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VáŽENé Dámy A PáNOVé,

Ú VO D N í K  /  l E A D I N G  A R T I C l E

CO NOVéHO V ESC ISTT?

firma michlovský – protlaky, a.s. 
byla založena 12. října 2006 vyčleněním 
ze společnosti Michlovský spol. s r.o.
Hlavním předmětem podnikatelské činnos-
ti této nově vzniklé společnosti bylo a je 
provádění řízených a neřízených horizon-
tálních mikrotuneláží. 
Společnost Michlovský – protlaky, a.s. má 
zaveden systém kvality, který byl naposle-
dy úspěšně certifikován podle normy ČSN 
EN ISO 9001: 2009 v roce 2010. 
Úspěšnou podnikatelskou činností, kterou 
je zejména provádění pokládky „bezvý-
kopovou“ technologií – metodou horizon-
tálně řízených protlaků. Naše společnost 
provozuje výkonné technologie a realizu-
je úspěšně protlaky pod komunikacemi, 
vodotečemi i v třídách těžitelnosti 6. – 7. 
s instalací jak trubních systému z lineární-
ho polyetylénu, tak i ocelové roury až do 
profilu DN 800.
Mikrotunelovací práce jsou realizovány 
soupravami Vermeer 75x100, Vermeer 
50x100, Vermeer 24x40, Vermeer PL 
8000 a Grundodrill 13X.
V oblasti šnekového vrtání a hydraulického 
protlačování realizujeme protlaky soupravou 
PBA 150 a PBA 85 jak ocelových rour, tak 
i protláčecí kameniny CreaDig  a ŽB rour.
Společnost Michlovský – protlaky, a.s. 
stále hledá i nové technologie pro mikrotu-
nelování, kterými by rozšířila svůj sortiment 
poskytovaných služeb. Jednou z těchto 
technologií je mikrotunelování systémem 
Iseki. 

Tato technologie je v ČR již dostatečně 
prezentována svojí kvalitou i výkony na 
řadě akcích realizovanými i jinými společ-
nostmi, které své zkušenosti s touto tech-
nologií popsaly i v tomto časopisu.
Naše společnost si v minulých letech od-
zkoušela realizaci mikrotuneláží  zapůjče-
nou technologií ISEKI na zakázkách pro 
společnosti Hochtief a.s. v Plzni – Radči-
cích ( kamenina CreaDig DN 600 ) a pro 
společnost Skanska a.s. na letišti v Pra-
ze-Ruzyni ( Hobas DN 900 ).
Na základě velmi dobrých zkušeností 
a výsledků mikrotuneláží realizovaných 
touto technologií se majitel společnosti 
Michlovský - protlaky, a.s. pan Břetislav 
Michlovský rozhodl technologii Iseki s ra-
zícím štítem TCC 980 zakoupit, takže již 
na přelomu roku 2008 - 2009 jsme reali-
zovali touto technologií pokládku potrubí 
Hobas DN 900 pro ŽD Bohumín.
V tomto období naše společnost rovněž 
rozšířila svůj sortiment o tradiční tunelář-
skou činnost – ruční ražbu s hydraulickým 
zatlačováním ocelových a ŽB rour až do 
profilu 2000 mm.
Další uvažovanou aktivitou naší společnos-
ti Michlovský - protlaky, a.s. je sanace sta-
rých trubních řádů technologií relining .
V roce 2007 naše společnost založila or-
ganizační složku na Slovensku Michlovský 
– protlaky  OZ se sídlem v Piešťanech, kte-
rá úspěšně vykonává podnikatelskou čin-
nost ve stejných oborech jako její mateřská 
společnost v České republice. 

Kvalita a garance
Vedení společnosti Michlovský – protlaky, 
a.s. si plně uvědomuje, že vysoká úroveň 
kvality prováděných prací má zásadní vý-
znam pro zajištění úspěšné realizace svých 
služeb všem zákazníkům.
Za plnění stanovených cílů a politiky kvality 
ve všech jejich aspektech jsou odpovědni 
především vedoucí pracovníci z řad autori-
zovaných inženýrů a stavbyvedoucích.

Petr Balcárek
ředitel firmy Michlovský - protlaky, a.s.

Tradiční článek o novinkách v ISTT začnu 
průběžnou zprávou o hospodaření společ-
nosti, kterou nám poskytl „výkonný tajem-
ník“ John Hemphill včetně zprávy auditorů. 
Vyplývá z ní, že se hospodaření vyvíjí dle 
předpokladů s malými výkyvy na obě stra-
ny – občas se nějaký plánovaný náklad 
nedočerpá, jindy se mírně překročí, ale 
v součtu vše vychází dobře.

Dobře vypadají i průběžné zprávy z příprav 
mezinárodní konference NO DIG v Singapu-
ru, která se bude, jak víme, konat začátkem 
listopadu. Výstavní plochy jdou na dračku 
a organizátoři museli původně plánované 
výměry rozšiřovat. I to svědčí o tom, že v Asii 
a specificky v Singapuru to s celosvětovou 
recesí zase tak hrozné není.
V uplynulých týdnech se konala řada regi-
onálních, národních i oblastních konferen-
cí a členové ESC se řady z nich zúčastnili 
s nosnými či úvodními referáty. Za všechny 
bych jmenoval konferenci v Chicagu, Pol-
sku, Belgii, Moskvě, na Ukrajině, v brazil-
ském Sao Paolu a i v tak netradiční zemi 
jako je Kolumbie. Účastníci této konferen-
ce vůbec popisují poměry v této jihoame-

rické zemi z hlediska možností uplatnění 
BT velmi optimisticky a zájem o konferenci 
byl překvapivě velký.
I v dalších zemích se dostávají bezvýkopo-
vé technologie víc a víc ke slovu, o čemž 
svědčí nově vznikající národní asociace 
v Turecku a možná v Bahrajnu.
Jedním z bodů diskuse, kterou na ESC 
ISTT vedeme je na můj podnět i otázka 
angažování Báňských úřadů a báňské 
legislativy na projektech BT, protože mě 
zajímalo, jak jsou tyto věci řešeny v jiných 
zemích světa. Zatím sbírám informace 
a pokusím se časem o hodnověrnou ana-
lýzu s nějakými pokud možno přínosnými 
závěry, o kterých se na stránkách Zpravo-
daje rád podělím.
  

Ing. Karel Franczyk, Ph.D. 
Subterra a. s.
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VŠEm ČlENům CzSTT, JmENOVITĚ ČlENům ČESKé DElEGACE 
NA 28. mEzINáRODNí KONFERENCI NO DIG 2010 V SINGAPuRu

Po delším snažení získat pro naši CzSTT tak zvaný čest-
ný informační stánek, tak jak tomu bývalo na minulých 
konferencích ISTT, jsme se dozvěděli od výkonného 
ředitele ISTT pana Johna Hemphilla následující: Na NO 
DIG 2010 v Singapuru bude postaven společný pavilon 
ISTT , ve kterém si je možno předem zamluvit konferenč-
ní stůl, židle a tablo pro umístění posterů. 
Čili, čs. delegace bude mít opět ve výstavních prosto-
rách svůj opěrný bod, což jistě ocení každý, kdo podob-
né akce již někdy navštívil.

Tak tedy nashledanou v Singapuru!

Ing. Jiří Kubálek, CSc. 
sekretář společnosti

z  Č I N N O S T I  C z S T T  /  N E W S  F R O m  C z S T T

CzSTT POmůŽE OBCím POSTIŽENÝm POVODNĚmI

 

Vážený pan

Mgr. Stanislav Eichler,

hejtman Severočeského kraje

Praha 11. 8. 2010

Vážený pane hejtmane,

  
 

s hlubokým pohnutím jsme sledovali v televizních přenosech povodňové tragedie, 

které způsobily nesmírné škody ve Vašem kraji. V této souvislosti vzpomínáme na rok 

2002, kdy se v podobné situaci nacházely obce v Jihočeském kraji. Firmy, které jsou 

sdruženy v naší společnosti CzSTT, tehdy nabídly pomoc při opravách inženýrských 

síti, které byly strženy velkou vodou včetně mostů, přes které vedly. Bezvýkopovým 

způsobem, tj. podvrtáním říčního koryta, je možné propojit oba břehy ještě dříve, než 

se obnoví mosty a to s definitivním a moderním způsobem, kdy voda, plyn nebo ka-

bely jsou okamžitě uloženy pod korytem řeky a už nemohou být ohroženy podobným 

přírodním živlem.

Vážený pane hejtmane, v září tohoto roku pořádáme v Liberci, pod záštitou primá-

tora Ing. Jiřího Kittnera celonárodní konferenci o bezvýkopových technologiích. Tato 

náhoda přiměla naše členy, že Vám nabízí bezplatnou konzultaci případných výše uve-

dených prací a jejich přednostní provedení za výrazně snížené ceny. Pokud předáte 

tento dopis vytipovaným obcím, mohou se jejich zástupci přímo obrátit na náš sekreta-

riát, sekretáře Ing. Jiřího Kubálka, CSc., abychom Vám mohli co nejdříve poskytnout 

pomoc v oblasti těchto speciálních prací.

Je to jediná možnost jak Vám můžeme při likvidaci následků poskytnout pomoc. 

Tuto formu schválilo dne 10. 8. tr., předsednictvo naší společnosti.

S pozdravem

  
 

Ing. Stanislav Drábek

  
 

předseda CzSTT
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Zleva: Ing. Miroslav Kará-
sek, Ing. Lucie Nenadálová 
a předseda CzSTT Ing. Sta-
nislav Drábek

INFORmACE O WAT-ENVI BRNO 2010

Ve dnech 25.-27. května 2010 proběhla na brněnském 
výstavišti tradiční vodohospodářská výstava WAT-ENVI 
(mnozí se dodnes nemohou zbavit jejího označování pů-
vodním názvem VOD-KA). Oproti minulým rokům ale do-
šlo ke sloučení všech vystavovatelů do nového pavilonu 
,,P“, umístěného nedaleko pavilonu ,,Z“. Současně bylo 
na exponáty větších rozměrů a soutěže zručnosti využito 
i volných ploch vedle pavilonu a nedaleko byla možnost 
shlédnout také protipovodňová opatření. Díky sloučení vý-
stavy pod jednou střechou na situaci ,,vydělala“ i CzSTT, 
jejíž stánek, byť plochou nepříliš velký, přitahoval pozor-
nost mnoha návštěvníků, kteří o bezvýkopové technologie 
jevili až nečekaný zájem.
Z pohledu vedení CzSTT je nut-
no konstatovat, že u vystavo-
vatelů došlo k úbytku velkých 
nadnárodních společností, 
které mají BT ve svém portfoliu 
nabízených stavebních prací, 
takže kromě tradičních ,,stálic“ 
v podobě firem jako je Brochi-
er, EUTIT, Keramo a Prefa asi 
největší pozornost byla upřena 
na fy SEBAK, předvádějící ne-
jen na stánku, ale i v praxi na 
vodovodním potrubí tzv. ,,smart 
ball“, což je zařízení na zjišťová-
ní úniků vody. Bližší podrobnos-
ti obsahuje článek Ing. Kůry, 
takže jen krátce lze zhodnotit, 
že z pohledu provozovatelů vo-
dovodů byla škoda, že výsledky 
z vyhodnocení terénní prohlídky nebyly k dispozici ihned 
po inspekci, ale až příští týden, což poněkud ochlazovalo 
potenciální zájem o provedení.
Vzhledem k neustálým rostoucím cenám za výstavní plo-
chu byla na předsednictvu probírána otázka, zda se výsta-
vy WAT-ENVI zúčastnit i v příštím roce, ale nakonec zvítězil 
názor, že i přes vydřidušské ceny je nezbytné se na CzSTT 
zúčastnit, což potvrdil i již zmíněný zájem návštěvníků. Tím-
to tedy předsednictvo CzSTT zve všechny své členy (ale 
pochopitelně nejen je) již nyní na další ročník výstavy a na-
vštívení stánku CzSTT.   

Ing. Marek Helcelet
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

4NO DIG 16 / 3

Zleva: Ing. Miroslav Karásek, 
předseda CzSTT Ing. Stani-
slav Drábek a Ing. Josef Un-
ger, JčVak

Zleva: Ing. Milan Hrůša, SčVak, 
Darina Bělehrádková a Ing. Mi-
roslav Karásek, BVK a.s.
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TAKé SOFISTIKOVANé TECHNOlOGIE muSí míT PODPORu 
A RESPEKT K TRHu

NA ODBORNé TémA /  TECHNICAl TOPICS

Ing. Vladimír Fabrici

V měsíci dubnu 2010 firma Michlovský 
- Protlaky, a.s. prostřednictvím své orga-
nizační složky na Slovensku se sídlem 
v Piešťanech zrealizovala zakázku pro 
Slovenský plynárenský průmysl, závod 
Poprad. Předmětem prací bylo zokruho-
vaní STL Ø 315  mm plynovodu pro ná-
kupní centrum Skala - Poprad. Práce byly 
realizovány dodavatelsky přes firmu Eko 
– Konstrukty, která je v registru odborně 
způsobilých dodavatelských firem pro 
SPP na Slovensku. Uvedené práce byly 
technologicky a projekčně připravované 
ve velkém, s několika měsíčním předsti-
hem! 

Firmou Michlovský-Protlaky, byl vyhotoven 
a firmou Eko - Konštrukta (i konečným od-
běratelem SPP) akceptován projekt prací 
a harmonogram postupu prací. Ten byl fak-
ticky od začátku prací i dodržován. Práce 
byly realizovány technologickým zařízením 
Vermeer 75 s vysokým důrazem na kvalitu 

výplachového procesu jakož i na následné 
odstraňování výplachu z manipulačních 
jam. Pracovní pozice plošiny byla v blízkos-
ti vysoce frekventované kruhové křižovatky.  
Pilotní vrt v délce 119m byl zvládnutý za je-
den a půl dne. Křižoval státní silnici první 
třídy, vodní tok Poprad, dvě ulice poprad-
ského nábřeží před MÚ Poprad a končil 
v souběhu s ul. Alžbětina. Geologické pro-
středí vrtu bylo ve skupině 3-4 s většino-
vým výskytem typických podtatranských 
sedimentů. Rozšiřování vrtu bylo rozděle-
no do tří kroků s finále zatáhnout HDPE 
450 mm s STL plynovodem. Již citovaný 
projekt a harmonogram prací obsahoval 
požadavek dopravního projektu pro ome-
zení na Alžbětině ulici, jakož i požadavek 
(svou podstatou byl i tvořen) pro plynulé po-
kračování prací po posledním rozšíření bez 
ohledu na den v týdnu. Jinak asi běžný prů-
běh prací, ale zde začíná hořkost během 
navenek profesionálně odvedených prací. 
Naše společnost musela čekat 2 dny na 
splnění téměř bezvýznamného dopravního 
omezení (předloženého v několik týdenním 

předstihu). Ča-
sový faktor měl 
v případě finál-
ního zataho-
vání své limity 
a nepředvídané 
a neodůvodně-
né administra-
tivní průtahy nás 
držely v napětí. 
Jen z důvodu 
požadavku vyš-
šího objednate-
le nebyla situace řešena zásahem Obvod-
ního báňského úřadu v Sp. Nové Vsi, které-
mu uvedené práce byly řádně oznámeny. 
Dne 18.4.2010 byla celá akce dokončena 
avšak s potřebou dalšího kontrolního kalib-
rování vrtu Ø 700 mm před následným za-
tažením kolony chráničky HDPE 450 mm.  
Navzdory dobrým vztahům s objednatelem 
zakázky a úspěšnému dokončení akce po-
chybuji o vstřícnosti a hlavně standardnos-
ti (země EU) postupu místní samosprávy 
ve věci minimálních dopravních omezení.  
 

