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ÚVODNÍK / LE ADING ARTICLE

VÁŽENÍ ÈTENÁØI,
Dovolte mi nejprve, abych vám popøál na
zaèátku roku 2010 sílu a i klid do zdolávání
nových profesních výzev, spolupráci s kvalitními partnery a radost z každého pracovního, ale i osobního úspìchu.
Spoleènost KERAMO STEINZEUG s.r.o.,
jako obchodní zastoupení nìmeckého
výrobce kameninových trub Steinzeug
Abwassersysteme GmbH pro èeský a slovenský trh, je dlouholetým kolektivním èlenem Èeské spoleènosti pro bezvýkopové
technologie.
Jsme stabilní spoleèností, která na trhu
pùsobí bezmála 40 let. I když jsme dnes
zastoupením zahranièního výrobce kameninových trub, koøeny naší èinnosti spadají hluboko do minulého století a jsou
èeského pùvodu. Pøes rùzné vlastnické
a organizaèní zmìny v naší spoleènosti,
pøi technickém i technologickém pokroku
pøi výrobì kameninových trub, pøes hektické a nìkdy i zbrklé životní tempo, zùstáváme vìrni tradici a zásadám klasického
prodeje našich výrobkù. Naším zájmem
není okamžitý obchodní profit, ale pøedevším dokonalé kanalizaèní dílo, které by
mìlo sloužit nejen nám, ale i budoucím
generacím. K tomu je nespornì dùležitá
komunikace a spolupráce se subjekty,
které se na výstavbách kanalizací podílí,
aś už se jedná o projekèní kanceláøe, investory, správce i provozovatele vodárenských soustav a stavební firmy. Jsme pøesvìdèeni, že do této ,,vodárenské rodiny“
patøíme a jsme jejím dlouholetým fungujícím prvkem.
Za to, že jsme i partnerem Èeské spoleènosti pro bezvýkopové technologie,
vdìèíme technologickému vývoji ve vý-

robì kameninových protlaèovacích trub.
První trouby tohoto typu spatøily svìtlo
svìta na konci 20. století. Po prvních nesmìlých poèátcích v používání protlaèovacích kameninových trub, se staly tyto
trouby nedílnou souèástí bezvýkopových
technologií po celém svìtì. Výjimkou
není ani Èeská republika, kde se první
kameninové protlaèovací trouby tlaèily
v roce 2001. Od standardních profilù DN
150 až DN 600, se dnes naše výrobky
uplatòují i pro velké sbìraèe DN 800
a DN 1000.

I vzhledem k tomu, že možnosti použití
kameninových trub jsou velice pestré, se
už nyní tìšíme na nové, zajímavé projekty,
které nás všechny èekají.
A s vámi, ètenáøi zpravodaje NO DIG, se
tìšíme na vzájemná setkání jak na výstavách, odborných konferencích, anebo i na
golfu.
Dobrý švih a nechś nám to tam všem
padá.
Ing. Jan Kozlík
Jednatel spoleènosti
KERAMO STEINZEUG s.r.o.

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a. s.
Pokraèují pøípravy na mezinárodní konferenci NO DIG v Singapuru, kde právì
konèí termín na evidenci abstraktù a žádosti o publikování ve sborníku. Ty teï
bude provìøovat vìdecká rada konference
a rozhodne o definitivním pøijetí èi nepøijetí.
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Na konci roku 2009 probìhlo také nìkolik
regionálních konferencí èi semináøù.
V klidu dopadla i finanèní uzávìrka hospodaøení. Vìtšina asociací srovnala své
závazky k ISTT a hospodaøení je tudíž vyrovnané s mírným pøebytkem.
Kolegové z britské asociace UkSTT pøišli
s návrhem, že by se vytvoøil speciální èlenský statut pro vodohospodáøské organizace, který by jim umožnil plnohodnotné èlenství za výraznì nižší èlenské poplatky, než
mají napø. dodavatelské firmy. Tento návrh
byl nakonec zamítnut. Vìtšina ostatních
èlenù ESC ISTT vèetnì mojí malièkosti totiž

je toho názoru, že poplatky za èlenství zase
tak vysoké nejsou a že vodohospodáøské
organizace nejsou neziskové, ale naopak
není dùvod, aby nemohly prosperovat ne
ménì než firmy dodavatelské. UkSTT bylo
nakonec doporuèeno, aby zvlášś problematické pøípady øešily alespoò vazbou na
klíèovou osobu organizace formou individuálního èlenství, což je ostatnì legitimní
cesta pro kohokoliv.
Závìrem ještì pøipomínám, že byly pøipraveny pøedbìžné podoby ekologických
bannerù ISTT, které jsou otištìny i v tomtoèísle Zpravodaje.
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ANOTACE PØIHLÁŠKY NO DIG AWARD 2010
MIKROTUNELOVÁNÍ VÌTŠÍCH PRÙMÌRÙ V KARVINÉ
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Ing. Èestmír Krkoška
Subterra a. s.
1. Úvod
V rámci stavby „Kompletace kanalizaèních sbìraèù – Karviná“, která probíhala
v letech 2007 - 2009 byla na naše èeské
pomìry v nezvykle velkém rozsahu nasazena technologie mikrotunelování. Byly
nasazeny stroje o prùmìrech 300, 400,
1000 a 1400 mm – mínìno svìtlé prùmìry
zatlaèovaných potrubí. V tomto pøíspìvku
se budeme vìnovat zkušenostem s mikrotunelováním vìtších profilù (1000 a 1400
mm), tedy sbìraè CA2 a kolektor ALFA.
Mikrotunelování menších prùmìrù (300
a 400 mm) bude zmínìno jen ilustrativnì.
Pokusíme se také porovnat zkušenosti
z úsekù, kde se realizovalo mikrotunelování
s úseky, kde se provádìla klasická ražba.
1.1 Geologické pomìry
Mìsto Karviná je obecnì známé celkovì
nepøíznivou geologií. Provedený geologický prùzkum ukázal na složité geologické
pomìry a na rychlé støídání jednotlivých
typù zemin. V Karviné je obvyklé støídání
vrstev jílù, pískù a štìrkù. Místnì se vyskytovaly i vrstvy rašeliny, výjimkou nebyly ani navážky a antropogenní sedimenty.
Ražby èasto procházely vrstvami zvodnìlých štìrkopískù, proto bylo nutné poèítat s nebezpeèím vìtších pøítokù vody do
díla a v nepøíznivém pøípadì s vytékáním
pískù. Celá délka projektované trasy byla
silnì ovlivòována podzemní vodou, která
mìla charakter mírnì napjaté vody. V nìkterých místech hrozilo nepøedvídatelné
ztekucení pískù.
1.2 Základní data projektu
Objednatel stavby: mìsto Karviná
Zhotovitel:
sdružení „Tchas
– OHL ŽS – VOKD“
Správce stavby:
sdružení VODKA, Èech,
Technoprojekt
Hlavní projektant díla: Hydroprojekt Ostrava
Hlavní dodavatel
mikrotunelování:
Subterra, a.s.
1.3 Jednotlivé stavební objekty
Projekt je èlenìn do následujících desíti
stavebních èástí:
Èást 1 –

kanalizaèní sbìraè C, 1. etapa, úsek „B“ – celková délka
2035 m, vìtšinou v otevøené
rýze

Èást 2 – kanalizaèní sbìraè C, 1. etapa – úsek „B“ - celková délka
207 m a nová odlehèovací komora
Èást 3 – rekonstrukce stávající èistírny
odpadních vod
Èást 4 - kanalizaèní sbìraè C, 1. etapa, úsek A2 – celková délka
1958 m – vše pomocí mikrotunelování
Èást 5 – dešśová zdrž DZ è. 1 – v objemu 700 m3
Èást 6 – kolektor Alfa – celkem 1191 m,
v úseku 424 m bylo použito
mikrotunelování, zbytek jde
v otevøené rýze
Èást 7 – úprava Olšinského náhonu –
940 m
Èást 8 – kanalizaèní sbìraè C, èást 2,
úsek „A“ – celkem 3697 m,
z velké èásti bezvýkopovými
metodami – štítování, protlaky
a ruèní ražba
Èást 9 – kanalizace mìstské èásti Ráj
– celkem 5379 m, z èásti pomocí mikrotunelování a horizontálního vrtání
Èást 10 – kanalizace mìstské èásti Darkov (lázeòská oblast) – 1760 m,
z vìtší èásti pomocí mikrotunelování
Celková délka pokládaných kanalizaèních
øadù je 17 167 m.
1.4 Využití bezvýkopových technologií
Využití bezvýkopových technologií na projektu „Karviná – rozšíøení kanalizace“ vyplynulo zejména z geologických podmínek
mìsta. V hloubce cca 4 m a více pod povrchem, ve kterých se vìtšina kanalizaèních
sbìraèù nachází, se nacházejí pøevážnì
vodou nasycené štìrkopísky o promìnlivé
zrnitosti a promìnlivém stupni zahlínìní.
Vyskytují se však i rašeliny, zvodnìlé písky
a balvanité štìrky. To všechno jsou podmínky, ve kterých by otevøený výkop byl
znaènì riskantní, jak z hlediska provádìní,
tak i ve vztahu k okolním objektùm. Proto bylo v úsecích pod hladinou podzemní
vody projektováno mikrotunelování, v jiných místech ještì štítová ražba, klasická
ruèní ražba a horizontální vrtání. Jedná se
o následující pøípady:
Èást 4 – celý kanalizaèní sbìraè CA2 v celkové délce 1958 m se provádìl mikrotunelováním – øízeným protlaèováním sklolaminátových trub o DN 1400 mm. Maximální
délka protlaèovaného úseku byla 186 m.

Èást 6 – 424 m kolektoru Alfa se provádìlo metodou mikrotunelování – øízeným
protlaèováním kameninových trub o DN
1000 mm. Maximální délka protlaèovaného úseku byla 160 m.
Èást 8 – V délce 1596 m se využilo štítování o prùmìru 2560 mm
Èást 9 – V délce asi 2000 m bylo využito
mikrotunelování nebo øízené horizontální
vrtání
Èást 10 – V délce 1300 m bylo využito
mikrotunelování nebo øízené horizontální
vrtání.

Mikrotunelovací stroj Unclemole Iseki
TCCod 1640

2. Mikrotunelování
2.1 kolektor ALFA
Kolektor ALFA pøedstavuje stoku pro svedení podzemního potoka v centru Karviné.
Byl budován èásteènì rekonstrukcí stávajícího zatrubnìní a èásteènì novì.
V úseku o délce 424 m bylo pro jeho vybudování použito mikrotunelování. Bylo
to dáno jednak hloubkou a geologickými
pomìry a jednak blízkostí vìtších povrchových objektù (Obchodní dùm, staticky
problémová budova Všeobecné zdravotní pojišśovny, podcházení frekventované
køižovatky, atp.). Projektant (Hydroprojekt
Ostrava) rozdìlil novì budovaný kolektor
na šest èástí pomocí sedmi stavebních
jam. Jako materiál byly zvoleny kameninové protlaèovací roury typu CreaDig o svìtlosti 1000 mm.
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Technická data ražby jsou patrná z tabulky:
Úsek
Ša3 – Ša2
Ša3 – Ša5
Ša6 – Ša7
Ša6 – Ša5

Délka
95 m
160 m
82 m
52 m

Geologie
zv. štìrkopísky, navážky
zv. štìrkopísky, tuhý jíl
písky, jíly, rašelina
zv. štìrkopísky, tuhý jíl

Prùmìrná rychlost postupu
7 m / den *
9 m / den *
10 m / den *
7,5 m / den *

Pøi ražbì štoly pomocí štítu se pracovníci
potýkali dost èasto s geologickými poruchami, které zpùsobovaly zejména tekuté
štìrkopísky a výrony spodních vod takøka
po celém obvodu èelby. Z dùvodu velkého množství prùsakù spodních vod, byly
projektantem navrhnuty injektážní práce.
Injektáže se provádìly každých 20 vyražených metrù dle technologického postupu pomocí cementové a chemické injekèní smìsi.

nikajícím èase a bez výraznìjších technických èi provozních problémù. Stavba vùbec neovlivnila normální život v této velmi
zabydlené èásti Karviné, a to jak z pohledu pøípadných deformací na povrchu, tak
i z pohledu celkové šetrnosti k prostøedí,
což by bylo úplnì jinak, kdyby se použila
napø. výkopová metoda.

