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ÚVODNÍK / LE ADING ARTICLE

KAM KRÁÈÍ BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE?
Vážené dámy a pánové,
když jsme právì pøed dvaceti lety s kolegy pøemýšleli o založení spoleènosti, která
se bude zabývat diagnostikou a sanacemi
podzemních trubních vedení, netušili jsme
do jakých úskalí se dostaneme. Na jednu
stranu jsme urèitì spokojeni s dílem, které se nám podaøilo vybudovat prakticky
z nièeho, na druhou stranu se nemùžeme
ztotožnit s tím, v jaké situaci se nyní bezvýkopové technologie nacházejí.
Zatímco pøed dvaceti lety byl daný obor
bezvýkopové technologie prakticky pole
neorané, po dvaceti letech sotva mùžeme
pøehlédnout nejen kvalitní techniku, ale
hlavnì velké množství kvalitnì realizovaných dìl naší firmou i dalšími konkurenèními firmami, které v dané oblasti podnikají.
Stále èastìji se ozývají hlasy odborníkù,
naøíkajícími nad smìøováním bezvýkopových technologií nìkam do podskupiny stavební výroby, ovládané velkými
stavebními molochy. Paradoxnì se naše
technologie uplatòují spíše v menších
mìstech než ve velkých aglomeracích,
které by tuto pomoc potøebovaly nejvíce.
Napøíklad naše hlavní mìsto Praha se dá
v souèasné dobì oznaèit v bezvýkopových technologiích jako „spící mìsto“. Ani
ostatní velká krajská mìsta na to nejsou
o mnoho lépe. Veøejné zakázky se vypisují ojedinìle a tak vìtšinì firem stojí èást
techniky doma na dvoøe. A to pøesto, že
se bezvýkopové technologie stále modernizují, na scénu vstupují nové materiály,
šetrnìjší k životnímu prostøedí. A sanaèní
cykly se více a více zkracují a efektivita
práce se zvyšuje.
Naším nejvìtším spoleèným nepøítelem je
systém, jakým se bezvýkopové technologie
na tuzemském trhu uplatòují. Velké procento obnovy kanalizaèní èi vodovodní sítì je
skryto do velkých projektù, šitých na míru
velkým stavebním firmám v rukách zahranièních firem. A jejich jedinou snahou je vyhrát
výbìrové øízení za jakoukoliv cenu s jedinou
myšlenkou - vydìlat. A èasto se tak opravdu stává, když subdodavatelské firmy jsou
stlaèeny na ceny s nulovým ziskem. A tak
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peníze místo do rozvoje bezvýkopových
technologií putují na vysoké manažerské
odmìny pøedstavitelù tìchto velkých firem
s vedením mimo naši republiku.
Dá se to dìlat jinak? Urèitì ano. Máme
pøíklad v sousedním Polsku, kde se vypisují veøejné zakázky na velké objemy prací
bezvýkopovými technologiemi. Ale pozor,
zakázek se mùžou úèastnit pouze firmy,
které vlastní bezvýkopové technologie
a mají pøímé reference z realizace tìchto
prací.
A kdo je viníkem tohoto neutìšeného stavu. Asi my všichni, kteøí se bezvýkopovými technologiemi dennodennì zabýváme,
které nás naplòují a živí. Asi jsme málo
aktivní v prosazování našich spoleèných
zájmù. Urèitì bychom se mìli prosazovat
více v médiích i na politické scénì, aby
náš obor nabyl vìtší vážnosti.
Zkusme se spoleènì zamyslet, co s tím
dìlat, neboś se mùže stát, že výbornì rozvinutá oblast bezvýkopových technologií
zapadne do hluboké šedi.
Ing. Petr Holeš
jednatel firmy Wombat, s.r.o.

Spoleènost Wombat byla ocenìna titulem
ZLATÁ AQUA za technologii KAWO, kterou
realizujeme na Slovensku spoleènì s naším
obchodním zástupcem pro Slovensko - firmou
Ján Matúšek

Uèit se, uèit se, uèit se... Jednatelé spoleènosti Wombat Ing. Dokládal a Ing. Holeš pøi pøedání
staveništì v Moskvì
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NEKONVENÈNÍ KONCEPCE ØEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V LOKALITÌ PLZEÒ - JIŽNÍ MÌSTO
(Anotace návrhu Ing. Zuzany Hálové
do soutìže NO-DIG AWARD ISTT 2010 v kategorii „Student or young professional paper“)
Ing. Zuzana Hálová
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Fakulta stavební ÈVUT v Praze
Tato, do soutìže ISTT pøihlašovaná práce,
je prací diplomovou, která pøirozenì navazovala na bakaláøskou práci „Vyhodnocení kolektorizace v zájmovém území mìsta
Plznì“ (2007; zpøehlednila uplatnìní sdružených tras inženýrských sítí v mìstì Plzni
a výsledky pak pøedstavovaly výzvu, jak
dále sdružené trasy jako moderní øešení
v Plzni rozvíjet).
Nová sídlištní zástavba z 70. a 80. let 20.
století vytvoøila prostor pro vznik moderního koncepèního øešení, na které je žádoucí
a možné v dnešní dobì navázat a dále jej pøirozenì rozvíjet. Historicky se pak setkáváme
se sdruženými trasami (zejména kolektory)
v situacích, které souvisí s procesy superurbanizace center velkých mìst. Neustále
se zvyšující nároky a požadavky na rozsah
a kvalitu technické obsluhy takovýchto území
v širších souvislostech s dalšími podmínkami

a požadavky si øešení s uplatnìním odpovídajících typù sdružených tras pøímo vynucují.
Zatím k takovým øešením bylo pøistupováno
v historických centrech velkých mìst prakticky až se „vznikem velikých problémù“, vynucenì. Pøichází však èas, kdy je tøeba se
pouèit a vnímat taková øešení jako systémová
øešení a uplatnit je adekvátnì již preventivnì.
Tím spíš, že máme dnes k dispozici konkrétní
podklady, které takováto øešení vymezují jako
plnì konkurenceschopná, mj. prokazatelnì
též z ekonomického hlediska.
Z dnešního pohledu potøeb garance trvale
udržitelného rozvoje urbanizovaného území se aplikace bezvýkopových technologií
a pøedevším sdružených tras nemùže týkat
jen center velkých mìst, ale je nezbytné
v pøedstihu, preventivnì reagovat na èím
dál tím nároènìjší požadavky týkající se
i rozvojových území.
A právì zadání diplomové práce øešit koncepènì rozsáhlé rozvojové území (Jižní mìsto, 230 ha, stavba na „zelené louce“) nabídlo
šanci uplatnìní takovéhoto pøístupu, jakkoliv
je i v takovýchto pøípadech nutné souèasnì

Zájmová oblast vítìzné studenské práce Plzeò - Jižní mìsto

nabídnout srovnání s konvenèním øešením.
Mìsto Plzeò dosud postrádá ucelenou
koncepci technické obsluhy urbanizovaného území mìsta i svých rozvojových
lokalit. Navíc, k obvyklé „nadzemní“ vizualizaci moderního Jižního mìsta, nabízené v urbanistických studiích, by mìla být
k dispozici adekvátní moderní koncepce
inženýrských sítí, tj. též „pøesvìdèivá vizualizace moderního podzemí“, pøesvìdèivì
doložená technickým øešením, garantujícím trvale udržitelný vývoj .
Navržené nekonvenèní øešení s využitím
pøímých i nepøímých bezvýkopových technologií, pøedevším adekvátních typù sdružených tras, mùže být sice v první fázi, pøi
výstavbì, provádìno i s èásteèným uplatnìním zemních prací, ale v druhé fázi, tj.
montáž, údržba, opravy, kompletace, modernizace èi dále obnova inženýrských sítí,
jsou všechny zásahy provádìny již výhradnì bezvýkopovì.
Lokalita Jižní mìsto/JM (s plánovanými
kapacitami pro bydlení, služby, prùmysl
i aktivitami pro volný èas a odpoèinek),
která se rozkládá jihozápadnì od stávající
okrajové èásti mìsta Plznì (viz obr.1), se
vyznaèuje vynikající dopravní obslužností
(v sousedství dálnice D5) i návazností na
rozsáhlou rekreaèní oblast kolem vodní nádrže Èeské údolí, má rozhodnì všestranný rozvojový potenciál a stojí tedy za to ji
zabezpeèit kvalitní ucelenou technickou
obsluhou. Všechny podklady (platný územní plán mìsta Plznì, vítìzné urbanistické
studie pro Jižní mìsto, Generel zásobování mìsta pitnou vodou, Generel odvodnìní
a odkanalizování atd.) toto i potvrdily.
Pøi samotném návrhu koncepce inženýrských sítí bylo cílem nalézt optimální variantu øešení vèetnì snahy zajistit konstruktivní návrh, který bere ohled na zájmy
„všech zainteresovaných“. Pøedevším byl
vytvoøen pøedbìžný zastavovací plán, který
vycházel z finální urbanistické studie. Byly
zde navrženy hlavní a doplòkové komunikaèní smìry a funkèní plochy, do nichž
byly vhodnì rozmístìny jednotlivé objekty
(obytné budovy, sportovní plochy, areál vysokých škol, služby,…). Návrh celkového

33

NO
NO DIG
DIG 16
16 // 2
2

Z ÈINNOSTI ISTT / NEWS FROM IST T

Principiální schéma zpìtného využívání energie (tepla) z odpadní vody

uspoøádání areálù, komplexù budov i jednotlivých objektù byl vìdomì koncipován
také tak, aby zde bylo možné co nejefektivnìji využít pøíhodných typù sdružených
tras inženýrských sítí vèetnì snahy uplatnit
tzv. aktivní pojetí trasování inženýrských
sítí a jejich ochranných konstrukcí.
V lokalitì JM byla vhodnì uplatnìna kombinace tøí typu sdružených tras inženýrských sítí:

technické podchodníkové kanály
typu INTERPROJEKT; plynule navazují na kolektory a technické chodby; ve
vìtšinì pøípadù tvoøí jejich odboèky.
stavebnicové trasy univerzálního multikanálu SITEL; výhodnì uplatnìny
tam, kde pro zajištìní obsluhy postaèují flexibilní potrubní rozvody malého
prùmìru (do DN 90) a kabely (pro dílèí
území se zástavbou rodinnými domy).