SmART BAll – ÚSPĚŠNá PREmIéRA V ČESKé REPuBlICE

Ing. Oldřich Kůra
Sebak spol. s r. o.

Již více jak rok sledují pracovníci vodá-
ren postup v zavádění nové technologie 
SmartBall (chytrý míč) do rutinního využívá-
ní v prostředí vodovodních sítí společností 
vodovodů a kanalizací České republiky.

Obecná informace o principech, výho-
dách a referencích, které provází tento vý-
jimečný způsob zjišťování skrytých poruch 
na vodovodech, byly již jednou publiko-
vány v časopisech Sovak a NO-DIG. Tyto 
informace však byly zcela obecné a byly 
převzaty z reklamních materiálů vlastníka 
patentu event. dvou článků, které byly pu-
blikovány v USA event. Kanadě.
Firma SEBAK spol. s r.o. se od návštěvy 
světové výstavy NO-DIG v Torontu v roce 
2009 soustavně zabývá myšlenkou zavést 
tuto technologii SmartBall firmy Pure Tech-
nologies i v podmínkách České a Sloven-
ské republiky i Polska.
Počátkem letošního roku jsme se rozhodli 
předvést tuto výjimečnou technologii zájem-
cům v rámci veletrhu WATENVI a to jak na 

stánku, tak i přímo v terénu. Předcházel složi-
tý proces posouzení hygienické nezávadnosti 
technologie SmartBall v prostředí pitné vody, 
které prováděl Státní zdravotní ústav Praha.

Po dohodě s Ing. Miroslavem Nováčkem, 
generálním ředitelem Brněnských vodáren 
a kanalizací jsme společně vytipovali úsek 
vodovodního řadu, kde průzkumné práce 
budeme provádět.

Při přípravě této akce jsme vycházeli 
z technologických podmínek a zkušeností 
vlastníka patentu, který technologii Smart-
Ball rutinně zvládl, o čemž svědčí pozitivní 
reference z mnoha provedených průzku-
mů stavu vodovodních řadů i ropovodů 
na americkém kontinentě, na území Asie 
a v neposlední řadě i v některých zemích 
západní Evropy.
V principu SmartBall je akustický záznam-
ník dat, uložený v hliníkové kouli o průmě-
ru 66 mm. Při jeho pohybu po dně potrubí 
sbírá akustické šumy, provázející výtok 
vody z potrubí v místě poruchy a stanove-
ním množství kapaliny, které vytéká přes 
porušenou stěnu potrubí event. netěsný 
spoj trub. Rovněž lze s poměrně vysokou 
přesností určit i vzduchové kapsy v prosto-
ru potrubí.
Při rozhodování o užití SmartBall k detek-
ci poruch na vodovodních řadech je třeba 
zajistit určité podmínky, které jsou důležité 
pro úspěšnost průzkumu.

Øídící a informační jednotka technologie 
SmartBall
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Průměr potrubí k detekci poruch by měl 
být větší než 250 mm. Za určitých pod-
mínek lze tuto technologii volit i pro prů-
měry menší, vždy však s určitým rizikem 
uvíznutí míče v potrubí. Je lhostejné, 
z jakého druhu materiálu je potrubí, je 
však důležité, aby byly k dispozici vstup-
ní místa pro zavedení a vyjmutí míče 
z potrubí.
Zavádění míče do prostoru potrubí s tlako-
vým režimem proudící kapaliny se zajišťuje 
nejlépe přes šoupě nebo vzdušník o mini-
málním průměru 100 mm prostřednictvím 
speciálního nástavce, který se připevní na 
přírubu armatury. Nejlépe vyhovuje taková 
úprava, kdy vstup do detekovaného potru-
bí je v jeho vrcholu a nástavec je ve svislé 
poloze. Nevylučuje se i poloha armatury se 
vstupem z boku potrubí, kdy nástavec je lo-
gicky v poloze vodorovné.
Jinak je tomu při vyjmutí míče z potrubí, 
který je zachycen předem instalovanou 
sítí. Zde musí být nástavec vždy ve svislé 
poloze.

Tato technologie umožňuje zrevidovat až 
23 km potrubí na jeden průchod míče , 
který může zaznamenávat data až 13 pra-
covních hodin, což je dáno kapacitou elek-
trického zdroje.
Na detekovaném potrubí jsou v předstihu 
před prováděnou revizí osazeny ve vzdá-
lenosti cca 1 000 m senzory, které slouží 
pro sledování pohybu míče v potrubí. Přijí-
mač umístěný v místě senzorů zaznamenává 
též ultrazvukové impulzy vysílané zařízením 
SmartBall. Z těchto zaznamenaných impulzů 
lze určit poloha míče v potrubí v čase vzhle-
dem k rozmístěným senzorům. Místa vstupu 
a vytažení míče, jakož i umístění senzorů 
jsou zaměřena v souřadnicích GPS, což je 
po vyhodnocení dat předpokladem k určení 
míst anomálií v tlakovém režimu proudící ka-
paliny.

Situace trasy vodovodního potrubí vybraného pro ukázku 
technologie SmartBall

Nástroj pro zavedení míče do potrubí

Zavedení míče do revidovaného potrubí DN 600

Sled prací při plánování, rea-
lizaci a vyhodnocení detekce 
poruch na vytipovaném vo-
dovodním potrubí je prová-
děn v tomto pořadí: 

1. Studium technických pod-
kladů vodovodu před re-
vizí a zpracování realizač-
ní dokumentace vlastní 
detekce

2. Instalování senzorů na 
potrubí určených ke sle-
dování pohybu míče

3. Instalace síťky v místě vy-
tažení míče z potrubí

4. Vložení míče do potrubí

5. Pohyb míče v potrubí, při 
kterém jsou zazname-
návány akustické šumy, 
které provází únik vody 
z potrubí

6. Vytažení míče síťkou přes 
uzávěr

7. Analýza zaznamenaných 
dat o úniku vody a lokali-
zaci poruch event. vzdu-
chových kapes.

Jak jsem již uvedl v úvo-
du, v rámci veletrhu ži-
votního prostředí WA-
TENVI jsme uspořádali 
na den 26.5.2010 veřej-
né předvádění kontroly 
těsnosti vodovodu DN 
600 v Brně – Pisárkách 
o délce 904 m. Potrubí je 
ocelové a je v provozu od 
roku 1969. Míč byl vložen 
do potrubí u muzea An-
thropos přes uzávěr DN 
150 mm a vytažen přes 
uzávěr DN 150 mm v místě 
před čerpací stanicí Nový 
Lískovec.
V místě vložení míče do 
potrubí byl tlak vody 8 bar, 
v místě jeho vytažení 1,5 
bar. Mezní maximální prů-
tok činil v době průzkum-
ných prací cca 250 l/s 
a míč putoval potrubím cca 
29 minut.
Analýzou informací získa-
ných pohybem míče Smart-
Ball v určené trase nebyly 
zjištěny žádné úniky vody 
z potrubí a výskyt vzducho-
vých kapes. Vyjmutí míče z revidovaného potrubí
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Vyjmutí míče z revidovaného potrubí

SmartBall s ochranným polyuretanovým 
obalem

Toto předvádění za účasti cca 40 zájemců 
bylo naplánováno, zrealizováno a vyhod-
noceno ve spolupráci firem SEBAK spol. 
s r.o., Brněnské vodárny a kanalizace 
a.s., americko-kanadské firmy Pure Tech-
nologies a nizozemské firmy Applus RTD 
Group.

GEOFyzIKálNí mETODy zJIŠťOVáNí PODzEmNíCH VEDENí

Recenze článku „Víte, kde jsou?“
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

Na následujících stránkách je uveden pře-
klad výše uvedeného článku, který se zabý-
vá problematikou lokalizace (mapování a tra-
sování) podzemních inženýrských sítí, která 
je zásadní pro všechny zemní práce, včetně 
bezvýkopových technologií. Protože se stále 
není možné jednoznačně spolehnout na stá-
vají plány s rozmístěním inženýrských sítí, je-
jichž případné porušení dalšími podpovrcho-
vými zásahy může mít velmi vážné následky, 
je nutno provádět vlastní zpřesnění jejich po-
zice k tomu určenými detektory. 
Proto je této problematice věnována za-
sloužená pozornost nejen ve světě, ale 
i u nás: Příspěvky a publikace týkající se 
této problematiky se objevily v našem 
Zpravodaji NODIG (např.: 1997:3/2;  
2007:13/2; 2008:14/1), v časopise SO-
VAKu (např. 2000:9/4), na konferencích 
CzSTT (např. Plzeň 2000, Praha 2002), 

a SOVAKu (Plzeň 2000, Praha 2001, Pra-
ha 2002), i v samostatných publikacích 
(např. Bezvýkopové technologie při výstav-
bě a rekonstrukci inženýrských sítí, Stav. 
informace, spec. číslo 2005;  Zásady pro 
využití bezvýkopových technologií v oboru 
vodovodů a kanalizací, SOVAK 2008). 
Podzemní linie je možné fyzikálním mě-
řením z povrchu lokalizovat tehdy, pokud 
generují vlastní pole (aktivní elektrická ve-
dení), nebo se projevují fyzikálními vlast-
nostmi odlišnými od horninového prostře-
dí, v němž se nachází. Elektricky vodivá 
potrubí je možné vyhledávat elektromag-
netickými přístroji (speciální indukční me-
tody, konduktometry, metaldetektory). Že-
lezná a ocelová (feromagnetická) potrubí 
lze vyhledávat různými typy magnetometrů. 
Mapování nevodivých (plastových) potrubí 
je  obtížnější: Zde lze využít např. vibrační 
zařízení, u nichž je trasován zvukový signál 
při napojení potrubí na vibrátor. Univerzální 
použití má tzv. georadar, který sleduje ne-
homogenity různých typů v podzemí. 

Už z tohoto výčtu je patrné, že různé loká-
tory jsou vhodné pro různé typy inženýr-
ských sítí. Moderní rozvoj elektrotechniky 
i a výpočetní techniky umožňuje vývoj por-
tativních univerzálních přístrojů s různými 
typy sensorů, které by vyhledávaly všech-
ny druhy podzemních sítí i dalších překá-
žek. Okamžitá pozice sensorů je registro-
vána na základě satelitního měření GPS 
systémem. I. Clarke ve svém článku popi-
suje stav vývoje takových univerzálních de-
tektorů i možnosti komerčně dostupných 
aparatur ve Velké Británii, kterého se ujali 
praktičtí odborníci z různých firem a spe-
cialisté na anglických universitách v rámci 
projektu MTU (mapování podzemí). Autor 
podává díky své odborné erudici velmi 
dobrý přehled detektorů podzemních sítí 
v UK. Užitečné by bylo i srovnání vývojové-
ho stadia v rámci celého světa. 

 

závěr
Je nesporné, že snižování ztrát vody ve vodo-
vodní síti patří k významným úkolům provo-
zovatelů vodovodů. Technologie SmartBall 
může významnou měrou pomoci společ-
nostem vodovodů a kanalizací při zjišťování  
a lokalizaci skrytých poruch a to zejména 

u potrubí větších průměrů. Jedná se zejmé-
na o delší přivaděče vody mezi prameništěm 
a spotřebištěm, mezi úpravnou vody a spo-
třebištěm aj. Velmi důležité při přípravě a re-
alizaci těchto průzkumných prací je těsná 
spolupráce mezi provozovatelem vodovodu 
a společností, která tyto specializované de-
tekční práce provádí a vyhodnocuje. Za na-
prosto klíčové považuji vytipovat event. zřídit 
nebo i upravit vstupy a výstupy z potrubí. Ne-
musí to být vždy uzávěr nebo vzdušník, ale je 
možné využít odtoku nebo přítoku do stáva-
jícího akumulačního prostoru nebo je možné 
zřídit vstup nebo výstup z potrubí navrtacím 
pasem (do 600 mm). Důležité je též navrh-
nout místa instalace senzorů, které musí být 
umístěny přímo na potrubí. Této technologie 
pro detekci poruch je možné s úspěchem 
užít i u výtlačných potrubí odpadních vod i ji-
ných kapalin.
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Jeden takový program provádí výzkumné 
uskupení z celé Velké Británie. Projekt je 
znám jako „Mapování podzemního svě-
ta“  (MTU – www.mappingtheunderworld.
ac.uk). V MTU jsou partnery orgány finan-
cující ve Velké Británii výzkum, university 
i soukromý sektor, mající za cíl nalezení 
řešení problému přesné lokalizace a za-
znamenání podzemní infrastruktury. Než 
by se MTU jednoduše snažilo zlepšit sou-
časné technologie, vyvíjí aktivně nové 
mnohasenzorové detekční zařízení spoje-
né se špičkovou databází inženýrských sítí 
a technologií vizualizace. MTU je financo-
váno i prakticky podporováno Výzkumnou 
radou inženýrských a fyzikálních věd  Vel-
ké Británie (EPSRC) a Vodohospodářským 
výzkumem Velké Británie (UKWIR). Má 
v úmyslu se zabývat problémem lokaliza-
ce a záznamu sítí a dalo dohromady sedm 
hlavních universit Velké Británie ve snaze 
zkombinovat zlepšenou detekci, lokalizaci, 
sjednocené mapování a vizualizaci dat do 
jediného integrovaného, k investorovi pří-
větivého systému správy majetku. Oblasti 
výzkumu, jimiž se zabývají jednotlivé uni-
versity, jsou:

• Universita v Birminghamu – geofyzikál-
ní vlastnosti půd a nízkofrekvenční elek-
tromagnetismus.

• Universita v Southamptonu – akustické 
a pasivní detekční metody magnetické-
ho pole.

• Universita v Bathu – radar v potrubí pro-
nikající půdu.

• Universita v Oxfordu – techniky značko-
vání potrubí.

• Universita v Nottinghamu – GPS s vyso-
kou přesností.

NA ODBORNé TémA /  TECHNICAl TOPICS

•Universita v Leedsu – integrovaná sprá-
va majetku a mapování.

• Universita v Sheffieldu – hodnocení 
podmínek a zkušební zařízení.

Výzkumná iniciativa MTU má za cíl odstranit 
potřebu výkopů ve vozovce za účelem ově-
ření umístění podzemních inženýrských sítí 
a prosazovat použití bezvýkopových tech-
nologií jakožto životaschopné a trvale udr-
žitelné alternativy při instalaci a opravách 
podzemních IS.