*Jednosmìnný provoz, zv. = zvodnìlé

Po vyhodnocení prvních zkušeností s prostøedím a na základì možností technologie
mikrotunelování stroji Iseki TCC Unclemole byly tyto trasy zmìnìny tak, že byly
ponechány pouze lomové šachty a rovné
úseky byly protlaèovány najednou. Takto
byl uskuteènìn i protlak v délce 160 m, což
pøedstavuje svìtový rekord v délce protlaèení kameninových trub.
Sbìraè CA2
Sbìraè CA2, který je dlouhý 1980 m, se
v délce 1936 m provádìl technologií mikrotunelování. A lze øíci, že z dùvodu tak
velkého prùmìru i celkové délky se jednalo o nejzajímavìjší èást projektu v Karviné. Sbìraè se nachází v zastavìné èásti
mìsta v blízkosti obytných domù a v jednom místì podchází také kolejištìm Èeských drah.
Vzhledem k hloubce a složitým geologickým podmínkám se projektant (Hydroprojekt Ostrava) rozhodl pro technologii mikrotunelování se zatlaèováním sklolaminátových trub Hobas o svìtlosti 1400 mm.
Zhotovitelem stavby byla firma Subterra,
a.s. Provádìcí technologií byl stroj Iseki
TCC Unclemole 1640. Práce na sbìraèi
byly zahájeny v kvìtnu 2008 a ukonèeny
v prosinci téhož roku.
3. Zkušenosti z jiných èástí projektu
Práce na jiných stavebních objektech pøinesla z hlediska ražení nebo využití bezvýkopových technologií následující zkušenosti:
3.1 Stavba 08 – Sbìraè C2A
Na úseku, který mìl celkovì necelých
1600 m, musely být nasazeny celkem ètyøi
èásteènì mechanizované štíty. Tøi o vnìjším prùmìru 2560 mm a jeden o prùmìru
2060 mm. Do ražených tunelù bylo posléze instalováno potrubí PVC 1400 mm DN,
resp. v úseku 150 m v okolí zdrojù podzemních pramenù sklolaminát 1400 mm DN.
Prùmìrné postupy štítu byly vždy okolo 3 m
dennì pøi nepøetržitém provozu, pokud nenastaly komplikace.
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V jednom úseku – cca 20 m pod frekventovanou komunikací nebylo možné bezpeènì provést štítování vùbec a tento úsek se
musel realizovat protlakem.
3.2 Stavba 09 – Kanalizace Ráj
Geologické prostøedí v Ráji bylo o nìco
pøíznivìjší než v jiných èástech mìsta.
Vyskytoval se zde prakticky jen jíl, ne
pøíliš zavlhlý, ani bobtnavý. Zhotovitel
z úsporných dùvodù tak provádìl vìtší èást kanalizace v otevøeném výkopu
a v úseku cca 2000 m bylo nasazeno
mikrotunelovací zaøízení Iseki TCC 300
ID, které instalovalo kameninové trouby
300 mm DN. Dosahované postupy se
pohybovaly okolo 15 - 20 m za den. Tyto
práce probìhly bez vìtších problémù.
3.3 Stavba 10 – Kanalizace Darkov
V mìstské èásti Darkov, která pøiléhá
k øece Olši byly naopak geologické pomìry velmi nepøíznivé. Ražba probíhala
v hrubozrných velmi propustných štìrcích s vysokým výskytem valounù 100
– 150 mm v prùmìru. Nasazeno zde bylo
mikrotunelovací zaøízení Iseki TCC 400
ID a stroj na horizontální vrtání Perforator,
které dohromady odvrtaly 1293 m (zhruba rovnomìrnì). Instalovány byly kameninové trouby o DN 400 mm. Prùmìrné
postupy se pohybovaly okolo 8 - 12 m za
den Tyto práce byly doprovázeny èastými
problémy s udržením správného smìru
a výšky vzhledem k tomu, že geologické pomìry byly pro tak malá zaøízení na
samotné hranici možností. Nicménì byly
nakonec dokonèeny ke spokojenosti objednatele a vèas.
4. Výhody a nevýhody technologie mikrotunelování
Realizace sbìraèe CA2 i kolektoru ALFA
metodou mikrotunelování probìhla ve vy-

V místech, kde se využilo mikrotunelování
menších prùmìrù, bylo potvrzeno, že tyto
stroje jsou vzhledem k slabším tlaèným
silám a kroutícím momentùm mnohem citlivìjší na geologické podmínky. I tak však
lze øíci, že splnily svùj úèel, a že díky nim
mohla být realizována kanalizace i ve vìtších hloubkách a v místech, kde by výkopové technologie zpùsobily nadmìrnou
zátìž pro okolí.
Po celou dobu realizace projektu nebyl zaznamenán na stavbách realizovaných mikrotunelováním jediný problém ovlivnìní povrchu mìsta ražbou, zatímco pøi klasických
štítových ražbách tìchto problémù vzniklo
nìkolik a vždy s dopadem napø. na dopravní situaci a rozhodnì s výrazným dopadem
na zvýšení provádìcích nákladù.
Obecnì se v Karviné potvrdily tyto výhody
a nevýhody mikrotunelování:
4. 1 Výhody
• rychlost ražení
• nedochází k poklesùm na povrchu
• pøesnost ražení
• protlaèované roury ihned plní funkci kanalizace
• realizace s minimem hluènosti
• možnost ražení i pod hladinou podzemní
vody
• minimální zásahy do komunikací, zpevnìných ploch
• šetrnost k životnímu prostøedí
• široká možnost použití, od nesoudržných materiálù až po skalní horniny
• nízké nároky na zábory prostranství
• bezpeènost práce
4. 2 Nevýhody
• pokud stroj narazí na nepøekonatelnou
pøekážku, jediná možnost jeho vytažení
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Statistické údaje:
Úsek
3– 2
3- 4
5– 4
5– 7
8– 7
8 – 10
10 – 11
12 – 11
12 – 13
19 – 20
19 – 18
17 – 18
17 – 16
15 – 14
15 – 16

Délka
88 m
124 m
170 m
192 m
200 m
140 m
129 m
103 m
120 m
64 m
114 m
89 m
154 m
181 m
59 m

Geologické podmínky
Balvanité štìrkopísky
Balvanité štìrkopísky
Balvanité štìrkopísky, rašelina
Štìrkopísky
Jíly, štìrkopísky
Jíly, štìrkopísky
Jíly, štìrkopísky, rašelina
Jíly, štìrkopísky
Jíly, štìrkopísky
Štìrkopísky
Jíly, písèité jíly
Jíly, písèité jíly
Písky, písèité jíly
Písky, písèité jíly
Písky, písèité jíly

Prùmìrné rychlosti postupu
7 m / den*
11 m / den
14 m / den
17 m / den
15 m / den
16 m / den
18 m / den
15 m / den
17 m / den
16 m / den
15 m / den
18 m / den
14 m / den
16 m / den
15 m / den

* Jednosmìnný postup realizace
Celková délka ražeb - 1936 m, celková doba provádìní - 247 dnù
Prùmìrná rychlost postupu vèetnì pøesunù - 7,84 m/ den, Prùmìrná délka provádìní realizovaná za jeden mìsíc - 242 m

je vyhloubením šachty v místì pøekážky
– toto riziko je vyšší zejména u menších
a ménì výkonných strojù
• nutnost použití potrubí se silnìjší stìnou
vzhledem k silám pøi ražení
• vzhledem k „mokrému procesu“ je omezené použití v zimních mìsících
5. Závìr
Na projektu Kanalizace v Karviné je zajímavé i to, že projektování si rozdìlilo nìkolik
projekèních skupin a každá z nich zvolila
zcela odlišný pøístup, jak se vypoøádat
s velmi nepøíznivým geologickým prostøedím ve mìstì.
Zajímavé je zejména porovnání výsledkù aplikace technologie na úseku sbìraèe C1A2 (mikrotunelování – 1400 mm
DN) a C2A2 ( štítování 2560 mm, resp.
2060 mm – v tomto pøípadì s instalací trub
1400 mm DN). Bezmála dvoukilometrový
úsek C1A2 byl proveden metodou mikrotunelování za necelých devìt mìsícù jedním
zaøízením, bez jediného problému na povrchu, v perfektní kvalitì a prakticky ihned
po vyjetí stroje bylo možno kanalizaèní potrubí uvést do provozu.
Oproti tomu úsek C2A2 – dlouhý 1596 m,
kde šlo o totožnou geologickou situaci
a stejný koneèný prùmìr potrubí (1400
mm), byl realizován celkem ètyømi èásteènì mechanizovanými štíty, pøièemž ražba
trvala déle než podstatnì delší úsek C1A2.
Navíc po ukonèení ražeb bylo nutno pøistoupit ještì k instalacím PVC potrubí a jejich zafoukávání.
Pøipoèteme-li k tomu ještì náklady vyvolané
v prùbìhu ražeb na injektáž okolí a sanaèní
opatøení, není možné konstatovat na závìr
nic jiného, než že zkušenosti ze stavby kanalizace Karviná jasnì potvrzují zkušenosti

ze svìta, že klasické a štítové ražby nemohou v nepøíznivých geologických pomìrech
v žádném pøípadì ekonomicky konkurovat
moderním bezvýkopovým metodám mikrotuneling.

Pøedbìžný návrh ekologického banneru ISTT
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PØEDSEDNICT VO ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI PRO BEZV ÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

se sídlem Praha 4 – Braník, Bezová 1658/1, IÈO 62932357

svolává

Valnou hromadu CzSTT,
která se bude konat v úterý 13. dubna 2010
v zasedací místnosti budovy a.s. SUBTERRA,
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník
Jednání zaèíná v 10.00 hodin

Úèast èlenù CzSTT je dùležitá!
Program Valné hromady CzSTT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uvítání èlenù CzSTT
Volba komise pro usnesení
Zpráva o èinnosti CzSTT za uplynulé období
Pøedání odmìn vítìzùm studentské soutìže
Zpráva o hospodaøení za minulý rok a zpráva revizní komise
Pøestávka – obèerstvení
Schválení plánu èinnosti CzSTT na rok 2010
Schválení finanèního plánu na rok 2010
Informace o stavu èlenské základny
Diskuse
Schválení usnesení a závìr
Pøedsednictvo CzSTT

Inzerce ve Zpravodaji NO DIG
CzSTT informuje své èleny o možnosti umístìní inzerce ve Zpravodaji NO DIG.
Cena inzerce: celobarevná strana A4 5000,- Kè
celobarevná polovina strany A4 3000,- Kè
Pøedsednictvo a Redakèní rada Zpravodaje NO DIG
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RECENZE KNIHY: VÝPADKY (PORUCHY, HAVÁRIE)
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

AUTOR DOC. ING. PETR ŠRYTR, CSC.