typové kolektory a technické chodby
2100 x 2400 mm (osvìdèené mnoha
aplikacemi);jejich uplatnìní je v èástech
JM, kde se vyskytují souvislé a rozsáhlé komplexy budov s vysokými nároky
na technickou obsluhu území a zároveò
zde vedou páteøní potrubní øady o vìtších prùmìrech DN a vede vìtší poèet
kabelových vedení,

V pøípadì návrhu nekonvenèního øešení,
usilujícího o progresi, je obvykle nezbytné
usilovat též o využití synergických efektù.
V pøípadì tohoto návrhu se ukázala spojitost s možným uplatnìním získávání energie (tepla) z odpadní vody pomocí dnových
stokových výmìníkù tepla (rovnìž vnímáno
jako bezvýkopová technologie). Otázky
obnovitelných zdrojù energií, snížení pro-

dukce skleníkových plynù a nutnost chovat se ekologicky se v dnešní dobì stává
prioritou. Impulsem pro zaèlenìní této problematiky do této práce byly výsledky bezprostøední spolupráce ÈVUT v Praze a FHO
(Fachhochschule Oldenburg/ FHO – University of Applied Science) a jejich výzkumného a vývojového centra IRO (Institut für
Rohrleitungsbau).
Stokové výmìníky vèetnì dalšího technologického vybavení tak, jak jsou zde uvažovány k aplikaci, nabízí obr.2. Možnost této
aplikace byla pro JM rámcovì provìøena.
Tomu pøedcházel cílený rozbor generelu
odvodnìní, následoval návrh tras stok oddílné stokové kanalizace, pøedbìžný výpoèet
množství odvádìných odpadních vod a poté
návrh dimenzí jednotlivých stok. Pro možnou instalaci byl jako nevhodnìjší vybrán
závìrný úsek hlavní kanalizaèního sbìraèe,
který odvodòuje pøevážnou èást území JM
(stoka B s Qprùm,d = 12,12 l/s a DN 400).
V blízkosti byla vytipována skupina pìti objektù, které by takto získanou energii mohly
výhodnì využívat pro vytápìní, pøípadnì
ohøev teplé užitkové vody (u nich byla tato
potøeba energie vyèíslena).
Závìrem: Diplomová práce potvrdila dùležitost prosazování moderních koncepcí technického øešení již v procesech územního
plánování. Podpoøila pøedevším žádoucí prosazení moderních bezvýkopových technologií. Dále pak potvrdila výhody a možnosti využívání ekologicky šetrných technologií zisku
energie z odpadní vody pro vytápìní (chlazení) a ohøev teplé vody. Zajímavé je napø. též
to, že mìsto Plzeò bylo v roce 1992 vybráno
do prùzkumu uplatnìní sdružených tras ve
velkých evropských mìstech (provádìla jej
TU Helsinky) a ukázalo se, že Plzeò obstála,
dobøe reprezentovala ÈR. Pøejme též Ing. Zuzanì Hálové, aby úspìšnì obstála v soutìži
ISTT, do které pøihlašuje svou práci.

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a. s.
Èinnost ISTT a ESC samozøejmì sleduje
zejména stav pøíprav na mezinárodní
konferenci NO DIG v Singapuru; Program
konference je již uzavøen a nyní právì konèí
termín pro zaslání referátù a také pøihlášek
do soutìže NO DIG AWARD. Obojí by
se opìt i letos mìlo týkat také Èeské
republiky. ESC a ISTT také sleduje celou
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øadu regionálních konferencí a školení.
Ostatnì, není už žádným tajemstvím,
že pøedseda ISTT Dec Downey letos
s nejvyšší pravdìpodobností pøijede i
k nám do Liberce, kde také hodlá vystoupit
s úvodním referátem.
Letošní zasedání pøedsednictva ISTT a
ESC, které vždy pøedchází celosvìtové
konferenci; bude navíc o to zajímavìjší, že
bude volební. Jednak bude podle pravidel
cirkulace vymìnìn pøedseda ISTT a jednak
bude zvoleno nové ESC pro pøíští tøi roky.
Všichni dosavadní èlenové vèetnì pisatele
tohoto èlánku projevili zájem pokraèovat a
objevila se øada dalších kandidátù, takže to
bude ještì v Singapuru docela zajímavé.

Jisté tak je jen to, že novým pøedsedou
ISTT se stane Dr. Samuel Ariarahnam
z Arizonské University v USA. Samuel
je Amerièan výraznì indického pùvodu
a na slovo vzatý odborník s letitými
zkušenostmi z akademického svìta i
z praxe. Mimochodem je to velký fanda
èeského hokeje a neexistuje, že by ho
nìkdo trumfnul ve znalostech výsledkù
NHL a specificky úspìchù zde pùsobících
èeských hráèù. I proto si nemyslím, že jsou
na místì obavy z „pøeamerikanizování“
ISTT, naopak se domnívám, že Samova
odborná erudice, asijský pùvod a pøátelské
vystupování mùže být pro další práci v ISTT
velkým pøínosem.
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INTERNATIONAL NO-DIG 2010 SINGAPORE
Ing. Stanislav Drábek,
pøedseda CzSTT

V minulém roce jsme si pøipomnìli 15. výroèí založení CzSTT. Stejné jubileum má
letos i náš Zpravodaj NODIG, jehož první
èíslo vyšlo v kvìtnu 1995 a i naše národní
konference, která se poprvé konala 11. –
13. èervna téhož roku v Praze.
S velkým zájmem jsem si prolistoval zažloutlé první èíslo našeho Zpravodaje
NODIG 95 a objevil další „patnáctku“. Ve
dnech 14. - l6. èervna se CzSTT jako øádný èlen ISTT poprvé zúèastnila mezinárodní konference NO-DIG TRENCHLESS
ASIA 95 v Singapuru, kde se uskuteèní,
opìt po 15 letech, letošní mezinárodní
konference ISTT.
Èlánek o dojmech z konference ASIA 95
napsal tehdy náš pøedseda doc. Ing. Ivo
Vávra, CSc. Dovolil jsem si uveøejnit tento
èlánek jako „retro pøílohu“ v plném znìní
a doplnit ho fotografiemi z mého archivu.
Co je na èlánku zajímavé? Urèitì skuteènost, že jsme se, jako CzSTT, pøedstavili
na mezinárodním fóru poprvé jako øádný
èlen ISTT, který se mùže pochlubit stavbami a projekty, které se tehdy realizovaly
u nás v Èeské republice bezvýkopovými
technologiemi a také s výhledem na zavádìní dalších „NO-DIG“ novinek. Zároveò
jsme si ale uvìdomovali, jak jsme strašnì
pozadu a kolik práce nás èeká, abychom
se dostali alespoò na svìtový prùmìr.
Èísla, která ve svých referátech „vysypali

Kongresové centrum v Singapuru

Hostitelský Singapore

z rukávu“ svìtoví odborníci nás šokovala.
Vìtšina technologií byla patentovì chránìna a mnohakilometrové úseky provádìné mikrotunelováním nám pøipadaly jako
pohádky z øíše snù. Na svìtové špièce
byli, odborníci z Japonska, USA a Velké
Britanie. Tak vyznívá èlánek doc. Vávry.
U stánku firmy NAYLOR CLAYWER (viz
foto) jsme poprvé drželi v ruce kameninovou trubku vhodnou pro technologii horizontálního protlaèování. Vysoká kvalita
vypálené kameniny s dokonalým spojovacím nerezovým kroužkem a „chytrým“
vodotìsným spojem v nás provokovaly
otázku, zda jsme schopni u nás v Horní Bøíze nebo v Bøeclavi vyrobit stejnou
kvalitu. Nyní po patnácti letech víme, že
ano. Sponzor minulého Zpravodaje – firma Keramo-Steinzeug to umí a je naším

èlenem. Pro celou Evropu se také u nás
vyrábí kameninové trouby vhodné pro
bezvýkopové technologie a to v prvotøídní kvalitì. Dohonili jsme „svìt“ a to je potìšující. K této kameninové story je ještì
potøeba dodat, že firma Naylor Claywer
byla právì od roku 1995 až do roku 2003
jedním z mála zahranièních èlenù naší CzSTT a neúspìšnì bojovala pøi privatizaci
našich keramických závodù.
Spoleèenská èást konference NO-DIG
95 byla vynikajícím startem naší spoleènosti do mezinárodního prostøedí. V pøíjemné atmosféøe „Malaysian vilage“ nám
zástupci ISTT pøislíbili pomoc. Pan Satoru
Tohyama z Japonska, tehdejší prezident
ISTT a jeho pøedchùdce pan Ted Flaxman z Velké Britanie nám slíbili podporu
ve snaze organizovat nìkterou z pøíštích
celosvìtových konferencí ISTT v Praze.
Své slovo dodrželi a CzSTT nezklamala. V roce 2001 se s velkým úspìchem
v Praze mezinárodní konference NO-DIG
Prague uskuteènila.
Na fotografiích (pamìtníci tehdejšího
spoleèenského veèera v Singapuru si
jistì vzpomenou) jsme dekorováni malajskými šátky na hlavách. Poznáte však
urèitì pana Gerta Fischera (1), který byl
prezidentem ISTT v dobì konání NO-DIG
Praha 2001, Caroline Prescot (2), tehdy
sekretáøka T. Flaxmana, nyní šéfka organizaèního výboru NO-DIG 2010 Singapore. Ion Sutro (3), výkonný sekretáø ISTT
a mnoho dalších. Všichni jsme byli o 15 let
mladší, urèitì jsme však posunuli za tìch
15 let náš obor bezvýkopových technolo-
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ŽB trouby DN 2000 mm s laminátovou výstelkou pro ukládaní technologií mikrotunelonání
UNICORN