Současná fáze iniciativy MTU směřuje 
k výzkumu a vývoji prototypu mnohasen-
zorového přístroje schopného lokalizovat 
a zanést do mapy polohu všech podzem-
ních IS. Výzkum se zabývá čtyřmi tech-
nologiemi senzorů: radaru pronikajícího 
půdou (GPR), elektromagnetických polí 
nízké frekvence, technologiemi magnetic-
kého pole a akustikou, jejich výkonem při 
kombinovaném použití a tím, jak spojení 
dat z těchto čtyř senzorů zlepší přesnost 
detekce. Zkoušky jsou plánovány na brit-
ských a evropských zkušebních stano-
vištích za účelem optimalizace výkonu 
senzorů. Dále probíhá výzkum sloučení 
dat z přístroje s elektronickými záznamy 

pořízenými projektem VISTA (sesterský 
projekt MTU – www.vistadtiproject.org), 
jak za účelem zlepšení pravděpodobnosti 
detekce, tak jako pomoc při identifikaci IS. 
Pro další optimalizaci průzkumu výzkum-
níci bádají, jaký vliv mají půdní podmínky 
a jejich změny s ročním obdobím na výkon 
čidel a jak mohou být použity geotechnic-
ké záznamy, obsažené v národní databázi, 
pro optimalizaci výkonu čidel na místě.
Od zahájení projektu mnohasenzorového 
přístroje MTU v lednu 2009 se výzkum 
soustřeďuje na vývoj čidel a nebo provoz-
ní zlepšení. Senzory GPR se v současné 
době vyvíjejí jak pro činnost z povrchu, tak 
pro zabudování do zařízení „uvnitř potrubí“. 
Senzory GPR budou nasazeny čtyřmi způ-
soby: tradičně z povrchu dolů, dále pohled 
skrz pomocí vysílání z povrchu a s přijíma-
či v potrubí, pohled skrz pomocí vysílání 
z potrubí s přijímačem na povrchu a pohled 
ven z potrubí s vysílačem i přijímači v po-
trubí. Používají se spojité vlnové protokoly 
s odstupňovanou frekvencí a ortogonál-
ním multiplexováním rozdělení frekvencí. 
Nízkofrekvenční elektromagnetické čidlo, 
jež je založeno na principu elektrického 
měrného odporu, bylo vyvinuto z nume-
rického modelu do prototypu a je zkonstru-
ováno tak, aby detekovalo předměty, které 

Přestože v posledních letech bylo vykonáno mnoho práce na zlepšení přesnosti plánů podzemních inženýrských sítí, stále panuje 
obecné přesvědčení, že mapy podzemních inženýrských sítí mají daleko do stavu, který bychom si přáli. Takováto situace pocho-
pitelně vedla a vede k mnoha kolizím mezi bagrem a podzemními inženýrskými sítěmi, když potrubí nebo kabel, o němž se mělo 
za to, že se nachází někde jinde, je nechtěně poškozen nebo přerušen při kopání výkopu nebo vrtání díry. Toto je samozřejmě 
pouze ta nepohodlná stránka rozsahu škody, vezmeme-li v úvahu, že takováto kolize a zasažení inženýrské sítě může vést k mno-
hem vážnějším případům zranění či úmrtí pracovníků nebo veřejnosti nacházející se poblíž.

VíTE, KDE JSOu?

Ian Clarke BSc
redaktor časopisu NO DIG International

MTU – podzemní sítě mohou pronikat pod povrchem v mnohem větší míře, než si veřejnost uvědomuje
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by tradiční průzkum GPR mohl opominout. 
Bylo vyzkoušeno ve spojení s komerčním za-
řízením GPR s nadějnými výsledky. Pro čidlo 
se v poslední době vyvíjejí systémy automa-
tizovaného sběru dat. Paralelní projekt PhD 
má za cíl lokalizovat netěsné vodní potrubí za 
použití tohoto čidla k detekci proudících po-
tenciálů. Obdobně bylo vyvinuto pasivní čidlo 
magnetického pole od numerického modelu 
až k prototypu, jenž byl zkonstruován tak, aby 
detekoval magnetická pole vytvářená jedno-
fázovým a třífázovým elektrickým vedením, 
jakož i jakékoli magnetické anomálie způso-
bené přilehlým kovovým potrubím. Čidlo se 
nyní testuje jak v laboratorních podmínkách, 
tak v terénu. Byla předvedena na povrchu 
namontovaná akustická čidla, jež jasně dete-
kují polohu potrubí, pokud je přímo buzené, 
a probíhají práce na detekci mělce uložené-
ho potrubí pomocí buzení země. Zkoušejí se 
tradiční budiče ve spojení se speciálně zkon-
struovanými Rayleighovými vlnovými budiči 
a místo tradičních geofonů byla vyzkoušena 
laserová vibrometrie jakožto prostředek bez-
kontaktního sběru dat.
Zatímco se vyvíjejí čidla, tým zodpovědný 
za syntézu údajů se soustředil na vývoj 
a aplikaci algoritmů na reálná data GPR, 
jež by umožnila automatickou identifikaci 
velikosti, hloubky a umístění podzemních 
IS. Jakmile budou čidla vyvinuta, rozšíří se 
tyto práce tak, aby zahrnuly veškeré údaje 
z mnohasenzorového přístroje. Probíhají 
i práce na odhalení metod, jež by korelova-
ly geofyzikální vlastnosti země (tj. v zásadě 
půdy a zásypového materiálu) s jejími ge-
otechnickými vlastnostmi, aby se usnadnil 
vývoj systému přenosu vědomostí, založe-
ného na informacích uchovávaných v nej-
různějších databázích ve Velké Británii 
(jako např. v Britském geologickém průzku-

mu), což umožní optimalizaci práce mno-
hasenzorového přístroje na místě. Z této 
studie vzešly tři souběžné projekty: změ-
na geofyzikální odezvy země v závislosti 
na roční době a aktuálním počasí; dopad 
korodujících železných potrubí v jílovitých 
půdách na výkonnost technik lokalizace 
GPR; a akustické odezvy na různé půdy. 
A konečně, v současné době se ve Velké 
Británii vyvíjejí návrhy na zkušební území, 
čímž by vznikl objekt, kde by se jednak 
vyvíjely geofyzikální přístroje, jednak by to 
bylo místo pro ty, kdo se zabývají činností 
geofyzikálního zařízení ve vozovce.
MTU je spolupracující výzkumný projekt, 
který má užitek z velkomyslných vstupů 
a zapojení ze strany mnoha průmyslových 
partnerů. Pokud by se chtěly stát partnery 
projektu MTU i další organizace, nechť se 
spojí s týmem MTU.

mapovací systémy
Díváme-li se na budoucnost mapování 
podzemních IS, musíme se také podívat na 
to, co je v současné době k dispozici. Po 
dobu zhruba 30 let vyvíjejí inovační firmy 
systémy, které dokáží lokalizovat  s rela-
tivně vysokým stupněm přesnosti polohu 
podzemních sítí ve třech dimenzích za pou-
žití řady fyzikálních atributů té které sítě.
Pochopitelně nejjednodušší z nich je pod-
niknout standardní průzkum za použití te-
odolitů apod. a přiřadit potrubí k národní 
zeměměřické síti. Toto je však opravdu 
praktické pouze u tak velkých potrubí, že 
umožňují vstup člověka.
Elektromagnetické neboli EM systémy 
používají anténu na povrchu k lokalizaci 
signálu vytvářeného elektřinou proudící 
v kabelu nebo signál aplikovaný na kovo-
vé potrubí za použití signálního generátoru 

(běžně nazývaného „Cat & Genny“ podle 
jednoho z několika běžně užívaných výrob-
ků na trhu, i když po celém světě jich exis-
tuje více). Pokud kabelem prochází proud, 
generuje svůj vlastní čitelný signál, ale tam, 
kde není přítomen přirozený signál, jako 
v kovovém potrubí, připojí s ve vhodném 
místě k potrubí signální generátor produku-
jící signál, který je možno lokalizovat podél 
významné délky potrubí.
I když je tento systém mimořádně užitečný 
při místním mapování takových prací, jaké 
jsou například potřebné před určitou in-
stalací nebo renovacemi, může být ome-
zen silou signálu signálního generátoru. 
Vzhledem k tomu, jakou délku je možno 
sledovat, než se signál příliš utlumí, a ke 
skutečnosti, že pracovníci musí vstou-
pit do jízdní dráhy, na níž může být hustý 
provoz, nebo ji přecházet, či k dalším pře-
kážkám, jež mohou stát v trase, která je 
sledována, může být nezbytný alternativní 
systém.
Tam, kde je potrubí z materiálu, který ne-
přenáší takovýto signál, je možno prostr-
čit potrubím sondu vyzařující signál, po-
dobnou té, která se používá ve stopování 
HDD. Sonda pak poskytuje sledujícímu 
signál, který je možno přesně vytyčit. 
Rozvoj systémů nyní umožňuje obsluze 
lokátoru nejen stanovit trasu vedení ve 
dvou dimenzích pro vyznačení na plánu, 
ale i určit odhad hloubky, což umožní těm, 
kdož budou s trasou pracovat, aby věděli, 
jakou vzdálenost má od jakékoli jiné sítě 
v blízkosti.
Dále byl vyvinut a spuštěn systém, který 
generuje vibrační signál ve stěně potrubí, 
jenž může být sledován citlivým mikrofo-
nem. Tento systém je obecně zaměřen na 
sektor plynových potrubí.

Systémy Em
Vzhledem k tomu, že pro mapování a sle-
dování sítí existuje mnoho systémů od po-
četných výrobců z celého světa, následuje 
malý vzorek toho, co bylo vyvinuto v po-
slední době.
Cable Detection je firma, která již deseti-
letí udržuje v bezpečí stavební dělníky díky 
svému špičkovému zařízení, umožňujícímu 
se vyhnout kabelům. V souladu s cílem 
společnosti být vybraným poskytovatelem 
špičkové technologie firma tímto oznamu-
je nadcházející představení své nejnovější 
nabídky, nástrojů umožňujících vyhnout se 
kabelům série i. 
Současná řada výrobků firmy EZiSYSTEM 
byla na trhu ve Velké Británii mimořádně 
úspěšná již řadu let a byla významně ak-

Víceanténový GPR  systém Hi-Mod od IDS
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tualizována pro rok 2010 nadcházejícím 
představením nových lokátorů série i. Sé-
rie i, sestávající ze dvou modelů, EZiCAT 
i500 a EZiCAT i550, nahradí stávající mo-
dely EZiCAT v nejbližších měsících.
I když je vzhled lokátorů série i podobný 
předcházejícím modelům EZiCAT, ne-
nechte se zmást! Pod drsným vnějším 
krytem byl zcela přepracován elektronický 
systém, založený na zcela nové platformě 
DSP (digitální zpracování signálu). Přijetí 
DSP znamená významné zlepšení v přes-
nosti lokalizace a umožňuje přidání řady 
inteligentních prvků do výrobku. Firma tvr-
dí, že všechny činí lokalizaci bezpečnější 
a snadnější než kdykoli předtím.
Jedním nápadným novým doplňkem výrob-
ku je velká vysoce kontrastní obrazovka 
LCD poskytující uživatelům více informací. 
Obsahuje i světelné čidlo, které automatic-
ky spouští ostré podsvícení v podmínkách 
nízké světelnosti, jakož i dynamickou ob-
last displeje, používanou pro prvky jako 
např. indikace hloubky vedení a číselné 
umístění sondy.
Výrobky fy Cable Detection jsou utvářeny 
tak, že bezpečnost je při projektování na 
prvním místě. V důsledku toho bylo odstra-
něno mnoho prvků náchylných k chybám 
a nahrazeno automatickým řízením, což 
znamená, že signál se již nebude ladit ma-
nuálně.

lokátory série i dále obsahují:
• Indikaci hloubky – EZiCAT i550 má uka-

zatel hloubky vedení, je-li používán ve 
spojení s módy EZiTRACE nebo sondou 
in8 či 33 kHz. Obsluha může určit hloub-
ku podzemního vedení, což je jasná výho-
da při provádění průzkumu země.

• Riziková oblast – podzemní sítě blízko po-
vrchu představují významné bezpečnost-
ní riziko pro stavební dělníky. Nová funkce 
„Riziková oblast“ poskytuje další varování 
o blízkosti podzemních sítí a varuje uživa-
tele o bezprostředním nebezpečí.

• Pomoc při přesné lokalizaci – udržuje 
záznam nejvyšší špičky získané na in-
dikátoru síly signálu po určitou dobu, 
čímž umožňuje obsluze rychle a přesně 
zaměřit polohu vedení.

• Připojení přes Bluetooth – oba lokátory 
EZiCAT série i je možnou zakoupit s do-
datkovou možností bezdrátového spojení 
Bluetooth. To umožní, aby byl EZiCAT 
hladce zaintegrován do technologie mo-
bilního mapování a zaznamenávala se tak 
data z průzkumu.

• Numerická detekce sondy – přístro-
je EZiCAT série i obsahují numerický 
odečet síly signálu, zvlášť navržený pro 
snadnou lokalizaci sondy. Nejvyšší zob-
razené číslo indikuje přesnou polohu 
sondy pod zemí, čímž se dále zjednodu-
šuje její lokalizace.

• Automatický režim – automaticky vybírá 
elektrický nebo rádiový mód, což pomá-
há při potvrzení přítomnosti vedení při 
počátečním převzetí staveniště a činí de-
tekci kabelů snadnější a bezpečnější.

Lokátory série i budou k dostání od konce 
června 2010.
Další nový výrobek na trhu EM mapova-
cích systémů je dychtivě očekávané zaří-
zení MXL a MXT k přesné lokalizaci potrubí 
a kabelů od fy C. Scope, jež bylo oficiálně 
uvedeno na trh v březnu 2010. Stavebnice 
Locator MXL a MXT má čtyři režimy lokali-
zace, jež se snadno používají, mnohafrek-
venční signální výstup a rychlé a přesné 
měření hloubky a měření signálních prou-
dů. Je zkonstruována tak, aby detekovala, 
identifikovala a stopovala konkrétní pod-
zemní potrubí a kabely, spolehlivě a přes-
ně, i v těch nejrušnějších oblastech.
Naražení na podzemní sítě a jejich po-
škození může vést k úrazu pracovníků, 
k nákladným opravám a přerušení prací. 
Nejlepší cestou, jak zabránit poškození 
podzemních IS je určení jejich přesné po-
lohy, trasy a hloubky před započetím prací 
za použití nového lokalizačního zařízení 
MXL a MXT od C. Scope.
MXL a MXT je skutečný lokalizační balíček 
typu „vezmi a jdi“. Každý, kdo v minulosti 
používal Cable Avoidance Tool (nástroj 
pro vyhnutí se kabelům), shledá, že MXL 
a MXT se snadno používají, a také využije 
vyšší výkon, který poskytují.
MXL má nový režim AllScan, obsahující 
všechno v jednom, který detekuje signály 
neobvyklých frekvencí přítomných na po-
trubích a kabelech, jakož i klasické režimy 

„Elektřina“, „Rádio“ nebo „Vysílač“. Režim 
AllScan umí často zrychlit proces lokaliza-
ce jediným průchodem staveniště.
Vysílač MXT má čtyři nastavitelné úrovně vý-
konu a má trojnásobek výstupního výkonu 
některých jiných signálních generátorů, což 
umožňuje sledování na delší vzdálenost.
C. Scope věří, že tyto nové výrobky se sta-
nou uznávaným standardem průmyslového 
odvětví pro všechny pracovníky detekující 
a stopující podzemní sítě ve Velké Británii 
i jinde a již brzy oznámí uzavření dvou vý-
znamných smluv na MXL a MXT.
Skupina McLaughlin, další přední výrob-
ce zařízení pro lokalizaci podzemních IS, 
uvedla něco, co prohlašuje za první loká-
tor sítí v tomto průmyslovém odvětví s GPS 
pracující na jedno stisknutí tlačítka.
McLaughlin vyvinul softwarové aplikace, 
jež umožňují, aby jeho síťový lokátor Veri-
fier G2 sdílel data v reálném čase s inte-
grovaným přístrojem GPS zabudovaným 
do síťového lokátoru Verifier G2.
„Celý proces probíhá automaticky,“ uvedl 
Matt Manning, manažer lokalizačních zaří-
zení u McLaughlina. „Přístroje GPS zn. Ma-
gellan jsou nainstalovány na lokátoru sítí a je 
to práce pro jednu ruku. Jinými slovy, jak-
mile nastavíte přístroj GPS, v podstatě ovlá-
dáte veškerou lokalizaci  a nahrávání GPS 
stisknutím jednoho tlačítka na přijímači sítí.“
Softwarová aplikace se natáhne do přijíma-
če sítí. Tento program umožňuje přijímači 
exportovat přes sériový port a v reálném 
čase do integrované jednotky GPS hloub-
ku, index měření proudu (CM), frekvenci 
a mód lokátoru (špička nebo nula). Druhý 
softwarový program umožňuje jednotkám 
GPS založeným na Windows přijímat údaje 
lokátoru. Když jednotka GPS obdrží tato 
data, nařídí jednotce Magellan zazname-
nání zeměpisných souřadnic šířky a délky 
pro určitou podzemní síť.
„Podařilo se nám docílit aplikace, která 
zcela integruje a spojuje jednotku GPS pří-
mo s lokátorem, řekl Manning. „McLaugh-
linovy aplikace umožňují obsluze lokátoru 

stisknout tlačítko hloub-
ky a v jednom kroku sní-
mat hloubku, zeměpis-
nou délku a šířku toho 
vedení.“
Vlastníci sítí mohou na-
táhnout surová data do 
zeměpisného informač-
ního systému (GIS) jako 
vrstvu. Mohou to použít 
pro aktualizaci stávají-
cích map nebo vytvářet 
mapy nové. Je možno to- 
též překrýt přes letecké 
fotografie nebo výkresy 
skutečného provedení, 
spolu s dalšími povrcho-
vými objekty, které mají 

