intenzivní příprava na jeho realizaci. Zpracováním
realizační dokumentace byl pověřen
léty prověřený a ve svém oboru nedostižný statik ing. Pavel Klásek. Přípravné a projekční práce byly ukončeny
začátkem června. V časovém předstihu byla připravena startovací šachta
o výkopových půdorysných rozměrech
4,5 x 5,5 m. Hloubka šachty musela být
těsně před zahájením prací změněna,
protože správce komunikace dodatečně požadoval minimální krytí, pod
nejnižším místem silničního příkopu,
v hodnotě 1,5 m. To vedlo k dodatečnému prohloubení startovací šachty
o 0,5 m, což byla technicky a finančně
zanedbatelná záležitost. Podstatné
bylo, že díky tomuto požadavku musel
být upraven i spád štoly o necelé 2 %,
což při délce 164 bm znamenalo celkové zahloubení koncové šachty o 3 m
(tj. z předpokládaných 6 m na metrů
devět). To už byl citelný a finančně náročnější dopad, nejenom kvůli výkopu
a pažení koncové šachty, ale zejména pro další navazující zemní práce
na pokládce plynovodu. Byrokratický
výklad předpisů tak zbytečně stavbu
komplikoval. Pokud by byla odsouhlasena původní výšková trasa tj. vnější líc
žb. chráničky cca 1,2 m pod niveletou
silničního příkopu, stavělo by se podle
původního zadání. Při striktním uplatnění zásady, že konstrukce podchodu
musí být minimálně 1,5 m pod tělesem
komunikace, však musel být projekt
změněn. Osobní názor autora článku je
ten, že je úplně jedno, jestli je rub chráničky 1 m nebo 1,5 pod silničním rygolem. To nemůže mít na nic vliv, zvlášť
když po celé délce plynovodu bylo stanoveno minimální krytí plynovodního
potrubí pod terénem na hodnotu 1,4 m.
Pochopitelně nic takového by se nedalo tvrdit, kdyby se jednalo o požadavek
na minimální krytí pod konstrukční vrstvou komunikace.
Dne 1.6.2012 bylo započato s ražbou nemechanizovaným štítem DN
2560 mm. Úvodní zajímavostí byl vý-
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v podobě tvorby poklesové kotliny nad
osou ražby nebo porušení svahů drážního tělesa.
Během měsíce října proběhlo zatažení
svařeného vysokotlakého plynovodního potrubí DN 1400 mm do vlastního
tělesa sklolaminátové chráničky DN
1800 mm. Ačkoliv se jednalo o jednu
z nejobtížnějších fází výstavby celého plynovodu, práce proběhly velmi
hladce a rychle. Nedošlo k žádnému
poškození sklolaminátového potrubí
a konečný výsledek našeho snažení
zhodnotily všechny strany zúčastněné
na výstavbě jako velmi dobrý.

Obr. 5 Pohled do razícího štítu DN 2560 mm

skyt vrstev hnědého uhlí v trase štoly
a to v plném profilu. Ražbu skrz vrstvy
uhlí nikdo z našeho kolektivu nezažil.
Co je samozřejmostí pro horníky sokolovských, mosteckých nebo ostravsko-karvinských dolů, bylo pro nás premiérou. Vrstvy uhlí byly celkem dobře
rozpojitelné, horší to bylo s přítomností
podzemních vod. Přítoky sice nebyly
nijak dramatické a neovlivňovaly stabilitu čelby, nicméně bylo nezbytné
čerpané podzemní vody převádět přes
dosazovací nádrže s nornými stěnami.
Podzemní vody byly vlivem přítomného
uhlí „mastné“ a mohlo dojít k nežádoucímu znečištění retenční nádrže, která
se nacházela v bezprostřední blízkosti
stavby, a do které byly zaústěny od-

Obr.6 Vyražená štola délky 164 bm

vodňovací příkopy silniční komunikace.
Právě do těchto příkopů byly čerpané
vody zaústěny.
Geologická skladba v trase štoly byla
velmi pestrá. Po prvních padesáti metrech ražby byly vrstvy hnědého uhlí vystřídány jílovitými vrstvami a v závěrečných třiceti metrech se v trase vyskytovaly štěrkopísčité vrstvy s valouny,
resp. balvany s odhadovanou váhou
70 až 120 kg. I přes tuto různorodost
se podařilo štolu vyrazit v plánovaném
termínu a razící štít byl vytažen z koncové šachty dne 30.7.2012. Vyražení
podchodu trvalo přesně 2 měsíce, tzn.
průměrný měsíční postupu činil cca
80 bm. V průběhu prací nebyly registrovány žádné vedlejší následky ražby

3.4 Křížení vodotečí
Samostatnou kapitolou projektu bylo
křížení řek a potoků. Převážná část
byla řešena klasickým překopem. Pouze u větších vodotečí bylo navrženo
protlačování železobetonových chrániček. Potud by vše bylo zcela v pořádku. Kámen úrazu však byla skutečnost,
že tzv. basic design vůbec nerozlišoval
technologickou odlišnost provádění
protlaku pod běžnou komunikací nebo
pod řekou, jakou je například Ohře.
Vše bylo řešeno unifikovanými typovými výkresy. To ve svém důsledku vedlo k tomu, že při zpracování cenových
nabídek nebyla tato, pro zasvěcené,
fatální odlišnost dostatečně zohledněna. Vzniklou chybu nelze zjednodušeně považovat za technickou nedostatečnost, protože v celkovém kontextu
celé zakázky činily protlaky pouze několik promilí z celkové ceny projektu,
a tudíž jim nebyla věnována patřičná
pozornost. Jiná situace však nastala
v okamžiku, kdy mělo dojít na vlastní
realizaci.
Na severní části plynovodu Gazela byly
navrženy jako protlačované tři podchody. Pod řekami Ohře a Liboc a pak pod
tzv. Krušnohorským přivaděčem. Dodatečně k nim přibyl podchod potoka
Hačka, který byl našim posledním bezvýkopovým počinem na této rozsáhlé
stavbě. Specifikem protlaku pod Krušnohorským přivaděčem (DN 1800 mm,
délka 36 bm) byla konfigurace terénu.
Bylo potřeba vybudovat hlubokou startovací a koncovou šachtu (cca hl. 8 m)
s nutným masivním pažením a roubením, protože IG průzkum avizoval
výskyt nestabilních jílopísčitých vrstev.
V prvopočátku jsme uvažovali s jednoduchým zatrubněním přivaděče po dobu
ražby pod přivaděčem. K tomu účelu
bylo již na stavbě nachystáno ocelové
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potrubí profilu DN 1400 mm a jílovitá zemina pro menší zemní hrázky. Ale i toto
krátkodobé a realizačně banální opatření
bylo správcem toku rezolutně zamítnuto.
Geologické podmínky na čelbě protlaku
se však těsně před křížením přivaděče
výrazně zlepšily (výskyt jílovitých velmi
málo propustných zemin) a proto jsme
nakonec přistoupili k pokračování prací
bez realizace zvláštních doprovodných
opatření. Tomuto rozhodnutí napomohl
i fakt, že koryto přivaděče tvořily betonové prefabrikáty a nebezpečí průniku povrchových vod do čelby bylo velmi nízké.
Protlak pod korytem přivaděče se podařilo provést rychle bez komplikací, ale
nepodařilo se jej dotlačit úplně. Došlo
k velkému nárůstu tlačných sil způsobených enormním třením na plášti potrubí. Důvody byly popsány v odstavci 3.2
tohoto článku. Protlak se úplně zastavil
necelých 6 m před cílovou šachtou a ta
musela být dodatečně rozšířena. Bylo
nutné zasáhnout do tělesa zemní hráze
Krušnohorského přivaděče a na vyžádání správce toku byla za tímto účelem
zřízena štětová stěna. Ta pak musela
být ponechána v tělese hráze a štětovnice Larsen byly odepsány.
Protlak pod říčkou Liboc v délce 28 m
byl s úspěchem dokončen koncem října a při jeho realizaci nenastala žádná
zaznamenání hodná situace. To lze nazvat jako ideální stav, i když je tak tento
příspěvek ochuzen o nějaký další pohnutý příběh z výstavby.
3.5 Podchod pod Ohří
Svébytným příběhem byl vývoj kolem
plánovaného podchodu pod řekou Ohře.
Tento podchod byl bezesporu technicky
nejnáročnějším na celé trase plynovodu
Gazela. Od počátku jsme upozorňovali
investora, projektanta a generálního dodavatele, že je nemyslitelné provést protlak klasickým protlačováním s otevřenou čelbou. Krytí protlaku pod dnem řeky
činilo dle projektu pouhých 1,5 m a riziko
průniku říční vody do čela protlaku bylo
pravděpodobnosti blížící se jistotě. Autor článku rekognoskoval místo stavby
osobně v rybářských neoprenových
kalhotách a výšku hladiny v nejhlubších
místech řeky odhadl na 2,5 m. Řeka Ohře
je v těchto místech vyhlášeným pstruhovým revírem s výskytem trofejních ryb,
ale očekávaný úlovek podobného typu
se v den prohlídky budoucího staveniště
nekonal. Bohužel stejně tak to dopadlo
s realizací vlastního protlaku.
Pro realizaci protlaku jsme navrhli nasa-

zení razícího mikrotunelovacího stroje
Herrenknecht AVN 1600TB se sadou
nástavců pro vnější profil OD2180 mm,
kterým by se provedl protlak žb. trub DN
1800 mm. S německou stranou jsme
intenzivně pracovali na ucelené a komplexní nabídce včetně všech náležitostí
pro rychlé uzavření nájemní smlouvy.
Byly podrobně řešeny všechny možné
technické detaily počínaje zajištěním
odpovídajících elektrocentrál až po dodávku konkrétních bentonitových směsí
pro systém výplachu.
Od začátku však byla velkým problémem cena prací. Důvod byl popsán
v úvodním odstavci této kapitoly. Zkrátka na úspěšné řešení tohoto podchodu
chyběly peníze a to řádově. Pokud se
vezme v úvahu, že délka protlaku činila
pouze 56 bm, tak je jasné, že nasazení
stroje, jehož cena činí cca 48 mil.Kč, se
zákonitě promítne do jednotkové ceny
za bm protlaku. Když se k tomu připočítaly náklady na výkop a pažení šachet hloubky cca 9 m (ty byly mimo jiné
v projektu navrženy jako částečně svahované!) a náklady na zajištění provozu
dieselagregátů (přípojka el. energie samozřejmě nebyla k dispozici), celková
cena se stávala astronomickou. Nicméně v daný okamžik neměl nikdo po ruce
jiné levnější řešení a čekalo se již jen na
závaznou objednávku prací.
V této vypjaté době nastal pozoruhodný
okamžik, kdy se z ničeho nic zjevil majitel jisté jihočeské společnosti a konstatoval, že nic není problém a že takový
protlak hravě zrealizuje během několika
týdnů. Tato firma nikdy nebyla a není
členem CzSTT, ale i tak nebudu z etických důvodů uvádět její název. Pikantní
bylo, že několik týdnů předem se stejný člověk u naší firmy ucházel o subdodávku. Ale když jsem mu vysvětlil,
o jaký druh prací jde a jaké protlaky na
stavbě provádíme, sám přiznal, že nikdy
nic takového předtím nedělal. Připouštím, že zdravé sebevědomí je jedním ze
základů úspěšného podnikání, ale nesmí hraničit s diletantstvím a hloupostí,
zvlášť když se jedná o elementární zásady bezpečnosti práce.
Výsledek byl nakonec takový, že se dotyčné firmě vůbec nepodařila vykopat
startovací šachta a k vlastnímu protlačování tak nakonec naštěstí nedošlo. Protože však došlo ke kritickému ohrožení
časového harmonogramu výstavby,
musel být podchod řeky řešen, i přes
počáteční odpor správce toku, překopem jako při výstavbě klasické shybky.