Pohled na vstup do startovací šachty

Cílový terè pro laserový paprsek na èelbì

gií k dalším úspìchùm. Èlenové CzSTT za
toto období získali 7 trofejí za první místo
v soutìži NO-DIG AWARD a v roce 2001
dostal Pamìtní zlatou plaketu ISTT „Za
osobní pøínos pro rozvoj bezvýkopových
technologií“ doc. Ing. Ivo Vávra, CSc. Bohužel byla pøedána „in memoriam“ do rukou jeho manželky. Doc. Vávra zemøel 31.
kvìtna 1999. Jeho zásluhy o rozvoj CzSTT
si nyní pøipomínáme jeho èlánkem z prvního èísla našeho Zpravodaje z roku 1995.
Plaketa ISTT je nejvyšším ocenìním za zásluhy o rozvoj bezvýkopových technologií
ve svìtì. Pøedával ji tehdy na NO-DIG Praha 2001 èestný prezident ISTT pan Satoru
Tohyama v dobì, kdy ISTT slavila 15 let od
svého založení. Ano, bylo to 11. záøí 2001.
Návštìva zástupcù CzSTT
u firmy Naylor Claywer
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Ovládací panel štítu UNICORN

Doc. Ing. Ivo Vávra, CSc; pøedseda CzSTT
pøi exkurzi na stavbì nového kanal. sbìraèe DN 2000

Centrum mìsta Singapore

S presidentem ISTT poprvé zaznìla myšlenka
uspoøádat NO-DIG 2001 v Praze

Byla to poslední patnáctka, kterou jsem
chtìl v této „retro-kapitole“ pøipomenout.
CzSTT pro toto patnácté výroèí ISTT vydala pamìtní medaili, která je uložena též ve
sbírkách Národního muzea v Praze a stala
se cenìným numismatickým artiklem. Tak
vzhùru do dalších 15 let.
Ing. Stanislav Drábek,
pøedseda CzSTT
Zprava: Gert Fischer (prezident SSTT),
Ing. Stanislav Drábek (místopøedseda CzSTT), Caroline Prescott (sekretáøka ISTT).
Ion Sutro (výkonný sekretáø ISTT)
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Ing. Jiøí Kubálek, CSc.
sekretáø CzSTT

Øádná valná hromada CzSTT svolaná v souladu se stanovami Èeské spoleènosti pro bezvýkopové technologie se
konala v úterý 13. dubna 2010 v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník. Jednání zahájil
pøedseda CzSTT Ing. Stanislav Drábek následujícím proslovem:
Vážení èlenové CzSTT, vážení hosté,
je 13. dubna 2010. Uplynulo právì 358
dní od minulé valné hromady, tedy bez 8
dnù jeden kalendáøní rok, za který se podle
stanov naší spoleènosti scházíme na další
valné hromadì, na které budeme uplynulý
rok hodnotit. Dovolte mi, abych Vás všechny podle navrženého programu jednání
pøivítal. Než zaèneme naplòovat jeho další body, vrátil bych se k tragické události
u našich polských sousedù a vyzval Vás
k uctìní památky zesnulých polských vládních pøedstavitelù minutou ticha. Zároveò
Vás prosím o schválení kondolenèního dopisu profesoru Kuliczkowskému, pøedsedovi PFTT, se kterým, jak jistì víte, úzce
CzSTT spolupracuje.
Po minutì ticha pøedal pøedseda další øízení valné hromady dr. Franczykovi. který
nechal schválit program jednání v následujícím poøadí:
Vážený pane profesore,
s hlubokým pohnutím jsme pøijali
zprávu o tragickém úmrtí Vašeho
prezidenta, èlenù vlády a veøejného
života. Tuto smutnou událost jsme
dnes uctili minutou ticha na valné
hromadì naší spoleènosti. Dovolte,
abychom Vám jménem všech èlenù
CzSTT vyjádøili upøímnou soustrast.
S úctou
Ing. Stanislav Drábek
pøedseda CzSTT
Ing. Jiøí Kubálek, CSc.
sekretáø CzSTT
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a) Sekce vzdìlávací a expertní
(doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)

1. Uvítání èlenù CzSTT
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o èinnosti CzSTT za uplynulé
období
4. Pøedání odmìn vítìzùm studentské
soutìže
5. Zpráva o hospodaøení za minulý rok
a zpráva revizní komise
6. Pøestávka – obèerstvení
7. Schválení plánu èinnosti CzSTT na
rok 2010
8. Schválení finanèního plánu na rok 2010
9. Informace o stavu èlenské základny
10. Diskuse
11. Schválení usnesení a závìr

Expertní èinnost:
Došlo k aktualizaci metodického podkladu
„Principy územního plánování“ v návaznosti na nový stavební zákon a zákon o
územním plánování è. 183/2006 Sb.).
V rámci tohoto aktu byla vlastnì opìtovnì
využita pøíležitost ke zlepšování postavení
oboru BT v praxi a to, formou prosazení
BT/zaèlenìní BT již do souboru programových prostøedkù pro obnovu a výstavbu IS,
tj. již v metodice územnì plánovací èinnosti
(prostøednictvím ÚÚR Brno a MMR ÈR).
Došlo k aktualizaci metodického podkladu
„Principy územního plánování“ (v návaznosti na stavební zákon a zákon o územním
plánování è. 183/2006 Sb.).
Konkrétní odborná/expertní èinnost pak
dále spoèívala v zabezpeèení nìkolika
konzultací a odborných posudkù.

Pøi dalším hlasování byla jednomyslnì
zvolena návrhová komise pro zpracování
závìreèného usnesení valné hromady ve
složení Ing. Vojtìch Karásek, zapisovatel,
Ing. Jiøí Kubálek, CSc., ovìøovatel.
Zpráva o èinnosti CzSTT byla tvoøena pìti
dílèími zprávami vedoucích jednotlivých
odborných sekcí v období duben 2009 –
bøezen 2010 a souhrnným vyhodnocením
èinnosti pøedsedou CzSTT.

Vzdìlávací èinnost:
Ta byla ve sledovaném období realizována
rùznými formami. Jak je i obvyklé, jednak
na firemní úrovni a dále prostøednictvím
vzdìlávacích programù ÈKAIT a ÈSSI
atd. Zde nabízí pravidelnì svá „BT-témata“
FAST VUT Brno/ÚVHO. Na FSv ÈVUT v
Praze se již dlouhodobì nabízí prostor pro
BT v rámci studijních programù (odborných
pøedmìtù) katedry technologie staveb
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(K122), katedry zdravotního a ekologického inženýrství (K144) a katedry urbanismu
(K127). Dochází tak k logickému pøiblížení tématiky BT širokému okruhu studentù.
Aktuálnì se tak zejména dìje v rámci magisterského studijního oboru L „Pøíprava,
realizace a provoz staveb“.
Další pøíležitost k prosazování BT do výuky vysokoškolákù je již realizována též na
FAST VŠB-TU Ostrava (v rámci studijních
programù „Mìstského inženýrství a stavitelství“. Jedná se napø. o odborné pøedmìty Technická infrastruktura, Inženýrské
sítì a Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování).
Speciálnì pak je (a dlouhodobì i byla)
vzdìlávací èinnost uskuteèòována prostøednictvím zadání diplomových prací na
FSv ÈVUT v Praze a FAST VUT v Brnì.
Konkrétní úsilí je v tomto smyslu uplatòováno též na FAST VŠB-TU Ostrava (prostøednictvím doc. Ing. Karla Vojtasíka, CSc.).
Popularizaèní a publikaèní èinnost
ve prospìch BT a jejich nositelù:
Svùj význam a stabilní dobrou úroveò si
udržuje soutìž CzSTT o nejlepší diplomovou práci z oboru BT. Podrobnosti, viz
èlánek ve ZPRAVODAJI CzSTT 4/2008
a 4/2009.
Popularizaèní èinnost probíhala a probíhá
neformálnì prostøednictvím standardních
aktivit celé CzSTT, jejich korporativních i
individuálních èlenù. Dále se vyskytla velmi
zajímavá pøíležitost k nezanedbatelnému
zviditelnìní BT prostøednictvím posterových prezentací CzSTT–výstavy „Progre-

ti BVV 12 .4.- 18. 4. 2010 v Brnì. Uvažuje
se též tuto výstavu uskuteènit v Bratislavì
na FS STU ve spolupráci s Katedrou zdravotného inženierstva a ev. též v È. Budìjovicích na Jihoèeské universitì.
Edièní èinnost byla v r. 2009 realizována
vydáním publikace „Výpadky (poruchy a
havárie) inženýrských sítí z pohledu trvale
udržitelného rozvoje“ (ÈVUT FSv, K127,
výstup VZ05), kde jsou BT ucelenì zpøehlednìny v samostatné èásti.
Neformální popularizace BT v èasopisu
„Stavební informace“ (podnikatelù ve stavebnictví) a v Z+1 mìla v r. 2009 pokraèování, a je to možné hodnotit též velmi positivnì.
Nezanedbatelná je též snaha udržet
kontinuitu spolupráce s IRO (Institut für
Rohrleitungsbau Oldenburg) a FHO (Fachhochschule Oldenburg), kde máme
v rámci významné akce Oldenburger Rohrleitungsforum pøíležitost se neformálnì
setkávat a vymìòovat si zkušenosti se
zástupci vedení GSTT i zástupci jejich
korporativních èlenù, s pracovníky firemnositelù BT (viz. Informace z 24. Fóra v Oldenburgu v našem ZPRAVODAJI CzSTT
è. 1/2010).

b) Sekce provozovatelù
a diagnostiky
(Ing. Marek Helcelet)

sivní technologie ve stavebnictví“ ve spolupráci s Katedrou technologie staveb FSv
ÈVUT v Praze 11. 11. -18. 12. 2009, dále
analogicky výstavy CzSTT ve spolupráci
s Katedrou mìstského inženýrství FAST
VŠB-TU Ostrava 25. 2.-2.4.2010 a koneènì též výstavy CzSTT a ÈSSI v rámci Ouvertury ke stavebním veletrhùm na výstaviš-

V sekci provozovatelù a diagnostiky lze v minulém období za nejlepší, co se podaøilo,
považovat záležitost, týkající se „Smart Ballu“™, kdy fy SEBAK za pøispìní vedení CzSTT získala zastoupení majitele patentu pro
støední Evropu. V rámci výstavy WAT-ENVI
v kvìtnu 2010 v Brnì bude tato technologie
získávání dat o tìsnosti vodovodních øadù
pøedstavena široké odborné veøejnosti pøi
praktických ukázkách v terénu.
Na platformì Zpravodaje CzSTT probíhala výmìna zkušeností o využívání rùzných
druhù bezvýkopových technologií v praxi

na konkrétních stavbách, kdy byla hodnocena i vhodnost používání trubních materiálù pro jednotlivé metody BT.
Jako dlouhodobì trvající negativum lze
stále hodnotit dlouhotrvající omezený zájem provozních vodohospodáøských spoleèností, jakožto koneèných uživatelù BT o
èinnost èi èlenství v CzSTT, byś jsou tyto
technologie ve vodním hospodáøství využívány stále èastìji s ohledem na opravy a
rekonstrukce v urbanizovaných územích.