Nové lokalizační systémy série i
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zmapovány, a poskytnout tak pohled z výš-
ky na místo výkopu. To poskytne majitelům 
sítí mnohem jasnější obraz průběhu těchto 
vedení z velké perspektivy.
„Často přijedou pracovníci vlastníka sítě 
nebo subdodavatelé na místo a vidí všude 
kolem barvu a praporky, což je pro ně ob-
tížné rozšifrovat,“ řekl Manning. „Ale když 
vidí leteckou fotografii nebo pohled shora, 
stane se to mnohem jasnějším.“ Poško-
zení podzemních sítí může potenciálně 
mít dopady jak na bezpečnost veřejnosti, 
tak na životní prostředí, a náklady mohou 
dosáhnout milionů dolarů. Dopad jen na 
energetická potrubí v průběhu 10 let do 
roku 2006 byl dramatický. Během této 
10leté doby bylo v USA hlášeno přes 680 
incidentů, kdy bylo potrubí poškozeno při 
výkopu, což mělo za následek poškození 
majetku v ceně 259 mil. dolarů.

Vibrační sledování
Gas Tracker je systém pro sledování a iden-
tifikaci plynových potrubí vyrobených z po-
lyetylénu a jiných plastů. Použitá technika 
je založena na šíření komplexní akustické 
vlny plynem v potrubí. V důsledku elastici-
ty stěn potrubí část vibrační energie uniká 
z potrubí a na povrchu je detekována loká-
torem používajícím čidlo určené speciálně 
pro toto použití, spojeným s ručním přístro-
jem, který používá na míru ušité algoritmy 
izolující vysílaný signál od hluku okolního 
prostředí.
Potrubí je možno sledovat až 300 m od 
vysílače, dokonce i v hlučném městském 
prostředí, a obvykle je možno je lokalizovat 
do strany na šířku rýče. I když je z povrchu 
možno lokalizovat pouze plastikové potru-
bí, může se vysílač připojit ke kovové části 
vedoucí do plastické části, kterou je možno 
detekovat z povrchu. Tento systém bude 
identifikovat i plynové potrubí z jakéhokoli 
materiálu, pokud je možno umístit detektor 
do přímého kontaktu s potrubím. Jelikož se 
Gas Tracker snadno nastavuje a používá, 
může ho obsluhovat jedna osoba.
Gas Tracker má dva podsystémy: vysílač 
s určitou rezonanční intenzitou, který je při-
pojen k zákaznickému terminálu nebo k ji-
nému vhodnému místu. Používá se detekční 
čidlo, které je umístěno na zemi a připojeno 
k ruční výpočetní a zobrazovací jednotce 
ukazující sílu detekovaného signálu.
Vysílač pohání resonanční objem, který je 
připojen k zákaznickému terminálu nebo 
k jinému vhodnému místu. Ten vhání akus-
tický signál do plynu a tento signál se šíří 
potrubím. Detekční čidlo se umísťuje na 
zemi postupně v polohách umožňujících 
měření.
Nejsilnější signál znázorňuje vertikální polo-
hu nad potrubím, takže je možno vysledo-
vat, jak je potrubí uloženo. Displej znázor-
ňuje informace potřebné pro konfiguraci 

jednotky pro měření a poté úroveň měřené-
ho signálu. Přístroj má dva režimy sledování, 
jeden pro „rychlý náhled“, který je použitel-
ný v tichém prostředí, a jeden provádějící fil-
trované měření, jež odstraňuje veškerý hluk 
pozadí a dává přesnější indikaci.
Detektor se mezi jednotlivými měřeními po-
hybuje, aby nalezl nejsilnější signál, indiku-
jící polohu nad potrubím. Jsou znázorněny 
i předchozí naměřené hodnoty podle pořadí, 
což pomáhá při nalezení této polohy. Zesilo-
vač má dvě nastavení zisku, aby bylo možno 
udržovat výkon při pohybu pryč od vysílače. 
Systém je pochopitelně citlivý na druh povr-
chu a stupeň zhutnění půdy a pracuje nejlépe 
na asfaltové silnici nebo na dláždění. V iden-
tifikačním režimu se zisk systému sníží a de-
tektor se umístí přímo na kovové potrubí.

Radar sondující zem
V případech, kdy není možný přístup, nebo 
potrubí má příliš malý průměr, nebo existují 
otazníky ohledně existence neočekávané-
ho či nezmapovaného vedení, je nutno po-
užít jiné techniky. Jedna taková technika je 
radar sondující zem (GPR). I když je možno 
použít tento systém k přímému průzkumu 
stejným způsobem jako systém EM popsa-
ný výše, může též být použit k ověření EM 
údajů někdy i k odhalení neočekávaného. 
GPR používá rádiové vlny, kterými proráží 
signál do země pod vysílací anténou, jenž 
se odráží od překážek v zemi. Měněním 
frekvence používané pro rádiový signál je 
možno proniknout do různých hloubek. 
U vysokých frekvencí je hloubka omeze-
na, avšak citlivost se zdá být vyšší, takže 
je možno rozlišit několik mělkých cílů. Niž-
ší frekvence spíše pronikají hlouběji, avšak 
citlivost není tak dobrá. Někteří výrobci se 
pokoušejí překonat některé faktory frekven-
ce použitím víceanténových systémů GPR.
V průběhu let od vývoje prvních systémů 
byl vyvinut speciální software, který roze-
znává určitá reflexní znamení podzemních 
IS různých velikostí, jako jsou kabely a po-
trubí, což se obsluze ukáže na obrazovce 
průzkumné jednotky v reálném čase. Úda-
je se též nahrávají pro pozdější stáhnutí 
k další analýze a zakreslení do stávajících 
map. Systém GPR dodává několik výrobců 
a v poslední době jsou k dostání jednotky, 
jež mají nejen schopnost průzkumu, ale 
které mohou být také připojeny k poloho-
vacímu systému GPS a pro informaci určit 
přesnou povrchovou lokalizaci. Hloubka 
podzemního vedení se dá opět spočítat 
z údajů odraženého signálu, což poskytuje 
lokalizaci 3D.
Pro systémy GPR, jež jsou dnes k dispo-

Lokalizační systém Verifier 2 od McLaughlina je 
nyní schopen propojení s mapovacími systémy GPS
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zici, je typická nedestruktivní detekční 
technologie a software nabízený firmou 
IDS prostřednictvím svého distributora ve 
Velké Británii, Drilline Products.
Jednotky GPR od IDS nabízejí mnohafrek-
venční a mnohakanálové výrobky pro vyso-
ký výkon a rozsáhlé mapování podzemních 
IS. Maticový systém RIS Hi-Mod je skuteč-
ná modulární konstrukce umožňující uži-
vateli rozšířit základní systém tak, aby pra-
coval, jako by bylo vedle sebe rozmístěno 
osm radarů. Tímto způsobem při každém 
pohybu GPR matice pokrývá dráhu cca 
2 m širokou, čímž se zvyšuje produktivita 
a snižuje čas na stavbě.
Speciálně vyvinutý software, který pra-
cuje s maticovými systémy IDS rovněž 
umožňuje uživateli značně snížit čas po-
třebný k poskytování komplexní mapovací 
služby. Software IDS umožňuje uživateli 
zpracovat data rychle, přesně a spolehlivě 
v kancelářském prostředí. Specializovaný 
software je nyní schopen nabídnout auto-
matické rozpoznání cíle, což zajišťuje vyšší 
produktivitu, a také možnost automatické-
ho přenosu zpracovaných dat v programu 
prostředí CAD, jež je pak možno prohlížet 
v 3D. Všechny kroky zpracování používají 
vysoký stupeň automatizace, což velmi sni-
žuje možnost lidské chyby. Používá se také 
2D a 3D tomografie k bezprostřední vizua-
lizaci potrubí, kabelů a přípojek. Výsledky 
zpracování dat z průzkumu se přenášejí ve 
formě souboru 3D CAD s georeferencí, 
který se vytváří za použití GPS nebo, je-li 
to zapotřebí, systémů Total Station, což se 
zase posílá generálnímu zhotoviteli k využi-
tí při nezbytných pracech s IS.
Krátce řečeno, použití GPR pro mapování 
IS významně obohatí projekt ve fázi pro-
jektování a umožní  zhotoviteli provádění 
expertních a přesných rozhodnutí založe-
ných na přesných informacích o prostředí 
pod povrchem země.
V režimu jedné antény je jednou z posled-
ních novinek na trhu nová řada „e-spade“ 
(elektronický rýč) firmy PipeHawk.
PipeHawk byl založen v r. 1988 a zprvu 
používal technologie vyvinuté hlavně pro 
odstraňování nekovových min. Se zkuše-
nostmi s pokročilými anténami pro ves-
mírné a obranné systémy společnost vy-
vinula originální radar sondující zem (GPR) 
pro sledování a mapování podzemních IS. 
Od té doby se jméno společnosti stalo 
synonymem pro technologii GPR při de-
tekci, lokalizaci a mapování podzemních 
IS, včetně nekovových vedení, kabelů ze 
skelných vláken a dalších anomálních rizik 
a konstrukcí.

Víceanténový GPR  sys-
tém Hi-mod od IDS
Charakteristické výstup-
ní grafy z lokalizačního 
systému GPR (obrázky 
dodalo laskavě IDS/Dril-
line)
Společnost vyvinula dru-
hou generaci GPR sys-
témů PipeHawk II a její 
jednotky nyní pracují zhru-
ba v 19 zemích po celém 
světě.
Další pokrok v lokalizaci 
a počítačové technice 
a rostoucí požadavky od-
větví infrastruktury, jako 
např. sektoru železnic 
a dálnic, sektoru vlastníků 
sítí, zhotovitelů a reguláto-
rů v mnoha zemích na 3D 
mapování podzemních 
zařízení vedly PipeHawk 
k další rekonstrukci systé-
mu PipeHawk II. To vedlo 
k vývoji „e-spade“ (elek-
tronického rýče), nejmo-
dernějšího systému pro 
integrovanou lokalizaci, 
určení hloubky a polohy na trhu  podzem-
ních sítí.
Za použití ultraširokopásmových kopo-
lárních antén uvnitř výlisku odolného 
vůči nárazu dodává radarový signál elek-
tronického rýče informace do palubního 
vysoce specializovaného počítače, který 
je zpracovává a který je řízen pomocí iko-
nového software pro snadné použití a má 
vestavěné USB porty pro rychlý a snad-
ný přenos dat.

Nový e-Spade je k mání v těchto třech 
modelech:
e-SpadeTm – standardní e-Spade, který 
je projektován pro nižší uživatelské poža-
davky. Standardní jednotka je poháněna 
12V olověnou baterií a je dodávána se 
softwarem Instant Mark Out (IMO) fy Pi-
peHawk umožňujícím průzkum rozsáhlých 
území až 50 m dlouhých a 0,5 m širokých 
na jeden průchod.

e-Spade+Tm – toto je nejvíce prodávaná 
jednotka ze všech tří nabízených ve Velké 
Británii. e-Spade+ má veškeré charakte-
ristiky standardní e-Spade s přidáním po-
slední verze vyzkoušeného mapovacího 
softwaru fy PipeHawk.

e-SpadeproTm – e-Spadepro je špič-
kou nové řady. Systém Pro je poháněn 
lithium-iontovými bateriemi a projektován 
pro profesionální průzkum IS s vysokou 
přesností. Systém má také vestavěnou 

možnost pracovat s komerčně dostupný-
mi vysoce kvalitními systémy GPS, což 
umožňuje, aby výsledky byly rekódovány 
s centimetrovou přesností. Bezdrátová 
komunikace také umožňuje okamžité při-
pojení ke vzdáleným zhotovitelům nebo 
kancelářím klientů.
Pro provozování přístroje GPR se ve Vel-
ké Británii vyžaduje licence Ofcomu. Pod-
mínkou licence je, aby byl veden „deník 
použití“ uvádějící podrobně místo a čas 
použití. Ofcom naznačil, že bude vyžado-
vat předložení deníku pro obnovení licence 
(každé 3 roky). Všechny jednotky e-Spade 
jsou vybaveny méně kvalitním GPS, který 
zaznamenává informace potřebné pro li-
cenci. Nejvyšší třída systému e-Spade je 
vybavena veškerým komunikačním zaříze-
ním, které ho umožňuje provozovat s přes-
ností GPS. S použitím zařízení Bluetooth 
a přesného GPS a webové stránky vojen-
ského průzkumu implementuje PipeHawk 
RTK GPS se sběrem dat a vede v součas-
né době obchodní jednání o společném 
marketingu.