Autor se zabývá velice aktuální problematikou, kterou je vznik negativních jevù
v souvislosti s podpovrchovou výstavbou,
rekonstrukcí, ukládáním a provozem inženýrských sítí. Komu toto téma aktuální
nepøipadá, tomu doporuèuji alespoò prolistovat pøílohu A, kterou tvoøí souhrn vybraných pøíkladù, pøetištìných novinových
èlánkù a zpráv o nejrùznìjších haváriích
inženýrských sítí u nás, ale i ze svìta.

pøedstavuje jen úvodní cca 12 stránkovou pasáž a po ní následují soubory pøíloh
obsahující zejména zmiòované pøíklady,
ale také informace k materiálùm, ochranným pásmùm a také rekapitulace legislativních nástrojù se zamìøením na hlavní
mìsto Prahu. (Poznatky však lze aplikovat v podstatì kdekoliv). Zvlášś významné
místo je vìnováno havárii vodovodního
øadu v ulici Vodièkova z roku 2005, kdy

Pøebal knihy
Právì popis a rozbory konkrétních pøípadù havárií tvoøí nejvýznamnìjší èást
knihy – jak k pøihlédnutím k délce textu, tak i co se týká významu. Analytická èást vèetnì matematických vzorcù
pro pravdìpodobnostní výpoèty vlastnì

došlo i k ovlivnìní tehdejší ražby stejnojmenného kolektoru. Závìreènou pøílohu
pøedstavuje seznámení s možnostmi, které dnes poskytují bezvýkopové technologie a jejich dopad èi pøínos v pøípadì prevence vzniku a prùbìhu likvidace havárií

a poruch inženýrských sítí. Celkovì jde
o cca 100 stran ve formátu A5, tedy žádné sáhodlouhé ètení.
Právì hodnocení rizik a jejich eliminaci pøi
volbì provádìcí technologie s dùrazem na
technologie bezvýkopové, je myslím obzvlášś silnou stránkou autora, který se v oboru bezvýkopových technologií pohybuje již
mnoho let a je aktivní i na mezinárodním poli
a i v tomto textu je jeho erudice znát.
Kniha obsahuje z úsporných
dùvodù jednoduché èernobílé
fotografie a je doplnìna CD diskem, kde jsou obrázky barevné
s možností dalšího zvìtšení.
Toto øešení je myslím zcela v poøádku.
Celkovì na mne pùsobí kniha
velmi svìžím – v dobrém slova
smyslu „neakademickým” dojmem, stojí za pøeètení pro kohokoliv, kdo pracuje v oblasti podzemních vedení a inženýrských
sítí, a napø. pro mladé inženýry,
kteøí v oboru zaèínají, by mìla
být povinnou èetbou.
Pokud bych mìl vùbec nìco vytknout, tak snad jen dvì malé
poznámky – v hodnocení pøíèin
havárie v ulici Vodièkova se autor
pouští na tenký led, ale je si toho
vìdom a zdùrazòuje, že vychází
jen z èasto si protiøeèících výpovìdí svìdkù. Druhá poznámka je
èistì formální – já osobnì bych
asi nevolil formu krátkého textu
a mnoha pøíloh, ale oznaèil bych
pøílohy jednoduše dalšími èísly kapitol. Myslím, že uspoøádání, tak
jak bylo zvoleno, je zcela logické
a kdyby zùstalo v kapitolách, bylo
by jasnìjší. Nicménì chápu, že
autor má na takovou volbu právo
a urèitì to není ani pro mne nic,
co by zastínilo velmi dobrý dojem,
který z knihy Petra Šrytra mám.
V Ostravì 10. 2. 2010
Ing. Karel Franczyk, Ph.D

7

NO DIG 16 / 1

Z ÈINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT

TÌŽKÁ ÚLOHA MALÝCH FIREM
NA TRHU STAVEBNÍCH PRACÍ

Ing. Stanislav Drábek,
pøedseda CzSTT

Støední a malé firmy mají ve stavebnictví
nezastupitelnou roli. Kromì toho, že pokrývají svojí èinností regionální výstavbu,
tvoøí velké množství pracovních pøíležitostí
pro místní obyvatelstvo v regionu své pùsobnosti. Další dùležitou roli hrají místní
firmy pøi provádìní vysoce specializovaných prací, které jsou v malých objemech
nezbytnou souèástí velkých staveb. Samozøejmì, že právì vìtšina èlenù naší spoleènosti CzSTT patøí v oboru bezvýkopových
technologií do této kategorie firem.
Èeho jsme však v poslední dobì èastými svìdky? Velké stavební firmy z dùvodù
omezování investièní výstavby obracejí
svoji pozornost i na malé obecní a regionální stavby, protože jim v dobì ekonomické
krize chybí pracovní náplò. Obesílají mìstská a obecní výbìrová øízení nabídkami
na stavební práce, které ani nemají ve své
pracovní náplni. Na pøíklad na bezvýkopové technologie si objednávají dílèí nabídky
od specializovaných malých firem. Až potud to zní docela dobøe. Je tøeba si však
uvìdomit, že se nìco dùležitého zmìnilo.
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Dokud velké firmy stavìly dálnice, mosty,
sídlištì nebo tunely a regionální výstavbou
se mnoho nezabývaly, tak malé a støední
firmy byly investorovi pøímým dodavatelem.
Cena uvedená ve vítìzné soutìžní nabídce byla závazná pro uzavøení odbìratelsko-dodavatelských vztahù. Všechno bylo
„OK“. Bohužel, stane-li se vítìzem „velká
firma“, zùstává cena rovnìž závazná, ale
pouze pro generálního dodavatele a investora. Následnì pak dochází k jakési neèestné høe. „Velká firma“, která využila pro
svoji nabídku subdodavatelské nabídky od
„malých firem“, si na práce, které sama
neprovádí, vypíše užší výbìrové øízení. Napøíklad bezvýkopové položení kanalizace
z vítìzné nabídky v hodnotì cca 5 mil. Kè
zadá v užším výbìrovém øízení s podmínkou, že do soutìže mohou být zaslány pouze nabídky s max. dodavatelskou cenou
4 mil. Kè. Zde se kruh uzavírá. Generální
dodavatel-velká firma získává automaticky
20 % zisku, protože na napjaté hladinì trhu
stavebních prací se najde odvážlivec, který
je „s odøenými zády“ schopen bezvýkopové práce za 80 % nabídkové ceny provést.
Èasto s nulovým ziskem, tøeba jenom proto, aby zajistil práci pro své zamìstnance.
Urèitì to není správné. O mnoha dalších
obchodních pøípadech mì informují majitelé malých firem, kteøí jsou èleny naší
spoleènosti.
Jako pøedseda CzSTT jsem proto s touto
problematikou pøišel za prezidentem Svazu podnikatelù ve stavebnictví v ÈR panem Ing. Václavem Matyášem. Pochopení
z jeho strany je evidentní, neexistuje však
bohužel žádná legislativní možnost, jak
tyto pøípady ze vzájemných dodavatelskoodbìratelských vztahù odstranit. Naopak,
potvrzují to pøíklady z jiných odvìtví naší
spoleènosti. Všichni jste vidìli vylévání
mléka na pole na protest, že velké firmy
diktují ceny, které ani nepokrývají výrobní
náklady na jeho produkci.
V následujícím èlánku Ing. Václav Matyáš
na tento stav reaguje. Svaz podnikatelù ve
stavebnictví v ÈR zavedl samostatné sledování èinnosti malých a støedních stavebních
firem. Výsledkem by mìlo být zviditelnìní
malých a støedních firem pro tuzemské i zahranièní investory. Speciální èlánek o této
problematice je, vèetnì velmi zajímavých
grafù, uveøejnìn v èasopisu STAVEBNICTVÍ, prosincový speciál 2009.
V závìru setkání jsme projednali další rùzné možnosti spolupráce mezi SPS a CzSTT a pan prezident SPS pøevzal záštitu
nad naší 15. konferencí o bezvýkopových
technologiích, která bude letos v záøí v Li-

berci. Osobnì se jí zúèastní, bude èlenem
èestného pøedsednictva.
Úèastníkùm konference pøednese zajímavé informace o èinnosti Svazu podnikatelù
ve stavebnictví v Èeské republice, zejména
zda-li se daøí narovnávat vztahy mezi velkými a malými firmami pøi spoleèné realizaci
staveb na èeském trhu i v zahranièí.

POZVÁNKA
V loòskem roce oslavila Èeská spoleènost
pro bezvýkopové technologie jubilejní
15. výroèí od svého vzniku. Rovnìž 15. výroèí
svého vydávání si pøipomnìl èasopis
Zpravodaj NO DIG.
Toto jubilejní výroèí uzavøe v letošním roce
15. národní konference CzSTT,
která se bude konat ve dnech 13. - 15. záøí.
Èeská spoleènost pro bezvýkopové
technologie zve všechny své èleny a pøíznivce
bezvýkopových technologií
k úèasti na této konferenci, která se uskuteèní
v Liberci v atraktivním prostøedí komplexu
Centra Babylon.
(viz. tøetí strana obálky tohoto èasopisu).
Pro pøíznivce a milovniky golfu se v rámci
konference již tradiènì uskuteèní golfový turnaj
v nádherném prostøedí Ypsilon golfového
resortu Liberec.
Pøijeïte do Liberce prožít pøíjemné a krásné
dny, které nepochybnì úèastníkùm této
konference organizátoøi pøipraví.
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SVAZ NEMÙŽE VYSTUPOVAT V ROLI ARBITRA,
ALE CHCE ZLEPŠOVAT VZTAHY MEZI FIRMAMI
Støedním a menším firmám ve stavebnictví je v posledních letech vìnována
v rámci odvìtví stavebnictví rostoucí pozornost. To vyplývá jak z rozsahu jimi zajišśované stavební produkce a zamìstnanosti, kterou svými aktivitami zajišśují,
tak i z toho dùvodu, že jsou významnými
dodavateli stavebních prací v regionech
své pùsobnosti. Efektivnì dotváøejí
komplexnost nabídky spolu s velkými
stavebními dodavateli, kteøí finalizují zejména velké stavební zakázky.
Ve stavebnictví má specifické postavení malé
a živnostenské podnikání. Poèet podnikatelských subjektù s poètem do 199 zamìstnancù pøesahuje ve stavebnictví 99 %, z toho poèet subjektù do 19 zamìstnancù pøedstavuje
témìø 98 %. Na celkové zamìstnanosti ve
stavebnictví se podle posledních dostupných
údajù podílí 89 %. Produkce skupiny malých
a støedních firem se blíží jedné polovinì veškerých provedených stavebních prací.
Za situace, kdy dochází od poloviny roku
2008 ke zpomalení dynamiky poptávky po
stavební produkci a tím i k zostøení konkurence na stavebním trhu, jsou støední a malé
firmy výrazným faktorem ovlivòujícím konkurenceschopnost èeského stavebnictví. Pøi
poklesu poptávky pak jsou tyto firmy jedny
z prvních, které tento pokles pociśují nejintenzivnìji. To se projevilo výraznìji od poèátku
loòského roku 2009. O støedních a menších
firmách ve stavebnictví, které tvoøí významnou nezastupitelnou souèást dodavatelského
odvìtvového systému nabídky na stavebním
trhu, je nutno poskytovat více informací, a to
jak týkajících se jejich produkce, ekonomiky,
tak i zamìstnanosti. Takovéto informace jsou
pøedmìtem zájmu investorù stavebních dìl
domácích i zahranièních, umožòují „zviditelnit“ støední stavební firmy pro všechny úèastníky stavebního trhu. Støední i malé stavební
firmy mají rovnìž úzký vztah k soukromým
malým investorùm a obyvatelstvu, pro které
realizují drobnou výstavbu a opravy. Jak je
však patrné z prezentaèních materiálù soutìžících firem, tyto firmy se mohou pochlubit
i generálním dodavatelstvím na významnìjších stavbách.
Zmìna kritérií pro MID-TOP STAV
Vìtšina TOP anket ve stavebnictví i v jiných
odvìtvích je zamìøena zejména na informace
o nejvìtších firmách. Organizátoøi TOP anket
ve stavebnictví – ÚRS Praha, a.s., Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR a èasopis Stavebnictví, jsou si vìdomi této nerovnováhy.
Proto se rozhodli zorganizovat anketu MIDTOP STAV 2008 a zveøejnit její výsledky.