Na závěr
NO DIG 18 / 4

10

Průběh výstavby byl strhující, plný
zvratů a neočekávaných překážek.

Obr. 7 Hotovo - zatažené plynovodní
potrubí DN 1400 mm v protlaku

Času nebylo nazbyt a řada problémů
se řešila operativně na místě třeba i jenom ústní dohodou. Nebyl prostor na
mnohahodinová jednání, sáhodlouhé
projednávání změn projektu, vypracovávání nekonečného postu změnových
listů nebo úprav technologických postupů. Stres střídalo chvilkové uspokojení z dobře vykonané práce a naopak.
S jistotou lze konstatovat, že se jednalo
o nesporně interesantní akci, na které
nemá člověk možnost se podílet každý
den. Spektrum úskalí a problémů při
realizaci bylo tak široké, jak si je jenom
možné představit.
V době ukončení naší mise na této
stavbě můžeme jenom popřát ostatním dodavatelům plynovodu Gazela,
aby celé dílo zdárně a včas dokončili
tak, aby počátkem nastávajícího roku
mohla německá kancléřka s ruským
prezidentem slavnostně otočit kohoutkem a ruský plyn téci z Německa do
Německa přes naši Českou republiku.
Ustáleným zvykem autora je poděkování kolegům a kamarádům, se kterými
mohl na této stavbě spolupracovat. Jde
o pana Pavla Karáska, Davida Rašku
a Pavla Žabenského, jimž patří hlavní
uznání za obětavé a erudované vedení
stavby v duchu té nejlepší ingstavácké tradice. V neposlední řadě pak poděkování všem našim mistrům, předákům a dělníkům za železnou pracovní
morálku a fortelnou tunelářskou práci
plnou umu a improvizace.
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BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE, STAV VEDENÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ NAŠICH MĚST A OBCÍ A JEJICH UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Zvolené téma v prvé řadě evokuje úvahu, zda je možné vyslovit spokojenost se stavem síťových
odvětví resortně obsluhovaných a navzájem prakticky nespolupracujících a stále častěji a výrazněji
v praxi předvádějících zranitelnost svých systémů a zařízení hromadné technické obsluhy
urbanizovaného území, vyplývající z jejich neadekvátního, silně rizikového technického stavu.
Úvod
Hrozba dalšího celkového zhoršování
situace pak vyplývá z absence ucelené
koncepce, jak tento nepříznivý vývoj zastavit a následně mít reálně podloženou
naději, že udržitelný rozvoj urbanizovaného území je skutečně a prokazatelně
garantován prostřednictvím spolehlivé,
kvalitní technické obsluhy inženýrskými sitěmi/IS. Za této situace se pak náš
obor bezvýkopových technologií/BT
dostává do šance se konečně prosadit jako významný technický obor. Tato
šance se nemusí opakovat, a proto je
třeba ji brát opravdu vážně a zejména
nositelé-BT by se neměli uspokojovat
jen s jakousi podřadnou rolí pasivních
asistentů,ochotných pomáhat „jen,
když teče do bot“.
Udržitelný rozvoj měst a obcí, i regionů,
není myslitelný bez udržitelného rozvoje jejich ucelené technické obsluhy
prostřednictvím inženýrských sítí. A to
je právě oblast techniky, která jako celek zaostává a nedává adekvátní záruky svého udržitelného rozvoje, jak je
požadováno platným stavebním zákonem [22].Tím pak vytváří vážné hrozby z hlediska prosté funkce měst, obcí
a regionů. Toto zaostávání je pak dáno
jednak celkovým stavem všech zařízení
tohoto sektoru hromadné technické obsluhy území, desintegrací jejich provozu
a péče o jejich investiční majetek (Facility Management), nedostatečnou koordinací legislativních, technických a dalších podkladů včetně rozsahem a kvalitou nedostatečných výstupů územních
plánů v tomto sektoru, nedostatečnou
ochotou systémově reagovat na aktuální koncepční a další problémy. To se
pak jeví jako velmi rizikové, přihlédneme-li ke všeobecnému podceňování
tohoto sektoru a k uměle pěstovanému
jeho vnímání jako sektoru, „kde lze téměř vše vyřešit rutinně, opakovanou improvizací a posouváním řešení na bedra
příštím generacím“. Je zřejmě čas usilovat o nastartování změn této sebevražedné filosofie v úrovni celkové žádoucí
koordinace síťových odvětví včetně je-

jich „blízkého okolí“ a na úrovni jednotlivých síťových odvětví. – V rámci tohoto
příspěvku pak lze především nabídnout
jistou představu a úvahy, jaké jsou možnosti aktivnějšího fungování oboru BT
ve prospěch veřejného zájmu a s cílem
zvětšení své důvěryhodnosti a prestiže.
Logika všech těchto snah pak má zcela logickou oporu ve zdůvodnění – je to
ve veřejném zájmu. Použitelnou definici
důležitého pojmu veřejný zájem nabízí
např. Walter Lippmann [41], dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny: „ ….. Veřejným zájmem lze rozumět to, co by si
lidé vybrali, kdyby se koukali a viděli
jasně, mysleli racionálně, jednali bez
ohledu na osobní zájem a byli adekvátně shovívaví k ostatním ve smyslu respektování prospěchu společnosti. ….. .“ Zdůrazňuje dále, že veřejný zájem lze vnímat jako zájem, který
ospravedlňuje státní regulaci a vlastně
tím i zdůvodňuje její legalitu v případě,
že právě slouží k prosazení veřejného
zájmu, tj. zájmu většiny z hlediska udržitelného rozvoje. – Lze připomenout, že
o jistých možnostech, jak posílit prestiž
oboru BT a současně prosazovat veřejný zájem bylo již referováno i dříve,
např. v minulém roce na naší konferenci v Mělníku v příspěvku „Revize ČSN
73 6005 a bezvýkopové technologie“.
Revize této velice důležité technické
normy v tomto roce pokračuje a bude,
doufejme, i zdárně dokončena.

Udržitelný rozvoj veřejného
prostoru měst a obcí je
závislý na odpovídající
včasné obnově životních
cyklů investičního majetku
IS včetně jeho modernizace
Odpovídající včasná obnova a modernizace infrastrukturního majetku/
IM, má pro všechna sídla strategickou důležitost. V tomto ohledu je potenciální (aktuální či již i akutní) užití
sdružených tras IS a bezvýkopových
technologií IS v celém jejich záběru
včetně užití super kvalitních materiálů
a zařízení nezastupitelné.

Samozřejmým předpokladem pro
progresi v úseku IS je pak dostatečně kvalitní Facility Management (tj.
moderní sjednocený systém správy
a řízení provozu IM IS, opírající se
o adekvátní kvalitní databáze a špičkové informační technologie, umožňující tvorbu expertních systémů pro
provoz IS „šitých na míru“). To svým
způsobem výrazně zlepšuje i situaci
pro provádění průzkumů a rozborů
(vyhodnocení aktuálního stavu IS)
v rámci územně plánovací činnosti,
v rámci přípravy a realizace důsledně
koncepčně zaměřených investičních
záměrů a samozřejmě též v rámci řízení provozu IS.
V rámci územně plánovací činnosti
pak je především nezbytné reagovat
na problémy koordinačního charakteru (následně již není šance efektivně
takovéto problémy řešit; dodatečně
reagovat formou improvizace znamená promarnit šanci řešit problémy
uceleně, systémově; dále viz www.
uur.cz, Pravidla a principy územního
plánování, kap. 8).
Jako příklad snahy efektivně usilovat
o unifikaci řešení inovativního charakteru může posloužit návrh řešení specifického a užitečného typu sdružené
trasy IS (jako reálného nástroje účelného udržení obsluhy prostřednictvím
IS, tj. bez narušení provozu obsluhovaných nemovitostí i ev. v dlouhých
uličních trasách, a současně umožnit
akt ucelené obnovy veřejného prostoru včetně umožnění prosadit moderní výhledovou koncepci řešení
IS v daném úseku) v podobě SMST/
stavebnice mobilní sdružené trasy
IS, jak jejího technologického profilu,
tak i její nosné konstrukce. O tom pak
bylo již referováno na naší konferenci
v Liberci v r. 2010 v příspěvku „Reálné možnosti sdružených tras inženýrských sítí bezvýkopově prováděných“ (viz též užitný vzor SMST IS
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[42], www.upv.cz, osvědčení o zápisu
č.19323 ze dne 16.2.2009).
Základní koordinační úsilí je pak v případě IS (v případě všech nositelů oprávněných zájmů ve veřejném prostoru)
postaveno právě „na umění spolupracovat“, tj. dokázat se odpoutat z resortních pozic a s partnery se dohodnout
na přijatelném (obvykle kompromisním,
dostatečně zargumentovaném) řešení,
tj. opravdu se všemi „zainteresovanými“
bez jakékoliv nadřazenosti či podřízenosti. Zainteresovaní jsou pak především všichni ti, kteří mají oprávněné požadavky na spoluvytváření a spoluužívání veřejného prostoru (přednostně se
jedná o požadavky, které označujeme
jako požadavky ve veřejném zájmu).
Současně musí být u všech zainteresovaných zjevná aktivní a konstruktivní
snaha pochopit a kvalitně diskutovat
požadavky vyplývající z všeobecně
uznávaných oprávněných zájmů všech
ostatních partnerů ve veřejném prostoru. To následně vede ke hledání a tvorbě zcela konkrétních variant a subvariant schůdných řešení (ta je třeba, např.
formou studie, „odehrát“). Nezbytností
je dále varianty a podvarianty řešení
smysluplně a dostatečně přesně (objektivizovaně) vyhodnotit. Evidentně lze
takovému procesu účinně napomáhat
prostřednictvím koordinačních nástrojů a technologií.
Co si lze konkrétněji představit pod pojmem koordinační nástroje a technologie ukazuje tab. 1. Stručně vyjádřeno
se jedná o technologie rozhodování
o společných problémech „s plnou znalostí věci“, tj. s plnou znalostí problémů,
složitých vztahů, s dostatečnou znalostí postupů rozhodování důležitých
detailů v dílčích úsecích, a technologie
rozhodování vycházející ze znalosti,
že nejlepší je koordinace preventivní
a důsledná. Prevence a důslednost
není připomínána náhodně, ale právě
z důvodu existence značných rizik polovičatostí a improvizace, rizik jen předstírané prevence, rizik vzniku mnoha
přímo vědomých či jakoby nahodilých
a jakoby nechtěných nedůsledností.

Garance udržitelného stavu
není myslitelná bez inovací
V tomto případě je očekávání progresivních změn dáno vyvíjejícími se
podmínkami a přísněji formulovanými
požadavky fungování urbanizovaného
území. Zodpovědnost v tomto ohledu
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Tabulka 1 – Koordinační úkoly, postupy a nástroje řešení technické obsluhy území
(zejména ve veřejném prostoru a ve veřejném zájmu)
Koordinační úkoly, 			
problémy, potenciální
Postupy řešení
konflikty (příklady)

Konkrétní nástroje řešení
(podklady), příklady

Základní prostorová koordinace
Tvorba reálných variant
(v případě inž. sítí jde o rozhodnutí a podvariant řešení a jejich
způsobu uložení, trasování, návrh technické vyhodnocení.
zákl. technických a zákl.
ekonomických parametrů,…).

ČSN 73 6005 [7], [15], [31],
[33], [29], [30], [16], [12], [1] atd.