c) Sekce dodavatelù
(Ing. Jiøí März)

Èinnost této sekce v loòském roce, stejnì
jako v letech minulých, spoèívala hlavnì ve
shromažïování podkladù jednotlivých dodavatelù prací v oblasti provádìní výstavby
a rekonstrukce inženýrských sítí bezvýkopovými technologiemi. Je zcela zøejmé, že
na mnoho výzev byla reakce tìchto spoleèností minimální a stále se nedaøí dùkladnìji
rozpracovat tzv. katalogizaci nabízených
prací BT. Tento nezájem je zajímavý, hlavnì s ohledem na stále se zvyšující zájem
investorù o tyto informace, nicménì dále
na tomto úkolu budeme pracovat.
V letošním roce se uskuteèní opìt dvì konference, národní a mezinárodní, kterých se vìtšina dodavatelù se urèitì aktivnì zúèastní.

d) redakèní rada Zpravodaje
a webové stránky
(Ing. Miloš Karásek)
Osmièlenná redakèní rada zasedala v minulém funkèním období pravidelnì každý
mìsíc.
Hlavním pøedmìtem její èinnosti byla pøí-

9

NO DIG 16 / 2

Z ÈINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT
prava obsahu a formy našeho ètvrtletníkuZpravodaje NO DIG
Zásadní zmìnou ve vzhledu Zpravodaje byl
od 3. èísla 15. roèníku pøechod z èernobílého na celobarevné provedení, které bylo
spojeno se zmìnou grafického studia a tiskárny. Tyto zmìny se neprojevily zvýšením
nákladù na jedno vydání Zpravodaje.
Loòský rok byl v CzSTT ve znamení patnáctiletého výroèí vzniku spoleènosti i
Zpravodaje NODIG. V každém èísle byl publikován èlánek, týkající se tohoto jubilea.
Obsah zpravodaje je, tak jako v minulých
letech, èlenìn do šesti kapitol. Úvodník je
vyhrazen sponzoru jednotlivého èísla, pøípadnì slovu pøedsedy CzSTT. V kapitole
Z èinnosti ISTT dr. Franczyk pravidelnì
informuje o novinkách z Výkonného podvýboru ISTT a o akcích spojených z èinností
ISTT. Kapitola Z èinnosti CzSTT je vìnována záležitostem naší spoleènosti. Hlavními tématy jsou každoroènì valná hromada
spoleènosti a národní konference, dále
pak informace z akcí, kterých se zúèastnili
naši èlenové. Kapitola Na odborné téma
je naplòována zajímavostmi z oboru bezvýkopových technologií u nás i v zahranièí.
Kapitola Ze staveb by mohla být, podle
redakèní rady, v každém èísle bezproblémovì naplòována nìkolika èlánky. Opak
je však pravdou. Redakèní rada se obtížnì snaží pøimìt èleny spoleènosti, aby se
svými zkušenostmi ze staveb, kterých není
v naší republice málo, podìlili s ostatními.
Poslední kapitola Rùzné obsahuje vìtšinou
všeobecné informace o konání rùzných
akcí, vztahujících se k našemu oboru.
Druhým pøedmìtem èinnosti redakèní rady
je dohled nad obsahem a formou webových stránek CzSTT. Zde èeká redakèní
radu mnoho práce k tomu, aby „W-stránky“
byly živou kronikou každého dne CzSTT a
zdrojem posledních aktuálních informací,
které mohou èleny CzSTT zajímat.
V souhrnném vyhodnocení pak pøedseda
Ing. Stanislav Drábek potvrdil, že èinnost
spoleènosti za minulý rok naplnila schválený plán èinnosti na rok 2009. Úèastníky
valné hromady pak seznámil s úèastí CzSTT
na mezinárodní konferenci ISTT v Torontu. Z této konference pøichází na èeský trh
nová technologie „SmartBall“ ™ na zjišśování únikù z vodovodních øadù. Pøedvádìcí
premiéra probìhne v rámci WATENVI Brno
v kvìtnu letošního roku. Zajišśuje ji firma SEBAK, velmi aktivní èlen naší spoleènosti.
Nad rámec plánovaných úkolù podala CzSTT žádost o dotaci z EU na èinnost spoleènosti prostøednictvím MŽP. Pokud bude
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dotace pøidìlena, mìla by sloužit pro rozšíøení výuky bezvýkopových technologií na
ÈVUT v Praze.
Do programu valné hromady bylo zaøazeno
vyhodnocení studentské soutìže za akademický rok 2008/2009*) a byly pøedány
odmìny vítìzùm. Tato soutìž, která probíhá již od soutìžního kola 1999/2000, nikterak nezevšednìla a zùstává velmi prospìšnou aktivitou CzSTT.
Zpráva o hospodaøení CzSTT, pøednesená
pøedsedou spoleènosti, byla po kontrole
všech dokladù revizní komisí schválena a bylo
konstatováno, že CzSTT je vedena v souladu
se svými stanovami a obecnì platnými právními pøedpisy. Hospodaøení spoleènosti je vyrovnané a odpovídá minulým letùm. Uzávìrka
za minulý rok byla opatøena úèetní kontrolou
a bylo vypracováno pøiznání k dani. Daòová
povinnost spoleènosti je nulová. Zpráva o
hospodaøení byla proto schválena valnou hromadou jednomyslnì a bez pøipomínek.
Po pøestávce se valná hromada zabývala plánem èinnosti spolkeènosti a plánem finanèním na tento rok.
Plán èinnosti CzSTT
na období 2010/2011
(pøednesl Ing. Karel Franczyk, PhD.)
I.
-

Rozdìlení èinností
sekce vzdìlávací a expertní (zodp.
doc. Ing. Šrytr, CSc)
sekce provozovatelù a diagnostiky
(zodp. Ing. Helcelet)
sekce dodavatelù (zodp. Ing. Marz)
sekce projektantù (zodp. Ing. Mouèka)
redakèní rada zpravodaje a www stránky (zodp. Ing. Karásek)

II. V oblasti vzdìlávací
- pokraèování spolupráce s ÈKAIT, VUT
Brno, ÈVUT Praha a VŠB Ostrava,
novì také se Svazem podnikatelù ve
stavebnictví
- spolupráce a vzájemné pøedávání informací s ITA/AITES, EFUC, WSDTI
- pokraèování soutìže o nejlepší diplomovou práci v oblasti BT vèetnì úèasti
na ISTT NO DIG AWARD
- spolupráce s SOVAK, vèetnì expertní
èinnosti
- pokraèování normotvorné èinnosti ve
prospìch BT
III. V oblasti provozovatelù a diagnostiky
- výmìna zkušeností s provozováním
vodovodù a kanalizací budovaných pomocí BT, zejména na platformì Zpravodaje CzSTT
- presentace technologie „SmartBall“
na WAT ENVI v Brnì
- volba vhodných materiálù a její dopad
*)

-

na provozování vodovodù a kanalizací – diskuse, na pøíklad na platformì
Zpravodaje CzSTT
diagnostika z pohledu provozovatelù
sítí – výmìna zkušeností napø. na platformì Zpravodaje CzSTT

IV. V oblasti dodavatelù
- publikování nejzajímavìjších staveb BT
ve Zpravodaji CzSTT
- sledování vývoje a novinek v oblasti
technologií, materiálù a strojního vybavení
- vytvoøit kategorizaci prací a dodavatelù pro potenciální potøebu zadavatelù
V. V sekci projektantù
- publikování nejzajímavìjších projektù
a návrhù ve Zpravodaji CzSTT
- spolupracovat se sekcí vzdìlávací na
expertní èinnosti
- sledování vývoje posledních svìtových
novinek v oblasti technologií, postupù,
materiálù a strojního vybavení
VI. Redakèní rada
- vydat 4 èísla Zpravodaje v roce 2010
- udržovat a zlepšovat aktuální stav webových stránek
- prùbìžnì aktualizovat databázi èlenù
VII. Rùzné
- pokraèovat ve spolupráci s ISTT a její
ESC (Executive Subcommittee)
- udržovat a prùbìžnì aktualizovat archiv CzSTT
- uspoøádat úspìšnì konferenci NO
DIG 2010 v Liberci
- aktivnì se zúèastnit v maximálním poètu konference NO DIG 2010 vèetnì
aktivních pøíspìvkù a úèasti v soutìži
NO DIG AWARD
- zúèastnit se dalších pøípadných mezinárodních konferencí a dalších akcí
(na pø. NO DIG Polsko)
FINANÈNÍ PLÁN CzSTT na rok 2010
(pøednesl Ing. Stanislav Drábek)
1. PØÍJMY (Kè)
Èlenské pøíspìvky celkem ...... 873.000.Spoluúèast firem
na vydávání zpravodaje ............75.000.Konference CzSTT ............. 130.000.Jiné pøímy ................................4.490.Pøevod z minulých let ............ 987.510.Pøíjmy celkem ....................2.070.000.2. VYDÁNÍ (Kè)
Nájem sekretariátu .................120.000.-

Podrobnosti o studentské soutìži jsou ve ètvrtém èísle loòského roèníku Zpravodaje str. 8 až 10.