Zámìrem je zpøístupnit odborné stavební
veøejnosti, investorùm a dalším úèastníkùm
výstavby informace o progresivních støedních
firmách na èeském stavebním trhu. Kritériem
zaøazení do ankety MID-TOP STAV byl v minulých roènících poèet zamìstnancù a objem
tržeb. Ukazuje se však, že zejména podle objemu tržeb by se nìkteré firmy umístily mezi
velkými stavebními firmami. Proto byla vybrána i další kritéria, která umožòují adekvátnì
reflektovat tuto skuteènost.
Údaje o jednotlivých firmách u vedené v MI
D-TOP STAV 2008 byly získány pøímo od
podnikù, které byly osloveny formou ankety.
V MID-TOP STAV jsou uvedeny firmy podle
velikosti tržeb, aktiv a poètu zamìstnancù.
Pro zvýšení vypovídací schopnosti získaných
informací jsou uvádìny pomìrové ekonomické ukazatele (rentabilita tržeb, aktiv a další).
Rovnìž je uvedeno hodnocení firem charakterizující jejich ekonomickou výkonnost.
Významným kritériem výbìru zaøazení do
MID-TOP STAV byla obdobnì jako u TOP
STAV vìtších stavebních firem transparentnost ekonomiky, vyjádøená ochotou a zájmem managementu o zveøejnìní jejich
ekonomických výsledkù pro širší odbornou i laickou veøejnost. Z tohoto dùvodu je
zøejmé, že se nejedná o úplný výèet nejvìtších podnikù této kategorie. Alespoò touto
cestou je tøeba podìkovat managementùm
tìch podnikù, které spolupracovaly na
tomto roèníku MID-TOP STAV.
Údaje jsou pøevzaty jak z nekonsolidovaných,
tak konsolidovaných úèetních uzávìrek jednotlivých podnikù. Tržby podnikù uvedené
v jednotlivých tabulkách jsou tržby z výkazu
ziskù a ztrát. Zisk je uvádìn jako èistý zisk po
zdanìní. Aktiva pøedstavují hodnotu celkových aktiv z rozvahy. Pro širší odbornou veøejnost jsou doplnìny ekonomické parametry
podnikù (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožòuje komplexnìjší hodnocení pozice podnikù na stavebním trhu.
Systémové øešení vztahù mezi malými
a velkými firmami
Svaz podnikatelù ve stavebnictví vnímá problémy, které se nìkdy projevují v dodavatelských vztazích mezi generálními dodavateli
a subdodavateli. Je pravda, že urèité napìtí
v rámci dodavatelských vztahù vzhledem
k ekonomice projektu a konkurenèním vazbám bude vždy existovat. Svaz vytvoøil systémové pøedpoklady, jak zabezpeèit komunikaci mezi malými a støedními firmami a velkými,
aby se vazby zaèaly napøimovat.
Sekce malých a støedních firem s gescí viceprezidenta Svazu øeší specifickou problematiku malých a støedních firem v úzké spo-

Ing. Václav Matyáš,
prezident SPS

lupráci se sekcí velkých firem. Svaz nemùže
vystupovat v roli arbitra, nemùže si osobovat
právo zasahovat do kompetence firem v oblasti obchodních vztahù, ale rozhodnì se
snaží vytváøet podmínky pro zlepšování podnikatelského prostøedí, pro zvyšování kultury
podnikání, pro dodržování etiky ve vztazích
mezi úèastníky výstavby, a to nejen zadavateli
a zhotoviteli, ale i dodavateli a subdodavateli.
Proto jsme aktualizovali Všeobecné obchodní podmínky, které vytváøejí standard pro obchodní vztahy na trhu. Kromì vlastních TOP
žebøíèkù zveøejòujeme prùbìžnì základní
údaje o vývoji stavebnictví (produkci, organizaèní strukturu, ekonomické charakteristiky),
které umožòují širší pohled z úrovnì podnikatelské sféry.
Výsledky MID-TOP STAV 2008 jsou prezentovány na webových stránkách ÚRS PRAHA
a. s ., Svazu podnikatelù ve stavebnictví v ÈR
a v èasopisu Stavebnictví. Blahopøeji všem
ocenìným spoleènostem, je to projev uznání jejich úspìšného pùsobení na trhu, øízení
schopnými managery, dodržování vysoké
kvality realizovaných dìl a obchodní úspìšnosti. Umístìní na pøedním místì v tomto celostátním hodnocení je prestižní záležitostí,
která vypovídá mnohé o kvalitì spoleènosti.
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Z ÈINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT
Také tento èlánek z èasopisu „Obchodní týdeník“ è. 4/2010 pojednává o etickém kodexu v úrovni vztahù v tržním prostøedí,
a navazuje tím na problematiku popsanou v èlánku od Ing. Matyáše a Ing. Drábka.

PODPIS POD ETICKÝ KODEX ZAVAZUJE

Být společensky odpovědný
je v zájmu ﬁrmy
Společnost A-KOMPLEX Ostrava a. s. je poradenskou společností,
která si bere za cíl poskytovat jiným společnostem širokou paletu
komplexních služeb v oblastech managementu a vzdělávání. „Nabízíme
i odbornou pomoc při zavádění systému společenské odpovědnosti
podle mezinárodního standardu SA 8000,“ říká Martin Křibík, předseda
představenstva a ředitel společnosti A-KOMPLEX Ostrava a. s.
Mezi její zákazníky patří především tuzemské,
ale i zahraniční společnosti s různým oborovým
zaměřením, například stavebnictví, strojírenství,
elektrotechnika, informační technologie a veřejná
správa. Posláním společnosti A-KOMPLEX
Ostrava a. s. je uspokojení potřeb zákazníka
prostřednictvím dlouholetých zkušeností
v poradenské, auditorské a vzdělávací činnosti
zaměřené na zavádění a správu integrovaných
systémů řízení v souladu se standardy
ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001,
ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001
a SA 8000. „Prioritou naší organizace je nejen
zavedení daného systému managementu, ale
i jeho udržení formou outsourcingu. Náš tým
konzultantů má také zkušenosti s přípravou
k certiﬁkaci u nás málo známého systému řízení
společenské odpovědnosti podle normy SA 8000.
V současné době již proběhlo pár úspěšných
certiﬁkací v organizacích především z oboru
stavebnictví,“ zdůrazňuje Martin Křibík.
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU PRÁCE

Podkladem pro implementaci systému
společenské odpovědnosti jsou mimo jiné
Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva
OSN o právech dítěte a Úmluva OSN
o odstranění všech forem diskriminace žen.
V našich podmínkách, tj. ve vyspělých zemích,
tato norma upravuje a monitoruje především
pracovní podmínky zaměstnanců. Jednotlivé
kapitoly tohoto mezinárodního standardu jsou
koncipovány jasně a přehledně, deﬁnují: způsob
komunikace mezi zaměstnavatelem
a vedením společnosti, upřesňují podmínky pro
přijetí nového zaměstnance, určují pravidla pro
odměňování apod. Implementaci ve společnosti
se vedení z velké části zodpovídá všem
zainteresovaným stranám. Také zákazníci chtějí
ujištění, že výrobky či služby jsou vykonávány
za standardních podmínek a v souladu
s dobrými mravy. „V praxi to znamená, že
společnosti prezentují svoji náklonnost vůči
svým obchodním partnerům pomocí etického
kodexu. Etický kodex obsahuje závazky z oblasti
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pracovního prostředí, prostředí trhu, životního
prostředí a informaci z jednání se zájmovými
komunitami. Podpisem nebo přihlášením
se k etickému kodexu se jednotlivec či ﬁrma
zavazuje k dodržování konkrétních pravidel
a postupů. Kodex nemá právní platnost, jeho
porušení lze však řešit postihem v kodexu
stanoveným (negativní publicita ﬁrem, vyloučení
z profesní asociace). Pokud tento nástroj bude
použit v podnikání, znamená to, že usilujeme
o rovnováhu mezi aspekty životního prostředí,
sociálními a ekonomickými aspekty. To

znamená, že spolupracujeme se zaměstnanci,
s obcemi v rámci veřejných projektů a se
společnostmi za účelem všeobecného zlepšení
kvality života v rámci regionu. Být společensky
odpovědnou ﬁrmou je v zájmu podniku
samotného. Odpovědné chování zvyšuje
produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců
a především přináší podniku dlouhodobě
udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem
úspěchu je však systematický přístup, kdy
odpovědné chování navazuje na obchodní
strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to
volit takové aktivity, které odpovídají charakteru
podniku a očekávání klíčových zainteresovaných
osob. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované
se společenskou odpovědností ﬁrem nejsou
účinné bez osobního etického přesvědčení
vedení i zaměstnanců,“ informuje ředitel
společnosti A-KOMPLEX Ostrava a. s. a dodává:
„Zavedení systému společenské odpovědnosti
je vhodným způsobem, jak dokázat našim
odběratelům, zákazníkům, že dodržujeme etická
pravidla ohledně ochrany našich zaměstnanců.“
HODNOCENÍ NEZÁVISLÝMI
EXTERNÍMI AUDITORY

Skutečnost naplnění požadavků o společenské
odpovědnosti je zjišťována nezávislými externími
auditory, jejichž cílem je zjistit, zda povědomí

o zavedených aktivitách vedení společnosti je
na jednotné úrovni. Martin Křibík upřesňuje:
„Mluvíme tady z velké části o komunikaci
v rámci společnosti, ale je zde potřeba zakotvit
i aktivity územních správních celků, které
vyhlašují „soutěže“ s cílem zviditelnit ty
společnosti, které nad rámec svých zákonných
povinností pečují o životní prostředí, starají se
o své zaměstnance, čí spolupracují například
s místní komunitou s tím, že věnují část svých
prostředků na společensky prospěšné aktivity.
Společenská odpovědnost má bezesporu
otevřené hranice plnění, jejíž pevný základ
tvoří systémy managementu v oblasti kvality,
životního prostředí a bezpečnosti práce. V ČR
je více než potěšitelné, že ﬁrmy a podnikatelé
začínají sociální odpovědnost vnímat jako nový
podnikatelský princip. Ti, kdo se k tomuto
konceptu hlásí, zaujímají „odpovědnou“ politiku
jak vůči svým zaměstnancům, kdy investují do
jejich dalšího vzdělávání, tak navenek, například
zaměstnáváním vyššího počtu osob ze sociálně
znevýhodněných skupin, racionálnějším
využíváním přírodních zdrojů nebo spoluprací
s občanskými sdruženími. Ačkoli se může
zdát, že se jedná o velmi nákladný přístup,
je tomu tak pouze z krátkodobého hlediska.
Pokud je sociální odpovědnost začleněna do
dlouhodobého plánování a rozvoje ﬁrem,
přináší značné úspory. Zásadní charakteristikou
společenské odpovědnosti je ochota organizace
převzít odpovědnost za dopady svých aktivit na
společnost a životní prostředí. To předpokládá
jak transparentní, tak etické chování, které je
v souladu s trvalou udržitelností včetně zdraví
a blaha společnosti. Základní součástí
společenské odpovědnosti je dodržování platných
právních předpisů. Společenská odpovědnost
také vyžaduje identiﬁkování dalších povinností,
které nejsou právně závazné. Tyto povinnosti
mohou vyplývat ze sdílených hodnot, mínění
a etiky. Společnosti či organizace, které naplňují
pouze základní legislativní požadavky, nelze
považovat za společensky odpovědné.“
Advertorial: ON
www.akomplex.eu
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VLOŽKOVÁNÍ SWAGELINING V KONGU
Ocelové potrubí vyprojektované k transportu moøské vody od pobøeží k ropným
vrtùm v Republice Kongo se vložkovalo
pomocí technologie Swagelining za úèelem zvýšení produkce ropy. Jeho celkovou délkou 60 km je považován za nejdelší
projekt vložkování potrubí Swageliningem,
který byl na celém svìtì kdy proveden.
A steel pipeline designed to transport
seawater to oil wells in the Republic of
Congo, in order to increase production,
is being swagelined. The estimated 60
km length is thought to be the longest
swagelining project ever undertaken.

Potrubí pøipravené pro svaøování a vložkování swagelining v Kongu
Republika Kongo na pobøeží Afrického kontinentu velmi spoléhá na ropný prùmysl. Produkce zhruba 261.000 barelù ropy za den
generuje pøibližnì 40 % bohatství zemì.
M’Boundi je ropné nalezištì nacházející se
ve vnitrozemí Konga asi 55 km od pobøeží,
jež chce použít moøskou vodu k napumpování do ropných vrtù ke zvýšení produkce
ropy, což je uznávaná praxe v tomto odvìtví. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, staví se
nové potrubí o prùmìru 600 mm, jež má
pøivést vodu od pobøeží k ropnému nalezišti. Aby byla zajištìna významná požadovaná životnost ocelového potrubí, bude
se dovnitø instalovat HDPE plastická vložka
chránící vnitøní stìnu potrubí pøed agresivními vlivy slané vody. Instalace plastické
vložky HDPE se provádìla na stavbì za
použití technologie Swagelining.
Zadavatelem tohoto projektu je firma ENI
z Milána v Itálii a hlavním zhotovitelem je
firma SOCOFRAN, která provedla hlavní
stavební a výkopové práce pro projekt.
Zhotovitel Beender byl najat, aby provedl
výrobu a instalaci vložky HDPE.
Projekt M’Boundi
Pøíprava
Pøíprava na výstavbu projektu M’Boundi,
o nìmž se má za to, že je to nejdelší projekt