Základní technicko- ekonomická
Ekonomické hodnocení variant
koordinace (rozhodnutí ekonomic- a podvariant technického řešení
kých parametrů v souhrnné podobě). (ekonomické hodnocení účinků
projektu). Technickoekonomická optimalizace.
analýza a PEST analýza, Risk
metody technicko- ekonomické

Project Management, metody
ekonomického vyhodnocování
variant (jednotkové ceny, THU,
Benchmarking,Feasibility Study,
hodnotový management, SWOT
Management, Cost/Benefit,
optimalizace atd.

Základní koordinace technologie
Tvorba reálných variant
provádění (rozhodnutí parametrů
a podvariant postupu
technologie provádění, DIO, DIR,…). realizace a jejich vyhodnocení.
			

Technologické normály,
prováděcí předpisy, předpisy
bezpečnosti práce, [24], [15],
[16], [31], [19], [12] atd.

Základní technicko- ekologická
Transformace ekologických limitů
koordinace (rozhodnutí umožňující a podmínek do podoby
splnění aktuálních a odpovídajících technických, organizačních
ekologických limitů v souhrnné
a jiných podmínek apod.
podobě).			
			
			
			

Zákon č. 17/1992 Sb.,
č. 244/1992 Sb., č. 344/1992 Sb.,
č. 388/1991 Sb., č. 282/1991 Sb.,
č. 62/1988 Sb. ve znění zák.č.
564/1991 Sb., č. 44/1988 Sb.
ve znění zák. č. 541/1991 Sb. atd.
[1], Risk Assessment, dále [30], až
[32], [12] atd.

Koordinace řešení vzájemných
přímých funkčních vazeb prvků
systému území, prvků systému
technické obsluhy území.

Metody stanovení zatížení
(zatěžovacích stavů a režimů),
včetně metod simulačních.

Příslušné normativní podklady
a předpisy, dále např. [1] apod.

Kontrola a koordinace řešení
vzájemných nepřímých vazeb
prvků systému území a prvků
technické obsluhy území
(těch s negativními dopady).

Důsledné prověření s ohledem
na konkrétní zadání. Analýza
fyzikální podstaty uplatňujících
se jevů. Odpovídající evidence
provozních údajů
a jejich vyhodnocování.

Kritická analýza, speciální
technologie průzkumu
a jeho vyhodnocování (např.
videoprůzkum potrubních sítí)
apod.

Základní preventivní koordinace
právních, technických a dalších
podkladů řešení.

Důsledné, opakované prověřování.
Harmonizace a přizpůsobování
všech podkladů analogických,
platných ve vyspělých státech.

Postupy revize, aktualizace
a modernizace podkladů
(včetně např. harmonizace
a přebírání EN apod.).

leží zejména na managementech měst
a obcí (na jejich schopnostech využívat
též nezávislé odborníky) a dále na specialistech, kteří zodpovídají za stav oboru BT a jednotlivých síťových odvětví,
vlastně též za stav resortů, odkud jsou
jednotlivá síťová odvětví řízena. V tomto
ohledu je možné si např. položit otázku,
proč v našich podmínkách zatím nenachází širší uplatnění inovativní řešení
v podobě specifického rukávcového
reliningu, jak jej ukazuje obr. 1. V situaci, kdy máme v ČR celoplošně potřebu
důsledně prosazovat koncepci systémů
oddílné kanalizace, se tak přímo nabízí
využít synergického efektu při obnově
a modernizaci původní dešťové oddílné kanalizace (obvykle budované v tzv.
akci Z) a při současné efektivní instalaci
splaškové oddílné kanalizace.

Závěry, náměty a doporučení
(kromě těch, uváděných již výše)

- Preventivní koordinace (i dodatečná,

nápravná) za situace vyhrocujících se
podmínek ve veřejném prostoru bude
pravděpodobně výhledově možná jen
s užitím vhodných typů sdružených tras
inženýrských sítí. Tím se může uvolnit
prostor a preventivně lze ošetřit i další
potenciální rizika prostorových i jiných
konfliktů. Zcela zákonitě nastoupí
příkaz nekompromisní ekonomie
prostoru (i prostor lze vlastně chápat
jako základní přírodní zdroj).
- Za situace, kdy absentuje přímá
aktivní spolupráce a koordinace
síťových odvětví, je třeba vidět
a vnímat , že je to mj. zejména obor
bezvýkopových technologií/BT, který
působí (či má šanci působit) prakticky

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

Obr. 1 – Specifický rukávcový relining „Two in one technique
Enters the NO Dig World“, příklad, Švédsko, 2007

ve všech těchto odvětvích a může sehrát důležitou roli
v integraci jejich zájmů ve prospěch udržitelného vývoje
inženýrských sítí a tím i udržitelného vývoje měst a obcí.
Lze též konstatovat, že síťová odvětví nutně potřebují ke
své existenci BT, třebaže je nezbytné přizpůsobovat jejich
aplikaci specifickým podmínkám těchto odvětví. Nelze však
identifikovat žádný rozumný důvod pro vysvětlení značně
heterogenního stavu ve smyslu: proč zatím nenacházejí
BT ve všech síťových odvětvích srovnatelně stejné
šance na své uplatnění? Naopak, nasazení BT ve všech
síťových odvětvích by mělo a mohlo být srovnatelné,
relativně konzistentní.
- Lze též potvrdit a podpořit význam soustavné pozornosti
a péče o rozvíjení příhodnějších podmínek pro aplikace
BT ve všech síťových odvětvích bez rozdílů (to je např.
ovlivňováno mj. i rozsahem investičních akcí, stupněm
využití nabídky synergických efektů apod.).
- Současný stav a reálně očekávaný vývoj síťových odvětví
a veřejného prostoru dávají šanci učinit obor BT oborem
významným a opravdu adekvátně uznávaným.
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BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
NA ČERNOVICKÝCH TERASÁCH V BRNĚ
Ing. Igor Fryč
Porr, a.s.

1. Popis a příprava projektu
Společnost CTP INVEST, spol. s r.o.
realizuje v Brně rozsáhlou výstavbu výrobních a provozních hal. CTPark Brno o rozloze cca 39 hektarů je
součástí největší brněnské průmyslové
zóny Černovicá terasa a je jedinečný
svou komplexností. S tím souvisí i nutná
výstavba potřebné infrastruktury. Koncem minulého roku bylo zapotřebí řešit
přeložku kanalizačního sběrače tak, aby
bylo možné uvolnit pozemek pro výstavbu další z výrobních hal.
Jednalo se o přeložku stávající jednotné kanalizace vejčitého profilu
DN 600/900 mm z dusaného betonu
v hloubce cca 7,0 až 9,0 pod terénem.
Dle platného Generelu odvodnění města
Brna (GOMB) a Generelu kmenové stoky F bylo pro tuto překládanou kanalizaci (sběrač „E04“) ve výhledovém
stavu navrženo zvětšení profilu na DN
1100/1650. Tento atypický profil se
však nevyrábí a bylo by jej nutné budovat monoliticky. Proto byl projektantem, po projednání s provozovatelem,
navržen pro tento sběrač kruhový profil DN 1400 mm. Zpracovaná projektová dokumentace uvažovala s tím,
že kanalizační potrubí bude uloženo
technologií protlačování v celkové délce 275 m. Toto potrubí bylo navrženo
jako železobetonové (typ TZT – Q 140182/250 CV, výrobce Prefa Brno, a.s.)
s čedičovou vystýlkou.
Projekt procházel v průběhu zadávání
stavby svébytným vývojem. Nejdřív
se uvažovalo na trase protlaku s realizací 9 ks šachet a 2 ks spojných šachet
v místě napojení na stávající kanalizační
stoku (tj. šachty cca po 35 m). Poté co
se ukázalo, že realizace velkého počtu
šachet neúměrně prodražuje cenu díla
(je potřeba si uvědomit hloubku kanalizace 8-9 m), přešel projektant k dalšímu
extrému a v trase sběrače navrhl pouze
tři šachty, z nichž dvě byly přímo spojné
a jedna lomová. Tím pádem činil nejdelší
úsek pro protlačení 190 bm.
Protože se v tomto případě jednalo
o privátního investora tak se zadání
stavby blížilo tzv. „yellow book of FID-
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IC“, kdy bylo na zhotoviteli, aby navrhl
způsob řešení. Zadávací dokumentace
v podstatě pouze vymezovala rámec zadání a investor ji, co by dogma, nebral.
Něco na způsob spojte bod A s bodem
B, dodržte všechny kvantitativní a kvalitativní parametry díla a jakým způsobem
vše provedete je nám v celku jedno.
Jediným kritériem výběru je nabídková
cena.
Obecně lze považovat filozofii za
nejnižší cenu, chci nejlepší kvalitu jako
protichůdnou a neslučitelnou se selským rozumem. Veřejné zakázky jsou
toho zářným příkladem. U nich je zhotovitel zcela svázán zadáním stavby
a výkazem výměr. Nejsou mu umožněny
návrhy variantních řešení. Je potlačena
invence a výše nabídkové ceny je dána
jen odvahou kam až lze snížit jednotkové ceny. To je však cesta do pekel.
V případě, kdy investor ponechá zadavateli jistou volnost, může se dočkat ještě
příznivější ceny a zároveň ho nemusí
tížit svědomí, že dodavatel dokončení
zakázky nepřežil.
2. Uvažované způsoby technického
řešení
Jak již bylo výše popsáno, zadání
stavby nebylo striktně dáno a bylo na
uchazeči, aby navrhl řešení, které beze
zbytku splní požadované parametry
a bude odsouhlaseno provozovatelem
z nejnáročnějších tj. Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. Bylo potřeba
hledat rozumný kompromis mezi počtem
šachet na trase přeložky a pokud možno
nejlevnějším bezvýkopovým řešením.
Různorodé alternativy jsou popsány
níže.
2.1 Protlačení žb. trub DN 1400 mm
s čedičovou vystýlkou
Pokud by měl být projekt realizován podle minimalistické varianty počtu šachet,
mohlo to být jenom prostřednictvím plně
mechanizovaného mikrotunelovacího
stroje typu Herrenknecht nebo Iseki. To
by byla velmi čistá a efektní práce, avšak
narážející na finanční strop související
s nezbytnými náklady na pronájem stroje
tohoto typu. Výhodou by byla velmi rychlá lhůta výstavby, ale ta v daný moment
nebyla prioritou. Vzhledem k relativně
menšímu rozsahu zakázky byla eventualita použití mikrotunelovacího stroje
v dalším rozhodování vyloučena.
Varianta provést protlak DN 1400 mm pomocí nemechanizovaného protlačování

