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ÚVODNÍK / LEADING ARTICLE

PATNÁCT LET ZPRAVODAJE NODIG
Ing. Miloš Karásek

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tak jako Česká společnost pro bezvýkopové
technologie slaví v tomto roce své patnáctileté jubileum, tak se stejné výročí vztahuje
i na časopis vydávaný CzSTT – Zpravodaj
NODIG.
Cokoliv vznikne a má určitou dobu svého
trvání, je málo kdy dokonalé již od svého
začátku. Ať se jedná o živé organismy
a nebo neživé věci, dochází během doby
k určitým změnám a vývoji.
To se týká také Zpravodaje NODIG. Patnáct
let trvání časopisu si bezesporu zaslouží
ohlédnout se zpět a připomenout si, jakou
proměnou za tuto dobu prošel a to jak obsahově, tak i vizuálně.
Psal se rok 1995 když vyšel I. ročník. Protože
v té době neměla CzSTT potřebnou registraci
MV ČR k vydávání vlastního periodika, vychází přechodně jako příloha časopisu SOVAK,
a to v poměrně solidním nákladu 1500 výtisků. Zásluhu na tom měl Ing. Vladimír Pytl,
který v té době jako místopředseda CzSTT
byl současně předsedou Sdružení oboru
vodovodů a kanalizací.
Od prvního ročníku dostal NODIG podobu
čtvrtletního periodika.
Druhý ročník vychází již jako samostatný
časopis. Po technické stránce odpovídá jeho
podoba pionýrským začátkům, ale je i odrazem ﬁnanční situace společnosti. Články jsou
psány v textovém editoru T 602, články
z novin a jiných časopisů jsou reprodukovány
jako černobílé kopie s malou rozlišovací
schopností zejména u fotograﬁí.
Obrat nastává u čtvrtého čísla toho ročníku.
Číslo je celé věnováno II. Národní konferenci
o bezvýkopových technologiích, která proběhla v Brně. Tisk na křídovém papíru doplněný barevnými fotograﬁemi je velkým posunem ke zkvalitnění technického provedení
časopisu. Obsahově II. ročník nebyl nějak
systémově uspořádán.
Koncem roku 1996 vyzvalo předsednictvo
ISTT národní členské organizace k vzájemné
výměně svých členských periodik za účelem
zlepšení informovanosti činnosti jednotlivých
členských společností.
Po prostudování časopisů přidružených společností ISTT dochází předsednictvo CzSTT
k názoru, že stávající podoba Zpravodaje
NODIG je nadále v mezinárodním měřítku
nedůstojná.
Vzniká redakční rada, pozornost se zaměřuje
k prohloubení obsahové náplně a zpracování
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a vydávání časopisu je svěřeno profesionálům.
Od třetího ročníku má Zpravodaj barevné
provedení obálky. Časopis je tištěn na křídovém papíře. Uvnitř jsou díky kroužkové vazbě
vloženy barevné fotograﬁe, grafy i propagační listy. Od druhé poloviny ročníku se graﬁckého zpracování ujímá M.A. Martina Koželuhová. Časopis začíná být stylizován do
tématických kapitol, které si zachoval s nepatrnými doplněními dodnes: Z činnosti ISTT,
Z činnost CzSTT, Na odborné téma, Různé.
Sazba a tisk jsou prováděny v tiskárně
Gemmapress.
V následujícím ročníku je upuštěno od kroužkové vazby. Pevná vazba dává Zpravodaji profesionálnější vzhled, ale na druhé straně nelze
již jednotlivá čísla před distribucí případně
doplňovat, což bylo u III. ročníku možné. Sazbu, a to až do dnešního dne, začíná provádět
GSW Praha. Tisk je zadán tiskařské dílně
Gemerle Praha. České národní středisko ISSN
přidělilo na naši žádost Zpravodaji Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN
1214-5033.
V jubilejním roce 2000 dochází ke změně. Po
vzájemné dohodě České společnosti pro bezvýkopové technologie a Slovenské společnosti pro bezvýkopové technologie se Zpravodaj
NODIG stává společným časopisem obou
společností. Redakční rada je rozšířena o slovenské kolegy, je zařazena nová kapitola

z činnosti SVKSTT, nově je uváděn seznam
členů slovenské společnosti.
Záměrem bylo zpestření náplně časopisu,
rozšíření témat a přispění v obou republikách k lepší vzájemné informovanosti
v oblasti BT. Bohužel očekávání se nenaplnilo. Malá aktivita ze strany slovenského
partnera vedla pouze k úvodnímu článku
předsedy SVKSTT v prvním čísle VI. ročníku, fotograﬁcké reportáži z III. konference
SVKSTT v Bojnici a jedinému článku na
odborné téma v osmém ročníku.
Jak je známo, v roce 2001 se uskutečnila Praze 19. mezinárodní konference o BT. Od tohoto roku se stává i Zpravodaj „světovějším“.
Vybrané články jsou doplňovány překladem
v anglickém jazyku.
Jubilejní desátý ročník zavádí novou rubriku
Ženy a bezvýkopové technologie. Záměrem
této rubriky je ukázat, že i „něžné pohlaví“ má
mnohdy zájem o tento spíše mužský obor,
jakým BT bezesporu jsou.
Dvanáctý ročník pak rozšířil svoji tématickou
náplň o kapitolu Ze staveb.
Po zániku Slovenské společnosti pro bezvýkopové technologie se 13. ročník Zpravodaje,
vydávaný v r. 2007, stává opět časopisem pouze České společnosti.
Z ekonomických důvodů dochází i k podstatné
změně ve ﬁlozoﬁi co se týká první strany obálky. Až do 13. ročníku bylo snahou koncipovat
první stranu obálky tak, aby byla představena
některá bezvýkopová technologie, aniž by byla
dělána reklama konkrétnímu subjektu. Rok
2007 přináší v tomto zásadní změnu a naopak
umožňuje zájemci o sponzorování zviditelnit
se na první straně obálky celého ročníku časopisu. Pro mezinárodní konference ISTT je
vydáváno zvláštní číslo „NODIG CzSTT – Special issue“ v anglickém jazyce, které informuje
o činnosti CzSTT v rámci ISTT a slouží jako
reklamním materiál na našich informačních
stáncích.
Za dobu své existence přinesl Zpravodaj
spoustu zajímavých článků, recenzí, postřehů,
blahopřání k úspěchům v soutěžích (NO-DIG
AWARD i soutěží studentských), blahopřání
k jubileu, ale bohužel i nekrology.
Ne vždy lehce se však rodí jednotlivá čísla.
Mnohdy se obtížně hledá náplň a je třeba
vynaložit značné úsilí, aby si časopis zachoval svoji dobrou úroveň, kterou si troufám říci
že má. Zpravodaj dostává každý člen naší
společnosti zdarma, poštou. Všechna jeho
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vydání jsou archivována v sekretariátu
CzSTT. Každý sponzor má nárok na dalších
10 výtisků navíc, rezervní výtisky poskytujeme vysokým školám.
To že držíte Zpravodaj NODIG po patnácti
letech nepřetržitého vydávání ve svých rukou,
to je díky všem těm sponzorům, kteří se ekonomicky podíleli na vydání jednotlivých čísel,
díky všem autorům, kteří bez nároku na honorář přispěli svými články k naplnění obsahu
časopisu a v neposlední řadě všem těm, kteří

působili v redakční radě buď jako předsedové
– Ing. Stanislav Drábek, Ing. Oldřich Kůra,
Ing. Jaroslav Raclavský senior, doc. Ing. Petr
Šrytr, CSc, a nebo jako členové – dnes již
zesnulý doc. Ing. Ivo Vávra, CSc, Ing. Jiří
März, prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc, Ing.
Jiří Bezrouk, Ing Jaroslav Raclavský, PhD.
junior, Ing. Karel Franczyk, Ing. Tomáš Kubát,
Ing. Marcela Synáčková, CSc. Obrovský
podíl na včasném vydávání periodika má
sekretář společnosti Ing. Jiří Kubálek, CSc.

Od roku 2003 si můžete prohlédnout Zpravodaj NODIG také na našich webových stránkách.
Závěrem tohoto mého připomenutí historie
časopisu NODIG, vydávaného Českou společností pro bezvýkopové technologie, si
dovoluji popřát tomuto našemu periodiku
dlouhou životnost a hlavně, aby si zachoval
svoji důstojnou úroveň a vždy přinášel svým
čtenářům zajímavé čtení.

OHLÉDNUTÍ ZA NO-DIG 2009 TORONTO
Ing. Stanislav Drábek,
předseda CzSTT
Ve dnech 29. března – 3. dubna 2009 se
konala v kanadském Torontu 27. mezinárodní konference a výstava ISTT NO-DIG 2009.
Severoamerická společnost NASTT opět připravila ideální podmínky pro 1300 odborníků
z celého světa v konferenčním centru SHE-

RATON . Bylo zde zajištěno ubytování téměř
pro všechny účastníky konference, pro vystavovatele i pro četné hosty. Konferenční sál
DOMEUNION BALLROOM s dostatečnou
kapacitou pro všechny přítomné sloužil i pro
zahajovací ceremoniál, konalo se zde vyhodnocení soutěže NO DIG AWARD včetně
slavnostní večeře. Poslední den zde bylo
závěrečné shromáždění, na kterém zástupci

Singapuru a ISTT pozvali všechny přítomné
na 28. konferenci NO-DIG 2010.
V neděli 28. března, tradičně den před zahájením konference, proběhlo setkání všech
předsedů národních společností ISTT, které
má pracovní název BOARD MEETING ISTT.
Toto shromáždění má statut nejvyššího orgánu ISTT. Program schůze vycházel ze STRATEGICKÉHO PLÁNU 2k10, který je závazný