Z ÈINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT
Mzdové náklady .................. 348.200.Afilaèní poplatky .............................
120.000.Údržba, opravy, úklid ...............
15.000.Investice ................................
15.000.Telekomunikaèní poplatky
- internet .................................
40.000.Cestovné - pøedseda CzSTT,
sekretáø .................................
80.000.Vložné na konference ...............
.
3.000.Poštovné ............................... 12.000.Odmìny pro soutìž studentù .....16.000.Èasopis Zpravodaj CzSTT „NO-DIG“ .... 220.000.Pøeklady, tlumoèení ................ 26.000.Propagace, reklama, inzerce....120.000.Obèerstvení a reprezentace ........ 8.000.Režijní materiál, DKP ............... 25.000.Ostatní výdaje a výdaje související
s èinností ISTT .........................19.000.Konference CzSTT ................. 70.000.Konference NO-DIG 2010 ...... 200.000.Bankovní popla ......................... 8.000.Vydání souèet ....................1.465.000.Reservní fond ....................... 605.000.Vydání celkem .................. 2.070.000.Oba plány byly plénem bez pøipomínek
jednomyslnì schváleny. Dále byli úèastníci
valné hromady seznámeni s vývojem èlenské základny.
Informace o stavu èlenské základny
(pøednesl Ing. Jiøí Kubálek, CSc.)
Stav naší èlenské základny byl v prùbìhu
minulého roku celkem setrvalý. K datu valné hromady tvoøí naši èlenskou základnu
53 korporativních èlenù, 19 øádných individuálních èlenù a 13 èlenù pøidružených.
Ukonèení èlenství a pøijetí nových èlenù.
Ve smyslu stanov CzSTT kap. IV. bod 5
ukonèili za období od poslední valné hromady èlenství následující kolektivní èlenové:
- PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15
Praha 9 - Satalice (na vlastní žádost)

- VODKA a.s., Horní Dubina 276/10, 412
01 LITOMÌØICE (spoleènost v likvidaci)

ve stavebnictví Ing. Václav Matyáš a primátor mìsta Liberce Ing. Jiøí Kittner.

Z individuálních èlenù pak:
- Ing. Marie Rutrlová, AG Pegas s.r.o.,
Žebìtínská 1a, 623 00 Brno (neplacení
èlenských pøíspìvkù)
Z pøidružených èlenù:
- Ing. Tomáš Kuèera, ÚVHO FAST VUT v
Brnì, Žižkova 17, 662 37 Brno
- Ing. Stanislav Malaník, ÚVHO FAST
VUT v Brnì, Žižkova 17, 662 37 Brno
Pøedsednictvo CzSTT informuje valnou
hromadu o pøijetí nových èlenù.
Je to kolektivní èlen
- LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
individuální èlen
- Ing. Martin Roubal, Rock Solid Group
PTY Ltd., Parléøova 13, 169 00 Praha 6

Na závìr valné hromady pøeèetl pøedseda návrhové komise Ing. Vojtìch Karásek
usnesení:

Do data konání valné hromady dluží èlenské pøíspìvky 7 kolektivních èlenù a 3 øádní èlenové individuální.
Pøedsednictvo navrhuje valné hromadì,
aby èlenství tìchto èlenù bylo ukonèeno
poèátkem øíjna 2010, nebudou-li do této
doby èlenské pøíspìvky zaplaceny.

V pøedposledním bodu programu – diskusi – byla velmi kladnì hodnocena spolupráce CzSTT s vysokými školami v Praze,
Brnì, Ostravì a Bratislavì,
na kterých naši èlenové formou putovní výstavy seznamují studenty s vývojem bezvýkopových technologií na
našem stavebním trhu. Pozitivnì byla hodnocena pøíprava 16. národní konference
o bezvýkopových technologiích, která se bude konat
15. a 16. záøí 2010 v Liberci.
Záštitu nad konferencí pøijal
Vítìzové soutìže o nejlepší studenskou práci. Zleva: Bc. Babeprezident Svazu podnikatelù
ta Mouèková, Ing. Zuzana Hálová, Bc. Lukáš Marišler

USNESENÍ VALNÉ HROMADY CzSTT
ZE DNE 13. DUBNA 2010
1. Valná hromada vzala na vìdomí
a) „Zprávu o èinnosti CzSTT v roce
2009“ pøednesenou pøedsedou spoleènosti Ing. Stanislavem Drábkem a
vedoucími jednotlivých sekcí.
b) Seznam èlenù ukonèujících èlenství
a nových èlenù CzSTT pøed nesený
sekretáøem spoleènosti Ing. Jiøím Kubálkem, CSc.
2. Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu „Revizní komise“ o hospodaøení spoleènosti v roce 2009 pøednesenou èlenem komise Ing. Štìpánem Mouèkou
b) Návrh rozpoètu spoleènosti na rok
2010 pøednesený pøedsedou Ing.
Stanislavem Drábkem
c) Plán èinnosti spoleènosti na rok
2010 pøednesený místopøedsedou
Ing. Karlem Franczykem, PhD.
3. Valná hromada ukládá pøedsednictvu spoleènosti dále sledovat využití nevratné dotace EU pro FŽP
Valné hromady se zúèastnilo:
- 16 korporativních èlenù
- 8 øádných individuálních èlenù
- 4 pøidružení èlenové
V Praze dne 13. dubna 2010
Ing. Vojtìch Karásek v. r., zapisovatel
Ing. Jiøí Kubálek, CSc. v. r., ovìøovatel
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ZAMYŠLENÍ ZA 20 LETY ÈINNOSTI FIRMY WOMBAT, s.r.o.
Ing. Jiøí Mikolášek
Wombat, s.r.o.

Spoleènost WOMBAT, s.r.o. si dala jméno
podle australského zvíøete – vaènatce, který dosahuje délky až 120 cm a hmotnosti
až 40 kg. Wombat dokonale hrabe a jeho
perfektnì udržované štoly dosahují délky
až nìkolika desítek metrù. A právì dokonale udržované podzemní štoly a trubní vedení jsou vlastnì tepny mìstské infrastruktury, které by mìly dokonale a bezproblémovì sloužit obyvatelùm mìst. Obdobnì jako
wombat tráví pracovníci této firmy vìtšinu
èasu pod zemí a udržují dùmyslné štoly –
v našem pøípadì kanalizaèní sbìraèe a vodovodní pøivadìèe.
Nápad založit firmu, zabývající se rekognoskací a opravami vznikl již poèátkem
roku 1990. Hlavními protagonisté této
myšlenky se stali stávající jednatelé spoleènosti – pánové inženýøi Ladislav Dokládal a Petr Holeš. Kmenovou základnu

Jedna z prvních akcí firmy na Loretánském
námìstí v Praze

NO DIG 16 / 2
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Nejvìtší ocenìní dostala spoleènost Wombat u pøíležitosti svìtového kongresu
o bezvýkopových technologií NO DIG 2002 v Kodani

zamìstnancù vytvoøili vybraní zkušení
pracovníci bývalého závodu INGSTAV 16,
zabývající se speciálními tuneláøskými
pracemi - výstavbou velkých prùlezných
štol. Pracovníci firmy si vypùjèili z pùvodního zamìstnání nìkolik lopat a krumpáèù
a spoleènì s hlavní myšlenkou zlepšení
technického stavu podzemních trubních
vedení moderními technologiemi to bylo
základní portfolio, se kterým firma vstupovala do podnikání. Firma si zpoèátku na
svùj rozvoj vydìlávala ražbou domovních
pøípojek, ruèním èištìním štol a prùlezných kanalizaèních sbìraèù. Pøi zjištìní
skuteèného technického stavu stávajících podzemních trubních vedení dozrála
myšlenka na lepší diagnostiku a nápravu
èasto havarijního stavu tìchto podzemních tepen. Nový pohled na danou problematiku byl jasný – vyplnìní mezery na
tehdejším èeskoslovenském trhu v oblasti oprav bezvýkopovými technologiemi.
Tento pomìrnì mladý stavební obor se již
plnohodnotnì využíval v západní Evropì,
a tak právì tam smìøovaly první cesty našich jednatelù. Za radami se vypravovali
do Belgie a Holandska, kde našli skuteèné profesní i osobní pøátele. Výsledek
z cest na sebe nedal dlouho èekat. Již

v roce 1991 byla zakoupena první barevná samohybná kamera RAUSCH a zjara
následujícího roku byla na tuzemský trh
uvedena bezvýkopová rukávová technologie KAWO, která obdržela patent z Úøadu
prùmyslového vlastnictví a následnì i certifikát z Institutu pro testování a certifikaci
Zlín, a.s.
Spoleèníci firmy vkládali své první vydìlané peníze do dalších technologických
zaøízení. V roce 1994 získali zastoupení
pro Èeskou republiku na dodávku kombinovaných èistících vozù AQUATECH a souèasnì si poøídili první vlastní èistící vùz této
znaèky. Tím byla poskládána první sada
technologie pro kompletní realizaci sanaci
podzemního trubního vedení - bezvýkopovou rukávovou technologii KAWO.
Realizace první sanace kanalizaèního sbìraèe rukávovou technologií KAWO probìhla v dubnu r. 1992 pro Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s. v lokalitì Kociánka
v Brnì. Zde byla osazena první vystýlka
o profilu DN 300. Po zdaøilé realizaci prvních akcí se pracovníci spoleènosti Wombat vydali mimo Brno a realizovali další díla
ve Vsetínì, Ostravì, Zdicích a dalších místech Èeské republiky. Již v roce 1993 byly
sanovány kanalizaèní sbìraèe vìtších vej-
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èitých profilù a v následujících letech byly
realizovány zajímavá stavební díla. Velkou
odezvu mìla sanace kanalizaèního sbìraèe v ul. Hroznové v Èeských Budìjovicích,
dále rekonstrukce mìstského historického
jádra v Olomouci, sanace hlavního sbìraèe na nejrušnìjší pardubické tøídì Míru
a další.
O práci spoleènosti WOMBAT byl zájem
i mimo Èeskou republiku. V roce 1994
byla založena spoleènost Wombat Slovakia, s.r.o. a v následujících letech byly
na území Slovenské republiky realizovány zajímavé akce ve Slovnaftu Bratislava,
Benzinolu Žilina, PCHZ Žilina, Slovnaftu
Horný Hrièov a dalších místech Slovenské
republiky. V letech 1994 – 1996 se technologie KAWO pøedvedla v celé øadì akcí
pro investory v Nìmecku a Rakousku. Velmi zajímavým dílem byla rovnìž sanace
technologické kanalizace pro maïarský
elektrárenský koncern MOL v mìstì Száhzalombatta nedaleko Budapešti. Dílo bylo
realizováno v pøedem daném krátkém termínu technologické odstávky bez možnosti prohlídky televizní kamerou pøed vlastní
realizací díla.
Velmi dùležitou kapitolou pùsobení spoleènosti WOMBAT na zahranièních trzích

Technologie KAWO patøí do ekologicky èisté alpské pøírody

bylo zøízení poboèky pro polský trh v Krakovì Wombat Polska, Sp. z o.o. Vzápìtí
byly realizovány stavby v Krakovì, Tarnovì, Skawinì, Bielsko-Biale, Czenstochowé, dále pro americký koncern International Paper v Kwidzynì a v dalších
mìstech Polska.