by vyžadovala větší počet startovacích
šachet. Z naší strany byla vyloučena,
protože jsme neměli k dispozici adekvátní ocelový předštítek resp. štít vnějšího
profilu 1800 – 1860 mm. Ten vlastně
nebyl nikdy pro daný profil vyroben a ani
jsme neměli informace, že by nějaká
spřízněná firma tímto štítem disponovala. Krátce byla zvažována možnost
vyvinout prototyp takového štítu, ale
předpokládané pořizovací náklady
hovořily proti tomuto záměru. Stejně
jako časový faktor, kdy nebylo možné
přesně odhadnout jednak čas na jeho
výrobu a jednak dobu potřebnou pro
řádné vyzkoušení funkce štítu. Nebylo
možné si dovolit experimenty jako za
dob plánovitého hospodářství.
2.2 Realizace štoly pomocí nemechanizovaného štítu DN 2560 mm
se zatažením plastového potrubí
DN 1400 mm
Tato varianta rovněž reflektovala druhé
navržené zadání s minimálním počtem
šachet. Na místo mikrotunelování se
uvažovalo s provedením štoly pomocí
nemechanizovaného štítu DN 2560 mm
(vnitřní průměr štoly 2200 mm). Nasazení štítu stoprocentně zaručovalo
vyražení úseku délky cca 200 bm
i více. Ostění štoly by tvořily klasické
žb. segmenty (6 ks jeden věnec, 12 ks/
bm). Do štítované štoly by pak bylo
zataženo potrubí požadovaného profilu DN 1400 mm a mezikruží mezi
žb. ostěním štoly a potrubím by bylo
zaplněno popílkocementovou směsí
KOPOS. Otázka byla jen jaké potrubí
použít. Jako nejlevnější se jevilo zabudování plastového potrubí typu UPOROL DN 1400 mm SN8, PEHD. Realisticky jsme počítali jenom s použitím
sklolaminátového potrubí vyráběného
odstředivým způsobem (jinými slovy
HOBAS), protože se dalo předpokládat,
že s jakýmkoliv plastovým potrubím
(PP, PVC, PE-HD) nás provozovatel
vyžene svinským krokem ven. Použití
potrubí HOBAS, ale zase nepřiměřeně
navyšovalo jednotkovou cenu.
2.3 Štítovaná štola nemechanizovaným štítem DN 2000 mm
s dodatečně provedenou betonovou kynetou (retro 70. a 80.
let)
Varianta v této podobě byla pojata jako
minimalistická čili nejlevnější z levných.
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Pro zasvěcené netřeba vysvětlovat. Ale přesto. Vyražení
štoly nemechanizovaným štítem DN 2000 mm (vnitřní průměr
1660 mm) s ostěním ze železobetonových segmentů. Po zaspárování štoly by byla provedena nebo spíš neprovedena
výplňová a těsnící jílocementová injektáž. Posléze by byla štola
vybavena kynetou z tvrzeného betonu v její spodní třetině. Je
zřejmé, že tato varianta byla cenově velmi, velmi výhodná.
Součástí naší nabídky byla však klauzule, že tato varianta
je platná jen za podmínky, že nebudou vyžadovány zkoušky
vodotěsnosti a štolu nenavštíví žádný pracovník BVaK. Ke cti
investora je třeba uvést, že ani na okamžik nepodlehl vábení
levné ceny a variantu shodil ze stolu.
2.4 Realizace klasicky ražené štoly prováděné hornickým
způsobem DN 1980/2040 mm se zatažením sklolaminátového potrubí DN 1400 mm
Tato alternativa řešení je ideově shodná s variantou popsanou
v bodě 2.2. Pouze se na místo ražby štítem uvažovalo s klasicky raženou štolou prováděnou hornickým způsobem. Štola by
měla lichoběžníkový tvar a veřeje by byly z klasické zvonkové
důlní výztuže K21 veřejnosti známé pod názvem Heintzmann
chcete-li „hajcman“. Pažení štoly by tvořily buď pažnice UNION nebo dřevěné fošny. Do štoly by se pak zatáhlo žb. potrubí
s čedičovou vystýlkou nebo již zmíněný sklolaminát.
2.5 Realizace žb. protlaků DN 1600 mm s následně provedenou čedičovou kynetou
Princip kombinace protlačování a štítování spočívající s využitím nemechanizovaného štítu DN 2000 mm v čele protlaku byl
na stránkách našeho časopisu a sbornících s konferencí NO-DIG popsán již několikrát. Proto není třeba dalšího vysvětlování. Jako optimální délka protlačovaných úseků byla zvolena
vzdálenost 60 bm a počet šachet byl stanoven na 6 ks. Aby
nabídka této varianty plně korespondovala s prvopočátečním
zadáním (tj. protlak trub s čedičovým obkladem) bylo navrženo
provedení čedičové kynety ve spodní polovině protlaku. Její
funkcí bylo nejenom zabezpečit patřičnou životnost kanalizace,
ale i eliminovat spádové odchylky vzniklé během protlačování. Při zachování resp. i nadlepšení průtočného profilu tak byla
garantována naprostá přesnost spádu nově budované kanalizace. Největší devizou této varianty byla skutečnost, že byla
jednak léty odzkoušená a jednak naše společnost disponovala
nezbytným vybavením pro její realizaci. Žádné dodatečné investice nebyly nutné. Toto řešení bylo z naší strany investorovi
předloženo jako konečné a nejvhodnější pro výstavbu přeložky
jednotné kanalizace.

Obr. 1 Krásně připravená šachta

Obr. 2 Protláčecí stanice 3-09 vzor Ingstav v akci

3. Proces realizace
Před popisem průběhu prací je nutné zmínit geologické poměry v trase protlaku. Na Černovických terasách jsou unikátní
svou jednolitostí a neměnností. Když si odmyslíme pokryvné
vrstvy, tak od 2 m do 42 m pod povrchem se nachází písek,
písek a zase jen písek. Hloubka hladiny podzemní vody je 30 m
a více pod okolním terénem. Vyjímečně jsme si mohli být jistí
hydrogeologickými podmínkami a jedinou neznámou bylo, nakolik je písek v hloubce cca 10 m ulehlý a soudržný.
3.1 Šachty
Půdorysný rozměr startovacích šachet byl navržen 3,5 x 5,0 m.
Rozmístěny byly tak, aby úseky mezi šachtami činily 60 bm.
Poslední úsek byl navržen v délce 80 bm, ale tiše se uvažovalo
s eventualitou, že doprostřed tohoto úseku se vloží ještě jedna šachta, pokud se ukáže, že tlačné síly nebudou dostatečné
k dokončení protlaku této délky.
Pažení bylo navrženo z dřevěných fošen, co by zátažné, rozepřené vodorovnými rámy z I-profilů spojených svislými stojkami rovněž z I-profilů. Pro zhoršené geologické podmínky byly
nachystány pažnice UNION, ale prakticky zbytečně. Šachty
krásně voněly dřevem a škoda, že i rámy nebyly provedeny
z dřevěných hranolů nebo kulatiny.
Výkop, pažení a roubení šachet nutných pro zahájení prací
proběhl i přes jejich velkou hloubku velmi rychle. Geologické
předpoklady se zcela naplnily a těžili jsme čistý kopaný písek,
jenom jej začít prodávat. Investor vědom si hodnoty těženého
materiálu určil dočasnou deponii vytěžené rubaniny resp. písku, a posléze jej využíval pro nejrůznější terénní úpravy svého
pozemku.
3.2 Potíže při protlačování
O co šel výkop šachet lépe, o to protlačování hůře. První
protlak se zastavil po 36 m a i přesto, že v jeho čele byl
nasazen razící štít s vlastním hydraulickým pohonem, nebylo možné dále potlačit kolonu potrubí směrem do razícího
štítu. Podstatou problému byl vnější průměr železobetonových trub DN 1600 mm, který činil 2040 mm a byl tak o 4 cm
větší než průměr razícího štítu. Spolupůsobícím faktorem
bylo i geologické prostředí, kdy ulehlý písek nejdřív tvořil
soudržnou
horninovou
klenbu
(mezi vnějším lícem potrubí a ze-
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silou na čelní část trouby a tak zřejmě vznikalo nerovnoměrné
zatížení, kdy boční tlak byl větší než tlak shora, načež vzniklo
poškození v úrovni středu trouby. Pro lepší pochopení je potřeba dodat, že první trouba v protlaku musela být již přímo ve
výrobě upravena. Úprava spočívala v jejím zúžení o 45 mm na
vnější profil 1950 mm tak, aby mohla „zapadnout do ochranného pancíře štítu. Délka zúžení byla 900 mm.
Ať již byly důvody poškození trub jakékoliv, bylo nezbytně nutné situaci radikálně řešit.
3.3 Úspěchy při protlačování
Kroky k nápravě spočívaly ve třech opatřeních:

 Zúžení tloušťky stěn potrubí z 22 cm na 20 cm resp. zmen-

šení vnějšího profilu potrubí na 2000 mm. Toto opatření se
podařilo po několika vzrušenějších jednáních operativně
dohodnout s výrobcem Prefou Brno, a.s. Analogický problém byl již řešen při dodávkách potrubí pro projekt Gazela.

Obr. 3 Pohled do čela protlaku DN 1600 mm, geologické
podmínky pro ražbu - ideální

 Důsledně aplikovat kluznou bentonitovou injektáž za vnějším lícem potrubí a to po celou dobu protlačování.

 Pro nejdelší osmdesátimetrový protlak byly objednány
trouby německé provenience, které měly vnější rozměr
1960 mm a délku 3 m.

Obr. 4 Protlak s čedičovou kynetou, pohled do nejdelšího
úseku - 80 bm

minovým prostředím bylo možné zpočátku vidět jednu až dvou
centimetrovou mezeru), ale s postupujícím časem došlo k dosednutí mnohametrového nadloží na trubní kolonu protlaku
a zvýšené tření na plášti protlaku si skokově vyžádalo použití
větších tlačných sil, které byly postupně nad kapacitní možnosti
protláčecí stanice umístěné v šachtě. Pro ražbu ideální geologické prostředí jakými byly soudržné písky bez přítomnosti
vody, mělo jednu vadu na kráse. Tou byla právě absence podzemní vody. Laicky řečeno, protlak nám v naprosto suchém
prostředí zkrátka zadrhával.
Stejná situace se opakovala i na dalším protlačovaném úseku,
kde ještě navíc došlo k poškození prvních třech trub (podélné trhliny na obou bocích potrubí). Neobvyklé poškození trub
bylo patrně způsobeno během dotlačování trub směrem do
ochranného ocelového pláště štítu. První trouba protlaku, díky
svému většímu rozměru, před sebou tlačila zeminu resp. písek,
který se natlačil do prostoru mezi vnější povrch zúžené trouby
a vnitřní povrch
razícího štítu.
Ten následně
působil boční
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Po realizaci výše uvedených opatření, provázely stavbu již jen
samá pozitiva. Všechny protlaky se podařilo provést dle původních záměrů s požadovanou výškovou i směrovou přesností. Úspěšné provedení protlaku délky 80 bm lze považovat
za pozoruhodný a zaznamenání hodný počin. Kam až paměť
autora článku sahá, jedná se o nejdelší ručně kopaný protlak,
jaký kdy pracovníci Ingstavu a jeho následných odnoží vyrazili.
Jedinou vyjímkou byl protlak pro vodovodní kolektor v Brně na
Nových Sadech, kdy se podařilo protlačit celkem 92 bm a zbývajících 6 nebo 8 bm bylo doraženo pomocí tybinkového ostění
tj. klasických klenáků. To se podařilo díky silné tlačné stanici,
kterou v současné době bohužel vlastní firma OHL ŽS, a.s.,
nikoliv naše společnost. Nutno podotknout, že s eventualitou
dokončení protlaků pomocí klenáků jsme u tohoto projektu
rovněž uvažovali. Avšak během projednávání konečné podoby
technického řešení u provozovatele, jsme díky významně povytaženému obočí zástupce BVK od této nekonvenční myšlenky rychle, ale velmi rychle upustili.
Na závěr byla provedena v celé délce protlaků čedičová kyneta a výsledná podoba kanalizačního sběrače vypadala velmi
působivě.