Česká výprava na konferenci a výstavě.
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pro činnost všech národních společností.
Předsedové národních společností zde
podávají krátkou zprávu o činnosti. Jednání
se účastní též členové ESC (Executive
Subcommittee), výkonného orgánu ISTT,
který v mezidobí jednotlivých BM (Board
Meeting) sleduje a zjišťuje plnění přijatých
závěrů. Přijaté závěry jsou zveřejněny na
webových stránkách ISTT.
Výstava se konala v podzemní části konferenčního centra SHERATON s využitelnou
plochu 4.500 m2, která téměř celá byla zaplněna více než 130 vystavovateli. Byl tím splněn ideální stav, vše se konalo „pod jednou
střechou“. Mezi vystavovateli, a to ve velmi
frekventované části výstaviště, se vyjímal
i náš informační stánek. Našimi sousedy byl
stánek NASTT a ISTT. Dále byly stánky
vydavatelů odborných časopisů z oboru bezvýkopových technologií a to TERENCHLESS
INTERNATIONAL z Australie a TRENCHLESS
TECHNOLOGY z USA. V této sekci výstaviště probíhala též soutěž studentů o nejlepší
projekt NASTT . Své práce studenti na místě
obhajovali ve veřejné diskusi. Studenti jsou
velmi sebevědomí a forma veřejné diskuse
jim též sebevědomí dodává.
Na konferenci bylo předneseno asi 140 odborných přednášek a diskusních příspěvků.
K dispozici byly dva konferenční sály a to Civil
Ballroom North a Civil Ballroom South, každý
pro cca 260 posluchačů. Přednášky se konaly současně v obou sálech. Sekce North byla
věnována novým stavbám a sekce South
rekonstrukcím. Kromě toho probíhala v šesti
malých sálech odborná školení, speciální
přednášky, informace od výrobců apod. Většina těchto školení byla určena převážně pro
účastníky z USA a Kanady. I když si každý
tyto akce musel zaplatit zvlášť, byla na nich
účast vysoká. Na závěr některých školení
dostávali jejich účastníci CERTIFIKÁT obdobný tomu, jaký musí mít technici i u nás,
zejména v oblasti bezpečnosti práce.
Jedna z přednášek mne velmi zaujala. Jednalo se o využití technologie HDD na Vodním
díle NACIMIENTO v Kalifornii. Přednáška
měla 4 části, slovo dostal projektant, investor, provozovatel a dodavatel. Pro zájemce
máme přednášku k dispozici v sekretariátu
CzSTT v originále. Abstrakt z ní najdete
v tomto čísle Zpravodaje.
Při vyhlášení výsledků soutěže NO-DIG
AWARD nastalo trochu zděšení, když všechny
ceny obdrželi členové severoamerické společnosti NASTT. Shodou okolností majitel nejvyššího ocenění „MUŽ ROKU V OBORU NODIG“ jménem Glenn Boyce seděl u našeho
stolu. V další části Zpravodaje přinášíme
o něm krátkou informaci. Výsledky všech dalších kategorií budou zveřejněny v červnovém
vydání TRENCHLESS INTERNATIONAL.
Výsledky soutěže NO-DIG AWARD byly kritizovány zejména z neamerických zemí.

NO DIG 15/2

4

Setkání předsedů národních společností.

Vstup do výstavních prostor.

Sada protlačovacích kladiv.

HDD – poslední model stroje od American Augers.
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NASST měla pro to vysvětlení, že vyhodnocené projekty byly skutečně nejlepší.
Závěrečný ceremoniál byl ve znamení
pozvánky do Singapuru na konferenci ISTT
NO-DIG 2010. Na dvě a půl hodiny se jeho
konání protáhlo díky jednomu populárnímu
americkému hlasateli, který vyprávěl legrační příběhy, zatímco účastnící pomalu opouštěli sál.
Samostatnou „jedničku s hvězdičkou“ si
zaslouží pořadatelé za výstavu, která zaujala
nejen svým rozsahem, ale zejména živým
předváděním technologií pro rekonstrukce
podzemních vedení.
Sborník přednášek z celé konference je na
CD k dispozici v sekretariátu CzSTT všem,
kteří o to projeví zájem.

Jedna z praktických ukázek přípravy rukávce.

Přednášková místnost pro odborné sekce.

STŘÍPKY Z KONFERENCE NO-DIG 2009
Ing. Lucie Nenadálová,
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Celá konference se konala v rozsáhlém
objektu hotelu Sheraton Center Toronto, kde
probíhala konferenční i výstavní část. Hned
na začátku konference mě potěšila hladká
registrace, bez zbytečného čekání a nedorozumění. Prvním šokem u registračního
okénka ale byla otázka „How are you doing?“
Nevěděla jsem, co odpovědět, ale posléze
jsem pochopila, že tato větička je součástí
běžného pozdravu.
Příspěvky konference probíhaly ve 30-ti sekcích, z nichž 5 vždy probíhalo paralelně. Bylo
těžké si vybrat, protože všechny referáty, až
na výjimky, byly podány na výborné jazykové
a odborné úrovni. Pozitivem bylo, že i několik
amerických příspěvků zahrnovalo ekologickou problematiku. Výstava probíhala velkolepě, většinou americké ﬁrmy předváděly přímo
v hale mnoho praktických ukázek, při kterých
byl zároveň podáván popcorn, takže stánky
byly stále obleženy diváky.
Pořadateli konference byly Mezinárodní společnost pro bezvýkopové technologie ISTT
a Severoamerická společnost pro bezvýkopové technologie NASTT, takže akce byla
spíše americká a v mnoha ohledech se lišila od mezinárodních konferencí pořádaných
v Evropě. Mimo jiné i tím, že si Američané
vše pochválí a zatleskají si, což byl pro mě
další kulturní šok. Pro zahraniční účastníky
bylo nepříjemné, že Američané vyhlásili nejprve své americké ceny, a až po té, v tichosti,
vyhlásili soutěž ISTT, kterou vyhrály taktéž
americké projekty.
V kategorii ISTT Gold Medal získal ocenění
zaslouženě profesor Ray Sterling za celo-

Sheraton Center a TV věž charakteristická
pro Toronto.

životní práci v oboru bezvýkopových technologií. ISTT Inovative Technology Award
for Pipe Rehabilitation získal systém Aqualiner. Jedná se rukávcový systém využívající
vláken termoplastů vhodný pro rekonstrukce
potrubí. ISTT Inovative Technology Award for
New Instalation vyhrál DCI Digitrak F2 locating system, který představuje třídimenzionální systém pro určování polohy a překážek
horizontálního řízeného vrtání. ISTT Project
Award získal projekt Eastside Combined Outﬂow Project v Portlandu, státě Oregon. Projekt řešil uložení betonového potrubí průměru
2000 mm a délce 910 metrů v náročných proměnlivých geologických podmínkách.
Obdobný scénář se opakoval při závěrečném
obědě. Téměř celou „closing ceremony“ prezentovali svoji příští americkou konferenci,
a pak posledních 5 minut promítli krátké
video o dějišti světové konference v Singapuru. Novinkou pro mě byla aukce, kde se
vydražovaly hodinky, šperky, lístky na hokej,
ale i cesta luxusní lodí za účelem ﬁnanční
podpory studentů.
Líbilo se mi zapojení amerických studentů do
organizace konference. Studenti pomáhali, jak
u vstupů do jednotlivých sekcí, kde skenovali naši registrační kartu, aby organizátoři měli
přehled, kdo se zúčastnil jakých přednášek,
tak i při konání aukce a při Gala večeři. Dále
NASTT zorganizovala pro studenty soutěž,
která spočívala ve spuštění několika videí
z kamerových prohlídek kanalizace. Úkolem
studentů bylo zjistit, o jaké poruchy se jedná,
a navrhnout možnosti opravy. Někteří studenti se zúčastnili posterového workshopu, který se těšil velkému zájmu veřejnosti. Studenti
zde prezentovali svoje bakalářské, diplomové
a disertační práce. Tento bod programu mě veli-
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Orientace na konferenci a výstavě byla velmi dobrá.
ce zaujal, proto jsem vyzpovídala každého studenta, na jakém tématu pracuje a k mému údivu
se v Americe rozhodně nedělá nic lepšího než
v Evropě. Podstatným rozdílem byl pouze jejich

Informační stánek CzSTT.

plynulý přednes problematiky. Příkladem diplomových prací, které zpracovali studenti z Keni
studující v USA, bylo srovnání metody HDD
a metody Pipe Bursting s klasickou výkopovou

technologií. Tito studenti byli bezvýkopovými
technologiemi doslova nadšeni a už se moc
těšili, až tuto „novinku“ přivezou do Keni.
Konference No-Dig 2009 byla velmi zdařilá.

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Karel Franczyk
Ústřední aktivitou ESC ISTT bylo
v uplynulém období samozřejmě
pořádání mezinárodní konference NO-DIG v Torontu. Tato
konference proběhla na přelomu
března a dubna letošního roku a
byla velmi úspěšná jak, co se
týká počtu vystavovatelů tak
i z pohledu návštěvnosti. O konferenci píšeme v našem Zpravodaji na jiném místě, dodám jen,
že jedním z úkolů ESC ISTT nyní
bude i kontrola účetních podkladů, ale předpokládáme, že
i ﬁnančně byla konference
v kanadském Torontu úspěšná.
ESC ISTT se sešla v Torontu
celkem dvakrát. Zajímavější než

NO DIG 15/2

Bylo rozhodnuto, že v roce 2011 se uskuteční NO DIG konference
v Berlíně.

6

suchá řeč čísel a účetních sestav
je otázka dalších konferencí v budoucím období. O pořádaní konference NO DIG v roce 2010
v Singapuru bylo již rozhodnuto
v loňském roce a i já jsem zde
o tom informoval. V Torontu bylo
dále rozhodnuto, že v roce 2011
se uskuteční NO DIG konference
v Berlíně (i o tom píšeme
podrobně na jiném místě)
a současně bude uspořádaná
významná regionální akce ISTT
(zřejmě kontinentální výstava
a školení) i v Jižní Africe. V roce
2012 bude mezinárodní NO DIG
zřejmě v brazilském Sao Paulu
a o pořádaní konference v roce
2013 má předběžně zájem
Japonsko.
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Ing. Jiří Kubálek, CSc., sekretář CzSTT
Řádná valná hromnada CzSTT svolaná v souladu se stanovami České společnosti pro bezvýkopové technologie se konala
v úterý 21. dubna 2009 v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník. Jednání zahájil předseda CzSTT
Ing. Stanislav Drábek následujícím proslovem:

Vážení členové CzSTT,
je 21. dubna 2009, 10:00 hod. Dovolte mi, abych Vás podle programu přivítal na valné hromadě CzSTT, která se v letošním roce koná již po
šestnácté. Protože letos uplynuly tři roky od volby předsednictva CzSTT, bude dnešní jednání
rozšířeno o volby předsednictva nového, které
podle stanov bude vykonávat funkci nejvyššího
správního orgánu společnosti v příštím tříletém
období, tj. v letech 2009 až 2012. Je mi velkým
potěšením setkat se s Vámi, členy CzSTT
a poděkovat Vám, že jste přijeli v tak hojném
počtu. Dnešní jednání se koná, „obrazně řečeno“, v předvečer 15. výročí založení naší společnosti. Na programu však nebudou oslavy,
ale pravidelná kontrola činnosti za uplynulé
období , schválení programu práce na příští
3 roky, schválení ﬁnančního plánu na rok
2009-10 a zejména volba předsednictva
CzSTT. Všechno dnes proběhne podle „Programu valné hromady“, který jste obdrželi elektronickou poštou spolu s pozvánkou.
Jeho obsah je následující:
1. Uvítání členů CzSTT
2. Volba komise pro usnesení a komise
volební
3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé
období
4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
5. Zpráva o hospodaření za minulý rok
a zpráva revizní komise
6. Volby nového předsednictva
7. Přestávka – občerstvení
8. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok
2009
9. Schválení ﬁ nančního plánu na rok 2009
10. Informace o stavu členské základny
11. Zpráva o výsledku voleb
12. Diskuse
13. Schválení usnesení a závěr
Program byl přečten a následovalo jeho
schválení plénem. Byl přijat všemi přítomnými. Předseda poté předal slovo Ing. Karlu
Franczykovi, PhD., který, ve smyslu schváleného programu průběh valné hromady dále
řídíl.
Po zvolení komise pro usnesení a komise
volební pokračoval program zprávou o činnosti
CzSTT za uplynulé období.