Gyroskopické mapování
Druh překážek a bezpečnostní důvody 
systémů sledování potrubí EM a GPR vedly 
k všeobecnému spoléhání na povrchové 
sledování poloh sond, neboť neexistovala 
reálná alternativa. Podle zhotovitelské firmy 
Infotec, zabývající se průzkumem, techniky 
jako radar pronikající zemí zřídka poskytují 
spolehlivé výsledky v důsledku buď nedo-

Lokalizační systém Verifier 2
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mC-DuR uNDERWATER PRO: 
INOVACE PRO OPRAVy POD VODOu

Na každé stavební konstrukci nepřízni-
vě působí tíživý zub času. V závislosti na 

kvalitě provedení stavby, době a intenzitě 
užívání, povětrnostních vlivech nebo po-
škození, jsou dříve či později na téměř 
každém stavebním díle zapotřebí opravy. 
Přitom není neobvyklé, že aplikačních 
podmínek, za kterých byla konstrukce vy-

stavěna, již není možné docílit. Toto pla-
tí zejména pro stavební dílce mořských 
staveb, které jsou neustále pod vodou. 
Zde vyvinula MC-Bauchemie inovační 
řešení, které zajišťuje rychlé a bezpečné 
zpracování.
Části stavebních děl, které jsou po uve-
dení do provozu neustále pod vodou 
a ani přechodně neoschnou, předsta-
vují pro renovační práce zcela mimořád-
nou výzvu. Přitom se jedná nejen o pří-
stavní mola, nábřeží a plavební komory 
v pobřežních oblastech, nýbrž rovněž ve 
vnitrozemském vodstvu. K nim se přidá-
vají zpevněné říční, kanálové a jezerní 
břehy, přehradní hráze, ropovody, vod-
ní a přílivové elektrárny, jakož i plovoucí 
doky, ropné vrtné plošiny a jiné instalace 
v pobřežní oblasti jako majáky a větrné 
elektrárny. Z toho vyplývá vysoký počet 
stavebních děl, na kterých se musí pra-
videlně provádět sanační opatření jako 
utěsnění, opravy, lepení, ukotvení, fixace 
nebo podepření pod vodou.

statečného průniku, nebo neodpovídající 
rozlišovací schopnosti, což znamená, že 
potrubí nebo kanál není možno efektivně 
vidět na výsledném obrazu, nebo mohou 
být elektromagnetické sledovací techniky 
příliš často ovlivněny jinými elektromagne-
tickými poli, která se zakřivují kolem dal-
ších vedení, jako např. elektrických nebo 
komunikačních kabelů.
Infotec nyní nabízí něco, o čem je pře-
svědčen, že je opravdovou alternativou, 
která dává zaručenou přesnost a není 
ovlivněna ani hloubkou, ani přilehlým či 
povrchovým elektrickým zakřivením nebo 
interferencí. PipeTrack 3D, jediný inerciál-
ní gyroskopický systém mapování ve Vel-
ké Británii, provozuje výhradně Infotec, 
společnost specializovaná na mapování 
podzemních IS s více než 35 lety zkuše-
nosti v oboru. PipeTrack 3D je skutečný 
samostatný mapovací krtek navržený tak, 
aby poskytoval při vysokorychlostním 
průchodu jak trasu, tak podélný profil ne-
boli výšku. Toho dosahuje bez nutnosti 
povrchového sledování, čímž neguje po-
třebu nákladného povrchového sledování 
za provozu a s vysokým rizikem. Na konci 
každého průchodu jednotka provede in-

tegrální kontrolu kvality a poskytne obslu-
ze zprávu o přesnosti. Tím se předchází 
nezdařeným pokusům a novému nasaze-
ní na stavbě a také to zajišťuje, aby bylo 
dosaženo optimální přesnosti pro každý 
průzkum. Po ukončení jsou data stažena, 
zpracována a převedena do formátu CAD 
nebo GIS nebo obojího tak, aby vyhovo-
vala konkrétním požadavkům zadavatele.
Podélné úseky mohou být analyzovány s po-
užitím CADu, který poskytuje okamžitou indi-
kaci vyvýšenin, sníženin, poklesů nebo míst 
s pravděpodobnou závadou apod. V podsta-
tě všechny průzkumy se provádějí ve spojení 
s CCTV (televizní kamerou), což umožňuje, 
aby byly vnitřní podmínky průzkumu efektivně 
přiřazeny přesným údajům o poloze. Vůbec 
poprvé budou k dispozici 3D souřadnice, 
což umožní, aby nové kanalizační přípojky 
byly přesně vyprojektovány a položeny. Ob-
dobně mohou být přesně určeny vadné trasy 
potrubí, čímž se předejde potřebě zbyteč-
ných prací a zlepší se výkonnost.
PipeTrack 3D se již úspěšně používá ke 
zjištění hloubky nadloží nebo výšky nad 
stávajícími nebo navrhovanými konstrukce-
mi u projektů jako nové rozšíření železnic 
nebo velké silniční stavby. Přesnost a spo-

lehlivost průzkumu umožňuje monitorování 
pohybů při velkých výkopových pracích 
nebo projektech stabilizace půdy prová-
děných v těsné blízkosti podzemních sítí 
nebo staveb.
Infotec prohlašuje, že již neexistuje prak-
tická alternativa k PipeTrack 3D, a tvrdí, že 
rychlost, přesnost, spolehlivost i náklady 
jsou přínosy používání jeho revolučního 
systému. Gyroskopické mapování je stej-
ně doma ve velkém i malém potrubí a při 
tolika potenciálních aplikacích je připrave-
no v nadcházejících letech změnit meto-
dy používané pro mapování podzemních 
zařízení.
Takže, jako je tomu u většiny technologií 
těchto dní, zatímco stávající systémy jsou 
stále významné pro moderní lokalizaci 
sítí, pokračující technický pokrok zname-
ná, že je snadnější získat data o větším 
objemu, s větší přesností a s menším na-
rušením životního prostředí i obyvatelstva 
než kdykoli dříve. Toto platí i pokud jde 
o rostoucí požadavky a použitelnost sdíle-
ní dat a moderní mapovací a prezentační 
systémy, jež se v současné době používají 
na trhu podzemních inženýrských sítí.
Převzato z časopisu Drein trader 5/2010

Pracovní plošina specializované potápěčské firmy
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Úkol pro vysoce specializované 
potápěče
Profesionálně provedené opravy stavebních 
dílců pod vodou předpokládají mimořádné 
formy aplikace, které mohou provádět pou-
ze vysoce specializované potápěčské firmy. 
Náročné a nákladné práce musí provádět 
zkušení profesní potápěči, kteří jsou zběhlí 
v míchání a zpracování sanačních materiálů. 
Zde se mezitím vytvořil osobitý obor, ve kte-
rém dosud mají dobrou pověst zejména špa-
nělské, portugalské a nizozemské firmy. Jen 
ve Španělsku se zabývá 20 firem výhradně 
podvodními sanačními opatřeními, kte-
rá se provádějí až do hloubky 100  m. 
Hlavní oblast jejich úkolů spočívá v utěs-
ňování spár ropovodů, opravě výlomů 
a vadných míst, která vznikla poškozením 
nebo už v průběhu výstavby, v betonáži, 
ukotvení plovoucích doků, utěsnění po-
škozených lodí nebo odstřelování skal, 
ležících pod vodou. Materiál pro opravo-
vaný stavební dílec se přitom míchá nad 
vodou – v případě větších hloubek pou-
žití – i pod vodou, v potápěčském zvonu, 
otevřeném směrem dolů. Na základě do-
pravy z povrchu vody k místu použití či ve 
stísněných podmínkách v potápěčském 
zvonu lze vždy zpracovávat pouze malá 
množství.

Řešením problému je mC-DuR 
underwater pro
Rozhodnutí o tom, která technická řešení se 
při opravách použijí, je pouze v rukou zpra-

Vysoká pojivost s betonem a ocelí
Další výhoda produktu MC-DUR under-
water pro spočívá v tom, že se vyznačuje 
mimořádně vysokou přídržností na ocel 
i beton. Tento špičkový systém umožňu-
je nejen univerzální použití, nýbrž i velmi 
jednoduchou, rychlou a spolehlivou apli-
kaci, která zpracovateli přináší značné 
úspory nákladů. Koneckonců, jedna ho-
dina ponoru stojí mezi 100 a 300 Euro, 
a během maximálně přípustné ponorné 
doby tří hodin za den musí potápěč pro-
vést co nejvíce oprav. 
Pro použití na trvalý kontakt s vodou je 
produkt MC-DUR underwater pro již vy-
hodnocen dle směrnice REACh. Ohro-
žení životního prostředí tímto produktem 
lze tedy vyloučit. Může se používat bez 
obav ve všech oblastech, i v přehrad-
ních nádržích, ze kterých se získává pit-
ná voda. 
Momentálně se tento nový materiál hoj-
ně zkouší v různých klimatických pás-
mech při praktických zkouškách, takže 
zákazníci mohou důvěřovat kvalitativním 
standardům společnosti MC. Ve Špa-
nělsku se například používá při pracích 
v přístavu Algeciras, na drenážních trub-
kách dešťových vod vedoucích do moře 
u Calpe, jakož i při sanaci plovoucích 
doků v přístavu Cartagena, před jejich 
naloděním do Alžírska. 
Zanedlouho jsou plánovány další zkoušky 
v polském městě Danzig. Z Brazílie, Ně-
mecka, Irska, Portugalska a Rumunska 
přicházejí díky neobvyklému spektru pou-
žití produktu MC-DUR underwater pro již 
různé poptávky. Navíc MC rozšiřuje své 
kontakty se specializovanými potápěčský-
mi firmami. 

covatelů. Pro aktuálně prováděné a malo-
plošné opravy na podkladech z oceli nebo 
betonu se většinou upřednostňují reakční 
pryskyřice, které se ovšem dosud jen nedo-
statečně přizpůsobovaly médiu, ve kterém se 
musí pracovat. Problém u těchto materiálů je 
často v tom, že míchání a zpracování vedle 
stísněných pracovních podmínek v potápěč-
ském zvonu jsou také ztíženy nevhodnou 
konzistencí a dobami schnutí materiálu.
S produktem MC-DUR underwater pro 
nyní MC-Bauchemie vyvinula dvou-slož-
kovou speciální duromerovou pryskyřici, 
která je optimálně vhodná pro použití pod 
vodou, protože mimořádně vyhovuje apli-
kačním podmínkám, které tam panují. 

Dvě složky v nádobách vhodných 
pro potápěče
Inovační produkt se skládá z kmenové 
složky a z tvrdidla, které se smíchávají 
v nádobách 1,5 kg v poměru 1:1. Veli-
kost nádoby, přizpůsobené potápěčské 
práci, jakož i poměrně vysoká viskozita 
materiálů zajišťují, že se hmota reakč-
ní pryskyřice ani nad vodou ani pod ní 
neroztéká a lze ji v potápěčském zvonu 
pohodlně připravit jednoduchým ručním 
hnětením na aplikaci. Správné míchání 
složek je zajištěno tím, že jedna složka 
je bílá a druhá černá. Optimální výsledek 
míchání je tudíž homogenní šedivý od-
stín. Tak vznikají vhodná množství apliko-
vané pryskyřice, která potápěči nanášejí 
ručně nebo pomocí nástrojů na opravo-
vaná místa. Doba zpracování činí přibliž-
ně 30 minut. Materiál lze zpracovávat při 
teplotách 8 až 30 °C a má ve vytvrzeném 
stavu pevnost v tlaku 84 MPa a pevnost 
v tahu a ohybu 35 MPa.

Montáž dalšího prvku drenáže dešťových vod Drenáž dešťových vod v moři u Calpe/Španělsko
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mIKROTuNElOVáNí V PROSTĚJOVĚ A BySTŘICI NAD OlŠí

zE STAVEB /  FROm CONSTRuCTION SITES

V první polovině roku 2010 se na severu 
Moravy uskutečnily dvě zajímavé staveb-
ní zakázky, kde se úspěšně aplikovala 
technologie mikrotunelování – dálkově 
řízeného protlačování. Obě realizovala 
firma Michlovský – Protlaky, a.s. pro hlav-
ní zhotovitele v rámci větších stavebních 
akcí. Jednalo se o zakázku v rámci roz-
šíření kanalizace v Prostějově pro firmu 
Strabag a v druhém případě o akci v rámci 
projektu „Čistá Olše“ pro firmu „Mrozek“. 
Obě zakázky byly zrealizovány v relativně 
krátké době po sobě v rozmezí – duben 
až červen 2010. Přestože šlo v mnoha 
ohledech o zcela odlišné podmínky na 
těchto akcích, dá se říci, že obě posunu-
ly vnímání technologie mikrotunelování 
u nás zase o něco dál, a také posunuly 
nebo mohly posunout pomyslné hranice 
a omezení využití této technologie v mys-
lích projektantů a investorů.

Prostějov
Projekt kanalizace v Prostějově vycházel ze 
standardních postupů, kdy se kanalizace 
ukládá ve většině do výkopů a pouze v mís-
tech křížení hlavních komunikací se používá 
protlačování chrániček s následným zataže-
ním kanalizačních trub. V místě kruhového 
objezdu v prostoru za obchodním komple-
xem Kaufland však bylo nutno podejít křižo-
vatku s objezdem a následnou silnicí v tak 
mírném úhlu, že s technologií jednoduché-
ho zatlačování nebylo možno vystačit. Tato 
technologie funguje většinou spolehlivě na 
krátkých, kolmě vedených protlacích, ale 
zde vycházela délka zatlačování na 90  m 
a většina té délky se nacházela pod velmi 
frekventovanou cestou, po které auta přijíž-
dějí a odjíždějí ze západního směru do měs-
ta k obchodnímu centru.
Proto byla zvolena již ve fázi realizačního 
projektu, který prováděla firma ROCOM, 
ing. Rozehnal, technologie mikrotune-
lování. Tato umožňuje provádění i velmi 
dlouhých protlaků s vysokou přesností. 
V daném případě se jednalo o zatlačování 
keramických protlačovacích trub typu Cre-
aDig 1200 DN. 
Nevýhodou mikrotunelování jsou vysoké 
pořizovací náklady, či náklady na pronájem 
ze zahraničí. Proto bylo s výhodou využi-
to, že naše firma pořídila v roce 2008 mi-
krotunelovací systém ISEKI UNCLEMOLE 

TCC 980. Ten je sice určený pro o něco 
menší profily, zhruba v rozsahu DN 600 
– 900  mm, avšak i tak bylo možno využít 
některé prvky pro zakázku v Prostějově. 
Z Anglie tak byl přivezen jen stroj ISEKI 
UNCLEMOLE 1200 ID a nezbytné kom-
ponenty. Tak se podařilo srazit vstupní ná-
klady na přijatelnou míru a dojít k cenové 
dohodě s odběratelem. Vstupní náklady 
pro mikrotunelování totiž bývají obecně 
relativně vysoké, a proto je většinou sna-
ha větších firem používat tyto technologie 
spíše na větších projektech, kde nebývá 
problém vyšší vstupní náklady rozpustit do 
položkových cen. Tam se totiž také projeví 
velká výhoda mikrotunelování, kterou je vy-
soká rychlost provádění.
V případě Prostějova byla technologie na-
sazena do prostředí zvodnělých písčitých 
hlín a jílů. Geologické podmínky nepřed-
stavovaly pro strojní zařízení žádný pro-
blém, otázkou však bylo, jak se vyrovná 
s nezvykle nízkým nadložím, které se po-
hybovalo od 1.8 do 2,5  m a - jak už bylo ře-
čeno – dopravní podmínky na vozovce byly 
značně náročné. Ani to však při realizaci 
nepředstavovalo žádné potíže. Problémy 
naopak vznikly se špatně zaměřenými inže-
nýrskými sítěmi, zejména všechny vystraši-
la stará nefunkční kanalizace, která se ob-
jevila téměř v kolizi s našimi zatlačovanými 
troubami. Po přesném zaměření a určitých 
drobných úpravách ve směrovém vedení 
mikrotunelu byl pak i tento náročný úsek 
zvládnutý, i když za cenu nižších denních 
postupů.
Celkově byl protlak zrealizován s průměr-

nými postupy 6 – 8 m / směnu. Dá se říci, 
že stavba byla provedena bez problémů 
v dobré kvalitě a s dobrou přesností. Na po-
vrchu žádné omezení v dopravě nevzniklo. 
Veškerá části technologie byly naměstná-
ny do okolí startovací jámy v zeleném pásu 
kruhového objezdu. Dojezdová jáma se 
provedla úsporným způsobem – dojetím 
do pažících boxů v bezpečném prostoru za 
krajnicí vozovky. Úvahy o využití technolo-
gie na navazujícím, ale kratším ( cca 30 m ) 
protlaku pro DN 1000 mm nakonec ztros-
kotaly na cenovém rozdílu keramických 
trub 1200 a 1000 mm. Je to škoda, proto-
že náš projekt znovu dokázal, že využívání 
chrániček pod komunikacemi je zbytečné 
a pracné, a že lze metodou mikrotunelová-
ní bez problémů zatlačovat rovnou koneč-
nou „produktovou“ trubku, zvláště jedná-li 
se o kvalitní materiál. 
Na druhou stranu, je dobře, že se techno-
logie mikrotunelování v Prostějově úspěš-
ně vyzkoušela a vzhledem k relativní stá-
losti tamějších geologických poměrů lze 
doufat, že bude prostor pro její další využí-
vání v dalších etapách dostavby kanalizace 
ve městě.