V 90. letech se uplatnila technologie KAWO v rakouském horském støedisku Bad Achensee

Ani v zahranièí neunikly stavby spoleènosti
WOMBAT pozornosti odborné veøejnosti.
Za dílo Sanace kanalizace Centrum v Bialsko – Biala byla firma ocenìna u pøíležitosti svìtové výstavy o bezvýkopových technologiích NO DIG 2002 v dánské Kodani
titulem STAVBA ROKU. Na Slovensku spoleènost WOMBAT obdržela ocenìní ZLATÁ
AQUA pøi pøíležitosti mezinárodní výstavy
AQUA Trenèín.
Pozdìji se pozornost firmy zamìøila na
doplnìní dalších sanaèních technologií
podzemních trubních vedení. Pro sanaci
domovních kanalizaèních pøípojek a menších profilù se zaèala používat technologie
Flexoren Relining, zatažení dvouvrstvého
flexibilního potrubí do stávajících nevyhovujících kanalizaèních øadù, dále technologie OMEGA Liner, osazení plastového potrubí s pøeddeformovanou pamìtí,
technologie KAWO LOCAL pro sanaci lokálních poruch potrubí a další dílèí vylepšení daných technologií – práce robotù,
úpravy napojení pøípojek tzv. kloboukem
apod.
Pro sanaci vodovodù se kromì vystýlky
KAWEX zaèal uplatòovat M – systém, britská, poèítaèem øízená technologie epoxidového nástøiku.
Celá firma vèetnì vedení spoleènosti byla
soustøedìna do vlastního areálu v Brnì –
Slatinì, kde vzniklo nové moderní centrum
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Ze stavby Oprava rozvodu pitné vody v Barum
Continental v Otrokovicích

pro pøípravu pryskyøic a sycení vystýlek,
dále vlastní technologické zázemí pro výrobu a údržbu strojù a technologických
komponentù, skladová èást a odstavné
plochy pro parkování a údržbu techniky.
V roce 2005 spoleènost WOMBAT získala
certifikát systému øízení jakosti ISO 9001
a ochrany životního prostøedí ISO 14001.
Bìhem své dvacetileté èinnosti se firma
aktivnì zapojuje do oblasti rozvoje popularizace bezvýkopových technologií, je
aktivním èlenem Èeské spoleènosti pro
bezvýkopové technologie CzSTT, spolupracuje s brnìnskou vysokou školou
VUT fakulty stavební, Ústav vodního hospodáøství obcí, zúèastòuje se konferencí
a výstav doma i zahranièí, na pøedvedení

Pøi realizace sanace prùlezného kanalizaèního sbìraèe ul. Komenského v Pøerovì
bezvýkopovou technologií KAWO - pohled na zaøízení staveništì

... a po úspìšné sanaci prùlezného profilu na ul. Komenského v Pøerovì bezvýkopovou
technologií KAWO

Ze stavby Oprava vodovodního potrubí na
pøemostìní pøes øeku Labe ve Vehlovicích

NO DIG 16 / 2
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nových technologií zve investory a blízké
èi potencionální spolupracovníky z Èeské
republiky i zahranièí.
Po dobu èinnosti spoleènosti se však nevyskytovala pouze samá pozitiva. První
vìtší facku obdržela firma od slovenských
spoleèníkù poboèky Wombat Slovakia,
kdy první vìtší získaný majetek si slovenští
„partneøi“ pøevedli na vlastní firmu a posléze i vyluxovali firemní úèet ve prospìch úètu
vlastního. Ani mediální zájem nebyl firmì
WOMBAT pouze vstøícný. Tìsnì pøed pøípravou velké veøejné soutìže rekonstrukce kanalizaèního systému v Mariánských

Lázních byla spoleènost neoprávnìnì naøèena z kontaminace místního léèebného
Lesního pramene. Nedlouho pøedtím firma
WOMBAT totiž úspìšnì provádìla sanaci
jedné z èástí kanalizaèního systému tohoto lázeòského mìsta. Pøestože vedení
spoleènosti WOMBAT jednoznaènì dokazovalo, že rekonstrukce kanalizace nemá
a nemùže mít s kontaminací žádné souvislosti a nakonec rozhodnutím Krajského
soudu byla osvobozena, bylo dosaženo
požadovaného cíle – vyfaulování spoleènosti WOMBAT z této lukrativní zakázky.
A pøestože se pøedevším v západoèeských
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Vodovodní potrubí DN 500 pøed sanací

Po zdárné realizaci prùlezného kanalizaèního sbìraèe bezvýkopovou technologií KAWO

Vodovodní potrubí DN 500 po sanaci
nástøikem SS - systém

Bezvýkopové technologie patøí nejen do mìst, ale i do horské pøírody

médiích firma WOMBAT natírala pøedevším
v èerných barvách, nedoèkala se po osvobozujícím výroku soudu ani oèekávané
omluvy. Za neúspìch se dá oznaèit i pøerušení èinnosti polské poboèky WOMBAT
Polska a také skuteènost, že pøestože firma vlastní již nìkolik let certifikát na sanaci
plynovodních potrubí, nepodaøilo se získat
žádnou vìtší zakázku na sanaci plynovodního potrubí a pøedvést se i v tomto velice
specifickém odvìtví státní infrastruktury.
Další „ránu pod pás“ uštìdøila naší spoleènosti nìmecká firma PFFEIFFER GmbH
Dresden. Když jsme této vykutálené firmì

pøed více než tøemi lety takzvanì vytrhli „trn
z paty“ sanací dlouhého úseku vodovodního pøivadìèe DN 1000 v polské Bydhošti,
prostì se rozhodli nezaplatit, pøestože je
vodovodní pøivadìè dlouhodobì v provozu
k plné spokojenosti provozovatele. Spor
v souèasné dobì øeší tamní okresní soud.
Ani v posledních letech firma WOMBAT neusnula na vavøínech. Dále zdokonaluje svoje technologické vybavení. V minulém roce
byla uvedena nová technologie semistrukturálního nástøiku SS systém, který je aplikovatelný nejen na vodovodní, ale i kanalizaèní a plynové potrubí. Nástøikem vznikne

vlastnì nová roura v rouøe, která splòuje
základní požadované hodnoty trubního
materiálu (E-modul a pevnost v ohybu).
Technologie nástøiku byla vzápìtí pøedvedena a uplatnìna na sanacích vodovodních potrubí v Èeské republice i v Polsku.
V tomto roce byla dokonèena technologie
na osazení vodovodních vystýlek parou
a u pøíležitosti sanace vodovodního potrubí
DN 600 byl osazen rekordní celistvý úsek
tohoto profilu v délce 305 bm.
A tìmito dílèími kroky se firma WOMBAT
posouvá dál a dál dopøedu. Je jen škoda,
že bezvýkopové technologie u nás stále
nemají takovou vážnost, jakou bychom si
pøedstavovali. Ale i tyto problémy nutí vedení spoleènosti WOMBAT hledat uplatnìní mimo Èeskou republiku, hlavnì v Rusku
a dalších zemích na východ od Èeské republiky, kde je velká vhodnost využití tìchto moderních technologií. Urèitì se udìlal
velký krok dopøedu, ale další kroky brzy
èekají. A pro spoleènost WOMBAT je to
další velká výzva.
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MIKROTUNELOVÁNÍ A JAK JSME SE K NÌMU DOSTALI
James Thomson, anglický odborník na bezvýkopové technologie a zakladatel firmy Jason Consultants,
kde pracuje mimochodem i pøedseda mezinárodní federace ISTT, nám nabízí svùj pohled na mikrotunelování a jeho historický vývoj. Je to pohled velmi svižnì a ètivì napsaný, a pøitom odbornì na úrovni, a je
to pohled, øekl bych v dobrém slova smyslu „britský“. Zdùrazòuje zejména tu vývojovou linii, která probíhala v Británii, ale zmiòuje i paralelní vývoj v Japonsku a Nìmecku. Právì tyto tøi zemì jsou ostatnì v oboru mikrotunelování na špici i dnes. Proto si myslím, že i pøes drobné termínové neshody a pøes zmiòovanou akcentaci britské odborné historie, mùže být pøeètení následujících øádkù vysoce pøínosné i pro nás.
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Abychom vìdìli, jak jsme se dostali tam,
kde jsme dnes, stojí za to ohlédnout se
zpìt na nìkolik historických mezníkù ve
vývoji výstavby tunelù.
Výstavba tunelù: struèný pohled
do historie
Možnost výstavby podzemního kanálu
spíše pomocí ražení tunelu než výkopem
pøíkopu z povrchu se datuje tisíce let nazpìt. Existují záznamy podzemních tunelù
(kvanátù), vodohospodáøského systému
zavlažování na Støedním Východì, vybudovaných zhruba pøed 2700 lety; doposud
se používají v Íránu.
V roce 2500 pøed naším letopoètem se
razil 1000 m dlouhý tunel pod Eufratem,
který v Babylonu spojoval královský palác
s chrámem Baal. Vývojáøi základních technologií byli Øímané a Øekové. Po nìkolik
staletí tyto technologie pøedstavovaly špièku oboru pøi minimálním technologického
pokroku v této oblasti.
Prùmyslová revoluce
Ražba tunelù vstoupila do období zásadního vývoje v 19. století v odpovìï na
požadavky prùmyslového rozvoje. Pohyb
obyvatelstva a pøesun k prùmyslu vedl k výstavbì silnièních, železnièních a vodních
tunelù, jakož i k potøebì vybudovat páteøní
kanalizaèní systémy ve mìstech. To zase
vytvoøilo poptávku po umístìní tunelù, jež
vyžadovala nový pøístup.
Nejznámìjším pøíkladem je tunel pod
Temží navržený Markem Brunelem a postavený jeho synem Isambardem Kingdom
Brunelem. Podobnì jako u vìtšiny staveb
tunelù, stavba narazila na problémy, protože byla umístìna nedaleko pod dnem
øeky ve velmi mìkkých zvodnìlých zeminách. Práce zapoèala v r. 1825, avšak
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pro veøejnost nebyla otevøena do r. 1843.
Na tomto tunelu jsou významné dvì vìci:
M. Brunel zavedl koncepci razicího štítu
a tunel se používá ještì dnes jako souèást
londýnského metra.
Štít byl zásadním pokrokem. První patent
Marka Brunela na štít byl z r. 1818. Má
mnoho podobností s dnešními otevøenými
štíty vèetnì jednotlivých bunìk èi oddìlení
a použití hydraulických beranidel. Alternativní verze pøedpokládala použití hydrauliky
k tlaèení jednotlivých bunìk dopøedu.
Marc Brunel pùvodnì plánoval použití velkého kruhového štítu, ale kvùli výrobním
problémùm vyvinul pro ražení velkého tunelu pod øekou Temží v r. 1823 pravoúhlý
štít. Štít sestával ze dvanácti rámù z nichž
každý obsahoval tøi komory, jež pojaly 36
mužù kopajících na èelbì.
Tyto tunely z poèátku 19. století byly pøi stavbì
vyzdìny cihlami, což byla namáhavá, pomalá
a nebezpeèná práce. V r. 1864 získali patent
na kruhový štít britští inženýøi P. W. Barlow
a J. H. Greathead. J. H. Greathead ho využil
v r. 1869 k ražení tunelu pro pìší pod Temží
bez vìtších problémù. Štít Barlow-Greathead mìl tøi hlavní výhody – jednoduchost, bezpeènost a rychlost. Zavedl tøi hlavní vynálezy,
jež se používají dodnes:

• segmenty z litiny na ostìní tunelu
• stlaèený vzduch pro udržení vody na
uzdì

• injektážní pánev pro injektování cementové malty do prázdných prostor za segmenty.

Na konci 19. století vedla potøeba urychlení výkopu na èelbì ke konstrukci rùzných
druhù štítù s mechanickými øeznými zaøízeními. V r. 1896 uèinil J. Price hlavní prùlom
se svým patentem štítu s øeznou hlavou pro
výkop zeminy. Kombinace štítu BarlowGreathead s otáèivým šramovaèem sestávala ze ètyø paprskových ramen, na nichž
byly pøipevnìny øezné nástroje. Rovnìž
zaèlenil do ramen vanovité lžíce, jež zdvihly

odštìpky a hodily je na násypný žlab vedoucí do odklízecích vozíkù. Poprvé byl použit
na londýnském hliništi v r. 1897.
Tyto typy štítù s øeznými hlavami, ostìní tunelu z litiny a stlaèený vzduch na vyrovnání
hladiny vody a pøítoku zeminy zùstaly standardním pøístupem k mìkké zeminì do r.
1960. Existovalo mnoho zlepšení a postupných zmìn, avšak základy zùstaly stejné.
Postupující technologie
Ve druhé polovinì 20. století nastal rozvoj
strojù pro výstavbu tunelù a prostøedkù podpory a výstavby ostìní tunelù. V r. 1955 byl
vyvinut moderní druh bubnového rypadla –
stroj na vrtání tunelù (TBM) – používající periferní hydraulické motory pro práci v 2,69 m
tunelu vyloženém segmenty s prùmìrným
postupem 110 m za týden. Stroje tohoto
druhu byly použity k výstavbì tunelù London
Transport Victoria Line.
Omezením, které existuje dodnes, je minimální prùmìr, kterým je možno ekonomicky razit tradièní tunel, což je asi 2.000 mm.
To vytváøí potøeba ruèního vztyèení pažení
za postupujícím štítem.
Tlakové štíty
Dùležitým pokrokem byly štíty s vyrovnávacím tlakem, jež byly schopny práce v zeminách s poskytováním aktivní podpory
zeminì hluboko pod hladinou spodní vody.
Poté již nebylo zapotøebí používat stlaèeného vzduchu se všemi jeho nebezpeèími
a nevýhodami k vyrovnání tlaku vnìjší zeminy a hydrostatického tlaku.
Kalové stroje
Koncepce štítu s vyrovnáváním tlaku kalù
byla pøedložena v patentech ve Velké Británii a Nìmecku na konci 19. století. V polovinì 20. století byly patentovány rùzné
konstrukce vèetnì nìmecké používající
bentonitové øídké suspenze. První stroj
s øezným kolem a hydraulickým odklízením
byl použit v Japonsku v r. 1967. Ve Velké
Británii, Japonsku a Nìmecku existovaly tøi
témìø simultánní vývojové linie.
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álního) štítu používaného nìkdy pøi práci s protlaèováním trubek v soudržných
tvárných pùdách. Øízení zeminy pøi jejím
vstupu do komory vytváøí vyrovnávací tlak.
Øízené odstranìní zeminy pøi postupu štítu
udržuje vyrovnávací tlak. Zkombinováním
výhod slepého a kalového štítu byl vyvinut
štít vyrovnávající tlak. První komerèní EPB
byl postaven fou IHI v r. 1966 v Japonsku
podle návrhu Sato Kogyo.

Jedno z prvních protlaèování trub s použitím
truub AMco

Ve Velké Británii obdržel John Bartlett patent v r. 1964. Prototyp byl postaven a použit na zakázkách v Londýnì a v Mexiku,
avšak vynoøila se øada problémù, které nebyly nikdy uspokojivì vyøešeny.
Japonská spoleènost Mitsubishi rozvinula
tuto koncepci do životaschopného systému
v šedesátých letech minulého století. Øada
strojù byla postavena po úspìchu prvního
prototypu. Japonská mìsta jsou vìtšinou
rozložena na pobøežních rovinách a pùda
sestává hlavnì z øíèních naplavenin, èasto s vysokou hladinou spodní vody. Døíve
vìtšina mìst spoléhala na noèní odebírání
zeminy, neboś kanalizaèní infrastruktura
nebyla instalována. Vláda vydala naøízení,
že všechna mìsta a mìsteèka musí mít
kanalizaci a èistièky odpadních vod, spolu s pøidìlením významných financí. Tato
kombinace potøeby i podmínek vytvoøila
poptávku pro stavební prùmysl na instalaci
kanalizace v obtížných pùdních podmínkách øíèních naplavenin.
Tøetí linií vývoje byl Hydroshield od Waysse
a Freitaga v Nìmecku, který zavedl zadní
oddìlení obsahující tlakový vzduch, jenž
pùsobil na kaly. Prototyp byl postaven v r.
1972 a použit k ražení tunelu pod pøístavem v Hamburku. Moderní verze této koncepce mají široké použití.
Vývoj v oblasti vyrovnávání tlaku
V odpovìï na poptávku zahájilo nìkolik výrobcù výrobu strojù s vyrovnáváním tlaku.
Zpoèátku bylo prvoøadé instalování ostìní o vìtším prùmìru ve vìtších mìstech,
avšak èasem se poptávka zamìøila na
støední a menší prùmìry.
Stroje vyrovnávající tlak zeminy (EPB) jsou
založeny na koncepci slepého (manu-

Poèátky protlaèování trub
Soubìžnì, avšak zcela nezávisle, se odehrával další vývoj. Byla to koncepce protlaèování sekcí trub, tvoøících ostìní tunelu, ze
startovní jámy za razicím štítem. V žádném
pøípadì to nebyla nová koncepce. Záznamy
prvního protlaèování jednoduché roury pocházejí z Vídnì a z USA z konce 19. století.
Primárním použitím byla instalace pomìrnì
krátkých délek chránièek pod železnièními
tratìmi a silnicemi. Muži pracovali na èelbì
a kopali zeminu. Zdá se, že mnoho trub bylo
opatøeno èelní ocelovou øeznou hranou.
V té dobì se nepoužíval samostatný øiditelný štít. Øízení se v dobré zeminì provádìlo
kopáním pøed rourou v požadovaném smìru. Zaøízení používaná pro protlaèování
byly s nejvìtší pravdìpodobností jakékoli
nástroje, jež byly k dispozici z jiných aplikací. Je možno nalézt odkazy na šroubové zdviháky, rohatkové hevery, válce se
vzduchovým pístem i hydraulické hevery.
Za použití tìchto heverù byly zatlaèovány
ocelové a litinové roury, které sloužily jako
potrubí nebo chránièky. Od 20. let 20.
století se zaèaly používat betonové roury
a záznamy potvrzují instalaci betonové roury o prùmìru až 2.400 mm. Byly nalezeny
záznamy izolovaného použití metod protlaèování trub v øadì evropských zemí ve 30.
a 40. letech 20. století.
Obnovený zájem o protlaèování trub byl
pøirozeným dùsledkem potøeb trhu. Druhá
svìtová válka zpùsobila mnoho škod na
evropské infrastruktuøe a na obnovení bylo
provedeno minimum prací. Na pokrytí poptávky rostoucích mìsteèek a mìst a rostoucí životní úrovnì bylo zapotøebí nové
infrastruktury. Pokud jde o potrubí, velká
èást infrastruktury se musela instalovat pod
rušnými silnicemi a železnicemi a v hloubkách, kde otevøený výkop nebyl praktický.
Tradièní metody již nebyly vhodné.
V 50. letech 20. století jednotlivci a firmy ve Velké Británii, Francii, Nìmecku
i Skandinávii navázaly na princip protlaèování trub a vyvinuly své vlastní zaøízení
a pracovní postupy. V Nìmecku Ed Zublin
poprvé protlaèoval betonovou rouru v r.
1957 a propagoval tuto technologii jakožto
výrobce i zhotovitel. Rovnìž nìkteøí další
nìmeètí zhotovitelé vstoupili na toto pole.
Odhaduje se, že do r. 1970 bylo v Nìmecku protlaèeno 200 km trub. Ve Velké Britá-

nii jsem znovu zavedl použití metod protlaèování trub v r. 1958, když jsem protlaèil
chránièku pod hlavní železnièní tratí blízko
Peterborough a následnì mnoho jiných
chránièek a pružnì spojil betonové roury
pro kanalizaci.
V USA pokraèovalo použití podobných metod s pomìrnì malým pokrokem hluboko
do 60. let 20. století. Literatura výrobcù
v r. 1964 stále nabízela pevné štíty, nìkteré s ochrannými kryty a plošinami.
V 60. a 70. letech 20. století byly technologie propracovány a tvoøí základ souèasných metod protlaèování trub. Nejdùležitìjší pokrok zahrnoval betonové roury
s pryžovými spojkami zvlášś zkonstruovanými pro protlaèování, štíty s nezávislými
beranidly pro opravu navádìní a pomocné
tlaèné stanice.
Protlaèování trub nabídlo øešení, jež
umožnilo provádìt krátké pøechody do
150 m zpùsobem, který byl v zásadì jak