Zahájení 16. valné hromady CzSTT.
Do programu valné hromady bylo zařazeno
vyhodnocení studentské soutěže za akademický rok 2007/2008*) a byly předány odměny vítězům. Tato soutěž, která probíhá již od soutěžního kola 1999/2000, nikterak nezevšedněla
a zůstává nadále prospěšnou aktivitou CzSTT.
Zpráva o hospodaření CzSTT byla po kontrole
všech dokladů revizní komisí schválena a bylo
konstatováno, že CzSTT je vedena v souladu
se svými stanovami a obecně platnými právními předpisy. Hospodaření společnosti je vyrovnané a odpovídá minulým letům. Uzávěrka za
minulý rok byla opatřena účetní kontrolou a bylo
vypracováno přiznání k dani. Daňová povinnost
společnosti je nulová.
Volby nového předsednictva zahájila volební
komise seznámením s odborným proﬁlem
kandidátů. Sedmičlenné předsednictvo bylo
voleno z 11 kandidátů navržených členy
CzSTT. Výsledky voleb jsou ve zprávě volební komise, která je součástí usneseni valné
hromady.

Dále se valná hromada zabývala plánem činnosti společnosti a plánem ﬁnančním na tento rok.

Plán činnosti CzSTT na období
2009/2010
přednesl Ing. Karel Franczyk, PhD.
I. Rozdělení činností
◗ sekce vzdělávací a expertní ( zodp. doc. Ing.
Šrytr, CSc)
◗ sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp.
Ing. Helcelet)
◗ sekce dodavatelů (zodp. Ing. März)
◗ sekce projektantů (zodp. Ing. Moučka)
◗ redakční rada zpravodaje a www stránky
(zodp. Ing. Karásek)
II. V oblasti vzdělávací
◗ pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno,
ČVUT Praha a VŠB Ostrava

*) Podrobnosti o studentské soutěži jsou v prvním čísle letošního ročníku str. 5 až 7.
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◗ spolupráce a vzájemné předávání informací
s ITA/AITES, EFUC, WSDTI
◗ pokračování soutěže o nejlepší diplomovou
práci v oblasti BT včetně účasti na ISTT NODIG AWARD
◗ spolupráce se SOVAK, včetně expertní činnosti
◗ rozvíjení normotvorné činnosti ve prospěch
BT
III. V oblasti provozovatelů a diagnostiky
◗ výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací budovaných pomocí BT, nejlépe na platformě Zpravodaje CzSTT
◗ volba vhodných materiálů a její dopad na
provozování vodovodů a kanalizací – na platformě Zpravodaje CzSTT
◗ diagnostika z pohledu provozovatelů sítí –
výměna zkušeností např. na platformě Zpravodaje CzSTT
IV. V oblasti dodavatelů
◗ publikování nejzajímavějších staveb BT ve
Zpravodaji CzSTT
◗ sledování vývoje a novinek v oblastí technologií, materiálů a strojního vybavení
◗ vytvořit kategorizaci prací a dodavatelů pro
potenciální potřebu zadavatelů
V. V sekci projektantů
◗ publikování nejzajímavějších projektů a
návrhů ve Zpravodaji CzSTT
◗ spolupracovat se sekcí vzdělávací na
expertní činnosti
◗ sledování vývoje posledních světových
novinek v oblasti technologií, postupů,
materiálů a strojního vybavení
VI. Redakční rada
◗ vydat 4 čísla Zpravodaje v roce 2009
◗ udržovat aktuální stav webových stránek
◗ průběžně aktualizovat databázi členů
VII. Různé
◗ pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC
(Executive subcommittee)
◗ udržovat a průběžně aktualizovat archiv
CzSTT
◗ uspořádat úspěšně konferenci NO DIG 2009
v Beskydech
◗ aktivně se zúčastnit v maximálním počtu
národní konference NO DIG 2009 a mezinárodní
◗ NO-DIG2010 včetně aktivních příspěvků a
účasti v soutěži NO DIG AWARD
◗ zúčastnit se dalších případných mezinárodních konferencí a dalších akcí

Informace o stavu členské
základny
(přednesl Ing. Jiří Kubálek,CSc.)
Stav naší členské základny byl v průběhu
minulého roku celkem setrvalý. K datu valné
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Finanční plán CzSTT na rok 2009
přednesl Ing. Stanislav Drábek
1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky celkem .....................................................................................720.000.Spoluúčast ﬁrem na vydávání zpravodaje . ..............................................................60.000.Konference CzSTT .................................................................................................100.000.Jiné příjmy. ..................................................................................................................3.256.Převod z minulých let .......................................................................................... 1.096.744.Příjmy celkem ................................................................................................... 1.980.000.2. VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu . ................................................................................................120.000.Plat sekretáře .........................................................................................................244.200.Aﬁlační poplatky ......................................................................................................140.000.Údržba, opravy, úklid ................................................................................................15.000.Investice .................................................................................................................................
Telekomunikační poplatky – internet ..................................................................... 40.000.Cestovné - předseda CzSTT, sekretář . .................................................................. 90.000.Vložné na konference ................................................................................................ 7.000.Poštovné ...................................................................................................................16.000.Odměny pro soutěž studentů ...................................................................................31.000.Časopis - Zpravodaj CzSTT „NO-DIG“ ..................................................................250.000.Překlady, tlumočení .................................................................................................50.000.Propagace, reklama, inzerce .................................................................................. 90.000.Občerstvení a reprezentace ......................................................................................8.000.Režijní materiál, DKP ..............................................................................................25.000.Ostatní výdaje a výdaje související s činností ISTT.................................................10.800.Konference CzSTT ................................................................................................... 30.000.Konference NO-DIG 2010 ..................................................................................... 200.000.Bankovní poplatky .......................................................................................................8.000.Vydání součet ......................................................................................................1.375.000.Rezervní fond ........................................................................................................ 605.000.Vydání celkem .................................................................................................. 1.980.000.hromady tvoří naši členskou základnu 54 korporativních členů, 19 řádných individuálních
členů a 15 členů přidružených.
Návrh na ukončení členství a přijetí
nových členů
Jak jsme ve 4. čísle Zpravodaje oznámili,
opustil naše řady doc. Ing. Jan Mičín, CSc.,
jeden ze zakládajících členů CzSTT, který
zemřel 6. října loňského roku. Ztrácíme v něm
odborníka v problematice stokování.
Ve smyslu stanov CzSTT kap. IV. bod 5 ukončili za období od poslední valné hromady
členství následující kolektivní členové:
◗ PIPELIFE Czech s.r.o., 765 02 Otrokovice
Kučovaniny (na vlastní žádost)
◗ REDROCK CONSTRUCTION s.r.o., Újezd
40, 118 00 Praha 1 (na vlastní žádost)
◗ SEVEROČESKÉ VaK, a.s., Přítkovská
1688, 415 50 Teplice (na vlastní žádost)
Z individuální členů pak:
◗ Ing. Pavel Bezpalec, Hochtief CZ, a.s.
Okružní 544, 370 04 České Budějovice

◗ Ing. Jiří Granilla, HYDROPROJEKT CZ,
Táborská 31, 140 04 Praha 4
Předsednictvo CzSTT informuje valnou hromadu o přijetí nových členů.
Kolektivní členové
◗ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol.
s r.o., Křižíkova 2393, 415 99 Teplice
Individuální člen
◗ Petr Balcárek, Michlovský– protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 Zlín
a přidružený člen
◗ Ing. Lucie Nenadálová, V Rovinách 93, 140 00
Praha 4 – Podolí.
Do data konání valné hromady dluží členské
příspěvky 7 kolektivních členů a 4 řádní členové individuální.
Předsednictvo navrhuje valné hromadě, aby
členství těchto členů bylo ukončeno počátkem října t.r., nebudou-li do této doby členské
příspěvky zaplaceny.
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3. Valná hromada bere na vědomí:
a) zprávu volební komise o zvolení nového
předsednictva na funkční období 2009
– 2012 ve složení:
– Ing. Karel Franczyk, PhD.
– Ing. Stanislav Drábek
– doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
– Ing. Marek Helcelet
– Ing. Marcela Synáčková, CSc.
– Ing. Jiří Mikolášek
– Ing. Igor Fryč
b) Seznam členů ukončujících členství a
nových členů CzSTT přednesený sekretářem společnosti Ing. Jiřím Kubálkem,
CSc.
4. Překrytí nového člena sekretariátu
5. Valná hromada děkuje odstupujícímu
předsednictvu CzSTT a nově zvolenému
předsednictvu přeje hodně úspěchů.

První místo ve studentské soutěži získala Ing. Alena Hlavsová.

USNESENÍ
VALNÉ HROMADY CzSTT
ZE DNE 21. DUBNA 2009
1. Valná hromada vzala na vědomí
„Zprávu o činnosti CzSTT v roce 2008
a v celém funkčním období odstupujícího
předsednictva CzSTT“ přednesenou předsedou společnosti Ing. Stanislavem Drábkem

2. Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu „Revizní komise“ o hospodaření
společnosti v roce 2008 přednesenou
členem komise Ing. Štěpánem Moučkou
b) Návrh rozpočtu společnosti na rok 2009
přednesený předsedou Ing. Stanislavem Drábkem
c) Plán činnosti společnosti na rok 2009
přednesený místopředsedou Ing. Karlem Franczykem, PhD.

Valné hromady se zúčastnilo :
– 17 korporativních členů
– 11 řádných individuálních členů
– 3 přidružení členové
V Praze dne 21. dubna 2009
Ing. Monika Esterková v.r.
zapisovatelka
Ing. Jiří Kubálek, CSc. v.r.
ověřovatel
Ing. Štěpán Moučka v.r.
ověřovatel

ODBORNÉ KONFERENCE CzSTT,
VÝZNAMNÁ SOUČÁST NAŠÍ ČINNOSTI
Ing. Oldřich Kůra – Sebak spol. s r.o.
K významným činnostem CzSTT patří bezesporu každoroční pořádání odborných konferencí, kde se schází všichni ti, kteří se zabývají profesně bezvýkopovými technologiemi. Je
to široká rodina investorů, projektantů, dodavatelů i provozovatelů, pohybujících se v této
oblasti.
Dovolte mi, abych se vrátil až k roku 1995,
kdy právě založená naše společnost zorganizovala první odbornou akci v Praze, která
odstartovala sérii dalších konferencí konaných každoročně na různých místech České
republiky. Nelze zapomenout, že předseda
Německé společnosti pro bezvýkopové technologie pan Rolf Bielecki, který stál u zrodu
naší společnosti, byl čestným hostem této
odborné akce a pomáhal nám svými radami
při zajišťování všeho potřebného k hladkému