Závěr
Přeložka sběrače byla zahájena koncem února a úspěšně předána do provozu počátkem měsíce října. Až na počáteční extempore spojené s úpravou technologie a protlačovacích trub
proběhly práce dle očekávání a upraveného harmonogramu.
Lhůta výstavby činila zhruba 7 měsíců, přičemž zmíněné obtíže se podepsaly na měsíčním skluzu oproti našim původním
představám.
Za dělnou a vstřícnou spolupráci bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným stranám na výstavbě. Počínaje vedením stavby
tvořeným tandemem Pavel Karásek a Jan Plhal, pokračuje invencí sršícím tvůrcem realizačního projektu Pavlem Kláskem
a zástupcem provozovatele ing. Pavlem Králem konče. V neposlední řadě pak investorovi zastoupenému Ing. Hanou Mancovou, kterému lze popřát mnoho zdaru a úspěchů, aby mohl
realizovat další projekty po celé republice s pokud možno co
největším využitím bezvýkopových technologií.
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TŘINEC - PROTLAK S GRP POTRUBÍM
Jaroslav Kunc, Michal Hořava
HOBAS CZ spol. s r.o. Uherské
Hradiště
Ladislav Ďubašík
Michlovský-protlaky a.s. Zlín
Trasy inženýrských sítí se setkávají s nejrůznějšími překážkami, které jsou mnohdy
tak složité, že je nutné trasu prodlužovat
anebo řešit jinými způsoby, jak problém
odstranit. Tyto vynucené změny představují obvykle prodražení stavby a mnohdy
i nemožnost stavbu z finanční náročnosti
realizovat. Pro vedení kanalizací jsou problémem zejména křížení se zastavěnými
plochami, s překážkami ve formě vodotečí
a dopravních cest.
Jedním z takových bylo vybudování kanalizace, kde se trasa křížila s dopravním uzlem železnice v Třinci. V rámci technického
řešení zvolil projektant poměrně jednoduchý způsob, který byl velmi vhodný zejména pro výstavbu pod kolejištěm železnice.
K provedení byly zvoleny trouby HOBAS
s úpravou k instalaci protlakem. Velikost
potrubí byla vzhledem k hydraulickým parametrům a kapacitním potřebám zvolena
o velikosti DN 400 s vnějším průměrem
de = 427 mm. S ohledem na velikost těžní
a startovací jámy byly vybrány trouby o délce 3 metry. Podmínkou použitelnosti těchto
trub HOBAS k protlačování je pouze potřeba kontrolovat a korigovat směr protlačování, které je však pro kanalizační potrubí
vždy samozřejmou podmínkou spolehlivého a bezpečného provozu.
K provedení byly vybrány trouby s tloušťkou stěny 19 mm. Pro tuto tloušťku stěny je
odpovídající nominální tuhost SN 100 000.
K provedení stavby byly vybrány trouby
opatřené spojkami typu FS3 (nerezová
objímka s pryžovým těsněním). Snížení
tloušťky stěny na koncích trub představuje
snížení tlačné plochy a pro tento projekt
mají trouby HOBAS tyto pevnosti. Při teoretickém působišti tlačné síly v ose trouby
je tato trouba schopná přenášet bez porušení sílu 120 tun. Protlačování v reálném
provádění však vždy probíhá s mimostředným působištěm tlačné síly. Z tohoto důvodu se tlačná síla vždy redukuje. Při stupni
bezpečnosti 2,0 (obvykle používaný stupeň
bezpečnosti u kameninových trub) je tato
tlačná síla 60 tun. S touto tlačnou silou lze
kalkulovat vždy, pokud se během protlačování podaří udržovat přímý směr a působiště tlačné síly nepřekročí excentricitu, tj.
působiště tlačné síly vyvolá ve stěně vždy
napětí v tlaku. Vzhledem k tomu, že tyto
GRP-trouby mají díky vysoké pevnosti v tlaku (kolem 90 MPa) poměrně tenkou stěnu,
je pro protlačování HOBAS trub ze strany

výrobce a dodavatele doporučen součinitel
bezpečnosti 3,5, což představuje tlačnou
sílu pro tento použitý typ trub HOBAS hodnotu 35 tun.
Na první pohled se tato tlačná síla oproti
síle, kterou dokáže vyvinout tlačné zařízení,
zdá být velice nízká. S troubami HOBAS,
které jsou vyráběny v přesných matricích
s tolerancemi rozměrů v řádu jednotek mm,
které jsou na vnějším povrchu nenasákavé a velmi hladké, jsou dosahovány velice
nízké tlačné síly a to i v době po technologických přestávkách. Při projektu v Třinci
nebyly využity injektážní otvory k dopravě
kluzných bentonitových směsí, což je však
k neprůlezné velikosti použitých trub pochopitelné, protože po provedení protlaku
by nešlo tyto hadice z injektážních otvorů demontovat. Pro snižování tření mezi
vnějším povrchem trub a zeminou je proto
doporučována tzv. „mokrá těžba“. Na čelo
razícího stroje je dopravována voda, která
zvlhčuje zeminu a současně je s touto vodou odváděna rozrušená zemina skrz trasu
prováděného protlaku do startovací jámy
a odtud do separační nádrže. Voda použitá
k těžbě zeminy z čela protlaku tak zvlhčuje
zeminu a tím snižuje tření a tlačné síly při
provádění.
Velkou výhodou této volby výstavby se ukázalo při jejím zahájení. Stavba začala v 11.
2010 a to již v době, kdy u Třince napadl sníh.
Potrubí HOBAS z GRP-materiálu je v mrazivém počasí možné používat a samotný protlak probíhal v nezámrzné hloubce.
Na stavbě bylo použito celkem 330 metrů
trub HOBAS určených k protlačování. Nejdelší protlačovaný úsek měl délku 109 bm.
Ani pro tuto délku nebylo potřeba použít
tlačnou mezistanici. Jedním z důvodu je
opět neproveditelnost demontáže této tlačné mezistanice z vnitřní strany. Dodatečně
vykopávat tlačnou mezistanici představuje
další náklady s výkopy, jištěním jámy, zasypáváním apod.
Zvolené potrubí bylo posuzováno nejen
z hlediska tlačných sil, ale i z hlediska
zatížení během provozování této stavby
kanalizace. HOBAS – GRP CC potrubí
nepodléhá korozi, kterou je nutné posuzovat při výběru betonových nebo kovových
trub. Ani hladové nebo síranové vody, ani
elektrolytická koroze (vždy doprovázená
v blízkosti elektrifikovaných železničních
tratí) ani žádné vlivy dopravovaných splaškových nebo odpadních komunálních vod
představuje pro GRP-potrubí z produkce
HOBAS bezpečnou a spolehlivou volbu. Samozřejmě již při volbě technologie
provedení takovéto NO-DIG stavby a ne
v době hledání nejlevnějšího dostupného
materiálu k provedení stavby.
Pouze v kritickém místě pod kolejištěm že-

Startovací jáma s vrtnou hlavou- 80 bm

Potrubí připravené k protlačování

leznice, kde byla nepříznivá geologie mezi
startovací a cílovou šachtou, bylo k protlačení použito ocelové potrubí. Přesnost
tohoto protlaku pro potřeby vedení kanalizace však není tak přesné, jako v předchozím případě. Potrubí HOBAS bylo do
takto vybudované dočasné „chráničky“
vkládáno v požadovaném směru a sklonu.
Statika ocelového protlačovaného potrubí
nebyla posuzována s ohledem na dlouhodobý provozní stav. V rámci projektu se
počítalo, že tato ocelová trouba v místech
elektrifikované tratě zkoroduje a statiku
převezme instalované potrubí HOBAS.
Podmínkou však bylo provedení výplně
mezi vnitřním povrchem ocelové trouby
a vnějším povrchem HOBAS trub. Pro výplň nebyly specifikovány žádné technické
parametry a požadavky. Jedinnou podmínkou bylo řádné vyplnění prostoru mezi
vloženou HOBAS troubou a ocelovou
„montážní chráničkou“ tak, aby po korozi
ocelového potrubí převzalo potrubí HOBAS s okolním prostředím plně statickou
funkci. Zejména pro vedení pod kolejnicemi železnic je tato provozní statika a dlouhodobá funkčnost důležitá.
Stavba se počasím nijak neomezovala
a plynule pokračovala až úspěšného
dokončení v 05.2011.
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REKONSTRUKCE VODOVODU DN 200 BEZVÝKOPOVOU
METODOU BERSTLINING ZA POUŽITÍ TRUBNÍHO
MATERIÁLU Z TVÁRNÉ LITINY
Ing. Petr Krejčí,
Duktus litinové systémy, s.r.o.
Investor:

Vodohospodářská společnost 		
ČERLINKA s.r.o.
Projektant:
VODIS Olomouc s.r.o.
Hlavní zhotovitel:
MODOS, spol. s. r.o.
Zhotovitel technologie: DORG, spol. s. r.o.
Dodavatel materiálu: Duktus litinové systémy, s.r.o.

Některé stávající sítě městské infrastruktury, které jsou po
desítky let v provozu, je dnes nutné kvůli jejich poruchovému stavu vyměňovat či rekonstruovat. Původně vybudované potrubní vodovodní sítě v mnoha případech již nesplňují požadavky na bezporuchový spolehlivý provoz a dodavatel vody tím přichází o nemalé finanční prostředky. Tam,
kde byl dříve v ulicích měst k dispozici dostatek volného
prostoru, dnes probíhá hustá automobilová doprava, okraje silnic jsou nepřístupné kvůli parkujícím autům a zásobovací vozy často parkují v druhé řadě a blokují provoz.
Pokud v těchto místech musí probíhat výměna stávajících
vodovodních sítí v klasických otevřených výkopech, dochází k mnoha negativním jevům. Tyto jevy mají vliv na
obyvatele, finanční prostředky a životní prostředí. Je logické, že pokud dochází k výměně potrubí ve frekventované ulici, dojde tím v jiných ulicích mnohdy k dopravním
kolapsům, zvýšení hluku a emisí z výfukových plynů po
dobu několika týdnů. Další negativum pokládky otevřeným výkopem ve městech je i např. v omezení přístupu
obyvatelům do jejich bytových domů, ale i do nákupních
center atp. Není proto divu, že vzniklo odvětví bezvýkopového stavitelství se speciální strojovou technikou, stavebními postupy a technickými předpisy, které musí být
vhodné pro bezvýkopovou montáž a pokládku vodovodního potrubí.
Použití bezvýkopových technologií při pokládce trubních
systému k různým účelům dnes v ČR není nic neobvyklého. I tvárná litina jako trubní materiál si nachází své pevné
místo a stává se rozšířeným a oblíbeným řešením u investorů. Provozovatelům zejména pro svou dlouhou životnost,
spolehlivost a odolnost vůči vnějšímu zatížení zase zaručuje mnohaleté bezstarostné období.
Jedním z realizovaných projektů pomocí bezvýkopové
technologie pokládky je rekonstrukce vodovodu v Litovli - Palackého ulici. Jedná se o pokládku v intravilánu
a je zajímavá tím, že jsou zde citlivě vybrány úseky kombinovaně. Tedy částečně pokládka do otevřeného výkopu,
částečně bezvýkopově, právě podle vhodnosti konkrétní
technologie. Výsledkem je maximální efektivita vynaložených nákladů na výstavbu. Dochází tak k minimálnímu
zásahu do zpevněných ploch, které se na trase nacházejí:
asfaltová komunikace, dlážděný pruh podél komunikace,
autobusová zastávka a dlážděné chodníky.
Pro tuto lokalitu byla zvolena
bezvýkopová
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Pokládka potrubí za plného provozu, stavba Litovel

metoda Berstlining. Berstlining se používá při obnově
potrubí v jeho původní trase. Existující staré potrubí se
roztrhá pomocí trhací hlavice, vytlačí se do okolní zeminy
a zatáhne se nové potrubí. Nezanedbatelná je zde výrazná rychlost pokládky potrubí touto metodou.
Pokládka probíhá přes startovací jámu (o rozměrech 1,2 m
x 8 m), kam se vkládá nové potrubí z tvárné litiny tažené
na tažných tyčích stroje umístěných uvnitř starého potrubí,
a koncové jámy (o rozměrech 2 m x 3 m), kde je umístěn
tažný stroj. Délky úseků se pohybovaly od 50 m do 130 m
a byly požity tažné síly 250 kN.
Nejprve dojde k protažení tažných tyčí stávajícím potrubím
do startovací jámy. Protože stávajícím trubním materiálem
je šedá litina DN 200, připojí se trhací hlavice s žebry, následně rozšiřovací hlavice, která vytváří potřebný prostor
pro potrubí z tvárné litiny s hrdlem, které pak následuje za
hlavicí. Hlavice drtí staré potrubí ze šedé litiny a vytváří
prostor pro zatažení nové tvárné litiny.