Swageliningem, který kdy byl proveden, poslední trubky byly položeny v listopadu 2009.
Jakmile zapoèala dodávka potrubí, jednotlivé
trubky, se pokládaly podél trasy. Poté se svaøovaly nad zemí do sekcí, známých v ropném
prùmyslu pod názvem stvoly.
Jednotlivé stvoly se pak vyvložkovávají zapuštìním. Potrubí použité pro vyvložkování
HDPE vložkou je pøibližnì 60 km dlouhé
HDPE potrubí HDPE 100 SDR 33 o prùmìru 610 mm vyrobené a dodané firmou
GPS HDPE Pipe Systeme.
Koneènou fází pøípravy potrubí je svaøení
vyvložkovaných stvolù dohromady do koneèné délky za použití speciálních spojek.
Až v této fázi se vykopala rýha podél potrubí. Poté se potrubí spustí do pøíkopu tak
zvanou postupnou vlnou a zasype se.
Svaøování a vložkování
Svaøování za použití speciálních spojek je zásadní èástí stavební èinnosti, jež musí zajistit,
aby konce ocelových trubek byly úspìšnì
svaøeny a konce vložkovacích trubek byly
rovnìž utìsnìny a poskytovaly nepøetržitou
ochrannou vnitøní vložku v potrubí.
Firma Pipe Equipment Specialists má nìkolikaletou zkušenost s rozsáhlým vložkováním tohoto druhu a aby bylo zajištìno, že
èinnost se provádí na nejvyšší možné úrovni, spoleènost poskytuje nepøetržitou podporu na stavbì za pøítomnosti autorského
dozoru. Kromì základního vložkovacího
zaøízení vyžadoval èasový harmonogram
projektu, aby práce byla provedena rychle.
Bylo rozhodnuto, že normální navíjecí výrobky by mìly potíže se splnìním požadovaného harmonogramu výroby. Firma Pipe
Equipment Specialists proto zkoumala, jak
pøekonat tento potenciální problém.
Nakonec firma vyvinula za použití základní
technologie, již je èasto možno najít v odvìtví protlaèování trubek, jakýsi tyèový naviják „s kontinuálním tahem“ tažnou silou
35 tun pøi rychlostech až 10 m za minutu.
Zatímco standardní tyèové navijáky jsou
støídavé a potøebují, aby byla hydraulika
znovu nastavena na konci každého cyklu,
nový naviják má pár tažných èelistí a hydraulické válce, které pracují tak, že zatímco
jedna sada táhne tyè, druhá sada se nastavuje pro další tažný cyklus, což umožòuje
dosažení kontinuálního tahu.
Má se za to, že nová navíjecí technologie
umožnila, aby projekt M’Boundi byl dokonèen v požadovaném termínu.
Inovace vede k úspìšnému výsledku
První zásilka zaøízení opustila Velkou Británii v bøeznu 2009 a dorazila na stavbu

v dubnu. První instalaèní èinnost zapoèala
v kvìtnu. Vložkování potrubí bylo plánováno na dobu pøibližnì šesti mìsícù.
Generální øeditel fy Pipe Equipment Specialists Steve Kent prohlásil: „Objednávka
zaøízení je nejvìtší, jakou jsme kdy mìli,
a výroba potøebných stolic a pomocného
zaøízení probíhá podle plánu.
Je to sice pro nás velká zakázka a musíme
vyvinout znaèné logistické úsilí, ale jsme
pøesvìdèeni, že pro tento velmi významný projekt na ropném nalezišti v Republice Kongo splníme naše dodávky vèas
a v rámci rozpoètu. Naši terénní pracovníci
budou k dispozici na místì po celou dobu
trvání projektu a poskytovat své zkušenosti
a technické znalosti a budou plnì podporováni našimi zamìstnanci ve Velké Británii
po celou dobu trvání prací.“
V souèasné dobì je potrubí už v provozu
a moøská voda proudí do podzemí, aby vytlaèila beze zbytku veškerou ropu na povrch.
Vložkování Swagelining
Systém vložkování Swagelining je velmi podobný systému vnitøního vložkování vyvinutému ve Velké Británii firmou British Gas se
souèasným držitelem licence GL Industrial
Services UK Ltd., døíve Advantica. Systém používá polyetylénovou (PE) trubku
o vnìjším prùmìru mírnì vìtším, než je
vnitøní prùmìr potrubí, jež se má vyvložkovat.
Tato HDPE trubka je však protažena redukèním clonou, èímž se doèasnì zmenší
její prùmìr, a to umožní, aby byla zatažena do ocelové trubky. Když je odstranìn
tah, vložka se vrací do svého pùvodního
prùmìru, dokud se zcela neutìsní uvnitø
„hostitelské trubky“. Je to vhodné pro
plynová, vodní, kanalizaèní, kalová a jiná
potrubí (jako je napø. potrubí na moøskou
vodu a provádí se v prùmìrech od 75 mm
do 1.200 mm.
Zaøízení pro projekt M’Boundi dodala firma
Pipe Equipment Specialists Ltd. z Velké
Británie, což je spoleènost licencovaná
firmou GL Industrial Services UK Ltd., jakožto jediná firma vyrábìjící a dodávající
zaøízení pro tuto technologii Swagelining.
Pøeklad lektoroval Ing. Stanislav Drábek,
pøedseda CzSTT, pøeloženo z èasopisu
Trenchless International, èíslo 4, 2009.
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VELKÉ KERAMICKÉ PROFILY DN 1000 A DN 1400
NA STAVBÌ KARVINÁ
Ing. Theodor Fiala,
Keramo Steinzeug s.r.o.,

Mikrotunelovací stroje Iseki prokázaly
vysokou spolehlivost i pøi instalaci velkých a relativnì tìžkých keramických
kameninových trub. Pro investory jsou
tyto bezvýkopové stavby pøíkladem jak
rekonstruovat i velké kanalizaèní stoky vynikajícím keramickým materiálem
s prokazatelnì nejvyšší možnou životností.
Iseki jacking machines proved their high reliability even when driving
large and relatively heavy stoneware
pipes. For investors, such trenchless
constructions serve as an example
how to reconstruct even large sewers
using excellent stoneware materials
with provably longest possible life.
Pøed dvìma lety (zimní mìsíce roku 2008)
byly zahájeny první práce na výstavbì zhruba 3,7 km bezvýkopovì provedených nových stokách z celkového rozsahu zámìru
kanalizaèní sítì mìsta Karviné èítající více
jak 17 km nových stok.
Centrum mìsta Karviné, pøilehlý park se
vzrostlou zelení a ètyøproudé hlavní komunikace vlastnì ani neumožòovaly použití
otevøeného výkopu, takže firma Subterra
a.s. Praha jako jeden ze specializovaných
subdodavatelù pøistoupila na bezvýkopové
zpùsoby.

První protlaèená kameninová trouba DN 1400 mm „dorazila“ po 76 m dlohé trase do cílové
šachty

a.s. Praha si i pøes tyto nelehké podmínky
dovolila na této stavbì husarský kousek –
166,7 m trub bez použití mezitlaèné stanice na jeden „zátah“. Váha celé pohybující
se kolony kameninových trub pak dosáhla

hmotnosti 142 528kg. Takový nepøerušovaný úsek kameninových trub DN 1000 mm
mezi dvìma šachtami s pøesností +/- 2 cm
se doposud jinde ve svìtì nepodaøil ani
nerealizoval.

„Kolektor Alfa“ o kruhovém profilu DN
1000 mm a délce 424 m procházel
v 6-8metrové hloubce právì tímto územím. Geologické prostøedí tvoøené ulehlými hrubozrnými štìrky a mírnì napjatou
podzemní hladinou vody pøesto úspìšnì
prorazil japonský stroj Iseki TCC Unclemole. Vnìjší profil stroje 1275 mm a tlaèné
síly až 4000 kN (400 tun) umožnily bezproblémovou instalaci kameninových trub CreaDig DN 1000 s délkou trouby 2 m a váhou jedné trouby 1710 kg. Firma Subterra
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Zahájení ražby DN 1400 mm ve startovací jámì - razící štít se „zakousává“ do prvních metrù

Následnì zahájila tatáž firma práce na témìø
2 km dlouhém sbìraèi o profilu DN 1400
mm. První úsek v délce 76 m byl rovnìž
proveden japonským strojem Iseki, tentokrát ale vnìjšího profilu 1640 mm, neboś
kameninové trouby CreaDig DN 1400 mm
mají vnìjší profil 1625 mm.
Na této stavbì byla použita metoda mìøení skuteèných tlaèných sil ve spojích trub,
kterou provedli nìmeètí pracovníci Technické university v Cáchách, neboś tento
nejvìtší vyrábìný profil kameninových trub
DN 1400 dl. 2,0 m a váhy více jak 2 tuny
byl použit poprvé v praxi.
Závìrem lze konstatovat:
1. i tyto velké profily kameninových trub
byly bezproblémovì použity v nelehkých geologických podmínkách
2. investor i provozovatel pøevzali nové
stoky s prokazatelnì nejvyšší možnou
životností

Jediná doèasnì zøízená pøístupová komunikace pro instalaci DN 1000 mm užitím
mikrotunelingu v centru Karviné

13
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Razící štít se „prokousal“ do cílové šachty (v ostìní za ním vyjíždí první
kameninová trouba DN 1000 mm)

Každá pátá trouba je opatøena tøemi otvory pro vhánìní bentonitové
vodní smìsi za úèelem snížení plášśového tøení vznikajícího mezi troubou a okolní zeminou

Tentýž razící štít je „jako nový“ spouštìn do startovací šachty

Otvory jsou po skonèení vodotìsnì uzavøeny z vnitøní strany, z vnìjší
strany jsou rovnìž gumová tìsnìní

Pohled na excentrický konický drtiè razící štít Iseki pro kameninové
trouby DN 1000 mm
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Vysoce úèinná tlaèná stanice umožní protlaèit dennì 10 - 20 m keramického potrubí
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PROTLAÈOVÁNÍ KAMENINOVÝCH TRUB
POD KOMUNIKACEMI V PRAZE
Ing. Pavel Brabec,
Hydrotechnik Praha spol. s r.o.
- støedisko 121
zpracováno dle VTP 12/21
v bøeznu 2008
Uvedená stavba je pøíkladem, jak rychle
øešit bezvýkopovì podchod trasy kanalizaèního øadu z kameninových trub pod komunikacemi, jejichž šíøka je pomìrnì malá
(v øádu desítek metrù) a metoda mikrotunelování by byla ekonomicky zbyteènì drahá
a i èasovì neúnosná.
That construction is an example showing
how to quickly cross, without excavations
and using stoneware pipes, the roads the
width of which is relatively small (in order
of tens of metres) and the micro-tunnelling method would be too expensive and
time-demanding.
Kameninová trouba CreaDig DN 300 mm, délky 2 m je nasazena do ocelové chránièky, která je
po skonèení demontována

Nejprve si pøipomeòme obvyklejší protlaèování trub z oceli.
V rámci vývojového programu našeho støediska byla vyvinuta a odzkoušena technologie protlaèování ocelových produkèních
trubek pro VTL plynovody. Reagovalo se tím