PŘEHLED KONFERENCÍ CzSTT
Číslo konference

Místo konání

Termín

1

Praha

11. – 13. 6. 1995

2

Brno

13. – 14. 11. 1996

3

Karlovy Vary

18. – 19. 11. 1997

4

Jeseník

13. – 14. 10. 1998

5

Český Krumlov

28. – 29. 9. 1999

6

Brno

26. – 27. 9. 2000

7

Ostrava

8

Mariánské Lázně

9

Znojmo

24. – 25. 9. 2002
14. – 15. 10. 2003
5. – 6. 10. 2004

10

Hradec Králové

11. – 12. 10. 2005

11

Litoměřice

10. – 11. 10. 2006

12

Praha

25. – 26. 9. 2007

13

Brno

20. – 21. 5. 2008
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průběhu tohoto prvního setkání odborníků
z České republiky.
Pan Bielecki zůstal i řadu dalších let věren
naší společnosti a netají se sympatiemi
a zájmem o dění u nás.
Místa konání a termíny dalších konferencí
jsou zřejmé z přehledu a mapy České republiky. Předsednictvo při výběru míst konání konferencí v uplynulých letech se vždy řídilo zásadou každoročních změn, které přinesly určitou
pestrost a přitažlivost pro jejich účastníky.
Snažili jsme se i o to, uspořádat konferenci
i tam, kde se připravovaly a realizovaly zajímavé stavby prováděné bezvýkopově nebo
tam, kde jsme našli aktivního spolupořadatele, který skýtal záruku zdárného průběhu
odborného i společenského programu těchto
významných setkání.
Je třeba též vyzvednout a ocenit zájem
o sponzorování těchto akcí, bez kterých si nelze představit jejich pořádání. Rovněž tak je
třeba poděkovat všem investorům, dodavatelům a provozovatelům, kteří nám pomohli
zpestřit program jednání uspořádáním exkursí
přímo na stavby, kde jsme mohli shlédnout
jednotlivé technologie a výsledky práce přímo
v terénu.
V průběhu třinácti konferencí odezněly stovky
odborných referátů se zajímavými informacemi z přípravy staveb a jejich realizace. Umožnili jsme i ﬁrmám propagaci jejich činností a to
jak v průběhu jednání konference, tak i ve
výstavních prostorách, kde se konference
konala.
Předsednictvo společnosti i spolupořadatelé
jednotlivých konferencí se vždy snažili o medializaci těchto odborných setkání a zajištění
účasti významných osobností veřejného
a politického života. Záštitu nad konáním vždy
ochotně přebírali zástupci ministerstev,
hejtmani a primátoři měst. Lesku konferencí
přispěla vždy účast představitelů vysokých
škol a významných osobností provozovatelských společností, projektantů a dodavatelů.
Průběh odborných setkání vždy zpestřil společenský večer s kvalitním programem, který
posloužil i k výměně pracovních zkušeností
a navázání nových kontaktů a přátelství.
Organizační garant konferencí, paní Vlasta
Valentová odvedla vždy kvalitní práci při přípravě a vlastním průběhu těchto setkání
a patří ji jistě po zásluze dík všech jejich účastníků.
Konferenční setkání odborníků a příznivců
tohoto progresivního stavebního oboru se
osvědčilo a předsednictvo CzSTT chce i nadále v této tradici pokračovat.
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Exkurze do Smiřic na výměnu azbestocementového potrubí.

Námětů k debatám bývá na našich konferencích vždy dostatek.
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PATNÁCT LET VE VELKÉ RODINĚ ISTT
Ing. Karel Franczyk, PhD.,
místopředseda CzSTT
Psát o vztahu ISTT a CzSTT je jako psát
o vztahu matky a dcery. Podržím-li ještě chviličku tuto metaforu, mohl bych upozornit na to, že
ne vždy je patnáctiletá dcera bezproblémovým
dítětem, a že její vztah k matce může být ovlivněn problematickým dospíváním, pubertou
a snahou o ukvapenou samostatnost. Já si
však dovolím napsat – a tím už s metaforou
skončím – že vztah CzSTT a ISTT je vztahem
rozumně samostatné a svépravné dcery
s rozumnou, dospělou a zkušenější matkou, to
vše ve velké rodině, kde ne všechny asociace
jsou ušetřeny od různých pubertálních projevů.
Od samého počátku vzniku se CzSTT snažila
hrát na mezinárodním poli důstojnou a aktivní
roli. Naše delegace patřily na všech mezinárodních konferencích k těm nejpočetnějším,
a to i v těch případech, kdy se konference
konaly na velmi vzdálených místech (Perth,
Brisbane, Las Vegas, atp.) To všechno stálo
nemalé úsilí, energii a také peníze, které naši
členové museli investovat. Často přitom šlo
o peníze soukromé, či o peníze, které šly z přímého výdělku ﬁrem. Jen tak však bylo možné
vybudovat si na mezinárodním poli důstojnou
roli všemi respektované asociace, která si
bezvadně plní všechny povinnosti, která vždy
nabízí pomoc, je-li to třeba, která přichází čas-

to s podněty a připomínkami, a která respektuje a ctí rozhodnutí většiny.
Toto respektované postavení, kterému se
CzSTT těšila a těší vyvrcholilo pořádáním
mezinárodní konference NO DIG v Praze roku
2001. Konference se konala v Kongresovém
centru, v bezprostřední blízkosti Vyšehradu
a s nádherným výhledem na historické centrum Prahy. Společenské akce se konaly také
na Pražském Hradě a v Obecním domě, takže
účastníci konference, kterých se sjelo přes
čtyři sta, měli možnost poznat z naší krásné
Prahy opravdu to nejlepší. Samotná konference proběhla k plné spokojenosti ISTT i všech
návštěvníků a byla také ﬁnančně velmi úspěšná. Nebylo vinou nikoho z nás, že události
z 11. 9. 2001 vrhly na její závěr určitý pochopitelný stín.
Úspěchy, které byly dosaženy, jsou samozřejmě úspěchem všech členů, přesto si myslím,
že je naprosto nutné vyzdvihnout enormní
nasazení a přínos tehdejšího vedení CzSTT
v čele s prof. Karousem, ing. Drábkem a ing.
Kůrou. Je obrovským závazkem nás všech,
kteří přijdou po nich, abychom alespoň udrželi
současnou dobrou pozici.
I v personálním ohledu byla ostatně CzSTT na
mezinárodním poli úspěšná, protože v roce
2003 se stal prof. Karous členem nejvyššího
řídícího orgánu – ESC ISTT (executive subcomitee ISTT). Po jeho abdikaci v roce 2006

jsem se stal jeho nástupcem, což zejména
chápu jako důsledek velkého respektu ISTT
k naší asociaci a k prof. Karousovi osobně.
Jestliže píšeme o vztahu CzSTT k ISTT,
nemůžeme psát jen o samých úspěších. Je
čestné zmínit i některé neúspěchy. V roce
2006 jsme neúspěšně kandidovali město Brno
na pořadatele NO DIG 2009 (porazilo nás právě Toronto, které uspořádalo konferenci
v březnu letošního roku). Neúspěšný byl
i pokus o vyvolání evropské konference v rámci ekologických veletrhů v Brně, který poznamenal i naše vztahy s BVV Brno. Tuto myšlenku jsme nakonec po vlažné odezvě ze světa
opustili my sami. Není však možné si myslet,
že se vždycky všechno podaří, a ten, kdo se
aktivně o něco pokouší, může nutně někdy
i neuspět. Dle mého názoru je ta však vždycky
lepší, než nedělat nic. A musím říct, že podobný názor panuje i u ISTT, a že naše vzájemné
vztahy zůstávají i nadále na mezinárodní úrovni perfektní.
Co říci na závěr? Domnívám se, že pozice CzSTT je v rámci mezinárodní asociace ISTT až
nadstandardně dobrá. Možná nebude možné
udržet tak vysoké postavení pro naši malou
zemi i do dalších let. Ale budeme se o to
snažit. A jsem přesvědčený, že ten vztah bude
i nadále korektní, přínosný, a že bude obohacovat obě strany. Tak jak to má být mezi rozumnou matkou a samostatnou dcerou.

Jeden projekt, šest HDD: VODNÍ DÍLO NACIMIENTO
John R. Hollenbeck, P.E., Thomas Trott, P.E.,
Chuck Parker, P.E., a Craig Camp
V roce 2004 přijala Krajská protipovodňová ochrana v San Luis Obispo a Okresní ochrana vod,
nacházející se v Kalifornii, konečnou zprávu o
dopadu na životní prostředí pro 45 mil dlouhý
vodovod pro neupravenou vodu z jezera Nacimiento k dodávce pro několik účastníků (zákazníků)
po trase do města San Luis Obispo.
Pro získání povolení z oblasti životního prostředí bylo zvoleno jakožto ekonomicky výhodný a
nejefektivnější způsob horizontální směrové
vrtání (HDD). Bylo navrženo šest přechodů
vodních toků a výstavba započala v roce 2008.
Šest přechodů má průměr 30, 30, 24, 24, 18 a
8 palců a příslušné jednotlivé délky jsou 1.800,
1.300, 3.300, 1.900, 1.050 a 988 stop. Dopravní potrubí je ze svařované oceli s tloušťkou stěny 0,50 palce pro potrubí větší než 18 palců a
0,25 palce pro potrubí 18 palců a menší.

Pět přechodů bude uvnitř geologické zóny
známé jako útvar Paso Robles, slabě ztvrdlý
nánosový slepenec sestávající z tuhých směsí
oblázkového štěrku, písku, prachu a jílu.
Poslední přechod prochází dvěma geologickými zónami: útvarem Monterey, sestávajícím
z mírně zkamenělých hlubokomořských skal
z pozdního až středního miocénu, a útvarem
Santa Margareta, sestávajícím z polozkamenělého, polodrolivého masivního bílého pískovce z pozdního miocénu, který se usazoval
v prostředí mělkého moře.
Tento článek popisuje předběžný kvaliﬁkační proces použitý k určení způsobilých zhotovitelů HDD,
požadavky pro povolení z oblasti životního prostředí pro projekt, fyzikální schémata unikátní pro
výstavbu tohoto projektu a případovou historii
provádění výstavby pro ty HDD, jež byly zhotoveny před konečným odevzdáním tohoto článku.
Poznámka: Celý článek v originále je k nahlédnutí v sekretariátu CzSTT.