Koncová jáma s tažným zařízením, stavba Litovel

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

Trhací hlavice zajíždí a rozbíjí stávající potrubí z šedé litiny, dále následuje rozšiřovací hlavice s potrubím, stavba Litovel

Postup pokládky a zvolený trubní
materiál s mechanickou ochranou vychází z předpisu DVGW – GW 323 z r.
2004. Tento předpis přímo určuje pro
pokládku Berstliningem použití potru-

bí s ochranným obalem z cementové
malty OCM/ZMU s kloubovými násuvnými bezešroubovými spoji BLS
s návarkem.
Použití obalu OCM/ZMU je záměrné,

Montáž potrubí, stavba Litovel

Spouštění potrubí do startovací montážní
jámy, stavba Litovel

neboť z důvodu výskytu nalámaných
ostrých střepů či kameniva by při použití jiné (např. epoxid či PE a PUR)
ochrany docházelo ke znatelnému
porušení tvárné litiny a tím by byla
porušena podstata celého projektu.
Samotné potrubí je vyráběno v souladu s ČSN EN 545, EN 15 542 a je
opatřeno vnitřním vyložením cementovou výstelkou z vysokopecního cementu. Spoj BLS je díky své vnitřní
konstrukci pro zatahování potrubí
přímo vyvinutý. Hladký konec trouby
s návarkem v hrdle blokují pro DN
200 dva jistící segmenty s pojistkou,
které jsou pro případ bezvýkopové
pokládky doplněny o segment pro
vyšší zatížení. Takto sestavený spoj
pak nadstandardně odolává běžným provozním podmínkám, umožňuje odklon v hrdle 4° a tedy pokládku do oblouku s poloměrem zakřivení
115 m a lze jej zatížit osovou tažnou
silou až 350 kN.
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ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

Násuvný jištěný hrdlový spoj BLS® pro bezvýkopové
technologie

Výhody tvárná litina/ostatní materiály
vnitřní vyložení
z cementové malty
trubní materiál
tvárná litina
vnější obal
z cementové malty
Řez potrubím z tvárné litiny s obalem z cementové malty pro
bezvýkopové technologie

Potrubí na berstlining podle předpisu DWGW – GW
323 chrání vnější obal z cementové malty OCM, což je
plasticky modifikovaná cementová malta na bázi vysokopecního cementu s tloušťkou 5 mm, která je navíc vyztužená plastickou síťovou bandáží zajišťující soudržnost
a odolnost obalu. Tato ochrana primárně při bezvýkopové
pokládce funguje jako mechanická ochrana potrubí z tvárné litiny proti poškození a oděru od
ostrých úlomků roztrženého potrubí
a nesoudržné zeminy. Pokud by na
troubě nebyla, existuje zde velké nebezpečí narušení povrchové ochrany
potrubí a tím i významné snížení jeho
životnosti.
Navíc obal z cementové malty OCM/
ZMU vycházející z ČSN EN 15 542
je podle ČSN EN 545 klasifikován
i jako těžká protikorozní ochrana,
tzn. dochází zde k prodloužení
životnosti oproti klasické ochraně
u klasické pokládky výkopem
podle údaje výrobce až na 140
let. Za tímto účelem jsou spoje
potrubí vybaveny CM ochrannými
pryžovými manžetami chránícími
trubní spoje a u bezvýkopové
pokládky ochrannými plechovými límci, chránícími CM ochranné pryžové
manžety při zatahování.
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Závěrem shrnuji výhody bezvýkopové pokládky tvárné
litiny berstliningem oproti klasickému výkopu:

-

vysoká provozní bezpečnost,
zvýšená ověřená životnost potrubí až 140 let
(životnost ostatních materiálů pro vodovodní sítě
je v rozmezí od 50 do 80 let),
rychlost pokládky dle DN potrubí až 150 m/den,
vysoká dovolená tažná síla spoje,
vysoká odolnost vůči zatížení od provozu,
úsporné řešení pokládky z pohledu
o zemních prací,
o opravy poškozených povrchů,
možnost vtahování do oblouku (úhly odklonů
potrubí podle DN od 5° do 1,5°),
úspora životního prostředí,
nedochází k omezení komfortu bydlení obyvatel
z přilehlé lokality.

Hrdla trub při zatahováním jsou chráněna pryžovými manžetami a ochrannými límci,
stavba Litovel

ENVIRONMENTÁLNÍ SERVIS / ENVIRONMENTAL SERVICE

TĚSNĚ PŘED UZÁVĚRKOU
NAŠEHO ČASOPISU ZPRAVODAJE CzSTT
Petra Vavřínková, DiS.
manažerka úkolu
č. 00211062 pro SFŽP
Dne 4. 12. 2012 proběhla v kanceláři CzSTT závěrečná
kontrola prvotních dokladů pořízených investičních prostředků během akce a vyhodnocení celospolečenského
přínosu ve smyslu smlouvy mezi SFŽP a CzSTT.
Kontroly akce č. 00211062 se zúčastnil Ing. Stanislav Drábek jako vedoucí úkolu, Petra Vavřínková DiS. jako manažerka úkolu a Ing. Stanislav Lovecký předseda CzSTT.
Kontrolu provedla dohlídková skupina SFŽP, kterou vedl
její vedoucí Ing. Jiří Vichr.
Při kontrole nebyly shledány žádné závady,konstatuje se,
že vynakládání finančních prostředků bylo v souladu s finančním plánem a výše schválené dotace nebyla překročena, a všechny dílčí úkoly dle kapitoly č. 5 byly splněny.
Výsledek kontroly nejlépe charakterizuje komentář dohlídkové skupiny SFŽP, kterou si dovolujeme uvést v plném
znění, tak jak je uvedena v protokolu ze dne 4. 12. 2012:
„Byla provedena kontrola vybraných originálních účetních
dokladů na základě 1. až 7. výzvy k uvolnění finančních
prostředků, byla provedena kontrola DHM pořízených
v rámci projektu a publikací vydaných v rámci projektu.

Nebyly shledány nesrovnalosti mezi vykazovanými údaji
a skutečností.
Výstupy našeho národního úkolu pro SFŽP byly v S�o Paulo na konferenci NO-DIG 2012 velmi kladně hodnoceny na
jednání předsednictva ISTT. Publikace, které vyšly v rámci SFŽP převzala redaktorka Trenchless international Mrs.
Kate Pemberton a budou zveřejněny v prvním čísle roku
2013 v Ti, jako „vzorový“ postup při využívání technologií
NO-DIG pro ochranu životního prostředí.

D I S K U S N Í F Ó R U M / C H AT R O O M

POKLOPY K DISKUSI TROCHU JINAK
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a.s.

V uplynulých číslech jsem se opakovaně účastnil diskuse nad bezpečností
podzemních vedení, zejména poklopů.
Trochu paradoxně jsem se stal v diskusi
s Markem Helceletem jakýmsi zastáncem
těchto snah, ačkoliv šlo spíše o podporu
italským kolegům, než že bych byl velkým
zastáncem těchto teorií.

Nyní jsem však přijal výzvu ing. Vladimíra Krále k jiné diskusi - na téma poklopů.
Tentokrát jde o ryze praktickou rovinu
související se zasypáváním přístupových
šachet v komunikacích a následnými problémy s kanalizačními poklopy.
Ano, i já jezdím takřka denodenně po ulici
„Na Lukách“ v Ostravě, kde jsme společně
s ing. Králem kdysi (ve sdružení TCHAS –
OHL ŽS – Subterra) realizovali kanalizaci
bezvýkopovým způsobem. I mě, stejně
jako další řidiče obtěžují terénní nerovnosti na některých poklopech, které přejíždím,

avšak na rozdíl od jiných řidičů vím leccos
o důvodech, které k nim vedly.
Ostatně se nijak neliší od stovek, možná
i tisíců dalších problémových poklopů jinde po republice. Ty důvody by se daly shrnout do následujícího sledu:
-

-

-

rozhodnutí o výstavbě kanalizace
přímo pod frekventovanou vozovkou
(místo aby se využil prostor pod chodníky či při krajnici)
volba technologie – sice půjde o bezvýkopovou metodu, i ta však sebou
problematiku poklopů přináší, navíc
se přidávají dodatečné revizní šachtice, které nejsou nutné technologicky
a zřejmě ani ne z důvodu praktických
revizí a navíc je jasné, že přinesou další citlivá místa v dopravě
řešení výstavby a likvidace jámy
(zejména otázka hutnění jejího zá-
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-

-

sypu) a následného poklopu je řešena více subjekty, to
nejenže přispívá k vlastním problémům, ale následně navíc i komplikuje reklamační řízení
změna v rozsahu průjezdné dopravy v lokalitě po otevření
dálnice a dalších krocích ŘSD (zpoplatnění silnic prvních
tříd pro nákladní dopravu atp.)
stížnosti lidí bydlících v blízkosti poklopů, často motivované
jen finančně

Celá věc je nyní v Ostravě relativně vyřešena, co se dalo
opravit je opraveno a stavba je po záruce. Nemá cenu si tedy
předhazovat jestli větší příčinou byla tloušťka základové desky jámy, špatný projekt, nezhutněný zásyp, špatně zvolený
a osazený poklop nebo něco jiného. Spíše jde o to, připustit
si, že poklopy jsou a budou jedním ze slabých míst staveb
s využíváním bezvýkopových metod. Podle mého názoru by
bylo nejsprávnější jejich počet minimalizovat na absolutní
minimum. Moderní bezvýkopové technologie to dnes umož-

ňují a podle mého názoru i dnešní kamerová a monitorovací
technika. Bylo by dobré tomu přizpůsobit i kanalizační normy
a standardy. Ostatně, minimalizace poklopů svým způsobem
pomůže i dříve diskutovaným problémům s jejich bezpečností s ohledem na případné teroristické akce.