Bystřice nad Olší
Podstatně jiné podmínky čekaly osádku 
mikrotunelování firmy „Michlovský – Pro-
tlaky“ na akci, která téměř bezprostředně 

Ing. Jaroslav Ježek
Michal Franczyk
Michlovský – Protlaky, a.s.

Startovací šachta v zeleném pásu kruhového objezdu v Prostějově
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následovala po dokončení Prostějova. Šlo 
o protlačení ocelových chrániček pro ná-
slednou kanalizaci v obci Bystřice nad Olší 
v blízkosti Třince. Jedná se o malebnou 
horskou vesničku v Těšínských Besky-
dech, vyhledávanou turisty a milovníky hor-
ských kol. Bohužel tomu odpovídal i geolo-
gický profil protlačovaného úseku. Jednalo 
se o balvanité štěrky s balvany většími než 
1000 mm v průměru a skalními partiemi. 
Samotné místo se navíc nachází ve strmém 
svahu u horské říčky „Olše“ s deluviální-
mi sedimenty, ale také na mnoha místech 
zavezené řízenými i neřízenými skládkami, 
kde na příklad v návozech strusky z blíz-
kých Třineckých železáren se nacházely 
ingoty železa o průměru i okolo 250  mm. 
V závěru úseku šlo zase o skalní prostředí, 
kdy se v daném místě na sebe nasouvají 
dva různé geologické příkrovy, takže rela-
tivně měkká a vrstevnatá jílovitá břidlice se 
střídá s tvrdými pískovci a křemenci. Oblast 
byla navíc zarostlá vysokými listnatými stro-
my a bylo jasné, že v podloží se bude nutné 
vypořádat i s masivními kořenovými systé-
my. Když ještě doplním, že akce měla začít 
v květnu 2010 v době, kdy právě řeka Olše 
byla řekou nejvíce postiženou povodněmi 
a přívalovými dešti u nás, lze si asi jen těžko 
představit obtížnější podmínky pro provede-
ní protlaku 100 m dlouhého.
I tady se však ukázalo, jak je výhodné mít 
mikrotunelovací zařízení ve svém majetku. 
Tady totiž bylo možno nasadit systém ISEKI 
UNCLEMOLE TCC 980 tak, jak byl v roce 

2008 zakoupen, jen s drobnými úprava-
mi periferních zubů právě z důvodu lepší 
adaptace na těžké balvanité podmínky 
a také pro lepší konfiguraci s ocelovými 
trubkami o rozměru 1014x12,5. Základem 
dohody s investorem a odběratelem byla 
pragmatická úvaha, že pokud nasazuje-
me vlastní zařízení, neriskujeme žádné 
závratné vstupní náklady, jak by tomu bylo 
v případě pronájmu a totéž platí o případ-
ných prostojích v případě vyprošťování či 
uvolňování překážek.

Tato úvaha se nakonec ukázala jako 
správná. Po odkladech s nástupem 
v důsledku povodní byl nakonec systém 
zprovozněn v polovině června 2010. 
V těžkých podmínkách, které by odpo-
vídaly spíše nasazení skalního systému 
stroj ISEKI Unclemole samozřejmě ne-
mohl podávat obvyklé denní postupy, 
takže ty kolísaly mezi 4-5 m v balvani-
tých štěrcích po 2-3 m ve skalních par-
tiích. Ve třech případech se bylo nutné 
vypořádat s úplným zahlcením výpla-
chového systému stroje kousky kořenů. 
Takže to byl mnohdy spíše boj s příro-
dou než standardní elegantní práce 
jako v Prostějově. Nicméně na přelomu 
června a července stroj úspěšně dorazil 
do cílové jámy a kupodivu až na několik 
vylomených zubů i bez významného po-
škození, takže po nezbytných revizích 
a doplnění oleje mohl urychleně putovat 
na Slovensko, kde byl nasazen na pro-
tlak v Púchově.

Uvedené dva projekty mikrotunelování 
na Moravě byly v mnohém ohledu roz-
dílné. Kromě jména firmy, která ty práce 
prováděla – Michlovský - Protlaky, a.s. je 
však spojovalo i něco jiného. Ty projekty 
ukázaly, že hranice využití mikrotunelo-
vání jsou možná širší, než jsme si mysleli 
dříve. A také to, že se zařízením, které je 
dostupné přímo u nás v ČR, doslova a do 
písmene „ na dvorku ve Zlíně“ se lze ně-
kdy úspěšně pustit i do riskantních akcí, 
a to i těch, které jsou nevelké rozsahem, 
ale pro standardní postupy představují ne-
řešitelné problémy.  

zE STAVEB /  FROm CONSTRuCTION SITES

Mikrotunelovací stroj Iseki Unclemole TCC 1490

Zařízení staveniště ve strmém svahu říčky Olše – Bystřice nad Olší
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mIKROTuNEláŽ S TROuBAmI HOBAS OD 3000 VE VARŠAVĚ

Čistírna odpadních vod Czajka se nachá-
zí na pravém břehu řeky Visly ve Varšavě 
v Polsku a po dokončení se na ni bude 
přivádět k úpravě cca 80% odpadních 
vod z polského hlavního města. Projekt 
na vytvoření hlavního přivaděče vedoucí-
ho na čistírnu byl rozdělen na tři etapy.

První z nich na pravém břehu Visly je dlou-
há celkem 5714 metrů a byla realizována 
s protlačovacími troubami HOBAS OD 
3000 (DN 2800) v tuhostech SN 40.000 
– SN 64.000. Tato etapa byla rozdělena 
do celkem 16 sekcí, včetně tří sekcí s pro-
tlačováním do oblouku s poloměry zakřive-
ní R = 450m a R = 900m. Ve druhé etapě 
pak bylo celkem 1400 m potrubí HOBAS 
OD 3000 (DN 2800) instalováno na levém 
břehu řeky. Obě potrubí pak budou propo-
jena ve třetí etapě, kterou tvoří dvě potrubí 
HOBAS DN 1600 paralelně uložená v be-
tonovém kolektoru o průměru 4,5 metru  
a délce cca 1300 metrů procházejícím 
pod Vislou.
Na realizaci první etapy tohoto projektu 
spolupracovali dodavatelé Hydrobudowa 
9, PRG Metro a KWG sdružené do kon-
sorcia PBG Group. Pro mikrotuneláž byly 
použity protláčecí stroje Herrenknecht 
AVN 2000 a AVN 2400 a separátory HSP 
500. Trasa potrubí byla uložena v hloubce 
6 – 10,5 metru a vedla zejména v písčitých 
a jílovitých horninách. Jedním z problémů, 
kterému museli stavbaři při výstavbě čelit, 
byla vysoká hladina podzemní vody, která 
se nachází asi 1 až 2 metry pod povrchem 

a dosahuje tak výšky 4 až 8 metrů nad 
vrcholem potrubí. Kolem startovacích ša-
chet, jejichž stěny byly zapaženy pomocí 
štětovnic Larsen, byly navrtány mikropiloty 
a pomocí tryskové injektáže byla vytvořena 
ochranná těsnící clona, která zabránila ma-
sivnímu přítoku vody do prostoru šachet. 
Tímto způsobem bylo možné snížit přítok 
podzemní vody o objemu cca 200 - 300 
m³/h na pouhých 20 - 30 m³/h, které se 
neustále odčerpávají.
Za zmínku stojí zejména provedení jedné 
sekce z první etapy dlouhé celkem 840 
metrů, kde měly být trouby protláčeny 
ze dvou startovacích šachet směrem do 
středu úseku. Nicméně instalace s potru-
bím HOBAS umožnila protlačení tohoto 
úseku v jednom kroku a pouze z jedné 
strany. Hladký a rovný vnější povrch a vy-
soká tuhost relativně tenkostěného potrubí 
HOBAS byly důležitým předpokladem pro 

dosažení tohoto úspě-
chu. 
Přestože pro HOBAS 
protlačovací trouby jsou 
potřeba díky malému 
tření nízké protláčecí 
síly, zhotovitel instaloval 
podle projektu mezitlač-
né stanice každých 100 
metrů. Žádnou z nich 
nebylo potřeba použít, 
přesto alespoň posled-
ní stanice byla zprovoz-
něna, aby se zhotovitel 
ujistil, že i tato poslední 
mezitlačná stanice bude 
bezproblémově fungovat 
při tlačné síle cca 1200 
tun (11.772 kN). Pro 

HOBAS protlačovací trouby by bylo možné 
použít i vyšších tlačných sil, v tomto přípa-
dě pro SN 40.000 – 15.725 kN a pro SN 
64.000 - až 19.539 kN s požadovaným 
stupněm bezpečnosti 3,2. 
Po dokončení stavebních prací byly me-
zitlačné stanice demontovány, nahrazeny 
HOBAS tangenciálními šachtami a znovu 
použity pro další úseky tohoto projektu. 
Protlačování postupovalo rychlostí prů-
měrně 3 metry za hodinu, separátory 
zpracovávaly 84 tun zeminy za hodinu (= 
42 m³/h) a samotná 3 metry dlouhá trubka 
byla protlačena zhruba za půl hodiny. Zají-
mavým faktem je, že přípravné práce (de-
montáž a opětovná montáž elektrických 
kabelů, hydraulických hadic a potrubí pro 
transport odtěžené zeminy) trvaly až 60 
minut. Vzhledem k relativně vysoké rych-
losti pokládky a to včetně přestávek pro 
pracovníky lze konstatovat, že za den bylo 
průměrně zkompletováno 10 trub. Při této 
rychlosti protlačování byla instalace úseku 
o celkové délce 840 metrů dokončena za 
38 dnů. Díky tomu tak bylo možné předat 
první úseky několik týdnů před smluvními 

Ing. Jaroslav Kunc
Michal Hořava
Hobas CZ spol. s r.o.

Situace projektu hlavního přivaděče vedoucího na čistírnu Czajka 

Mikrotunelovací stroj Herrenknecht AVN 2000 a AVN 2400
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termíny dokončení a očekávání zhotovitelů 
a zejména investora, Varšavské vodárenské 
společnosti, tak byla dozajista překročena.
Další zajímavou sekcí první etapy byl úsek, 
kde bylo potrubí HOBAS OD 3000 insta-
lováno metodou mikrotuneláže pod hlavní 
silnicí vedoucí na okres Bia³o³ęce. Instalaci 
otevřeným výkopem nebylo možné použít, 
protože by stavební práce omezily dopravu 

na tomto důležitém silničním tahu (silnice se 
6 dopravními pruhy). Trasa potrubí vede pod 
středovým zeleným pásem a úsek o délce více 

než 910 m překonal rekord nejdelšího protla-
čeného úseku v tomto projektu. Dva úseky 
této sekce protlačené do oblouku s polomě-
ry 450 a 900 m byly realizovány s trubkami 
HOBAS o délce 1 metr – potřebné úhlové vý-
chýlení bylo provedeno ve spojkách. Oblouk 
o poloměru 450 metrů byl realizován v délce 
přes 100 metrů. 
V přímých úsecích byl 
sklon potrubí zaměřován 
laserem, v obloucích 
bylo zaměření provede-
no s pomocí gyroskopu 
a hladiny vody. V první 
etapě dlouhé přes 5 
kilometrů bylo celkem 
instalováno 53 kusů 
sklolaminátových tan-
genciálních revizních ša-
chet HOBAS.
V rámci druhé etapy 
projektu dodavatelé 
Sonntag Baugesells-
chaft GmbH a POL-
AQUA položili cca 1400 
metrů potrubí HOBAS 
OD 3000 metodou mi-
krotuneláže téměř ne-
pozorovaně pro obyva-
telstvo a to i přes to, že 
protlačování probíhalo 
na hustě osídlené levé 
straně Visly.

Pro výrobu sklolamináto-
vého potrubí OD 3000 
pro projekt Czajka, vyvi-
nuli technici společnosti 
HOBAS odstředivé zaří-
zení, které se otáčí rych-
lostí až 75 km/h. Forma 
spolu s největší a nejtěžší 
dostupnou trubkou vy-
ráběnou technologií od-
středivého lití představu-

je působivou rotaci až 45 tun hmoty. Trouby 
s vnějším profilem 3000 mm mají sílu stěny 
94 – 127 mm a byly navrženy pro maximální 
sílu v tlaku 7160 tun (bez započítání stupně 
bezpečnosti).

Z podkladů o stavbě z HOBAS Polska
Jaroslav Kunc a Michal Hořava 

Pohled uvnitř Hobas potrubí OD 3000 Připravené  šachty Hobas

Mikrotuneláž potrubí Hobas OD 3000 - pohled 
do startovací šachty

Mikrotuneláž pod hlavní silnicí vedoucí do Białołęce

Výroba sklolaminátového potrubí – odstředivé zařízení
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20. VÝROČí FIRmy WOmBAT BRNO

Ing. Stanislav Drábek 
předseda  CzSTT

Pravidelní čtenáři Zpravodaje NO DIG si jistě všimli, že minulé číslo časopisu bylo rozšířeno o novou kapitolu – Diskusní fórum.
Podnětem pro vznik této kapitoly byla reakce Ing. Kunce z firmy HOBAS Cz spol. s r.o., kterou obdržela redakce Zpravodaje na článek 
Ing. Fialy „Bezvýkopová křížení kanalizačních sběračů se železnicí v Německu“, uvedený v prvním čísle letošního Zpravodaje.
Myslíme si, že zavedení takové rubriky dává prostor vám čtenářům k vyjadřování vašich postřehů, názorů, nápadů a připomínek nejen 
např. k jednotlivým článkům, ale k celé problematice bezvýkopových technologií.
Mohlo by to být v menším formátu dnes tolik oblíbené chatování na internetových stránkách a jeden ze způsobu dalšího tématického 
obohacení Zpravodaje NO DIG. 

       Za redakční radu Ing. M. Karásek

Dne 10. 6. 2010 uspořádala firma Wom-
bat slavnostní shromáždění ve svém sídle 
Brno – Slatina při příležitosti 20. výročí od 
jejího založení. Za těchto dvacet let získa-
la věhlas a popularitu v ČR i v zahraničí 
svojí kvalitní prací právě v oboru bezvýko-
pových technologií. Přibližně 200 hostů 
přišlo s gratulací a přáním úspěchů do 
dalších let. Byli mezi nimi i generální ředi-
telé významných českých firem, zástupci 
investorů z Moskvy, Slovenska i Polska, 
Anglie a Belgie, kde firma Wombat prová-
dí mnoho zakázek. 
Při této příležitosti je třeba konstatovat, že 16 
roků z oslavovaných dvacetin je firma Wom-
bat členem CzSTT. Její zástupci Ing. Holeš 
a Ing. Dokládal stáli u zrodu CzSTT a svojí 
činností reprezentují naši společnost i na 
mezinárodním fóru. Za svoji zakázku v pol-
ském městě Bialsko – Biela získali stříbrnou 
medaili na konferenci ISTT v Kodani, v sou-
těži NO – DIG AWARD ISTT. Ve společnosti 
CzSTT patří mezi nejaktivnější firmy, které 
se podílejí nejen na organizaci národních 
konferencí, ale jejich zástupce – Ing. Miko-
lášek pracuje v předsednictvu CzSTT a po-
dílí se i na vzdělávacím programu pro ČVUT 
Praha a VŠB Ostrava. 
Za tuto dlouhodobou činnost se předsed-
nictvo CzSTT rozhodlo udělit firmě Wombat 
čestné uznání a pamětní  stříbrnou medaili. 
Bylo mi ctí předat jim toto ocenění. 