Mapka trasy Vodního díla Nacimiento.
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Technologie štítování pomocí plně mechanizovaného štítu
TAUBER, projekt „Strakonice – odvodnění viaduktu“
Ing. Igor FRYČ, TCHAS, spol. s r.o., odštěpný závod
INGSTAV Brno
1. Mechanizované štíty ﬁrmy TAUBER
1.1. Navázání spolupráce
Při hledání cest jak kvalitativně vylepšit technologii štítování, která je
běžně aplikovaná naší společnosti, jsme se rozhodovali mezi dvěma
možnostmi. Jednak jít cestou vlastního vývoje a inovací stávajících
razících nebo protláčecích zařízení nebo si pořídit od zahraničních
výrobců nové razící či mikrotunelovací stroje, které by pokrývaly či
rozšiřovaly dosavadní sortiment nabízených bezvýkopových prací.
Obě možnosti však měly své negativní aspekty.
Velmi rychle, byť neradi, jsme dospěli k poznání, že cesta vlastního
vývoje se stala uzavřenou kapitolou. Společnost nedisponovala takovými zdroji, aby si mohla dovolit nastartovat vznik samostatného
vývojového oddělení. Navíc návratnost takto vynaložených prostředků nemůže být nějak zaručena a výsledek vývoje by mohl být diskutabilní vzhledem k nedostatku kvaliﬁkovaných a znalých strojních
inženýrů. Zkrátka a dobře jsme došli k závěru, že není a nebude
vhodné jít cestou vynalézání vynalezeného.
Proti druhé, zdánlivě jednoduché, možnosti nákupu nových strojů od
některých z renomovaných zahraničních výrobců hovořil fakt, že se
jedná velké investiční náklady, které musí být podloženy velkou zásobou dopředu nasmlouvaných zakázek, kde by se tyto stroje vyzkoušely a hlavně zaplatily. O takovém stavu, že ﬁrma bude mít zásobu
zakázek na kilometry štol nebo protlaků, si však našich končinách
můžeme nechat jenom zdát.
Proto Ingstav Brno přistoupil k úzké obchodní spolupráci s německým partnerem – ﬁrmou TAUBER, která dosáhla značného pokroku
ve vývoji obdobných razících štítů a dovedla jejich technické vybavení na velmi vysokou úroveň, která splňuje kvalitativní požadavky současných investorů. Fungování štítů TAUBER je principiálně zcela
shodné s typovou řadou štítů Ingstav a i z tohoto důvodu se navázání
spolupráce jevilo jako oboustranně výhodné, protože personál obou
ﬁrem disponuje obdobnými zkušenostmi.
1.2. Popis strojního zařízení
Německá ﬁrma TAUBER disponuje razícími štíty v proﬁlové řadě
DN 1000, 1300, 1500, 1600, 2000 a 3000 mm, kdy hodnota
DN neznamená proﬁl vlastního štítu, ale vnitřní proﬁl segmentového
ostění. V České republice byl zatím vždy nasazen štít v proﬁlu
DN 2000 mm (obr. 1).
Posádku štítu tvoří 5 pracovníků. Hlavní operátor ovládající štít z kokpitu umístěného bezprostředně u těžního zařízení, jeho zástupce
obsluhující lokomotivu, dva pracovníci pro obslužný provoz v podzemí i na povrchu a jeřábník.
Rozpojování horniny v čelbě štítu zabezpečuje bagr na výložníku,
který může být v případě potřeby (výskyt skalních hornin) nahrazen
sbíjecím kladivem (obr. 2 a 3). Pomocí bagru se rozpojená zemina
dostane na sklopný pásový dopravník a do těžní bedny umístěné na
speciální lokomotivě s akumulátorovým pohonem (obr. 4). Velmi
důležitým momentem je rozměr těžní bedny, jejíž objem představuje
polovinu výrubu nutného pro osazení jednoho prstence primárního
ostění. Jinými slovy, dvě jízdy s těžní bednou tvoří spolu s dopravou
segmentů do štoly a jejich montáží ostění jeden pracovní cyklus.
Posun vlastního štítu zabezpečuje hydraulický agregát pomocí ocelového prstence spojeného se soustavou čtyř mohutných pístnic. Kro-
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Obr. 1 – Pohled do razicího štítu TAUBER včetně kokpitu operátora.

Obr. 2 – Těžní zařízení v čelbě pro rozpojování zeminy.

Obr. 3 – Sbíjecí kladivo na výložníku pro rozpojování skalních hornin.
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Obr. 4 – Důlní lokomotiva s těžní bednou.

Obr. 5 – Manipulace s dopravním vozíkem pro
železobetonové segmenty.

Obr. 6 – Vodorovná doprava tybinků.

Obr. 7 – Dopravník žb segmentů umístěný na
speciálním vozíku.

Obr. 8 – Tybinky pro ostění štítované štoly.

mě posunu samozřejmě tento agregát umožňuje přesné směrové a výškové řízení štítu.
Štít za sebou táhne koleje pro zajištění vodorovné dopravy ve štole, které svým tvarem
kopírují ostění štítu a uvnitř těchto kolejnic
jsou umístěna veškerá vedení (hydraulické
hadice, hadice pro dopravu směsi kačírku
a kabely elektroinstalace).
Svislou dopravu zajišťuje dvoulanový jeřáb,
který umožňuje manipulaci s těžní bednou
bez jakékoliv nutnosti její obsluhy posádkou
štítu (obr. 5). Pomocí jeřábu se pak rovněž
spouští speciální vozík na dopravu žb.segmentů, který je naložen ještě na povrchu.
Vozík má vlastní dopravník na posun jednotlivých segmentů a slouží zároveň pro jejich
osazení ve štole (obr. 6 a 7).
Dalším technologicky důležitým prvkem je kontinuální vyplňování (zafoukávání) prostoru mezi
ostěním štoly a zeminovým prostředím tříděnou frakcí štěrkopísku (tzv. kačírkem) tak, aby
nedošlo k poklesům nadloží. Proces zafoukávání si řídí operátor. Přímo z čelby štítu ovládá
čerpadlo, které je spolu se silem umístěné na
povrchu. Vrstva kačírku se dostává za ostění
ještě pod ochranou pláště štítu a to po celém
obvodu štítované štoly. Vrstva má tloušťku cca
6–8 cm, což odpovídá rozdílu mezi vnitřním
proﬁlem ocelového pláště štítu a vnějším průměrem ostění. Během ražby splňuje vrstva
kačírku i drenážní funkci tj. stahuje veškeré
spodní vody mimo vlastní prostor štoly. Samozřejmě s výjimkou vydatných přítoků spodní
vody do čelby, které se stahují pomocí čerpadla umístěného přímo ve spodku štítu. Po ukončení ražby dílčích úseků se tato vrstva kačírku
zainjektuje jílocementovou výplňovou směsí.
1.3. Primární ostění štoly a zajištění jeho
vodotěsnosti
Železobetonové ostění, které používají štíty
TAUBER, má vynikající tvarovou přesnost.
Železobetonové segmenty jsou vyráběny ve
speciálních formách, kdy v jedné formě jsou
vyrobeny přímo tři segmenty, které jsou pak
na stavbě společně zabudovány do jednoho
prstence. To zaručuje naprostou přesnost
ostění bez výrazných ozubů mezi jednotlivými
věnci ostění (obr. 8).
Žb.segmenty jsou vyráběny z betonu B45
(DIN 1045 ) a jejich povrchová úprava odpovídá charakteru pohledových betonů. Následně
po jejich zabudování není nutná další úprava
povrchu jako např. provedení pálené omítky,
nástřik či aplikace speciálních stěrkových
hmot typu VANDEX, SIKA, XYPEX apod.
Oproti klasické konstrukci ostění u starých štítovaných štol, kdy se jednotlivé prstence skládaly z 6 ks segmentů, je výhodou výše popisovaného ostění skutečnost, že se skládá
pouze z 3 ks segmentů. To má za následek
podstatně větší tvarovou přesnost a nedochází tak k dodatečným deformacím resp. dotvarování ostění vlivem zatížení nadloží.

Zásadní kvalitativní změnou a výhodou systému TAUBER je skutečnost, že je možné garantovat v plně míře vodotěsnost již primárního
ostění. Těsnění spar mezi jednotlivými segmenty je rozděleno do třech fází. První fáze
spočívá v nalepení těsnícího pásku (na bázi
bitumenu) do drážky segmentu ještě na povrchu těsně před zabudováním segmentu do
štoly. Druhou fází těsnění je aplikace speciální
dvousložkové těsnící hmoty (obchodní název
Fumaﬂex) bezprostředně před osazením segmentu pod ochranou razícího štítu přímo ve
štole. Tato vazká hmota zatuhne do ½ hodiny
po zabudování segmentu. Třetí fázi je vlastní
vyspárování, které probíhá po provedení těsnící injektáže. Hmoty, které se používají pro
vyplnění spar, jsou na bázi krystalických
cementů, které prorůstají do struktury betonových dílců.
Délka segmentu je 0,75 m, což snižuje počet
spar na 1 bm štoly o 37 % oproti běžnému
šesti segmentovému ostění štoly.
Zcela dokonalou variantou ostění je použití
polymerbetonových segmentů, které budou
mít budoucnost až v okamžiku, kdy by bylo
možné realizovat jejich výrobu v České republice.
1.4. Rychlost a přesnost ražby
Výraznou předností tohoto štítu je vysoká produktivita razících prací, kdy při dobré organizaci práce je možné dosahovat průměrného
postup 8–10 m za desetihodinovou směnu.
Ojedinělým výkonem není při dobrých geologických podmínkách ani 14 m za směnu.
V porovnání s ražbou nemechanizovaným štítem nebo klasickou ražbou prováděnou hornickým způsobem se tak jedná o výkon čtyřnásobně vyšší.
Systém vodorovné dopravy vytěženého materiálu a segmentů ostění štoly pak umožňuje
efektivně razit i v případě délky ražených úseků větších jak 200 m bez výraznějšího dopadu
na produktivitu práce.
Štít je řízen laserem, který je umístěn ve startovací šachtě. Vlastní měření se odehrává na
jednoduchém principu přímo v čele razícího
štítu za absence složité (často poruchové)
elektroniky. Směrová a výšková přesnost ražby se pohybuje v rozmezí ± 1–2 cm.
1.5. Porovnání s jiným technologiemi
Ve výše uvedeném textu je technologie ražby
mechanizovaným štítem vesměs porovnávána s běžnou praxí ražby nemechanizovaným
štítem, kde výhody mechanizovaného štítu
jsou nás slunce jasné a zřejmé.
Je nutné zmínit i plnohodnotnou variantní
možnost ražby plnoproﬁlovými razícími stroji
(typu Iseki, Lovat nebo Herrenknecht). Zajisté
se jedná o vyspělé plně automatizované technologie protlačování železobetonových, kameninových nebo sklolaminátových trub za
pomocí tlačné stolice v startovací šachtě
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Obr. 9 – Razicí štít Tauber ve startovací šachtě těsně těsně před zahájením těžby.

2. Projekt STRAKONICE – odvodnění viaduktu
2.1. Důvody k vyvolání investice
Začátkem srpna roku 2004 byly zahájeny práce na realizaci odvodnění viaduktu ve Strakonicích. Investorem bylo Město Strakonice, které
tak řešilo naprosto nevyhovující stávající poměry, kdy vlivem intenzivních srážek docházelo k pravidelnému zaplavování železničního viaduktu. Při každém silnějším dešti se pak pod viaduktem kumulovaly
srážkové vody, jež dosahovaly výše až 1,5 m nad povrchem vozovky
a zcela ochromovaly dopravu na frekventované komunikaci. K této
situaci docházelo v průměru až desetkrát do roka. Vlivem zatopení
viaduktu byla výrazně omezována automobilová doprava ve městě a
byla úplně paralyzována výpadovka směrem na Šumavu a hraniční
přechod Strážný.
Realizací kanalizačního sběrače pro odvodnění viaduktu pod strakonickým nádražím se ulehčilo nejenom občanům a řidičům, ale i hasičům a vodohospodářům, kterým přívalové deště ztrpčovaly život.
Navíc investice v budoucnosti umožnila další růst přilehlých městských částí.

Obr. 10 – Startovací šachta.