Detail spoje trub pøed vlastním zatlaèením

na požadavek investora – vyøešit podchod
plynovodu pod komunikacemi bez použití
chránièek, do kterých je následnì zatahováno produkèní potrubí. Pøínos pro investora
je zøejmý: sníží se investièní náklady zhruba
o 50 % a z provozního hlediska odpadají pro-

blémy (a náklady) s údržbou, revizemi objektù EOP, èichaèek atd. Jediný problematický
okamžik by mohl nastat pøi poruše na potrubí
v úseku pod komunikací. V tom pøípadì nezbývá, než komunikaci otevøít a poruchu odstranit v místì, kde k ní došlo.
Pro vlastní protlak byly navrženy bezešvé,
hladké trubky se zesílenou polyetylénovou
izolací a vnìjší ochrannou izolací z vláknitocementové malty. Izolace splòuje požadavky mormy DVGW GW 340 (tloušśka vrstvy
9 mm, pevnost v tlaku 42 MPa, pevnost
v tahu za ohybu 7 MPa, odolnost proti nárazu min. 150 J, min. polomìr ohybu 50D).
Pro konkrétní stavbu: VTL plynovod DN
200, Bratèice – Ledeè n. S. (investorem
byla Èeskomoravská plynárenská a.s.),
byla použita technologie horizontálního
beranìní s následným hydraulickým zatlaèením produkèní trubky. Technologie horizontálního beranìní byla použita proto, že
nejvìtší délka protlaku nepøesáhla u žádného ze 7 protlakù výrobní délku trubek
tj. 14,0 m. Jako startovací jáma mohla být
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nebylo zapotøebí stavbì Pobøežní II. Z povrchu vozovky novì
žádných vícepra- budovaného obchvatu Karlína byly dešśocí. Prùmìrná doba vé vody svedeny ètyømi, cca 35 m dlouhýrealizace èinila 1,3 mi protlaky do stávající zdìné stoky v ulici
den/protlak, pøi Sokolovská. Jako montážní pažnice byla
prùmìrné délce použita ocelová trubka 406/10, beranidlo
protlaku 11,7 m.
Grundoram Koloss a jako produkèní potrubí
Je zøejmé, že pøi byly použity kameninové, bezhrdlé trouby pro
aplikaci této meto- protlaèování Crea-Dig VA4-1 DN 300 (Kerady na vìtší prùmì- mo Steinzeug) stavební délky 2,0 m. Vlastní
ry nebo delší pod- protlaèení komplikovaly složité geologické
chody je možné podmínky (zavážky pùvodních Vltavských
nahradit technolo- ramen z 20. let 20 století se zpevnìnými bøegii horizontálního hy), malé spády stok v øádu promilí a stávající,
beranìní techno- odstavený, litinový vodovod DN 400 v chodlogií vrtaného pro- níku Sokolovské ulice, který se nám podaøilo
tlaku se šnekový- natrefit hned 2x.
mi unašeèi, popø. Zámìna pracovní pažnice za produkèní poPostupné zatlaèování jednotlivých keramických trub
jinou technologií trubí z kameninových trub pak už byla záleproto využita výkopová rýha, tak jako jinde hydraulického protlaku. Je však tøeba poèítat žitost øádu hodin. Hydraulická souprava TU
na trase plynovodu, pouze rozšíøena v dél- s tím, že délky trub produkèního potrubí musí 1400-32 vlastní konstrukce byla umístìna
ce 16,0 m na šíøku min. 1,0 m. Stejnì tak být menší èi shodné s pracovní délkou na- v prostoru stávající stoky – v místì budoupro cílovou jámu postaèila bìžná výkopová sazené vrtné soupravy. Jinak pøibudou pro- cích revizních šachet. Pracovní pažnice se
rýha. Snížily se tak náklady na zøízení star- blémy se sváøením, rentgeny a doizolováním vysouvala zpìt do startovací jámy, kde byla
tovacích, montážních popø. cílových jam. svárù produkèního potrubí, které mohou být následnì demontována vèetnì zeminy v ní
Vlastní protlaèování sestávalo ze dvou etap: z organizaèních dùvodù (dodavatel potrubní natlaèené. Maximální dosažená síla na opìrèásti x subdodavatel protlakù) nepøekonatel- ný blok = maximální tlaèná síla na kamenino1. Potrubní ocelová pažnice svaøena v celé
né a z hlediska zhotovitele tak pøeváží výše vé trouby èinila 255 kN, obvykle pak do 150
délce vnì startovací jámy pøed zahájeuvedené výhody. Pøi dobré spolupráci zho- kN, což èiní ¼ povolené tlaèné síly. Vyosení
ním beranìní. To mìlo pozitivní vliv na
tovitele potrubní èásti a zhotovitele protlakù potrubí bylo menší než 50 mm na délce 30,0
dobu sváøení a kvalitu sváru. Po zabea pøi použití speciálních materiálù na doizo- m a odchylka od projektované osy byla menší
ranìní požadované délky byla potrubní
lování svárù (napø. polyuretanový DENSOLID než 4‰. Stejným zpùsobem byla zrealizovápažnice vyèištìna proplachem vodou
TLC), nemùže být na tyto námitky pøihlíženo. na dešśová kanalizace pod objektem pošty ve
a stlaèeným vzduchem.
Pøi dodržení základní technologické káznì ze Velké Chuchli (Úøad mìstské èásti V. Chuchle)
2. Ve druhé etapì byla montážní potrubní- strany zhotovitele protlaku je pøedpoklad po- – Crea-Dig DN 200 – 23,0 m a kanalizaèní
pažnice nahrazena opláštìnou trubkou škození produkèního potrubí zanedbatelný. pøípojky pro objekt COPA na Národní tøídì
plynovodu, která byla pøedem zkráce- Svou roli tu pak rovnìž hrají zkušenosti z po- Praha 1 (Skanska CZ) - Crea-Dig DN 200 –
na na požadovanou délku. Rozdíl na dobných realizací a samozøejmì reference.
8,0 m a Crea-Dig DN 300 – 9,0 m.
prùmìrech pažnice a potrubí byl cca Z výše uvede15 mm. Potrubí bylo za pomoci speci- ného je zøejmé,
álních redukèních kusù nasazeno na že tato metoda
zaberanìnou pažnici, bez jakéhokoliv se v brzké dobì
dalšího svaøování nebo upevòování a za- doèká mezi plybezpeèeno v ideální ose, bylo zatlaèo- nárenskými spováno pøímoèarým hydromotorem. Došlo leènostmi vìtšího
tak k nahrazení montážní pažnice, která rozšíøení. Využití
byla v cílové jámì postupnì demontová- se rovnìž nabízí
na, produkèním potrubím bez toho, že pøi výstavbì voby profil protlaku zùstal nezapažen.
dovodù, produkPøi sedmi protlacích o celkové délce tovodù apod. –
82,0 m, nedošlo u žádné z protlaèovaných pøednosti v tìchto
trubek k jakémukoliv poškození trubky nebo pøípadech nemusí
její izolace. Produkèní potrubí bylo pøi pro- být tak velké.
tláèení namáháno pouze prostým tlakem, Podobný techostatní namáhání se ukázalo jako zanedbatel- nologický postup
né. Rovnìž pøi napojování na trasu plynovodu byl použit naším
støediskem
pøi 44 m dlouhý protlak, spad 1‰ bylo nutné výškovì vyrovnat v pomocné
protlaèování ka- ocelové chránièce DN 800 mm, která je po skonèení demontována. Mezikruží obou ocelových chránièek je zabetonováno, kameninová trouba zùmeninového po- stává v menší ocelové chránièce DN 400 mm, která v tomto pøípadì není
trubí DN 300 na demontována
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BEZVÝKOPOVÁ KØÍŽENÍ KANALIZAÈNÍCH SBÌRAÈÙ
SE ŽELEZNICÍ V NÌMECKU
Ing. Theodor Fiala,
Keramo Steinzeug s.r.o.
Pohled mimo Èeskou republiku do Nìmecka nabízí pøíklady možnosti provádìt podchody s pomocí bezvýkopových metod pod železnicí pøímo s užitím kameninových potrubních materiálù bez nutnosti použití ocelových chránièek, jak je tomu v ÈR. Tím dochází ke
znaènému zjednodušení veškerých prací, samozøejmì i k ekonomickým úsporám, což je pro investory i stavební firmy zajímavé.
A look outside the Czech Republic, to Germany, provides an example of a possibility to employ trenchless methods under railways
using directly stoneware materials without a necessity to use steel sleeves, as in the Czech Republic. That leads to significantly
easier work and, of course, to savings, which means a pronounced improvement for investors and contractors alike.
Protlaèovací kameninové trouby CreaDig
v profilech DN 250 – 1200 mm jsou
v Nìmecku jako jediné schváleny - podle
Úøadu pro nìmecké spolkové dráhy (Eisenbahnbundesamt – EBA ) a dle standardu UIC 71 - kanalizaèní materiály, které jsou možné bezvýkopovì protlaèovat
bez jakékoliv chránièky, tedy pøímo pod
železnièními tìlesy. Toto povolení, které
bylo poprvé udìleno již v roce 1994, bylo
vydáno na základì výzkumù, laboratorních testù a statických výpoètù s pùsobením opakovaných rozdílných dynamických zatížení vyvolaných pøejezdy vlakù
na uložené kameninové potrubí. Jedinou
podmínkou zùstává minimální výška krytí
trub o hodnotì 1,5 m (vzdálenost horního
okraje kameninové trouby od vršku pražce železnice).
Keramika je jediný kanalizaèní materiál, který lze protlaèovat v Nìmecku pod železnicí bez chránièky

Jako pøíklad z praxe jsem vybral dvì stavby, a to:
1. Mikrotuneláž pod novì rekonstruovanou železnièní trasou Norimberk
– Mnichov DN 600 – 64 m v celkem
osmi profilech železnièního svršku ve
mìstì Dachau
V rámci výstavby budoucí vysokorychlostní
železnice ICE Berlín – Verona – Palermo,
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Dvì tuny tìžké kameninové trouby CreaDig DN 1200 mm, délky 2 m

kde rychlost vlakù bude dosahovat až 300
km/hod. Byly provedeny nové podchodydešśových vod v profilech s osmi kolejemi železnièního uzlu Dachau u Mnichova
pomocí kameninových trub CreaDig DN
600 v celkové délce 64 m. S ohledem
na silný železnièní provoz bylo vydáno
stavební povolení vlastního protlaèování pouze na 48 hodin, tedy každý den
bylo protlaèeno 32 m kameninových trub
v hloubce cca kolem 5 metrù s prùmìrným spádem 0,5 %.
S ohledem na nedostatek prostoru byla
startovací šachta øešena jako kruhová
o prùmìru 3,2 m.
2. Bezvýkopové protlaèování pod nádražním uzlem s 12 kolejemi ve mìstì
Recklinghausen (Severní Porýní – Vestfálsko) s aplikací kameninových trub
DN 1200 – 130 m (2 m dlouhé trouby
o hmotnosti 1984 kg)
S ohledem na prùlezný profil potrubí DN
1200 mm byla zvolena metoda manuálního
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odtìžování z èela ochranného štítu. Tato
metoda potvrdila nevyzpytatelné geologické podmínky i pøedpokládanou pøítomnost
starých železobetonových, ale již nefunkèních trub.
I pøes velice komplikované pùdní pomìry
bylo dennì protlaèeno 6 – 10 m kameninových trub.

³

³

Za 8 týdnù od prvního „kopnutí“ byla
kompletnì dokonèena stavba protlaku
130 m kameninových trub DN 1200
mm v geologicky nepøíznivých (kameny až 40 cm) geologických podmínkách pod nádražím v nìmeckém
Reckinghausenu

Kameninové protlaèovací trouby
CreaDig DN 150 – 1400 mm
Již v roce 1993 byly použity poprvé
v Èeské republice kameninové protlaèovací trouby profilu DN 300. Jednalo
se o stavbu v Praze, kterou realizovala v délce cca 800 m firma Èermák
a Hrachovec. Od té doby se s podobnou technologií seznámilo více stavebních èeských firem a jejich pùsobnost je prakticky po celém území ÈR.
Kamenina jako tradièní a pøitom jako
jeden z nejkvalitnìjších kanalizaèních
materiálù se v poslední dobì „zabydlela“ na Ostravsku, a tak není divu, že
se zde realizovaly i bezvýkopovì ty
nejvýznamnìjší stavby o profilech DN
800, 1000 i 1400 mm.
Ukazuje se, že tam, kde byly realizovány
stavby, se v nastoupeném trendu uplatnìní bezvýkopových metod, i navzdory
vyšším nákladùm, dále pokraèuje.
Použité kameninové kanalizaèní protlaèovací trouby prokázaly vynikající technické parametry. Díky bezproblémové
realizaci a pøedevším díky své, ze všech
používaných kanalizaèních materiálù,
nejvýše možné životnosti, pøedstavují
pro investora i budoucího provozovatele
jedno z nejideálnìjších øešení tam, kde
klasický otevøený výkop nelze provést
èi jeho realizace by byla velice komplikována.
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MIKROTUNELOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ ISEKI
v Plzni Radèicích - 2008
Uvedená stavba je pøíkladem, kdy vyprojektovaný otevøený výkop nelze øešit a nebo je øešitelný jen za výjimeèných podmínek. Ve stejné trase provedená instalace užitím bezvýkopové technologie jednoznaènì ukazuje svoje reálné možnosti v tìchto pøípadech.
That construction is an example showing that an open cut designed cannot be executed or can be executed under exceptional
circumstances only. Trenchless technology used in the same line unambiguously shows its real possibilities in such cases.
Ing. Theodor Fiala,
Keramo Steinzeug s.r.o.
V rámci projektu „Rozšíøení infrastruktury mìsta Plznì“ financovaném z EU fondu byla zjištìna v èásti Plznì – Radèicích
podstatná zmìna geologických podmínek.
Oproti pøepokládaným jílùm se v daném
místì objevovaly silnì zvodnìlé až tekuté
písky s obsahem valounù až 350 mm velkých. V této oblasti se pùvodnì mìla realizovat kanalizace z trub Hobas DN 400
do otevøené rýhy. To však v daném geologickém prostøedí nebylo možné. Proto
se hlavní zhotovitel projektu – sdružení vedené firmou Hochtief – pokoušelo nalézt
jiné øešení.
Nejdøíve byly uèinìny pokusy realizovat
místo kopané rýhy horizontální øízené
vrty, tj. využitím systému HDD. Znaènì
zvodnìlé, velmi nesoudržné a pøitom balvanité prostøedí však neumožnilo provést
ani tyto vrty.
Proto se pøistoupilo k výrazné zmìnì projektu, kdy nìkteré èásti kanalizace byly
z dùvodu finanèních nákladù pøeprojektovány na tlakovou kanalizaci a v úseku cca
200 m dlouhém byla gravitaèní kanalizace
zachována a jako provádìcí technologie
bylo zvoleno mikrotunelování. Jak se ukázalo pozdìji, toto øešení, volba technologie i kanalizaèního materiálu, byly
naprosto správné.
Mikrotunelování se provádìlo podél ve
stísnìném prostøedí ulice Družstevní,
která se svažuje k øece Mži. Uprostøed
ulice byla provedena startovací šachtice pro tlaènou stanici o rozmìrech 3 x
4 m a na obou koncích ulice – na horním v prostorách návsi a na dolním konci
v extravilánu - byly zhotoveny šachty dojezdové. Všechny šachty realizovala firma
Tchas - Ingstav Brno a je dlužno øíci, že
v daných podmínkách je stihla zbudovat
v takøka rekordním èase.
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Ovìøování spádu tlaèených trub