VíTEJTE NA STRáNKáCH DISKuSNíHO FóRA

Jednatelé firmy WOMBAT: Ing. Petr Holeš a Ing. Ladislav Dokládal s GØ. Brněnských vodáren a kanalizací 
Ing . Miroslavem Nováčkem.

Držitelé „Zlatého Wombata“.
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Dr. Samuel T. Ariaratnam
Inženýrská škola Iry A. Fultona
Arizonská státní universita

Lidé po celém světě zápasí s důsledky 
klimatických změn. Byl vyvinut kalkulátor 
emisí, jenž umožňuje srovnání dopadů 
různých metod instalace inženýrských 
sítí na životní prostředí.

Stavební průmysl, který spotřebovává 
velké množství fosilních paliv, má za úkol 
snížit množství vzdušných emisí. Použití 

tradičních výkopových metod a zařízení 
pro instalaci podzemních IS je po dese-
tiletí běžnou praxí ve stavebnictví. V po-
sledních letech zde existuje rostoucí trend 
směrem k používání minimálně rušivých 
bezvýkopových metod, zejména v přeplně-
ném prostředí měst. Uvědomění si naléha-
vosti celosvětového potlačování emisí vedlo 
k nárůstu výzkumných snah zaměřených 

Obsah přijaté žádosti
• příloha A: Podrobný popis projektu,
• příloha B: Význam bezvýkopových tech-

nologií (obrázková příloha),
• úředně ověřená zakládací listina spo-

lečnosti,
• úředně ověřené Potvrzení Ministerstva 

vnitra o založení společnosti,
•  výroční zpráva za poslední 3 roky,
• čestné prohlášení žadatele,
• prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné 

správě a zdravotním pojišťovnám,
• prohlášení o plátcovství DPH,
• plná moc.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je informová-
ní širší odborné veřejnosti, zástupců 
státní správy, studentů středních a vy-
sokých škol o možnostech aplikace 
ekologicky šetrnějších bezvýkopových 
technologií při pokládce a obnově in-
ženýrských sítí a o možnostech zásad-
ních energetických, ekonomických 
a časových úspor při vhodně zvolené 
technologii provádění. 

Dne 7. 6. 2010 bylo kladně rozhodnuto o po-
skytnutí 90% dotace pro následující aktivity: 

uŽíVáNí BEzVÝKOPOVÝCH TECHNOlOGIí PŘI SNIŽOVáNí EmISí CO2 
BĚHEm REAlIzACí STAVEB
Státní fond životního prostředí ČR poskytuje dotace z národních zdrojů na projekty, které se zabývají ekologickou problematikou. 
V rámci programu „Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství“ bylo možné žádat podporu na pro-
jekt týkající se realizace vzdělávacích a osvětových programů a aktivit, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací (studií) 
zaměřených na ekologickou tématiku.
CzSTT podala 22. 1. 2010 projekt na téma“ Užívání bezvýkopových  technologií  při  snižování emisí CO2 během realizací 
staveb inženýrských sítí“ v  programu č. 3 - Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP, 
kategorie 3A – Klimatická změna. Složení projektového týmu: ing. Stanislav Drábek, doc. ing. Petr Šrytr, CSc., ing. Karel Franczyk, 
Ph.D., ing. Jiří Kubálek, CSc. a ing. bc. Lucie Nenadálová. Předpokládá se účast i dalších členů CzSTT.

Tvorba www stránek
Webové stránky budou obsahovat základ-
ní terminologii, přehled bezvýkopových 
technologií i podrobné informace o en-
vironmentálním dopadu staveb inženýr-
ských sítí. 

Vyhotovení informačních 
a propagačních materiálů
předpokládá se příprava tisk základních 
informací formou letáku, který bude distri-
buován na firmy, orgány státní správy a stu-
dentům. 

Tvorba publikací 
Předpokládá se tvorba brožury, která 
vznikne jako podrobný dokument o envi-
ronmentálním působení BT, o jednotlivých 
technologiích a možnostech aplikace. 

Praktické aktivity – exkurze
Zejména pro studenty, ale i ostatní zájem-
ce budou připraveny exkurze na stavbách 
s aplikací bezvýkopových technologií.

Pořádání výstav
Předpokládá se tvorba výstavy obsahující 
základní informace a přehled bezvýkopo-

vých technologií. Výstava bude probíhat 
zejména na půdě vysokých škol. 

Přednášky
Přednášky budou probíhat na různých mís-
tech České republiky zejména na vysokých 
školách. Předpokládá se účast nejen stu-
dentů, ale i širší veřejnosti. V rámci před-
nášek proběhne přednáška významného 
odborníka Dr. – Ing. Roberta Steina z ně-
mecké Bochumi. Informace o přednášce 
budou upřesněny. 

Poradenství
Poradenství bude probíhat na základě do-
tazu na webu, telefonicky nebo osobně 
v kanceláři CzSTT. 

V dalších číslech Zpravodaje NO DIG 
vás budeme informovat v kapitole Envi-
ronmentální servis informovat o průběhu 
projektu. 

Ing. Bc. Lucie Nenadálová 

 

VÝPOČET VzDuŠNÝCH EmISí 
u PROJEKTů PODzEmNíCH INŽENÝRSKÝCH SíTí
Na problematiku projektu navazuje článek Dr. Samuela T. Ariatmana týkající se výpočtu CO2 a dalších emisí 
pro bezvýkopové technologie v porovnání s klasickým ukládáním inženýrských sítí.
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na vývoj metod umožňujících kvantifika-
ci a snižování emisí. Současný přístup ke 
kvantifikaci uhlíku se soustřeďuje hlavně na 
vliv dodatečných emisí vzniklých v důsled-
ku zpoždění v dopravě během dopravních 
uzavírek v době výstavby. I když tyto modely 
poskytují vynikající informace, je nezbytné, 
aby konkurenční metody instalace IS byly 
také vyhodnoceny a byla určena jejich „pří-
větivost k životnímu prostředí“. V důsledku 
toho vyvinula Arizonská státní universita 
a společnost Vermeer Corporation ko-
merčně dostupný kalkulátor emisí nazvaný 
„E-Calc“ jako pomůcku pro investory při po-
čítání a porovnávání předpokládaných emisí 
mezi konkurenčními technologiemi.
Kalkulátor emisí – E-Calc – má standard-
ní zařízení pro čtyři různé metody výstav-
by IS a může být zkonstruován na míru 
tak, aby splnil individuální charakteristiky 
projektu. V dalším je uvedena případová 
studie projektu infrastruktury odpadních 
vod v Los Luna v Novém Mexiku demon-
strující efektivnost E-Calc při porovná-
vání dopadů emisí z tradiční stavby ote-
vřeným výkopem a při bezvýkopovém 
nahrazování trub (roztržení, rozbití trub 
– pipe bursting).

Historie vývoje modelu
Agentura pro ochranu životního prostředí 
(EPA) je vládní agentura Spojených stá-
tů amerických mající zodpovědnost za 
ochranu zdraví a životního prostředí včet-
ně ovzduší, vod a půdy. EPA stanovuje 
státní normy ochrany životního prostředí 
za použití hodnocení životního prostředí, 
výzkumu a vzdělávání. EPA (1997) po-
skytuje zprávy a příslušné údaje ve for-

mě „emisních faktorů“ schválených EPA. 
Emisní faktory pro různá zařízení používa-
jící různé palivo (tj. benzín, naftu a zem-
ní plyn) a provozované s různým výko-
nem jsou v různých sekcích AP-42 (EPA 
1995).
EPA shromáždila údaje o provozních cha-
rakteristikách různých stavebních zařízení  
a roztřídila motory na základě jejich výkonu. 
Emisní údaje jsou publikovány pro různé 
kategorie motorů provádějící různé činnos-
ti. Rozdílné normy regulace emisí prosaze-
né EPA měly za výsledek snížení emisí síry 
a dusíku. Pro určení emisí ze zařízení a vo-
zidel mohou být na základě zkušebních 
údajů EPA spočítány emisní faktory. Tento 
přístup pomáhá při určení znečištění život-
ního prostředí za použití rovnic platných 
pro určité stavební činnosti.

Dokument EPA AP-42 poskytuje dokumen-
taci o šesti látkách znečišťujících ovzduší:

1. uhlovodíky (HC)
2. oxid uhelnatý (CO)
3. oxidy dusíku (NO

x
)

4. pevné částice (PM)
5. oxid uhličitý (CO

2
) 

6. oxid síry (SO
x
)

Těchto šest znečišťujících látek počítá 
E-Calc pro daný projekt IS na základě 
zařízení při projektu skutečně použitého 
(nebo v projektu předpokládaného). Oxidu 
dusíku, oxid uhelnatý a oxidy jsou považo-
vány za důležité, protože jsou prekurzory 
ozónu. Kysličník uhličitý a kysličník dusíku 
jsou hlavní skleníkové plyny. 

Kalkulátor emisí (E-Calc)

Jaký má váš stavební projekt 
dopad na kvalitu ovzduší?
E-Calc od fy Vermeer vám umož-
ňuje porovnávat stavební metody 
– včetně zařízení a dopravy – 
a pomáhá vám učinit svědomitá 
rozhodnutí o projektu ve vztahu 
k životnímu prostředí. To má stále 
větší důležitost s tím, jak se učíme 
o důležitosti kvality ovzduší, a ná-
slednou snahou o měření a regu-
laci emisí.
Jednoduše zadejte požado-
vané informace o každém 
zařízení, které používáte 
na daném projektu. E-Calc 
provede výpočet a ihned 
vás seznámí s objemem 
pěti různých druhů emisí.  
E-Calc vám pomáhá provádět 
přímé srovnání metod k určení 
odhadovaného dopadu každé 
z nich na životní prostředí.
E-Calc byl vyvinut v Microsoft 
Excelu za použití kódování ve 

Visual Basicu a odhaduje emise z projek-
tů podzemních IS na základě metodiky 
schválené EPA. Požadovaná vstupní data 
mohou být získána z denních zpráv o po-
stupu prací nebo z odhadů produktivity 
práce a informace o konkrétním zařízení 
by měly být dostupné ze záznamů o sou-
pisu majetku zhotovitele.
Údaje o nesilničním zařízení obsahují: 
výkon, model a rok výroby, technologie 
motoru, využitelné hodiny a celkové hodi-
ny k dnešnímu dni, charakteristiky paliva, 
jako je druh a obsah síry, a charakteristi-
ky aktivity zařízení, jako je typický cyklus 
zařízení, používaný výkon a hodiny v cho-
du. Údaje potřebné k výpočtu emisí ge-
nerovaných silničním zařízením obsahují: 
model a rok výroby, brutto váhu vozidla, 
kilometráž, charakteristiky paliva, jako je 
druh a obsah síry, a charakteristiky aktivi-
ty zařízení, jako je výška provozování, po-
čet jízd a ujetou vzdálenost při jízdě tam 
a zpět.
Stejně jako u každého počítačového ná-
stroje závisí přesnost výstupních informa-
cí na přesnosti vstupních dat. Kalkulátor 
je nástroj určený jako vodítko pro zhotovi-
tele, inženýry a vlastníky, aby dostali „od-
had“ dopadu svého navrhovaného projek-
tu podzemních IS na životní prostředí ve 
fázi plánování. Nástroj poskytuje srovnání 
emisí generovaných dvěma možnými me-
todami instalace s dostupnými standard-

ENVIRONmENTálNí SERVIS / ENVIRONmENTAl SERVICE
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ními informacemi pro čtyři typické metody 
výstavby IS:

1. horizontální směrové vrtání
2. bezvýkopovém nahrazování trub
3. hloubení rýhy 
4. tradiční otevřený výkop

Nástroj je uživatelsky poměrně přívětivý 
a může být použit pro jakýkoli stavební pro-
ces obsahující stroje a zařízení.

Emise při otevřeném výkopu oproti roz-
tržení potrubí
Následující případová studie na projek-
tu s volbou roztržení trub a tradičního 
otevřeného výkopu demonstruje E-Calc 
a porovnává emise vznikající při dvou roz-
dílných metodách výstavby IS. Zhotovitel 
sítí používající obě stavební metody po-
skytl rozpad trvání jednotlivých činností 
a podrobnosti o seznamu zařízení firmy. 
Stojí za povšimnutí, že projekt byl nako-
nec dokončen s použitím trhání potrubí 
jakožto upřednostňované metody pro in-
stalaci v případové studii. Údaje o využití 
zařízení a o jednotlivých činnostech byly 
shromážděny na stavbě sledováním sta-
vební činnosti.
Projekt sestával ze zvětšení 200  mm 
keramického profilu potrubí na 250  mm 
HDPE potrubí ve městě Los Lunas, 
25 km od Albuquerque v Novém Mexi-
ku. Hloubka instalace byla 2,1 m a délka 
byla 106 m rozpětí mezi dvěma šachti-
cemi. Po délce trasy byly dvě označené 
přípojky.

Volba bezvýkopového technologie
Bezvýkopové nahrazování trub zahrnuje 
výkop vstupní jámy pro zatažení nové roury 
a montážních jam pro opětovné připojení 
přípojek. Montážní jámy v místech přípojek 
poskytují přístup k řadu po instalaci. Stáva-
jící potrubí bylo roztrženo za pomoci pneu-
matické metody roztržení trub.
Pracovní četa započala práci na vstup-
ní jámě a montážních jamách den před 
vlastní operací výměny trub. Napřed byl 
stávající kanalizační řad prohlédnut za 
použití televizní kamery a kanalizační pří-
pojky byly identifikovány a vyznačeny na 
místě. Přechody přípojek vyžadovaly dvě 
místa pro montážní jámy. Vstupní jáma 
pro zatažení nového potrubí 250 mm 
HDPE byla vykopána poblíž jedné 
z šachtic. Dvanáctimetrové sekce potrubí 
HDPE byly spojeny dohromady na místě 
za použití technologie spojování na tupo. 
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Po délce trasy byla doprava omezena na 
jeden pruh. Materiál vykopaný ze vstupní 
jámy a z montážních jam byl použit pro 
zpětný zásyp.
Vstupní jáma a montážní jámy byly vyko-
pány za použití nakladače Volvo BL70. 
U montážní jámy č. 1 (MH 1) byl umís-
těn naviják a nové potrubí bylo kladeno 
z montážní jámy č. 2 (MH 2). Naviják byl 
umístěn nad MH 1 a navijákové lano bylo 
prostrčeno ve směru vstupní jámy. Trha-
cí hlava byla připojena k navijákovému 
lanu, jakmile dosáhla vstupní jámy. Druhý 
konec trhací hlavy byl připojen k novému 
250 mm potrubí za použití kloubového 
upevnění. Kloubové upevnění brání tomu, 
aby se při instalaci přenášel krouticí mo-
ment z trhací hlavy na potrubí. Stávající 
keramické 200 mm potrubí bylo rozbito 
trhací hlavou, zatímco nové potrubí bylo 
současně zatahováno dovnitř do zvětše-
ného otvoru vytvořeného trhací hlavou. 
Na konci zatahování byla hlava odpoje-
na od potrubí. Poté byla hlava nastavena 
tak, aby se pohybovala uvnitř stávajícího 
potrubí a vyšla ve vstupní jámě. V místě 
výkopů bylo zapotřebí minimálního zá-
sypu a oprav cesty. Zásyp byl proveden 
v 300 mm vrstvách a ke zhutnění půdy 
u montážních jam bylo použito ruční hut-
nicí zařízení. U vstupní jámy bylo použito 
k hutnění ruční hutnicí zařízení s velikostí 
bubnu 900 mm.
Byla studována stavební činnost na stav-
bě, kde se zvětšovalo stávající keramické 
potrubí 200 mm na 250 mm HDPE pomocí 
roztržení trub. Pro výpočet odhadu emisí 
byly vloženy do kalkulátoru emisí podrob-
nosti projektu. 