Obr. 11 – Pohled pro skutečné odborníky – ostění štoly vybudované
pomocí mechanizovaného štítu.
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a plnoproﬁlového razícího zařízení v čele protlaku. Stroje jsou řízeny
vysoce soﬁstikovanými zařízeními a dosahují špičkových výkonů
a produktivity.
Tato razící zařízení mají však problém v tom, že jsou citlivá na změny
geologie a geologická rozhraní. V případě výskytu jiných zemin či hornin,
než na jaké je konstruovaná vrtná hlava razícího stroje, se postup ražby
okamžitě komplikuje a mnohdy je třeba hloubit záchranné šachty či realizovat jiná opatření. Tento fakt je nutné brát v potaz v případě, že ražba
probíhá na geologickém rozhraní (např. výběžky skalního podloží, výskyt
překážek antropogenního charakteru – betonové základy, staré zdivo
apod.). V případě nasazení mechanizovaného štítu s otevřenou čelbou
lze tyto překážky bez větších potíží překonat výměnou těžního elementu, ručním rozpojením pneumatickými kladivy (v případě menší překážky) nebo použitím trhacích prací malého rozsahu.
Když se oprostíme od technických parametrů, které mohou často
vyznít ve prospěch bentonitových, zeminových či jiných plnoproﬁlových štítů, pak lze konstatovat, že podstatnou výhodou popisovaných
razících štítů TAUBER jsou výrazně nižší náklady na vyražení běžného metru štoly. A o peníze jak víme, všichni jde až v poslední řadě.
Rovněž ekonomické srovnání kmenové stoky provedené mechanizovaným štítem, kdy spodní část je vystrojena kameninovým obkladem
vychází příznivěji, než-li kmenová stoka vyražená nemechanizovaným štítem, do kterého je pak zataženo sklolaminátové potrubí.
V tomto případě lze obecně konstatovat, že ekonomická výhodnost
mechanizovaného štítu spočívá v naplnění následujícího závěru.
Ražené dílo je nejekonomičtější v případě, kdy rozdíl mezi plochou
raženého výrubu a výslednou užitnou plochou resp. budoucím proﬁlem díla je co nejmenší.
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2.2. Základní a technické údaje o stavbě
Objednatel: Město Strakonice
Provozovatel a organizace provádějící inženýrskou činnost:
VaK Jižní Čechy, a.s.
Generální projektant: Hydroprojekt a.s., o.z. České Budějovice
Zhotovitel: TCHAS, spol. s r.o., odštěpný závod INGSTAV Brno
Celková cena prací: 95.555.955,- Kč (bez DPH)
Lhůta výstavby: 12 měsíců (08/04 – 08/05 )
Celková délka kanalizace: 1775,4 bm
z toho štolovaná část stoky „B“:
mechanizovaný štít TAUBER DN 2000 mm …673,5 bm
klasická ražba štoly DN 2600/2420 mm …457,0 bm
Minimální výška nadloží: 3,6 m
Maximální výška nadloží: 19,5 m
Konečný proﬁl vystrojených ražených kanalizačních stok – jednotná
jmenovitá světlost 2000 mm.
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2.3. IG průzkum a navržené technologie ražby
Technicky se jednalo o kompletně raženou
kanalizační štolu v celkové délce 1130,5 bm.
Vnitřní proﬁl navrženého kanalizačního sběrače měl průměr 2,0 m. Ražený úsek sběrače
byl ukončen u portálu štoly odlehčovací komorou s odlehčením průtoků do řeky Otavy
a odvodem neředěných splaškových průtoků
směrem na čistírnu odpadních vod.
Vzhledem k různorodým hydrogeologickým
poměrům v trase budoucího sběrače byly projektantem navrženy dvě odlišné technologie
provádění ražeb.
V prvním úseku mezi kruhovým objezdem
u viaduktu a prostorem nádraží a vlečky byla
navržena technologie ražby plně mechanizovaným razícím strojem. Tento úsek byl charakteristický nesoudržnými kvartérními zeminami
s převažujícími zvodnělými štěrkopísky.
Druhý úsek vedoucí pod Kaním vrchem a stávajícím areálem strakonických vodáren byl
typický jednolitým výskytem skalních hornin
tvořených rulami různého stupně nevětrání.
Na tomto místě je třeba vyzvednout spolupráci investora a projektanta, kteří se nebáli před
vypsáním výběrového řízení, vynaložit relativně větší prostředky do inženýrsko-geologického průzkumu. Nyní s odstupem času a po realizaci všech razících prací je nutné tento
přístup označit jako osvícený. V průběhu ražeb
nedošlo k výskytu žádných nepředvídatelných
geologických podmínek a skutečnost naprosto korespondovala s výsledky IG průzkumu.
Jednotlivá geologická rozhraní byla průzkumem určena s přesností ± 5 m. To ve svém
důsledku vedlo k tomu, že dodavatel mohl
navrhnout a ocenit přesnou technologii provádění a investor v průběhu výstavby nebyl
vystaven tlaku na uplatnění víceprací z titulu
odlišných geologických podmínek oproti zadání. Jako vždy však může dojít k neočekávané
výjimce, ale o tom až v další pasáži tohoto
článku.
V této částí se autorovi článku vybavuje jedna
z pouček, kterou kdysi zaslechl na přednáškách profesora Eisensteina a to že: „Existuje
nepřímá úměra mezi vynaloženými náklady
na geologický průzkum před zahájením stavby a mezi výší ﬁnančních prostředků spojených s náklady vlivem odlišných hydrogeolo-

gických podmínek oproti zadání.“ Přesto, že
by se odborné veřejnosti mohlo zdát toto konstatování jako evidentní a zcela zřejmé, v praxi nebývá zdaleka běžně naplňováno.
2.4. Provádění razících prací
Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno,
technologie razících prací byla předem dobře
určena a výběr konkrétního způsobu ražby byl
již podmíněn cenovou výhodností, aby bylo
možné uspět ve veřejné obchodní soutěži.
Úsek, který byl veden skrz skalní masív tvořený navětralými rulami byl realizován pomocí
klasicky ražené štoly za použití trhacích prací
malého rozsahu v délce 454 bm. Do vyražené
štoly o výrubu 6,9 m2 bylo následně zataženo
plastové potrubí UPOROL proﬁlu 2,0 m.
V polovině trasy tohoto úseku byla vyhloubena kruhová šachta o průměru 5 m a hloubky
21,7 m v areálu provozovatele, která po kompletaci sloužila jako vstupní šachta.
Ražba mechanizovaným štítem Tauber DN
2000 mm v délce 673,5 bm byla prováděna ve
čtyřech úsecích o průměrné délce 165 bm
s tím, že jedna šachta byla dodatečně vynechána a provedena až po vyražení štoly pouze
jako nasazená. Nejdelší ražený úsek pak činil
315 bm. Pro potřeby razícího štítovacího komplexu byla provedena startovací šachta o vnitřních rozměrech 6 x 8 m (obr. 9 a 10). V případě
lomové šachty, kde bylo nutné pootočit razící
štít o cca 65° se ukázala jako výhodnější šachta kruhového proﬁlu o průměru 6,9 m.
Jako jedno z vážných úskalí tohoto projektu
raženého sběrače byly velmi nepříznivé spádové poměry. Spád činil 0,65 promile, což
obnáší převýšení pouhých 75 cm na celou
délku raženého sběrače. Toto převýšení bylo
nutné 100% dodržet, protože projektant ve
snaze o co nejnižší investiční náklady se ve
svém návrhu pohyboval na hraně technických
možností a jakékoliv snížení průtočnosti projektovaného proﬁlu by mohlo znehodnotit
výsledné dílo. Kdyby projektant z alibismu
navrhl proﬁl pouze o 20 nebo 40 cm větší zvýšil by cenu díla řádově o cca 10 až 20 %.
Výsledný proﬁl štoly byl tvořen již dříve popsanými speciálními železobetonovými segmenty
bez jakékoliv další povrchové úpravy (obr. 11).
Pouze v dolní části stoky byl proveden kera-

mický obklad pro zvýšení odolnosti vůči obrusu. Kyneta byla tvořena kameninovým půlžlábkem, který sloužil k efektivnímu převedení
minimálních splaškových průtoků a zabránění
tvoření nánosů ve stoce.
Jediná komplikace v průběhu ražeb nastala až
v samotném závěru, kdy necelých 50 m před
cílovou šachtou narazil štít TAUBER na kontaminovanou zeminu v areálu nádraží ČD. Faktem
je, že takovouto lokální kontaminaci (úsek asi 25
m) nemůže i sebelepší IG průzkum dopředu
zjistit. Pro nevyhovující složení ovzduší ve štole
musely být práce přerušeny a byla přivolána
Státní důlní záchranná služba z Hodonína, která
ve spolupráci s OBÚ Příbram monitorovala stav,
poskytla kyslíkové přístroje s kterými byla nucena posádka štítu pracovat a bděla nad zdárným
dokončením ražeb. Mezitím štít ještě narazil na
starou studnu a kavernu, která se nacházela
v těsné blízkosti drážních objektů. Všechny překážky byly nakonec zdárně překonány a štít dne
24. 2. 2005 dorazil do koncové šachty.
Kompletní dílo bylo ukončeno a převzato do
provozu 31. 8. 2005.
2.5. Závěr
Dobrým zvykem bývá na závěr poděkovat
všem zúčastněným stranám za dobrou spolupráci, a ani v tomto článku tomu nebude jinak.
Dlužno podotknout, že někdy to zcela neodráží skutečnou situaci na stavbě, poděkování
bývá formální a dodavatel si oddechne a je
rád, že stavbu vůbec přežil. V případě výše
popsané akce tomu tak rozhodně není. I když
na dodavatele byly kladeny vysoké nároky,
převládala na stavbě dělná a konstruktivní
atmosféra, která pomáhala úspěšně překonat
nejeden z problémů, jež se na stavbách
obdobného charakteru pravidelně vyskytují.
Za korektní přístup objednatele se zhotovitel
odvděčil tím, že jím uplatňované vícepráce
činily 0,004 % z celkové ceny díla. Lví podíl na
této skutečnosti měl i prakticky bezchybný
projekt.
Jmenovitě bych chtěl poděkovat svým současným i bývalým kolegům panu Žabenskému, Karáskovi a Kvapilíkovi, kteří se na této
stavbě podíleli a bez jejichž erudovanosti,
zkušenosti a řemeslnému fortelu by těžko
vznikal tento článek.
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FOTOSOUTĚŽ CzSTT
Česká společnost pro bezvýkopové technologie vyhlásila fotosoutěž o nejlepší fotograﬁi v oboru bezvýkopových technologií.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na 14. konferenci CzSTT.
Soutěžní fotograﬁe budou vytištěny ve formátu 20*30 a vyvěšeny
na tabuli v předsálí. Nejlepší fotograﬁe budou odměněny cenami
od ﬁrmy Subterra.
Jak se zúčastnit:
• vytvořte, případně najděte ve svém archivu vlastní fotograﬁi na téma
bezvýkopové technologie, fotograﬁi pojmenujte a napište název
autora (ﬁrmy)
• vybranou fotograﬁi pošlete do sekretariátu CzSTT – email: ofﬁce@
czstt.cz, případně na CD poštou na adresu CzSTT, Bezová 1658/1,
147 14, Praha 4
• vaše fotograﬁe bude vytištěna na formát 20*30

• nejlepší vybrané fotograﬁe budou navíc nabídnuty k otištění do časopisu Trenchless International
Pravidla soutěže
1. Soutěž probíhá do 23. 9. 2009.
2. Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní fotograﬁe související
s tématem bezvýkopových technologií, přitom se nekladou meze originalitě a fantazii.
3. Soutěže se mohou zúčastnit všichni příznivci bezvýkopových technologií
v České republice.
4. Snímek může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotograﬁe.
5. Soutěžící dávají svou účastí v soutěži souhlas k bezplatnému užitím
jimi poskytnutých fotograﬁí, k jejich prezentaci na internetových
stránkách CzSTT, v tištěných, popř. jiných komunikačních médiích,
bez omezení území, času a množství.