R Ů Z N É / M I S C E LL A N EO U S I N FO R M AT I O N

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2011/2012
Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra zdravotního
a ekologického inženýrství
Opět po roce vás informujeme o průběhu a výsledcích soutěže
o nejlepší studentskou práci v akademickém roce 2011/2012. Tato
soutěž je stále aktuální, zůstává zajímavou a prospěšnou aktivitou
CzSTT ve smyslu: chceme motivovat a podpořit mladé adepty inženýrství ke vstupu do oboru BT, chceme i touto formou usilovat
o zviditelnění BT v prostředí technických vysokých škol, chceme
naše studenty přiblížit k našim firemním členům CzSTT – nositelům
BT, chceme prezentovat možnosti širší aplikace BT v prostředí ČR,
chceme ve zpětné vazbě získat náměty od talentovaných studentů
k zamyšlení se „jak to vidí oni bez zátěže praxí“, jaké vidí možnosti
další progrese a dalšího vývoje BT.
Soutěžní kolo 2011/2012 proběhlo dle již čtyřletých zkušeností se
sjednocením se soutěžím systémem ISTT a do soutěže se zařazují
práce bakalářské diplomové práce a práce studentů-doktorandů,
které mají podobu písemných prací ke státní doktorské zkoušce.
Nutno konstatovat, že naše studentské práce se umisťují často na
vítězných místech v mezinárodní soutěži NO-DIG AWARD (kategorie „Student or young professional paper“).
Soutěže CzSTT o nejlepší studentskou práci se v akademickém
období 2011/2012 zúčastnilo 14 prací ze tří vysokých škol Fakulty
stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VUT v Brně a Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.
Soutěže se zúčastnila jedna doktorská práce, pět diplomových prací a osm bakalářských prací. Práce doktorská Ing. Lucie Nenadálové, Ph.D. se vymyká úrovní zpracování ostatním pracím a komise
proto doporučila udělení česného uznání.
Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení: Doc. Ing.
P. Šrytr, CSc., Ing. Š. Moučka, Ing. J. Sochůrek, Ing. M. Synáčková, CSc. a Doc. Ing. I. Čiháková. Rozhodl součet pořadí od jednotlivých porotců. Porota dne 20. 11. 2012 rozhodla o výsledném
pořadí soutěžních prací, předsednictvo CzSTT pak 10. 12. 2012
beze změn toto pořadí schválilo a lze jej tedy i nyní oficiálně vyhlásit
a prezentovat:
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 místo získala Ing. Kateřina Maiová za práci „Sanace vodo-

vodních sítí s použitím bezvýkopových technologií“ (ČZU
v Praze, Fakulta životního prostředí)
 místo získala Bc. Lukáš Habarta za práci „Aplikace bezvýkopových technologií v ČR“ (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
 místo získal Bc. Michal Kubík za práci „Prostorová náročnost bezvýkopových technologií obnovy a kompletace vedení inženýrských sítí“ (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
V další části tohoto příspěvku uvádíme stručnou anotaci jednotlivých soutěžních prací (v abecedním pořadí jednotlivých autorů.
Bc. Bydžovská Jana „Návrh odvádění splaškových vod pro
MČ Praha - Řeporyje“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc. - ČZU v Praze, FŽP)
Bakalářská práce se zabývala navržením odkanalizování oddílnou
splaškovou kanalizací lokality v městské části Praha – Řeporyje, lokalita Orešská. V této lokalitě se v současnosti není stávající splašková kanalizace, pouze dešťová kanalizace přesně nespecifikované
polohy a do ní jsou vypouštěny odpadní vody z domácností přilehlých nemovitostí. Morfologie území je důvodem návrhu odvádění
splaškových vod nejen pomocí gravitační kanalizace, ale také pomocí tlakové kanalizace, která je navržena v Mrákovské ulici. V práci
byla řešena možnost provádění splaškové kanalizace výkopovou
i bezvýkopovou technologií. Součástí práce je ekonomická rozvaha
nákladu a zjednodušená projektová dokumentace.
Bc. Dvořák Aleš „Sanace trubních stok s použitím bezvýkopových technologií“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc. - ČZU v Praze, FŽP)
V bakalářské práce je provedeno zpřehlednění a stručné vysvětlení principů realizace jednotlivých metod, používaných pro bezvýkopové sanace trubních stok. Vzhledem k úzkému vlivu na volbu
konkrétní sanační metody jsou dalšími cíli práce popis materiálů
stokových sítí a poruch, které se vyskytují při jejich provozování.
V druhé části práce jsou na dvou případech zhodnoceny použité
bezvýkopové technologie. První případ obec Milín v ulici Sokolské
byla prováděna sanace trubní stoky DN 300 z kameniny metodou
reliningu za použití inverzního rukávce. Samotný rukávec tvoří vícevrstvá netkaná sklolaminátová textilie s polyuretanovou fólií, navařenou na poslední vrstvě a nasycení jeho vnitřní vrstvy epoxidovou

R Ů Z N É / M I S C E LL A N EO U S I N FO R M AT I O N
pryskyřičnou směsí. Druhý případ byla realizace sanace v Praze
– Řeporyjích, v ulici Stiessova, stoky dešťové oddílné kanalizace
provedené z železobetonových trub DN 700 o délce 69 m. Byl použit rukávcový relining, kdy rukávec byl vyroben na míru a sycení
jeho vnitřní vrstvy polyesterovou pryskyřicí.
Bc. Habarta Lukáš „Aplikace bezvýkopových technologií v ČR“
(vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. – ČVUT v Praze, FSv)
Tato diplomová práce se zabývá stavem bezvýkopových technologií
(BT) v ČR a možnostmi řešení současného stavu inženýrských sítí
v ČR právě pomocí bezvýkopových technologií. Nechybí zpřesněná
klasifikace BT a rozbor nejpoužívanějších variant BT. Utváří tak ucelenou představu o smyslu a významu BT. Zabývá se i problémy, které
vznikají v jednotlivých fázích rozhodování. Ve fázi přípravy realizace,
realizace a vyhodnocení investičního záměru po jeho dokončení. Na
konkrétním díle (realizace vodovodních řadů v obci Svojkovice) provedl rozbor, vyhodnotil výhodnost použité varianty BT.
Ing. Hlaváček Martin „Bezvýkopové technologie pro obor plynárenství (studie)“
(vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. – ČVUT v Praze, FSv)
V diplomové práci jsou popsány bezvýkopové technologie v plynárenství a možnosti jejich aplikací. Popisuje jednotlivé varianty
bezvýkopových technologií, jejich princip, požadavky na přípravu,
nároky na manipulační plochy atd. Nabízí rovněž případovou studií
užití konkrétní aplikace bezvýkopové technologie (varianta horizontálně řízeného vrtání – HDD) na konkrétním projektu, kde popisuje
vzniklé problémy a možnosti jejich řešení (nápravné kroky). Závěrečná část diplomové práce obsahuje návrh metodického pokynu
pro správné sestavení zadávací dokumentace a výběr dodavatele
varianty vhodné pro podvrt říčního koryta, který reflektuje rovněž
problémy popsané v případové studii.
Ing. Hlavín Martin „Příprava záměru a příprava jeho realizace
užitím bezvýkopové technologie“
(vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. – ČVUT v Praze, FSv)
Tato diplomová práce je zaměřena na aktuální nedostatky v projektové dokumentaci, nabízí návrhy a doporučení k zlepšení stávajících podkladů. V práci je dbáno na terminologickou čistotu. Dále
je řešena problematika stanovení hodnotících kritérií pro výběr
správné bezvýkopové technologie a výběr vhodného zhotovitele,
nositele bezvýkopových technologií. Část práce je věnovaná stručnému obeznámení se s bezvýkopovou technologií, její třídění podle
způsobu provádění a možnostmi využití, doplněnou o obrazovou
přílohu. Taktéž obsahuje srovnání bezvýkopových a výkopových
technologií při realizaci, určení výhod a nevýhod každé technologie.
Bc. Holeš Petr „Sanace kanalizačních přípojek a šachet na
stokové síti“
(vedoucí práce: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. – VUT Brno - FSv)
Bakalářská práce vychází z potřeb praxe a věnuje se problematice
sanace kanalizačních přípojek a šachet na stokové síti. V první části
je provedena rešerše metod určených k sanaci šachet a objektů na
stokových sítích v rámci České republiky. V praktické části bakalářské
práce je vypracován rozbor vhodnosti metod na podkladech
pocházejících z praxe. Existující kanalizační přípojka a tři šachty
jsou podrobeny ohodnocení dle ČSN EN 13508-2, následuje rozbor
všech metod obsažených v teoretické části a hodnocení vhodnosti
použití jednotlivých metod. Práce může být využita provozovateli
stokových sítí jako podklad k výběru vhodné sanační technologie
pro konkrétní stavy kanalizačních přípojek a šachet na stokové síti.
Bc. Konečný Jan „Bezvýkopové technologie“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc. – ČZU v Praze, FŽP)
Bakalářská práce je zaměřena na využití bezvýkopových
technologií ve stokových sítích. V teoretické části pojednává
o materiálech trubních stokových sítí, příčinách poruch
a vlastnostech jednotlivých materiálů, o technologii a problematice
bezvýkopových technologií, jejich využití a dopad výstavby na
životní prostředí. V části praktické hodnotí konkrétní případ

sanace pomocí bezvýkopových technologií a možnosti využití při
výstavbě na konkrétní stavbě v Praze 5 mezi ulicemi Radlická
a Kováků na stavbě Palác Křižík II. Jedná se o použití bezvýkopové
technologie ražení propojovacího tunelu mezi dvěma podzemními
garážemi. V závěru práce je provedeno zhodnocení a výhody
použití bezvýkopové technologie na konkrétní stavbě.
Bc. Kubík Michal „Prostorová náročnost bezvýkopových
technologií obnovy a kompletace vedení inženýrských sítí“
(vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. – ČVUT v Praze, FSv)
Bakalářská práce je zaměřena na deset reprezentativních variant
bezvýkopových technologií, tj. těch s největší četností jejich
aplikace v praxi a na jejich prostorovou náročnost. Právě tyto
informace, které nebyly ještě komplexně zpracovány a mohly
by být přínosné pro celý obor bezvýkopových technologií. Pro
snazší pochopení je ke každé variantě uvedena její stručná
charakteristika. Dále jsou v práci rozebrány dva konkrétní
projekty aplikací bezvýkopových technologií. Na konci práce je
proveden rozbor prostorové náročnosti bezvýkopových i výkopových
technologií z technologického hlediska, s kterým souvisí téma

ochranných pásem inženýrských sítí.