Pøi hloubení šachet se potvrdil nejen výskyt silnì zvodnìlých až tekutých pískù,
ale i obèasný výskyt valounù dokonce ještì
vìtších než oèekávaných 300 – 350 mm.
Proto byly zahajované mikrotunelovací práce provázeny s obavami až pesimismem.
Na místo byl pøivezen japonský stroj Iseki
TCC 780 Unclemole a vlastní práce realizovala firma Michlovský – Protlaky, a.s.
v rámci propùjèené licence a pod technickou garancí Subterra, a.s. Jako pro-

tlaèovací materiál byly nakonec zvoleny
keramické kameninové trouby CreaDig DN
600 mm od nìmeckého výrobce Keramo
Steinzeug. Tyto trouby jsou 2 m dlouhé
a jsou již výrobcem opatøeny speciální tìsnící manžetou z ušlechtilé oceli. Váha jedné trouby je 700 kg, tloušśka stìny 8,2 cm
a tyto trouby jsou schopny pøenášet obrovské tlaky v podélném smìru (razící tlaèné
síly mohou dosáhnout až 3100 kN, pøitom
mezní únosnost ve vrcholovém zatížení dosahuje 120 kN/m).

Po smontování systému u startovací šachty, bylo zapoèato s ražbou nejdøíve proti
spádu, k návsi. Prùmìrnì dosahovaná
rychlost postupu pøedstavovala až 10 m za
den tj. 4 - 5 ks trub CreaDig DN 600. Úsek
99 m dlouhý byl dokonèen za 11 dnù.
Následovala ražba ze startovací jámy
opaèným smìrem po spádu a úsek 81 m
dlouhý byl realizován v 6 dnech èistého
èasu protlaèení. Po postupném zacvièení
osádky bylo dosahováno až výjimeèných
výkonù na úrovni 18 m protlaèených trub
za smìnu.
Celý úsek 180 m dlouhý byl dokonèen za 17 dnù èistého èasu, kdy došlo
k protlaèeni kameninových trub CreaDig DN 600. Byl tak dodržen požadovaný termín 25. 3. 2008, který potøebovalo
sdružení zhotovitelù kvùli napjatému harmonogramu stavby. I pøes všeobecnou
nedùvìru až skepsi k úspìšnosti mikrotunelování tak tato technologie plnì potvrdila
své možnosti. Investor i provozovatel akce
zde efektivnì rozšíøil svoji kanalizaèní síś
o 180 m z vysoce kvalitních keramických
kameninových trub s nejdelší možnou životností.

Celkový pohled na zaøízení staveništì se startovací šachtou
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24. ROHRLEITUNGSFORUM V OLDENBURGU,
11.- 12. 2. 2010, NABÍDLO HODNÌ ZAJÍMAVÉHO
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Ing. Lucie Nenadálová,
Stavební fakulta ÈVUT v Praze
Ten, kdo byl letos úèastníkem této významné odborné akce, musel být uspokojen po
všech stránkách. Rozsahem i kvalitou se
zdá, že má toto fórum stále znaèné vlastní
rozvojové rezervy. To je nakonec i okolnost, proè sem ochotnì smìøují firmy vystavovatelé i jednotliví odborníci v oboru
inženýrské sítì/IS vèetnì oboru bezvýkopových technologií/BT.
Jakkoliv bylo poèasí klasicky zimní, Oldenburg jsme poprvé po mnoha letech vidìli pod
snìhem, tak zahajovací akt, jednání v jednotlivých odborných sekcích (celkem 28, kde vystoupilo více jak 130 pøednášejících) i jednání
u stánkù vystavovatelù (celkem úctyhodných
332, když nechybìli i ti významní!; z toho 107
BT-firem: 7 orientovaných na HDD, 3 na mikrotuneling, 11 na rukávcový relining, …, 31
na inspekci, èištìní, zkoušení a monitoring
potrubních systémù …) bylo velmi vøelé, pøátelské a pracovnì efektivní. Kromì pøímých
úèastníkù fóra, nechybìla též širší odborná
veøejnost, zajímající se o novinky nabízené
vystavovateli. Motto letošního fóra: „Potrubní
vedení a sítì – životnì dùležité tepny spoleènosti“ bylo naplnìno a opìtovnì adekvátnì zvýraznilo význam technické obsluhy
urbanizovaného území prostøednictvím inženýrských sítí.
Rovnìž bylo možné zaregistrovat, že je
soustavná péèe vìnována výraznìjšímu
zlepšování kooperace mezi poèetnými odbornými spoleènostmi „stejného èi blízkého zájmu“. Nepøehlédnutelná pak je široká nabídka vzdìlávacích programù a akcí
pro inženýry a techniky pùsobících v oborech IS a BT. Napø. akce: 8. Deutscher
Schlauchlinertag plus doprovodná výstava
na TAH (Technische Akademie Hannover
e. V.) 27. 4. 2010 má nespornì své pøíznivce a tradici. Na technických universitách
a odborných vysokých školách již dnes
standardnì pùsobí Centra pro další vzdìlávání. To je nìco, co nejsme zatím v našich
podmínkách schopni uchopit a rozvíjet.
Napø. právì JADE Fachhochschule Olden-
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Èlenové delegace ÈVUT FSv spolu s nìmeckými hostiteli vèetnì Prof. Dipl. – Ing. D. Páralové
(bývalé rektorky FHO a jejího manžela Ing. Jiøího Párala)

Spoleèenská akce „Grünkohlessen“ umožòuje neformální výmìnu zajímavých informací (Ing.
Lucie Nenadálová a Ing. Jiøí Karásek) spolu s Dipl. –Ing. Karestenem Reimerem, který na fóru
prezentoval bezvýkopovou realizaci pokládky silových kabelù z pevniny na ostrov Helgoland).

burg, její ZFW(Zentrum für Weiterbildung)
poøádá 5. a 6. 5. 2010 akci „Qualitätsprodukt Kanalsanierung-Praxisbeispiel Hamburg“ (navíc bezplatnì pro její úèastníky)!
Na technických universitách a odborných
technických vysokých školách v Nìmecku
pak zaèíná být patrna výraznì vìtší poptávka po profesorech a odbornících s kvalifikací „Netengineering“ (Netzingenieurwessen“). Aktivní zaèínají být též i silné firmy,
které organizují „své vlastní AKADEMIE“,
neváhají investovat do vzdìlávání svých
zamìstnancù a zpøístupòují to i dalším zájemcùm z okolí.
I zde pak bylo možné opakovanì zaznamenat zesílenou kritiku koncepce odvodnìní
urbanizovaného území formou systému
jednotné kanalizace, symbolizované ozna-

èením „das Ende der Misch-Entwässerung“ (žádná „nová jednotná kanalizace“
již nemùže být plánována a stávající jednotné systémy budou postupnì, právì i užitím
BT, transformovány na systémy oddílné).
Vùbec poprvé zde pak zaznìl pøíspìvek jednoznaènì vyznívající ve prospìch
sdružených tras inženýrských sítí, jejich
upøednostòování v praxi (Dr. Ing. R.Stein:
„Entwicklung und Erprobung eines Leitungskanalsystems mit integrierten Ver- und
Entsorgungsleitungen“ (Vývoj a zkoušení
kanálových ochranných konstrukcí s integrovaným ukládáním inženýrských sítí).
Významná byla sekce oznaèovaná jako
EDV-Instrumente des Netzmanagements
(Elektronické zpracování dat), kde bylo
možné zaznamenat podstatný aplikaèní po-
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sun vpøed v oblasti síśových odvìtví, pøedevším pak snahou po sjednocení. To napø.
názornì dokumentovaly pøíspìvky: Dipl.
-Ing. J. Ahrens: „Optimierung von Versorgungsnetzen und Assetmanagement“ (Optimalizace zásobovacích inženýrských
sítí a management správy investièního
majetku), Dipl. - Ing. M. Wagner: „Geografische Einflussfaktoren beim risikobasierten Intstndhaltungsmanagement eines
Popeline-Netzes“ (Vliv geografických faktorù pøi rizikovém øízení provozu potrubní
sítì) èi Dipl.-Ing. P. Lorkowski: „ALKIS in
der Praxi – Ein Werkzeug zum Import von
NAS-Daten“ (ALKIS v praxi – nástroj k importu NAS-dat).
Z pohledu zájmù oboru BT pak budiž øeèeno, že BT zde byly široké odborné veøejnosti prezentovány opravdu kvalitnì,
reprezentativnì co do rozsahu, kvality i zajímavosti nabízenými konkrétními pøíklady
aplikací v praxi. Souèasnì nelze opomenout skuteènost, že právì zde byly nabídnuty pøíspìvky i velmi výjimeèných aplikací: K. Reiner: „Energie für Helgoland“
(Energie pro ostrov Helgoland), Dipl.-Ing.
M. Mensing: „Praktische Erfahrungen mit
den ersten Netzanbindungen von Offshore-Windparks in der Deutschen Nordsee“
(Praktické zkušenosti s prvním síśovým
pøipojením parku vìtrných elektráren
v Severním moøi s pevninou) èi Dr. G.
Nowack: „Anlandung der Nord Stream
an der Deutschen Ostseeküste“ (Pokládka potrubní trasy tranzitního plynovodu
Nord Streem na dno Baltického moøe). Ve
všech tìchto pøípadech šlo a jde o rozsáhlé, výluèné užití bezvýkopových technologií, které zatím nebyly dostateènì pozor-

Øeditel IRO – institutu Prof. Dipl. – Ing. Thomas Wegener spolu s ministrem Dolního Saska Lutzem
Stratmamem a prorektorem Prof. Dr. – Ing. Manfredem Weisenseem - „táhnout za jeden provaz“.

nì vnímány. Nabývají zcela oprávnìnì na
významu a pomáhají tak prezentovat obor
BT jako kreativní, silný, schopný se vyrovnat i s velmi nároènými podmínkami zadání
úkolù v super nároèných situacích.
V Oldenburgu strávili svùj roèní pobyt též
Ing. Lucie Nenadálová a Ing. Jiøí Karásek
(doktorandi FSv ÈVUT v Praze) od øíjna
roku 2007 do øíjna roku 2008. Hodnotí jej
pozitivnì a zcela logicky se do Oldenburku
rádi vracejí. Nechybìli ani na 24. Rohrleitungsforum – Jak ho vidí, oèima mladé inženýrské generace?
Každoroènì pøednáškami a exponáty „napìchované“ Rohrleitungsforum, konané na Fachhochschule Oldenburg, vytváøí studentùm
vynikající možnost seznámit se blíže s velice

rozvinutým oborem inženýrské stavitelství
(Tiefbau), které je prostøednictvím Rohrleitungsfora prezentováno na nejvyšší možné
úrovni. Získané vìdomosti jsou uplatnìny v
celé øadì kvalitních bakaláøských a magisterských diplomových prací, zabíhajících do
úplných detailù dané problematiky.
Zúèastnìné firmy vystavující na Rohrleitungsforu vychovávají díky ucelenosti prezentovaných informací nové odborníky v
oblasti inženýrského stavitelství a zároveò
vychovávají své budoucí zamìstnance.
Nebylo by možné dostat obor bezvýkopové technologie blíže ke studentùm a k
širší veøejnosti, tak jak je tomu na Rohrleitungsforu?
Letošní nároèné podmínky pro poøádání
takovýchto akcí (vlivy období ekonomické
recese, poèasí) se prakticky projevily spíše opaènì:

•

•

Vystavené prostory jsou vždy zaplnìné návštìvníky, zájemci o informace

Fórum svým rozsahem i kvalitou roste.
Rozhodnì pak nabízí aktuální problematiku oboru inženýrských sítí v uceleném zábìru, kde mají zcela logicky
svou dobrou pozici BT!
Fórum pak opakovanì potvrzuje, že
se zde ráda schází pøátelsky ladìná
spoleènost profesionálù, odborníkù i
rùznorodých zájmù, které spojuje snaha kooperovat pøi spoleèné reakci na
zmìnìné a dále se mìnící podmínky.
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ZMĚNY AUSTRALSKÝCH STÁTNÍCH NOREM
PRO POTRUBNÍ SYSTÉMY
NOVINKY ZE ZAHRANIÈÍ

možno vložit dovnitø vodu, páru, pohonné látky èi jiné tekutiny.