INŽENÝR OD JACOBSE
VYHRÁL PRESTIŽNÍ CENU NASTT
Dr. Glenn Boyce, samostatný výzkumný pracovník ﬁrmy Jacobs Associates ze San Franciska, byl letos Severoamerickou společností
pro bezvýkopové technologie (NASTT)
jmenován „Mužem roku v bezvýkopových
technologiích“.
Cena oceňuje ty, kdo významně a dlouhodobě
přispěli v odvětví bezvýkopových technologií,
a bere v potaz taková kritéria, jako je
zlepšování, rozvoj trhu, ukončování projektů,
vedoucí postavení v odvětví a vize.
P. Boyce, který je vzděláním stavební inženýr,
pracoval v odvětví bezvýkopových technologií
více než dvacet let a hrál významnou úlohu při
vypracování norem pro mikrotunelování.
Rovněž pracoval a vyučoval po světě, zahájil
činnost Čínsko-hongkongské společnosti pro
bezvýkopové technologie a podporoval mnoho vzdělávacích programů.
P. Boyce je také členem několika organizací
a institucí v rámci odvětví, včetně NASTT,
Americké společnosti stavebních inženýrů
(ASCE) a Coloradské důlní školy.
„Jsem poctěn i překvapen tím, že jsem dostal
tuto cenu. Stále ještě se z toho vzpamatovávám,“ řekl p. Boyce. „Tato cena patří mnoha
význačným přispěvatelům odvětví a já jsem
potěšen, že jsem součástí této skupiny.“
P. Boyce zahájil svou kariéru u fy Parsons
Brinkerhoff a pracoval na mnoha zahraničních
projektech tunelů a kanalizací včetně projektu
West Side CSO v Portlandu v Oregonu, který
obdržel cenu Projekt roku 2005 v odvětví bezvýkopových technologií. V roce 2005 nastoupil
u Jacobs Associates.
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P. Boyce, který má otevřené názory na odvětví
bezvýkopových technologií, přispěl k nedávnému setkání u kulatého stolu Svět bezvýkopových technologií v San Antoniu v Texasu (viz
Trenchless World, březen 2009).
Na diskusním setkání konaném v lednu předpovídal, že rok 2009 bude dobrý rok pro
odvětví bezvýkopových technologií.

Dr. Glen Boyce u stolu delegace CzSTT.

„Mám za to, že jakmile bude zahájeno prvé
kolo projektů stimulačními balíčky, bude to velmi dobrý rok pro projektanty a konzultanty,“
řekl p. Boyce.
Informace převzata z Trenchless World –
April 2009 str. 2
Foto Ing. L. Nenadálová, NO-DIG 2009,
Toronto
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MUSÍME JE VYBURCOVAT!
Růst možností používání bezvýkopových technologií je na celém světě, zejména
v USA, Číně, Austrálii, ale i v Evropě, nesmírný. S růstem nároků na minimalizaci
dopadu na životní prostředí a s rozvojem strategie boje s globálním oteplováním
poroste i význam bezvýkopových technologií podporovaný zejména jejich technickým
rozvojem v posledních 15 letech. Toto odvětví může tedy s důvěrou očekávat činorodou a lukrativní budoucnost. Ta jistě přijde. Otázka je, kdy?
Zatím musí obor zápasit s hlemýždí rychlostí pronikání do stavební praxe., které
zakouší v přítomné době. Tak tomu bylo v posledních letech i ve Spojeném království,
kde správci inženýrských sítí jsou si vědomi výhod bezvýkopových technologií, ale
využívají jich různým způsobem. Nedávná studie vypracovaná Společnosti pro bezvýkopové technologie Spojeného království (UKSTT) konstatuje, že jejich využití se dramaticky liší podle druhů inženýrských sítí. V některých dosahuje až 97 % všech realizovaných prací, v jiných pouze 10 %.
Není to však jen skupina správců inženýrských sítí, které je nutno vyburcovat. Jedním
ze základních problémů oboru bezvýkopových technologií je jejich image a ten je, jak
se zdá, nezaslouženě horší, než image tunelářského oboru. To poskytuje látku k zajímavému srovnání: představte si razicí stroj o průměru 16 m, prokousávající se skálou
100 m pod mořským dnem, vyvrhující při svém postupu tuny materiálu a budující
tunel, který umožní, aby auta nebo tramvaje bez námahy projížděly přes dříve nepřekročitelné překážky. To je něco, co může lidi opravdu nadchnout.
Podobně inspirativní je i nedávno zveřejněný záměr Ruska obnovit sen 19. století –
podmořský tunel spojující Sibiř s Aljaškou, tedy projekt, který vyžaduje vysokou technologii, důmysl a odvahu.
A přece hi-tech a odvaha – o tvrdé práci nemluvě – jsou i charakteristikami oboru
pohybujícího se v malých průměrech. Jen si uvědomte, jakou techniku vyžaduje běžné řízené vodorovné vrtání nebo podzemní setkání dvou vrtů postupujících z protilehlých výchozích bodů. Nebo obyčejné protlačování potrubí nebo obnova antické stoky
v oblasti vulkanické činnosti.
Takovéto projekty využívající bezvýkopové technologie, ať v minulosti nebo popsané
v tomto sešitu našeho časopisu (TTC Issue 31 – pozn. redakce), jsou stejně dramatické a hodné publikování jako projekty velkoprůměrových tunelů. Proč pak jsou potom
velké tunely tak často ve zprávách a o bezvýkopových projektech se málokdy mluví
mimo vlastní obor?
Odpověď může spočívat prostě v komunikaci. Stavební podnikatelé používající bezvýkopové technologie, správcové inženýrských sítí, výrobci, inženýři i projektanti, musejí věnovat větší úsilí informování veřejnosti o svých snahách a výsledcích.
Musíte jim říci, jaký úspěch to byl použít na místě tvrzených pryskyřicí impregnovaných vložek k sanaci stoky pod rušnou městskou ulicí s minimálním omezením provozu nebo protlačování potrubí pod mořským dnem. Nebo jaký úspěch to je, když vrty
prováděné pod zemí v protilehlých směrech se přesně sejdou, aby bylo možno položit
kabely vedení vysokého napětí. Všechny tyto příklady obsahují prvek inspirace,
a vysokou technologii, na které mohou být jejich tvůrci právem hrdi.
Bezvýkopové technologie jako obor se musejí snažit více se prosadit na trhu.
V redakci našeho časopisu „Tunnelling and Trenchless Construction“ (TTC), který je
hrdý na to, že pokrývá jak velkoprůměrové,
tak i maloprůměrové razicí techniky, jsme
stále překvapeni, jak velké množství propagačního materiálu produkují výrobci velkoprůměrové razicí techniky a další účastníci
tunelářských projektů a jak málo těchto materiálů pochází z oboru bezvýkopových technologií. Tento rozdíl je opravdu dramatický – ale
neměl by být.

Proto vás vyzýváme – zasílejte našemu časopisu poštou, e-mailem nebo faxem podrobnosti o svých nedávných projektech, ať byly
provedeny kdekoliv, o nichž chcete, aby se
svět dověděl. My jsme vždy ochotni ukázat,
jak podpovrchové stavební techniky jsou s to
vyřešit obtížné problémy a přispívat k technickému pokroku.
Tato publicita může hrát jen malou roli v pro-

pagaci bezvýkopových technologií, ale může
být i počátkem prosperity mnohé ﬁrmy. Může
zlepšit vztahy mezi stavebními ﬁrmami
a správci inženýrských sítí a může příznivě
ovlivnit i pronikání bezvýkopových technologií
na trh.
George Demetri, šéfredaktor časopisu
Tunnelling & Trenchless Construction

Poznámka na závěr
Redakční rada našeho Zpravodaje NODIG měla dne 10. 2. 2009 na programu stejný problém. Staveb s využitím bezvýkopových technologií přibývá. Dodavatelé, investoři i provozovatelé to považují za samozřejmost. Získat však odborný článek o realizaci těchto prací je čím dál tím obtížnější. Prosíme proto Vás, odborníky, publikujte výsledky své práce. Uvědomte si, že ještě dalších cca 50 % prací se provádí výkopovým způsobem a lze je nahradit některou z moderních bezvýkopových technologií.
NECHTE SE PROSÍM VYBURCOVAT!! Publikujte v našem Zpravodaji. S Vaším souhlasem zajistíme i překlad pro zahraniční časopisy, například
pro Trenchless International, který dostává každý člen všech národních společností pro bezvýkopové technologie a tím i Vy, každé čtvrtletí na
stůl.
Těšíme se na Vaše příspěvky.
Redakční rada
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RECENZE
Recenze knihy:
„Mechanised Tunnelling and Segmental Lining
– for safe and environment friendly tunnelling“
(Mechanizované tunelování s tybinkovým
ostěním – pro bezpečnou a ekologicky únosnou ražbu) – Dipl.-Ing. Rolf Bielecki, Ph.D.
a kolektiv.
Jestliže uvádím jako vedoucího kolektivu autorů nám dobře známého dr. Bieleckiho, tak to
možná není přesné. Na obálce není jako autor
uveden nikdo a autorská práva zřejmě vlastní
Česko-německá vědecká nadace WSDTI. Kniha se skládá ze série článků, které jsou označeny jménem autora samostatně a v závěru
knihy jsou všichni autoři uvedeni ještě jednou
na samostatné stránce, kde nikdo z autorů
není uveden jako ten hlavní. Jméno Bielecki
jsem vybral jednak proto, že je autorem předmluvy (společně s ing. Simmeringem) a jednak proto, že se domnívám, že právě on
poskládal a utřídil práce svých čtyřiceti německých kolegů do této publikace, ale nikde to
speciﬁcky řečeno vlastně není.