Ing. Maiová Kateřina „Sanace vodovodních sítí s použitím
bezvýkopových technologií“ (vedoucí práce: Ing. Marcela
Synáčková, CSc. – ČZU v Praze, FŽP)
Cílem diplomové práce je detailní rozbor využívaných bezvýkopových technologií při rekonstrukcích vodovodních sítí, jejich výhodnost jak z pohledu na vliv na životní prostředí, tak i z pohledu
vynaložených finančních nákladů. Součástí práce bylo vypracovat a zpřehlednit používané trubní materiály pro vodovodní sítě.
V rámci diplomové práce byl vytvořen komplexní soubor dostupných a využitelných technologií při rekonstrukcí vodovodních sítí.
V práci byly hodnoceny dva příklady rekonstrukce vodovodního
přivaděče. V prvním případě se jednalo o rekonstrukci vodovodního přivaděče Tanvald – VDJ Krásná. Vodovodní přivaděč byl postaven v roce 1985 z ocelového potrubí bez vnitřního ochranného
nátěru a byla provedena rekonstrukce cementací. Rekonstrukce
touto technologií proběhla za 280 dní, kdežto v případě pokládky
otevřeným výkopem by stavba trvala minimálně 480 dní. Druhý
příklad, rekonstrukce propojovacího řadu Liberec – Vesec, byl vybrán z důvodu umístění. Trasa vodovodního řadu vede Veseckým
údolím, kde se nachází významný biotop, v kterém žije, v těsném
sousedství s velkoměstem a k ideálním podmínkám nepřispívalo
to, že je území silně podmáčené, bažinaté a nepřístupné. Byla zde
použita bezvýkopová technologie Pipe Burstlining. Cílem práce
bylo posoudit zatížení životního prostředí v důsledku vzdušných
emisí vypouštěných v průběhu stavby a zároveň výpočet spotřeby pohonných hmot při pokládce. Při pokládce technologií Pipe
Burstlinig bylo zapotřebí jednoho zatahovacího stroje a jeřábu po
dobu 5 dnů a kolový bagr pro vykonání zemních prací (vykopání montážních jam), což trvalo třetinu dne. Spotřeba pohonných
hmot se rovnala 870 litrům. V případě, že by se zvolila metoda
výkopem, resp. výkopání a vyjmutí starého potrubí a uložení nového, opětovné zasypání a odvoz vytěžené zeminy, by došlo ke
spotřebování cca 3800 litrů pohonných hmot a práce by trvaly 12
dnů. Pro další srovnání výhodnosti výběru se použil speciální program, vyvinutý na Arizonské univerzitě, pro výpočty vzdušných
emisí. Kalkulátor pracuje v programu Excel a po zadání vstupních
hodnot (typ stroje či vozu, rok výroby moto hodiny, výkon, emisní
zařazení, doba činnosti na stavbě,…) se získaly výsledné hodnoty
a grafy. Tyto ukazují, že při zvolené technologii došlo ke snížení
vzdušných emisí (jsou tvořeny především skleníkovými plyny) až
o 80 %. Nejvyšší hodnoty se ukazují v zatížení oxidem uhličitým,
kdy při metodě Pipe Burstlining činila hodnota celkem 6100 kg
a při pokládce výkopem by se přiblížila 22500 kg. V rámci tohoto
srovnání musí být zmíněno, že v porovnání finančních nákladů
vyšla zvolená technologie 2x dráž (cena díla dosáhla necelých
7 milionů, oproti tomu v případě výměny potrubí klasickou metodou výkopu by se
cena pohybovala
kolem 3,5 milionu).
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Při rekonstrukci přivaděče Liberec – Vesec se za použití stroje
Grundoburst 2500G podařilo dosáhnout díky zatažení 362 metrů najednou evropského rekordu.
Ing. Lucie Nenadálová, Ph.D. „Metodika hodnocení bezvýkopových technologií inženýr-ských sítí z ekologického hlediska“ (školitel: Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. – ČVUT v Praze, FSv)
Práce popisuje metodiku posuzování výstavbu inženýrských sítí
zaměstnávání bezvýkopové a tradiční způsoby výstavby z hlediska vlivu na životní prostředí. Metodika je založena na důkladné ekologicky orientované analýzy konstrukcí provedených
bezvýkopové a prostřednictvím výkopu. Základem pro metodiky tvorby je analogie s posuzováním vlivu na životní prostředí
stavebních konstrukcí, které je v současné době sledovaných
absolutně i relativně. Podle hodnocení skutečné budovy, které
jsou nejdůležitější parametry nebyl nalezen vliv na způsob výstavby a výběru konkrétních bezvýkopových technologií. Všechny kvantifikované parametry konstrukce jsou rozděleny do pěti
základních skupin - materiály, stroje, dopravní, užitkové instalace, a externality - včetně srovnání materiálů běžně používaných
pro výstavbu inženýrských sítí, přeprava strojů pro bezvýkopové
technologie a jejich výroby. Metodika kvantifikuje možné externality, jako je například snížení plynulosti dopravy nebo úplné
uzavření silnice, nebo železniční dopravy přerušení. Převedením technické a ekonomické parametry stavby do primárních
energetických zdrojů a potom jejich převedení do měřitelné,
z pohledu ochrany životního prostředí, množství podle emisních
faktorů, dostaneme částku spotřebované emisí. V rámci metodiky, se hodnotí množství oxidu uhličitého CO2, oxidu uhelnatéh CO, oxidu dusíku NOx, oxidu siřičitého SO2, tuhých částic
a organické hmoty. Tím se získá okamžitý přehled o účincích
jednotlivých technologií na životní prostředí.
Ing. Podorská Olga „Sanace stokové sítě města Cheb v lokalitě
Švédský vrch“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc. – ČZU v Praze, FŽP)
Diplomová práce se zabývá sanací stokové sítě města Cheb v lokalitě, která je nazývána Švédský vrch. Práce je rozdělena na dvě části.
První část se věnuje obecným informacím technickým, vztahujícím
se k příčinám poruch stokových sítí a k zpřehlednění bezvýkopových technologií těchto sítí. Část druhá seznamuje s konkrétním
řešením právě probíhající sanace stokové sítě a hledá a posuzuje
variantní možnosti řešení s použitím bezvýkopových technologií. Při
porovnání výpočtu předpokládaných nákladů sanace stokové sítě
zjišťujeme sice očekávaný, ale svým rozdílem překvapivý výsledek.
Sanace stokové sítě v lokalitě Chebu - Švédský vrch formou výstavby gravitační kanalizace, propojující stávající stokovou síť v lokalitě
Švédský vrch s centrální čistírnou odpadních vod, je výrazně dražším řešením oproti výstavbě tlakové kanalizace s čerpací jímkou.

Ing. Sahulová Šárka „Studie odvádění a čištění odpadních vod
obce Klášterní Skalice“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc. – ČVUT v Praze, FSv)
Diplomové práce řeší variantní možnosti odvádění a čištění odpadních
vod v obci Klášterní Skalice. V první části jsou shrnuty z oboru odvádění
a čištění odpadních vod. Druhou část práce tvoří technicko-ekonomická
studie likvidace splaškových vod obce Klášterní Skalice. Z provedené
analýzy vyplývá, že v případě požadavku na centrální likvidaci OV z celého řešeného území je optimální varianta kombinace gravitační a tlakové kanalizace s následnou likvidací na společné čistírně. V místech
kde bude kanalizace podcházet vodní tok a náhon je navřena provést
bezvýkopovou metodou. Při překonání hlubokého vodního toku je doporučeno použití metody HDD (Horizontal Directional Drilling).
Bc. Svobodová Ivana „Sanace stokové sítě s použitím bezvýkopových technologií“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc. – ČZU v Praze, FŽP)
Bakalářská práce přinesla přehled metod pro sanace stokových sítí
s použitím bezvýkopových technologií. Popisuje historický vývoje
použití v Čechách a ve světě. Vlastnosti materiálů instalovaných rozvodů a znalosti poruch jsou rozhodující pro výběr vhodné metody
sanace s ohledem na dopady životního prostředí. Praktická část
bakalářské práce byla zaměřena na konkrétní sanaci stokové sítě
projekt Skladová zóna Jirny – II. Etapa prováděný firmou Báňské
projekty Teplice a.s. Sanační práce byly prováděny na korugovaném
plastovém potrubí DN 250 pomocí syceného sklolaminátového tkaného rukávce směsí epoxidové pryskyřice a tvrdidla. V práci bylo
provedeno zhodnocení použití bezvýkopové technologie.
Bc. Škařupová Karolína „Provozně-technický stav stokové sítě
“ (vedoucí práce: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. – VUT Brno, FSv)
Cílem této bakalářské práce uvádí možné způsoby zjišťování provozně-technického stavu stokových sítí, kanalizačních přípojek a šachet. První část byla zpracovaná formou rešerše z oblasti stanovení
metod provozně-technického stavu. Druhou částí bylo zpracování
posudku provozně-technického stavu reálné stokové sítě ve městě
Vsetín a vytvoření podpůrného softwaru v Excelu, který slouží k stanovení a hodnocení technického stavu stokových systémů. Jeho
funkčnost byla následně odzkoušena na návrhových úsecích stokové sítě a podle provedeného kamerového průzkumu, byly úseky
zatříděny dle kódovacího systému ČSN EN 13508-2 a TNV 75 7905
(Návrh). K posouzení byly vybrány dva úseky stokové sítě, které
byly vybudovány ve stejnou dobu, ze stejného materiálu s použitím stejných technologií pro jejich výstavbu. Na základě výsledků lze usoudit, že stoková síť sice byla vybudovaná za stejných
podmínek a prostředků, ale přesto vykazuje rozdílné vady a poruchy způsobené od vnějších vlivů. V tomto případě se jednalo
o rozdílný technický stav stok, který způsobilo odlišné statické
a dynamické namáhání od dopravy.

ŽENY A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
ING. VERONIKA ONDERKOVÁ
Veronika Onderková je pokračovatelkou úspěšné generace českých
studentů na mezinárodním poli v oboru bezvýkopových technologií.
Jejímu letošnímu úspěchu na NO DIG Award v S�o Paulu, ale předcházelo mnoho práce a postupných kroků.
Veronika (rozená Repáková) pochází ze slezského Hlučína v blízkosti Ostravy, kde také vystudovala gymnázium. Ve studiu pokračovala
na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě, na stavební fakultě
v oboru „Geotechnika“, který dokončila v lednu 2011.
Její diplomová práce na téma využití metody „pipe roofingu“ při
procházení závalu na rekonstruovaném tunelu Jablunkov vzbudila
pozornost od samého počátku. Bylo to dáno nejprve tím, že v té době
se problematika zásadním způsobem řešila, byla tedy vysoce aktuální. Veronika se
však svého úkolu
zhostila s nebývalou pečlivostí, do-

NO DIG 18 / 4

24

kázala se správně orientovat v problematice, a její
práce byla při koncepčním rozhodování o způsobu
zvládání závalu reálně využita. I proto není vůbec
náhoda, že získala už tři ocenění – cenu České
společnosti pro bezvýkopové technologie, cenu
České tunelářské asociace a nyní tedy i nejvyšší
mezinárodní ocenění NO DIG Award 2012.
Po dokončení studia nastoupila Veronika k firmě
Metrostav – divize 1 na pracoviště v Ostravě, kde pracuje jako přípravář zakázek dodnes. V září loňského roku se provdala za svého
dlouholetého přítele Ing. Onderku, takže se dá říci, že uplynulé období pro ni bylo úspěšné nejen z pracovního pohledu. Jediné, co
ji mrzí je, že pro samou práci poněkud zapomíná na své koníčky
– turistiku a plavání. Cesta na druhý konec světa a mezinárodní
ocenění tak byly alespoň určitou kompenzací dosavadního úsilí
a taky, doufejme, příslibem, že o paní inženýrce Veronice Onderkové v souvislosti s bezvýkopovými technologiemi ještě hodně uslyIng. Karel Franczyk, CSc.
šíme.
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FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., WSDTI, EFUC,
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI,
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
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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

INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

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

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

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

EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a,
102 00 PRAHA 10
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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

R Ů Z N É / M I S C E LL A N EO U S I N FO R M AT I O N
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

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

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 http://www.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

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.poyry.cz

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169, 709 45 OSTRAVA
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz
STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz http://www.stavoreal.cz
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

POOR a.s., odštěpný závod 7
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha - Strašnice
E-mail: porras@porr.cz@poor.cz http://www.poor.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

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz http://www.vhs.cz
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz
http://www.zepris.cz
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INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz
Drábek Stanislav Ing.,
Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

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@inko.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

Petr Kožený s.r.o.
Švermovská 32, 273 41 Brandýsek okr. 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
Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6,
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz
Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
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Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Kubálek Jiří Ing. CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: office@czstt.cz
Krčík Marián Dipl.Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk
Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
Nenadálová Lucie, Ing.,
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz
Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Předsednictvo České společnosti
pro bezvýkopové technologie
se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1

IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6
OS/1-25465/94R

			

svolává

VALNOU HROMADU CzSTT
která se bude konat
v úterý

16. dubna 2013
v 10:00 hodin

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



17. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍCH

NO-DIG LUHAČOVICE 2012

Předsednictvo České společnosti pro bezvýkopové technologie děkuje svým členům a příznivcům za zájem
o činnost společnosti vyjádřený účastí na letošní národní konferenci. Děkuje rovněž spolupořadatelům a sponzorům
konference, díky kterým se odborný i společenský program konference uskutečnil na velmi dobré úrovni.
V neposlední řadě dík předsednictva patří firmám, které se reklamou na obálkách jednotlivých čísel Zpravodaje
NO DIG podílely na jeho vydání a všem autorům, kteří svými příspěvky vytvořili odbornou úroveň tohoto periodika.

Toto číslo sponzoruje firma