Pøedáváme našim ètenáøùm dùležitou
informaci ze spolehlivého zahranièního
zdroje, jehož adresa je v redakci Zpravodaje, že od 1. dubna 2010 vchází
v platnost zmìna australských státních
norem na trubky s názvem „Changes
to Australian Governement Specifications“.

5. Veškeré trubky musí být dodávány bez
rzi. Tu je možno operativnì aplikovat
na stavbì. POZNÁMKA: Nìkteøí prodejci jsou nyní schopni dodávat pøedbìžnì narezavìlé trubky. Pokud jsou
ve vaší oblasti k dostání, doporuèujeme tento výrobek, neboś to ušetøí èas
na stavbì.

Hlavní body zmìn normy v pøekladu
jsou následující:
1. Všechny trubky musí bý t v yrobeny
z dlouhého otvoru obklopeného kovem nebo plastem obtáèejícím otvor.
2. Všechny trubky musí být duté po celé
délce. Nepoužívejte otvory jiné délky
než trubka.
3. ID (vnitøní prùmìr) všech trubek nesmí
být vìtší než OD (vnitøní prùmìr) - jinak
bude otvor na vnìjší stranì.
4. Veškeré trubky musí být dodávány
s prázdným otvorem, aby bylo pozdìji

6. Veškeré trubky delší než 500 stop
(153 metrù) musí být jasnì oznaèeny
slovy „Dlouhá trubka“ na každém konci, aby zhotovitel vìdìl, že se jedná o
dlouhou trubku.
7. Trubka delší než dvì míle (3,2 kilometrù) musí dále být oznaèena slovy „Dlouhá trubka“ uprostøed, aby zhotovitel
nemusel procházet celou délku trubky,
aby mohl urèit, zda se jedná o dlouhou
trubku, nebo o krátkou trubku.
8. Všechny trubky o vìtším prùmìru než
šest palcù (152 mm) musí být oznaèeny slovy „Velká trubka“, aby je zhotovitel nezamìnil s malými trubkami.

9. Na všech trubkách se musí používat
pøíruby. Pøíruby musí mít otvory výraznì
odlišené od velkého otvoru uprostøed.
10. Pøi objednávce kolen 90°, 45° nebo 30°
nezapomeòte uvést, zda jde o kolena
pravá nebo levá, jinak se vám mùže stát,
že povedete potrubí špatným smìrem.
11. Rovnìž nezapomeòte svému prodejci sdìlit, zda chcete vodorovné,
stoupající èi klesající trubky. Pokud
použijete klesající trubku pro stoupající potrubí, poteèe voda špatným
smìrem.
12. Veškeré spoje musí mít buï pravé,
nebo levé závity. Nesmìšujte závity, jinak pokud budete zašroubovávat spoj
na jedné trubce, bude se odšroubovávat na druhé.
Naši podnikatelé, kteøí se zajímají o australskoasijké trhy by mìli ve vlastním zájmu
tuto normu respektovat.
JS + JK
Changes to Australian Governement
Pipe Specifications JS

ŽENY A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Kateøina Hanousková
Gerodur Czech, s.r.o.,

Vìtšina odborné veøejnosti zná Kateøinu Hanouskovou z kongresù, výstav
a osobních setkání. Jen málo takto mladých tváøí z oboru se mùže pochlubit
tak dlouhou profesní kariérou. V rangu
dodavatelù polyetylenového trubního
materiálu pùsobí od roku 1995 nejdøíve
jako zamìstnanec a od roku 1999 jako
prokurista a následnì jako jednatel firmy Gerodur Czech, s.r.o., Liberec jako
zástupce výrobce firmy Gerodur Neustadt. Protože její mateøská firma stála
a stojí vždy na pøedních místech v zavádìní nových trubních produktù do praxe, je pøirozené, že Katka Hanousková
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prosazovala u provozovatelù
a dodavatelù jejich použití nejen v bìžné pokládce, ale také
v oblasti bezvýkopových technologií. Je její zásluhou, že
v celé republice jsou bezproblémovì provozovány desítky
kilometrù trubek pro vodu,
kanalizaci a plyn, uložených
metodami relining, burstlining
a pluhováním. Doufám, že
navzdory všem problémùm,
které pøináší dnešní doba, zùstane vìrná svému oboru a samozøejmì také bezvýkopovým
technologiím a my se s jejím
profesionálním a pøíjemným
vystupováním budeme moci
setkávat další desetiletí.
Jiøí
Bachmann
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ÈESTNÍ ÈLENOVÉ ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI
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-KoelinStr. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de http://www.efuc.org
Ing. Oldøich Kùra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovøesky
E-mail: okura@sebak.cz

KOLEKTIVNÍ ÈLENOVÉ ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
BMH spol. s r.o., Ondøejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: bmh@bmh.cz http://www.bmh.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 HRADIŠTÌ
E-mail: hobas.czech@hobas.com http://www.hobas.com
IMOS Restav s.r.o., 760 01 ZLÍN, Teèovice 353
E-mail: stary@imos.cz; restav@imos.cz http://www.imos.cz
INGUTIS s.r.o., Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz http://www.ingutis.cz
INSET s.r.o., Novákových 6, 180 00 PRAHA 8
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com; 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

BRNÌNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s., Hybešova
254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz http://www.bvk.cz

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

BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz http://www.brochier.cz

KBO s.r.o., Na Bídnici 1512, 412 01 LITOMÌØICE
E-mail: opravil@kbo.cz http://www.kbo.cz

ÈERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ØEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
ÈIPOS spol. s r.o., Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz http://www.cipos.cz
ÈKV 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 ÈESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz http://www.dorg.cz
EUROVIA CS, a.s. odštìpný závod oblast Èechy 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 LÁZNÌ
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., Studnièná 361/54, 460 01 LIBEREC 2
E-mail: gerodur@gerodur.cz http://www.gerodur.cz
GREEN GAS DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 PASKOV
E-mail: jiri.konicek@dpb.cz; dpb@dpb.cz http://www.dpb.cz
HERÈÍK A KØÍŽ s.r.o., Živcových 251/20, 155 00 PRAHA 5
E-mail: hercikakriz@hercikakriz.cz http://www.hercikakriz.cz
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KERAMO STEINZEUG s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ÈESKÉ BUDÌJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz
KO - KA s.r.o., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz http://www.ko-ka.cz
KOLEKTORY PRAHA, a.s., Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz http://www.kolektory.cz
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
METROSTAV a.s., Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz

R Ù Z N É / M I S C E L L A N E O U S I N F O R M AT I O N
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz http://www.michlovsky.cz

REVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMÌØICE
E-mail: revak@revak.eu http://www.revak.eu

MT a.s., Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.cz

SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz

OCHS PLZEÒ vrtná technologie s.r.o.,
Samaritská 165/01, 301 00 PLZEÒ - Doudlevce
E-mail: ochs@ochs.cz http://www.ochs.cz

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. øíjna 169, 709 45 OSTRAVA
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz

OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 660 02 BRNO - støed
E-mail: msodomka@ohlzs.cz ohlzs@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz

Skanska CZ, a.s., závod 02,
Líbalova 1/2348, 149 00 PRAHA 4 - Chodov
E-mail: skanska@skanska.cz http://www.skanska.cz

Petr Maršálek, provádìní staveb,
V Námìrkách 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 Mìsto
E-mail:alois.jezik@polytex.cz; info@polytex.cz;
http://www.polytex.cz
PÕYRY Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.cz http://www.aquatis.cz

STAVOREAL BRNO s.r.o.,
Brnìnská 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 – KUNÈIÈKY
E-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁØSKÁ SPOLEÈNOST a.s.,
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz http://www.pvs.cz

TCHAS, spol. s r.o.,
Francouzská 6167, 708 00 Ostrava - Poruba,
E-mail: tchas@tchas.cz http://www.tchas.cz

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.,
Paøížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz

TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.,
Prùbìžná 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 KROMÌØÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://vegi-km.com
VODOHOSPODÁØSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Køižíkova 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., Bøezinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz

Pøemysl Veselý, stavební a inženýrská èinnost s.r.o.,
Bzenecká 18a, 628 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://premyslvesely.cz

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz zepris@zepris.cz;
http://www.zepris.cz

RABMER-sanace potrubí, spol. s r.o.,
Rašínova 422, 392 01 SOBÌSLAV
E-mail: info@rabmer.cz http://www.rabmer.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokùm 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu
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INDIVIDUÁLNÍ ÈLENOVÉ ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI
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., Gonèarenkova 30, 14700 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz
Esterková Monika Ing., Bachova 20, 149 00 PRAHA 4
E-mail: m.esterkova@seznam.cz
Franczyk Karel Ing. PhD., AGD ISEKI,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@subterra.cz
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o., Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o.,
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com http://www.geonika.com
Kotas Dalimil Ing., AQUECON s.r.o.,
Chuderov 155, 400 02 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: d.kotas@aquecon.cz; info@aquecon.cz
http://www.aquecon.com

Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6,
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz
Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ÈVUT FSv,
Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindøich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz
Weisskopf Milan Ing.,
Èernokostelecká, 2197/51,100 00 PRAHA 10
E-mail: weisskopf@enas.cz
Zima Jiøí Ing., Do Kopeèku 3/159, 400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz
PØIDRUŽENÍ ÈLENOVÉ CzSTT
Hradil Zdenìk Ing., GEOPROSPER Praha,
Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
E-mail: geoprosper@volny.cz
Horáèek Ludvík Ing.,
Pod tratí 2, 792 01 BRUNTÁL
Janoušek František Ing., Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovièky

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

Karásek Vojtìch Ing., Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
E-mail: vojtech.karasek@pvk.cz

März Jiøí Ing., Kolová 207, 362 14 KOLOVÁ u Karlových Varù
E-mail: j.marz@volny.cz

Klimeš Vìroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Krovoza Oldøich, Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5

Mutina Jiøí, Rùžièkova 10, 690 02 BØECLAV
E-mail: jmutina@bdcmorava.cz; info@bdcmorava.cz;
http://www.bdcmorava.cz

Kubálek Jiøí Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-m ail: office@czstt.cz

Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Prùmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://www.mc-bauchemie.cz
Raclavský Jaroslav Ing., PhD.,
Mládežnická 8/3, 690 02 BØECLAV
E-mail: raclavsky.j@fce.vutbr.cz; raclavsky@telecom.cz
Køíž Vojtìch Ing., Martin Roubal Rock Solid Group Pty. Ltd.
Parléøova 19, 169 00 Praha
Synáèková Marcela Ing., CSc., ÈVUT FSv,
Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
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Krèík Marián Dipl.Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk
Krovoza Oldøich,
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
Nedbal Frant. Ing. CSc.,
Píškova 1947, 155 00 PRAHA 5
Nenadálová Lucie, Ing.,
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz
Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BØECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz
Vávrová Jaroslava Ing.,
Na Vlèovce 2040/2b 160 00 PRAHA 6