Mám několik připomínek k formálnímu provedení knihy: Celý text je dvojjazyčný, a to anglicko-německý (ne česko-německý, jak by práce česko-německé nadace možná být měla).
Na každé stránce je vždy sloupec v němčině a
vedle sloupec v angličtině, texty pod obrázky
jsou vždy důsledně v obou jazycích. Kromě
toho, že mi osobně to připadá poněkud nepřehledné, mám i určité připomínky k překladu do
angličtiny. Ten je horší než vysoce odborný
německý text a je také mnohem volnější v termínech (srovnejme jen název – „Schildvortrieb mit Tübbingausbau“ – proti „Mechanised
tunnelling and Segmental Lining“).
Dá se říci, že kniha je rozdělena na tři základní části:
– První se zaměřuje na bezpečnostní a protipožární požadavky hotových tunelů.
– Druhá se věnuje plně mechanizovanému
tunelování.
– Třetí je nejobsáhlejší a popisuje problematiku tybinkového ostění.
Jak již bylo řečeno, text se skládá ze série
odborných článků, kde se vždy některý z auto-

rů věnuje určitému aspektu dané problematiky
(např. „Použití pásových dopravníků u EPB
ražeb“, „Statické výpočty pro jednovrstvé
tybinkové ostění“, atp.) Odborné články napsali jak lidé z akademické obce, tak i zástupci tunelářských ﬁrem či výrobců TBM. Úroveň
těchto článků je velmi vysoká, jsou to články
popisující nejsoučasnější stav problematiky
v oboru. Výborná je i ilustrační schopnost
obrázků schémat a fotograﬁí, které jsou hojně
v článcích publikovány. Všechny články jsou
také doplněny rozsáhlým odkazem na další
odbornou literaturu.
Přestože je kniha výsledkem práce mnoha lidí
a její vznik byl možná účelově ovlivněn aktuálními možnostmi fondu, jeví se jako kompaktní
technicko-odborná publikace pro problematiku
mechanizovaného tunelování, zejména z německého pohledu a se zaměřením na tybinkové ostění. My, kteří se pohybujeme v současném prostředí tunelového byznysu v České
republice, dobře víme, že právě toto téma je
vysoce aktuální.
Karel Franczyk

KALENDÁŘ NO DIG / NO DIG CALENDAR
16. 9. – 17. 9. 2009

DT Exhibition 2009 (The latest industry news)

Cheltenham, UK. Details: www.dtexhibition.com

20. 9. – 22. 9. 2009

Trenchless Austalasia 2009

Melbourne, Australia. Details: www.trenchless2009.com

22. 9. – 24. 9. 2009

Plastic Pipes XIV. Plastic Pipes Conference Assoc.

Budapest, Hungary. Details: www.ppxiv.com

6. 10. – 8. 10. 2009

ICUEE 2009, The Demo – Expo. Find new product fast

Luisville, USA. Details: www.icuee.com

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE
V ROCE 2009
14. konference o bezvýkopových technologiích, 23. – 24. 9. 2009
Hotel Petr Bezruč, Beskydy, Malenovice, pořadatel: Česká společnost pro bezvýkopové technologie.
Informace: Vlasta Valentová – conference travel services, tel.: 605 251 224, e-mail: vlasta.valentova@volny.cz
FOR ARCH – 20. mezinárodní stavební veletrh.
Pražský veletržní areál Letňany, pořádá ABF, a.s. ve dnech 22. – 26. 9. 2009. Souběžně probíhají veletrhy FOR INVEST, FOR WOOD a FOR ELEKTRO.
Informace H&C Agency, Ječná 39A, 120 00 Praha 2, tel/fax: 224 941 155, nebo Karel Heidenreich e-mail: heagency@volny.cz
Vypouštění odpadních vod (seminář). 8. 10. 2009.
Informace: ČVTVHS, Ing. B. Müller, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386, e-mail: muller@csvts.cz,
www.csvts.cz/cvtvhs/seminars.php
Novela vodního zákona (seminář). 10. 12. 2009.
Informace: ČVTVHS, Ing. B. Müller, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386, e-mail: muller@csvts.cz,
www.csvts.cz/cvtvhs/seminars.php
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ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
– Dipl.-Ing. Rolf BIELECKI, Ph.D., WSDTI, EFUC, Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI,
Vogt-Koelin-Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de • http://www.efuc.org

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
– BMH spol.s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: bmh@bmh.cz • http://www.bmh.cz
– BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO • http://www.bvk.cz
– BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz • http://www.brochier.cz
– ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 31,
155 00 PRAHA–Řeporyje • E-mail: cerhra@cerhra.cz • http://www.cerhra.cz
– ČIPOS spol. s r.o., Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail: cb@cipos.cz • http://www.cipos.cz
– ČKV PRAHA s.r.o., inž. sítě, bezvýk. technologie,
Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10 • E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz
– DORG spol. s r.o., U zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz • http://www.dorg.cz
– EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz • http://www.eurovia.cz
– EUTIT s.r.o., Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz • http://www.eutit.cz
– GEREX LIBEREC, s.r.o., Krokova 293/4, 460 07 LIBEREC 7
E-mail: gerex@gerex.cz • http://www.gerex.cz
– GERODUR CZECH, s.r.o., Studničná 361/54, 460 01 LIBEREC 2
E-mail: gerodur@gerodur.cz • http://www.gerodur.cz
– GREEN GAS DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 PASKOV
E-mail: jiri.konicek@dpb.cz • http://www.dpb.cz
– HERČÍK A KŘÍŽ s.r.o., Živcových 251/20, 155 00 PRAHA 5
E-mail: hercikakriz@hercikakriz.cz • http://www.hercikakriz.cz
– HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz • http://www.hermes-technologie.cz
– HOBAS CZ spol. s r.o., Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com • http://www.hobas.com
– IMOS Restav s.r.o., Tečovice 353, 763 02 ZLÍN
E-mail: ondras@imos.cz • http://www.imos.cz
– INGUTIS s.r.o., Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz • http://www.ingutis.cz
– INSET s.r.o., Novákových 6, 180 00 PRAHA 8
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com • http://www.inset.cz
– INSITUFORM s.r.o., Soukenné nám. 157/8, 460 01 LIBEREC
E-mail: insituform@insituform.cz • http://www.insituform.cz
– INTERGLOBAL DUO s.r.o., Ořešská 939/55, 150 00 PRAHA 5
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz • http://www.interglobal.cz
– KBO s.r.o., Na Bídnici 1512, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: opravil@kbo.cz • http://www.kbo.cz
– KERAMO STEINZEUG s.r.o., Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz • http://www.keramo-kamenina.cz
– KO-KA s.r.o., Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz • http://www.ko-ka.cz
– KOLEKTORY PRAHA, a.s., Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz • http://www.kolektory.cz
– METROSTAV a.s., Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz • http://www.metrostav.cz

– MICHLOVSKÝ – protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz • http://www.michlovsky.cz
– MT a.s., Krapkova 197, 769 01 PROSTĚJOV
E-mail: mikrotunel@volny.cz • http://www.mtas.cz
– OCHS PLZEŇ vrtná technologie s.r.o.,
Samaritská 165/01, 301 00 PLZEŇ-Doudlevce
E-mail: ochs@ochs.cz • http://www.ochs.cz
– OHL ŽS, a.s., závod PS, Burešova 938/17, 660 02 BRNO-střed
E-mail: msodomka@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
– POLYTEX COMPOSITE, s.r.o., Závodní 540, 735 06 KARVINÁ – Nové Město
E-mail: alois.jezik@polytex.cz • http://www.polytex.cz
– PÖYRY Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade@aquatis.cz • http://www.aquatis.cz
– PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 PRAHA 9 –Satalice
E-mail: pragis@pragis.cz • http://www.pragis.cz
– PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.,
Cihelná 4/548,118 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz • http://www.pvs.cz
– PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.
Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
E-mail: info@pvk.cz • http://www.pvk.cz
– Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Bzenecká 18a, 628 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz • http://www.premyslvesely.cz
– RABMER–sanace potrubí, spol. s r.o.,
Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
E-mail: info@rabmer.cz • http://www.rabmer.cz
– REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu • http://www.repopraha.eu
– REVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: revak@vodka.cz • http://www.revak.eu
– 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
– Skanska CZ, a.s., Divize Technologie
Kubánské nám. 1391/11, 105 00 PRAHA 10
E-mail: skanska@skanska.cz • http://www.skanska.cz
– STAVOREAL BRNO s.r.o., Brněnská 270, 664 12 MODŘICE
E-mail: stavorealbrno@volny.cz • http://www.stavoreal.cz
– SUBTERRA a.s., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
E-mail: info@subterra.cz • http://www.subterra.cz
– TALPA – RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA - KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz • http://www.talparpf.cz
– TCHAS, spol. s r.o., • Francouzská 6167, 708 00 OSTRAVA - Poruba
E-mail: dolinek@tchas.cz • http://www.tchas.cz
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– TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 90, 100 00 PRAHA 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz, • transpha@comp.cz,
http: //www.transtechnikcs.cz
– VARIS, spol. s r.o., Korandova 235, 147 00 PRAHA 44
– VEGI s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz • http://www.vegi-km.com
– VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.,
Křižíkova 2393, 415 99 TEPLICE
E-mail: mesany@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
– VOD-KA a.s., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: vodka@vodka.cz • http://www.vodka.cz
– WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz • http://www.wombat.cz
– ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz • http://www.zepris.cz

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
– Esterková Monika Ing., Bachova 20, 149 00 PRAHA 4
E-mail: m.esterkova@seznam.cz
– Franczyk Karel Ing., PhD., AGD ISEKI, Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@subterra.cz
– Herel Petr Ing., HEREL s.r.o., Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz • http://www.herel.cz
– Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o.,
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com • http://www.geonika.com
– Kotas Dalimil Ing., AQUECON s.r.o., Chuderov 155, 400 02 ÚSTÍ n. L.
E-mail: d.kotas@aquecon.cz • http://www.aquecon.cz
– Kožený Petr, ﬁrma KOŽENÝ,
Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO
– März Jiří Ing., Kolová 207, 362 14 KOLOVÁ u Karlových Varů
E-mail: j.marz@volny.cz

– Mutina Jiří, Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@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://www.mc-bauchemie.cz
– Raclavský Jaroslav Ing., PhD., Mládežnická 8/3, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky.j@fce.vutbr.cz; raclavsky@telecom.cz
– Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz
– Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
– Šrytr Petr doc. Ing. CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
– Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o., Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz
– Weisskopf Milan Ing., Černokostelecká, 2197/51,100 00 PRAHA 10
E-mail: weisskopf@enas.cz
– Zima Jiří Ing., Do Kopečku 3/159, 400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
ASSOCIATED MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
– Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha, Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
E-mail: geoprosper@volny.cz
– Horáček Ludvík Ing., Pod tratí 2, 792 01 BRUNTÁL
– Janoušek František Ing., Korandova 235/4, 147 00 PRAHA 4 – Hodkovičky
– Karásek Vojtěch Ing., Pražské vodovody a kanalizace a.s., Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
E-mail: vojtech.karasek@pvk.cz
– Klimeš Věroslav Ing., Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
– Krovoza Oldřich, Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
– Kubálek Jiří Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2, E-mail: czsttczstt@vol.cz, ofﬁce@czstt.cz
– Kučera Tomáš Ing., ÚVHO FAST BRNO, Žižkova 17, 662 37 BRNO, E-mail: kucera.t@fce.vutbr.cz
– Krčík Marián Dipl. Ing., Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhsb@psg.sk
– Malaník Stanislav Ing., ÚVHO FAST BRNO, Žižkova 17, 662 37 BRNO,
E-mail: malanik.s@fce.vutbr.cz
– Nedbal František Ing. CSc., Píškova 1947, 155 00 PRAHA 5
– Nenadálová Lucie Ing., V Rovinách 93, 140 00 PRAHA 4, 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
– Vávrová Jaroslava Ing., Na Vlčovce 2040/2b, 160 00 PRAHA 6
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