Volba klasické technologie
Při stavební metodě otevřeného výkopu je 
potřebné celou trasu nového potrubí vy-
kopat, aby se usnadnilo položení potrubí, 
a ve srovnání s metodou trhání trub je za-
potřebí velkého staveniště pro pohyb sta-
vebního zařízení. Za účelem srovnání byly 
provedeny konzultace s odhadcem zho-
tovitele, který poskytl odhady produktivity 
projektu, pokud by byl projekt proveden za 
použití metody otevřeného výkopu. Vzhle-
dem k tomu, že zhotovitel provádí v Novém 
Mexiku jak projekty s otevřeným výkopem, 
tak s trháním trub, byly podrobnosti o trvá-
ní činností okamžitě k dispozici z jeho da-
tabáze odhadů. Podrobnosti o zařízeních  
potřebných  pro stavbu s klasickou techno-
logií byly získány ze soupisu zařízení v ma-
jetku zhotovitele.
Stavební činnost začíná vykopáním výko-
pu o šířce 1.200 mm po celé délce tra-
sy. Vzhledem k tomu, že výkop je 2,1 m 
hluboký, je zapotřebí po celé trase výko-
pu šikmého pažení. Pro účely regulace 
množství prachu je zapotřebí vodní nádr-
že s objemem 4.000 amer. galonů (cca 

15.000 l) na rozstřikování vody po sta-
veništi. Vykopaný materiál se používá na 
zpětný zásyp výkopu. Pro zhutňování se 
používají podobná zařízení jako pro trhá-
ní trub. Podobně jako při trhání trub byly 
dvanáctimetrové sekce potrubí HDPE 
spojeny dohromady na místě za použití 
technologie spojování na tupo. 
Byla studována stavební činnost na stav-
bě, kde se nahrazovalo stávající keramické 
potrubí 200 mm potrubím 250 mm HDPE 
za použití tradičního otevřeného výkopu. 
Stejně jako dříve byly pro výpočet odhadu 
emisí vloženy do kalkulátoru emisí podrob-
nosti projektu. 

Porovnání emisí
Byly porovnány celkové emise počítané ze 
dvou metod výstavby IS. Výsledky odhalují, 
že emise z alternativy otevřeného výkopu 
jsou přibližně o 79% větší než emise ge-
nerované při trhání trub. Celková doba tr-
vání projektu včetněpřípravy a demontáže 
staveniště byla pro alternativu trhání trub tři 
pracovní dny, zatímco odhadovaná doba 
trvání pro splnění požadavků projektu za 
použití otevřeného výkopu byla sedm pra-
covních dnů. 
Kromě času, nákladů a společenských pří-
nosů poskytují bezvýkopové metody jako 
je trhání trub přínosy spojené se životním 
prostředím, což je zřejmé na významném 
snížení vzdušných emisí ve srovnání s ote-
vřeným výkopem. Očekává se, že budou-
cí požadavky na projekt budou kromě 
nákladů obsahovat ve fázi přípravy 
projektu a volby metody i komponentu 
hodnocení emisí.

závěry a doporučení
Výsledky odhalily, že emise generované 
z otevřeného výkopu jsou přibližně o 79% 
větší než emise z alternativy trhání trub. To 
je výsledkem větší produktivity a snížených 
požadavků na zařízení, jež nabízí bezvý-
kopová alternativa. Předpokládá se, že 
vzhledem k současné citlivosti na životní 
prostředí bude při budoucích projektech 
kromě nákladů i kvantifikace emisních 
údajů faktorem při rozhodování mezi sta-
vebními metodami.
Doporučuje se, aby se při budoucích 
projektech výstavby inženýrských sítí 
používal kalkulátor emisí a dále shromaž-
ďoval informace porovnávající emise ge-
nerované různými alternativami staveb-
ních technologií. To by mohlo napomoci 
stanovit přijatelné cílové emisní hodnoty 
pro konkrétní projekty. K dnešnímu dni 
byl E-Calc použit na dvanácti projektech 
podzemních inženýrských sítí a čtyřech 
různých metodách výstavby inženýr-
ských sítí.

Tento článek je převzat 
z časopisu Trenchlessinternational
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ŽENy A BEzVÝKOPOVé TECHNOlOGIE

Christel Flittner
Firma Steinzeug Abwassersysteme GmbH

S ukončením výroby kameninových keramických trub v ČR se na náš 
trh začínají již krátce po revoluci dostávat kameninové trouby zahra-
ničních výrobců, z nichž dominantní postavení zaujímá německá firma 
Steinzeug, která v současné době jako jediná zajišťuje veškerý sorti-
ment protlačovacích kameninových trub DN 150 – 1400 mm.
Na konci roku 2004 přijíždí poprvé do ČR na právě zahájenou 
stavbu kmenového sběrače D do Staré Bělé paní Flittnerová, 
aby svými zkušenostmi podpořila první bezvýkopové protlačová-
ní kameninových trub DN 800 mm v Ostravě – Stará Bělá. Od této 
doby se s touto ženou setkáváme v naší republice již docela pra-
videlně (přednáška na konfereni NO DIG v Litoměřicích a Brně, 
odborný seminář na HDP Praha, protlačování kameninových trub 
DN 1400, 1000, 400 a 300 v Karviné aj.).

Dovolte mi nyní trochu blíže představit profesní karieru této ve 
svém oboru velice uznávané paní v NSR.

1975 
ukončení Technické univerzity ve Freibergu (bývalá NDR), obor 
geotechnika – hornictví

1975 – 1990 
specialista v jedné nejvýznamější východoněmecké stavební fir-
mě pro dopravní podzemní stavby (tunelování, zakládání podzem-
ních staveb)

Hamburg, DN 1800

1991 – 1994 
řízení mikrotunelážních prací ve firmě Züblin - Sasko

1995 – 1999 
řízení mikrotunelážních prací ve firmě Meyer + John – Hamburg, 
Sasko

2000
do současné doby – specialista na bezvýkopové technologie ve 
firmě Steinzeug

Letošní stavby ze Singapuru 

23 NO DIG 16 / 3
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do současné doby – specialista na bezvýkopové technologie 
ve firmě Steinzeug

Do firmy Steinzeug přichází v roce 2000 jako vysoce uzná-
vaná odbornice na mikrotuneláž, protože v tomto oboru působila 
u dvou předních německých stavebních firem. Ona byla ta, která 
v gumovkách byla ve stavebních jámách a nebo přímo řídila mik-
rotunelovací stroje z řídících kontejnerů.
Celoživotní praktické zkušenosti dnes využívá nejen při mikrotu-
nelážních prací v Německu, ale i v zahraničí. Například v tom-
to roce řešila v Singapuru protlačování kameninových trub DN 
1200  mm  v délce 115  m,  které byly poprvé protlačovány ni-

Protlačování kameninových trub DN 400 mm v lázních Darkov u Karviné

CzSTT informuje své členy o možnosti umístění inzerce ve zpravodaji NO DIG. 
Cena inzerce: celobarevná strana A4 5000,- Kč 
 celobarevná polovina strany A4 3000,- Kč 

                                 Předsednictvo a Redakční rada Zpravodaje NO DIG

VŠEm ČlENům CzSTT

koliv v přímém směru, ale s poloměrem zakřivení 400 metrů.
Pravidelná účast na stavbách je jednou z jejích pracovních  ná-
plní (jenom v  Německu se ročně protlačí kolem 100  km ka-
meninových trub), k tomu přistupují četná školení, přednášky 
nejen pro projekční a investorské složky, ale i rozsáhlá vědecká 
činnost pro zdokonalování uplatnění kameniny při bezvýkopo-
vých technologiích.
Doufejme, že se nejen s kameninou ale i s paní Flittnerovou 
budeme moci setkávat na bezvýkopových stavbách v ČR stále 
častěji.

Ing. Theodor Fiala
Keramo Steinzeug s.r.o.

Úspěšné protlačení trub DN 1400 mm v Karviné

Inzerce ve zpravodaji NO DIG

Vážení členové CzSTT,

v polovině loňského roku  zrušil poskytovatel e-mailových služeb firma Volný doménu czn.cz, čímž zanikla řadu let námi používaná 
druhá adresa czstt@czn.cz. Zaregistrovali jsme novou adresu czsttczstt@vol.cz, jejíž doménu v rámci letošní reorganizace firma 
Volný opět zrušila. Mrzuté na celé záležitosti je, že odesilatel e-mailu s těmito adresami se v některých  případech o jeho nedoručení 
nedozví.
Nezbývá než se za tuto, námi nezaviněnou mrzutou záležitost našim členům omluvit a požádat, aby do svých adresářů zanesli násle-
dující adresy pro spojení se sekretariátem CzSTT:

office@czstt.cz
czsttczstt@grbox.cz

Adresu office@czstt.cz používáme od vzniku naší společnosti a naštěstí  nedoznala změn.  Za sekretariát CzSTT
 Ing. Jiří Kubálek, CSc.
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Kalendář  nO dIG 2010 /

nO dIG  calendar

Kdy
Akce pořádané ve světě/       Akce pořádané v České republice/

World Events        Events Organised in the Czech Republic
  

14. – 15. 9. 2010 

15. Konference
o bezvýkopových 

technologiích lIBEREC

www.czstt.cz

13. - 17. 9. 2010
Strojírenský veletrh mSV 2010

Brno výstaviště www.bvv.cz/ms

21. - 23. 9. 2010 AQuA 

Areál výstaviště EXPO Center a.s. 

Trenčín  www.expocenter.sk

21. - 25. 9. 2010 FOR ARCH 

21. mezinárodní veletrh

Pražský veletržní areál letňany

Předpokládaný termín výstavy

„PROGRESIVNí TECHNOlOGIE 

VE STAVEBNICTVí“

Stavební fakulta Bratislava

8. - 9. 11. 2010
PODzImNí PlyNáRENSKá 

KONFERENCE 2010 

Český Krumlov  www.cgoa.cz

9. - 10. 11. 2010
Konference „Provoz vodovod-

ních a kanalizačních sítí 2010“

www.sovak.cz

23. - 27. 11. 2010

AQuA - THERm PRAHA 2010

Pražský veletržní areál letňany
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GREEN GAS DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 PASKOV 
E-mail: jiri.konicek@dpb.cz; dpb@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., 760 01 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; restav@imos.cz  http://www.imos.cz 

INGuTIS s.r.o., Thákurova 7, 166 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; inset@inset.com;
http://www.inset.com

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, 155 00 PRAHA 5 - Øeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz

KBO s.r.o., Na Bídnici 1512, 412 01 LITOMĚØICE
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, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz  http://www.ko-ka.cz 

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 

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

KOlEKTIVNí ČlENOVé ČESKé SPOlEČNOSTI 
PRO BEzVÝKOPOVé TECHNOlOGIE 
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR 
TRENCHLESS TECHNOLOGY

BmH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC 
E-mail: bmh@bmh.cz  http://www.bmh.cz 
 
BRNĚNSKé VODáRNy A KANAlIzACE a.s., Hybešova 
254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz  http://www.bvk.cz 

BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz  http://www.brochier.cz 
 
ČERmáK A HRACHOVEC a.s., 
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ØEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz  http://www.cerhra.cz

ČIPOS spol. s r.o., Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz  http://www.cipos.cz 
 
ČKV PRAHA s.r.o., Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz  http://www.ckvpraha.cz 
 
DORG spol. s r.o. U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES             
E-mail: dorg@dorg.cz  http://www.dorg.cz 

Duktus litinové systémy s.r.o., Košťálkova 1527, 266 01 BEROUN
E-mail: obchod@duktus.cz; renata.divisova@duktus.cz; 
http://www.duktus.cz 

Eiffage Construction Česká republika s.r.o., 
Francouuzská 6167, 708 00 OSTRAVA-Poruba
E-mail: tchas@tchas.cz     http://www.eccr.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., 
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
E-mail: gerodur@gerodur.cz  http://www.gerodur.cz 



26 2726 27 NO DIG 16 / 3

RůzNé /  mISCEll ANEOuS INFORmATION

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 

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., Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice 
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 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 

POlyTEX COmPOSITE, s.r.o., 
Závodní 540, 735 06 KARVINÁ - Nové Město
E-mail:alois.jezik@polytex.cz; info@polytex.cz;  
http://www.polytex.cz 

PŐyRy Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.cz  http://www.aquatis.cz 

PRAŽSKá VODOHOSPODáŘSKá SPOlEČNOST a.s.,
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz  http://www.pvs.cz

PRAŽSKé VODOVODy A KANAlIzACE a.s., 
Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
E-mail: info@pvk.cz  http://www.pvk.cz 

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 LITOMĚØICE 
E-mail: revak@revak.eu  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., závod 02, 
Líbalova 1/2348, 149 00 PRAHA 4 - Chodov 
E-mail: skanska@skanska.cz  http://www.skanska.cz 

STAVOREAl BRNO s.r.o., 
Brněnská 270, 664 12 MODØICE
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 transpha@comp.cz 
http://www.transtechnikcs.cz 

VARIS, spol. s r.o., Podolská 15, 140 00 PRAHA 4 
E-mail: varis@varis.cz  http://www.varis.cz 

VEGI s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz  http://www.vegi-km.com

VODOHOSPODáŘSKé STAVBy, spol. s r.o. 
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz  http://www.vhs.cz 
 
VODOVODy A KANAlIzACE Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz  http://www.vak.cz 

WOmBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz  http://www.wombat.cz 
 
zEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz zepris@zepris.cz; 
http://www.zepris.cz 
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 Akce pořádané ve světě/  Akce pořádané v České republice/

 World Events  Events Organised in the Czech Republic

duben  27.4.-29.4.2010  13.4.-17.4.2010

 NO-DIG Poland 2010  Stavební veletrhy Brno 2010

 www.nodigpoland.tu.kielce.pl Brno – výstaviště

   www.stavebniveletrhybrno.cz

květen  
červen 1.-4.6.2010  Mezinárodní konference

 NO-DIG MOCOW  Podzemní stavby Praha 2010

 IEC „Crocus expo“  Dopravní a městské tunely

 www.nodig-moscow.ru  14. až 16. června 2010

   www.ita-aites.cz

červenec 
  
srpen 

  
září  13. -17.9.2010  14. – 15. 9. 2010 

  IFAT 2010 15. Konference

  Mnichov  o bezvýkopových technologií

  www.ifat.de Liberec

  www.czstt.cz

říjen   5. 10 – 7. 10. 2010 

  NO – DIG LIVE 2010

  Stoneleigh Park, Coventry 

 
listopad   8. 11. – 11. 11. 2010 

  International NO-DIG 2010 

  Singapore

  www.nodigsingapore.com
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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

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., 
Masarykova 125/368, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail: d.kotas@aquecon.cz; info@aquecon.cz
http://www.aquecon.com 

Kožený Petr, firma KOŽENÝ, 
Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO

märz Jiří Ing., Kolová 207, 362 14 KOLOVÁ u Karlových Varů
E-mail: j.marz@volny.cz 

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
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Generální sponzoři:

Česká společnost pro bezvýkopové technologie

Vás zve na

15. konferenci 
o bezvýkopových technologiích,

která se koná 14. a 15. září 2010

Centrum Babylon
Liberec
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Progresivní technologie ve stavebnictví
12. 4. 2010

seznámení s problematikou bezvýkopových 
technologií a představení související výstavy
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NÁRODNÍ  STAVEBNÍ CENTRUM
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