Uspoøádání Brunelova pravoúhlého štítu
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Ilustrace protlaèování trub z r. 1980

bezpeèný, tak ekonomický. Jedna výhoda
byla schopnost stavìt tunely o menších
než tradièních prùmìrech. Terénní pracovníci mohli být rychleji vyškoleni v protlaèování trub než v dovednostech potøebných
pro ražení èelby s výdøevou.
Byly navrženy nové metody a zaøízení zlepšeno tak, aby si poradilo s mìnícími se
pùdními podmínkami a splnilo mìnící se
požadavky trhu v rùzných zemích. Bylo
možno provádìt delší a vìtší vrty. Do konce 70. let 20. století již nebylo protlaèování
trub omezeno na pøechody. V Japonsku
a v Evropì bylo používáno též k výstavbì kanalizace, tradiènì provádìné konvenèními
výkopovými metodami nebo tunely s ostìním ze segmentù. Bylo zavedeno mechanické razicí zaøízení, vnìjší mazání a dopravníkové systémy. Výraznì byla zlepšena
hydraulická tlaèná zaøízení, síśové zdroje
a øídicí systémy. Zhotovitelé mìli brzy pøístup k pružnìjším štítùm. Pro dlouhé ražby
a obtížnìjší pùdní podmínky potøebovali
zhotovitelé kompaktní a úèinné tlaèné stolice a pomocné tlaèné stanice. Tento vývoj
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zpùsobil, že se protlaèování stalo opravdu
úspornou metodou ražení tunelù.
Instalace kanalizaèního potrubí vyžadovala, aby se protlaèování trub provádìlo ve
vìtších hloubkách, v ménì soudržných
pùdních podmínkách a vìtších délkách.
To podnítilo poptávku po øiditelných mechanizovaných výkopových pracech a likvidaci zeminy. V Japonsku byl velký trh

pro kanalizaci menší než 2.000 mm, již je
tøeba vybudovat bez pøerušení. Omezení
segmentových tunelù podnítilo v Japonsku
rozmach dálkovì ovládaných miniaturizovaných štítù s vyrovnáváním tlaku.
Mikrotunelování
Spojení dálkovì ovládaných štítù a principu
protlaèování trub zpùsobilo zásadní zmìnu

Priceùv patent na mechanický štít z r. 1901, postavený Markhamsem v r. 1901.
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ve výstavbì tunelù a kanalizace o malém
a støedním prùmìru. Protlaèování trub
se omezilo na velikosti umožòující vstup
èlovìka a soudržné èi pøedem upravené
nestabilní pùdy. Japonští výrobci kombinovali tyto dvì metody a používali princip
protlaèování betonových kanalizaèních
trub o prùmìrech vìtších než 1.500 mm
s dálkovì ovládanými štíty, jež mohly vyvažovat pøítok spodní vody a zeminy. Vzhledem k tomu, že se poptávka pøesouvala
k instalaci potrubí o menších prùmìrech,
Japonci vyvinuli miniaturizované verze vìtších strojù.
Ty vešly ve známost jako mikrotunelovací
stroje. Obsluha u øídicího panelu mohla dálkovì instalovat trubky o nejmenším
prùmìru až 300 mm a pracovníkù bylo zapotøebí pouze v tlaèné jámì, aby pøidávali
sekce trub.
Greatheadùv štít ve 20. století

Pilotní vrtání
První mikrotunelovací stroje nebyly stroje typu založeného na vyrovnávání tlaku,
ale stroje typu zvaného pilotní vrt. Byly
zavedeny firmou Komatsu a poprvé použity v r. 1974. Existovalo a dosud existuje mnoho dalších pilotních strojù, jako
napø. Earth Arrow, jež se vyrábìjí v Japonsku. Po vìtší èást z uplynulých 30
let nenalezly trh mimo Jihovýchodní Asii.
Nìkteré stroje byly importovány do Severní Ameriky a Evropy, avšak nebyly pøijaty. V té dobì dominovaly evropskému
a severoamerickému trhu malých prùmìrù vrtné stroje pøedstavované nìmeckými
stroji Soltau.
V dnešní dobì již žádný velký výrobce vrtné
stroje nevyrábí. Trh malých prùmìrù je nyní
ovládán pilotními vrtnými stroji. Prokázaly,
že jsou daleko úspornìjší. Hlavní výrobci
v USA a v Nìmecku vyrábìjí stovky strojù
tohoto typu. Opoždìné uznání pilotního vrtání je zajímavým vývojem na trhu.

Odhaduje se, že v 80. letech bylo v Japonsku pøes 3.000 tìchto strojù. Když však
byly velké kanalizaèní projekty dokonèeny,
poptávka po nových zaøízeních se zpomalila.
Na poèátku 80. let minulého století financovalo západonìmecké Ministerstvo výzkumu a vývoje výzkumný projekt na zlepšení
technologie výstavby kanalizace. Následnì byl importován do Nìmecka japonský
stroj Iseki 600 mm pro použití v hamburském rozvojovém programu mezi lety 1981
a 1984, kdy bylo instalováno 2.750 m kanalizaèního potrubí o malém prùmìru. Hamburský projekt pøesvìdèil øadu nìmeckých
výrobcù a zhotovitelù, aby zaèali vyrábìt
své vlastní stroje a také vyvinout menší pro
instalaci domovních pøípojek. Nìmecké
firmy doposud zùstávají nejvìtšími uživateli
a nejdùležitìjšími výrobci mikrotunelovacího zaøízení mimo Japonsko.

takže dnešní stroje mají vìtší schopnost
delších i zakøivených ražeb ve všech druzích pùd od tvrdé skály po ty nejménì
stabilní zeminy s vysokou hladinou spodní
vody.
Co není zcela docenìno, je zpùsob, jakým
se spolu s technologickým pokrokem zmìnily kvalifikace potøebné k instalaci tunelu.
Ještì pøed 50 lety bylo budování tunelù pro
dìlníky nebezpeèným a fyzicky nároèným
povoláním. Dnes je to inteligence a znalosti, ne svaly, co je zapotøebí k obsluze
moderního zaøízení, a dokonce i u velikostí
umožòujících vstup èlovìka není v tunelu
zapotøebí pracovníkù, s výjimkou údržbáøských prací. To znamená velké zlepšení
bezpeènosti práce pro dìlníky v tunelech.
Pøed padesáti lety byl pøi tradièním ražení
tunelù pravidlem jeden smrtelný úraz na
jednu míli tunelu.

Mikrotunelování – mìnící se definice
Pùvodnì bylo mikrotunelování definováno
technologiemi ražby tunelù a èinnostmi používanými pøi výstavbì podzemních potrubí o prùmìru 900 mm nebo menším. Nyní
se obecnì pod mikrotunelováním rozumí
jakákoli dálkovì øízená výkopová metoda,
která protlaèováním instaluje potrubí za
štítem. Stroje mají øezné hlavy na zaèátku
øady trubek zatlaèovaných do zeminy. Pro
vyrovnání vnìjšího tlaku mají vyrovnávací
komory kalového tlaku nebo tlaku zeminy.
V kalovém stroji je zemina vynášena zpìtným kalovým potrubím na povrch, kde je
separována a vyèištìný bentonitový kal se
vrací do systému.
První mikrotunelovací stroje s vyrovnáváním tlaku kalù byly zavedeny v Japonsku
v r. 1979. Japonští výrobci vyrobili stovky
strojù s vyrovnáváním tlaku všech velikostí.

Komentáø
Instalace tunelù a mikrotunelù v rozsahu
300 – 3.600 mm s použitím dálkového
ovládání a vyrovnávání tlaku se stalo upøednostòovanou metodou v celém svìtì. Její
zásadní technické a ekonomické výhody
víceménì vytlaèily segmentové tunely pod
2.500 mm. Schopnost instalovat trubky od
300 mm dálkovì a pøesnì zpùsobuje pøesun od hlubokých otevøe ných výkopù, jež
jsou nièivé, nebezpeèné a špinavé.
V minulých 25 letech nastalo mnoho zlepšení, ale základní technologie se nemìní.
Pokud se podíváme do literatury výrobcù
kalových strojù, jež byly vyrábìny v 80. letech, grafy tokù a obrázky zaøízení se pøíliš
neliší od tìch, které se vyrábìjí dnes. Ve
skuteènosti došlo k mnohým zlepšením na
razicích strojích a øezných hlavicích, mazání, øízení èelby a sledování smìru i výšky,

James Thomson, stavební inženýr a nezávislý konzultant, je prùkopníkem v odvìtví bezvýkopových technologií. J. Thomson
pracoval ve stavebním prùmyslu více než
45 let a v r. 1979 založil firmu Jason Consultants, špièkovou skupinu mezinárodních
konzultantù ve všech oborech bezvýkopových technologií a ražení tunelù pro inženýrské sítì. Chcete-li se spojit s p. Thomsonem, zašlete e-mail na:

jamescthomson@gmail.com
Pøevzato z èasopisu Trenchless international
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SANACE TLAKOVÝCH KANALIZAÈNÍCH SHYBEK POD ØEKOU
MOSKVOU BEZVÝKOPOVOU RUKÁVCOVOU TECHNOLOGIÍ KAWO
Ing. Jiøí Mikolášek
Wombat, s.r.o.
Souèasný stav kanalizaèní sítì Moskvy
Hlavní mìsto Ruské federace Moskva je
nejvýznamnìjší metropolí východní Evropy
a v poslední dobì se stala moderním velkomìstem, ve kterém žije a pracuje více než
20 milionù obyvatel. Rozvoj mìsta v posledních letech pøerùstal vývoj infrastruktury a provozovatelé inženýrských sítí brzy
pochopili, že pokud si chce mìsto udržet
další rozvoj, musí provést renovaci èi dobudování inženýrských sítí.
Obdobná je situace v kanalizaèním systému mìsta Moskvy. Zaèátek budování
kanalizaèní sítì mìsta Moskvy se váže
k zasedání mìstské dumy v kvìtnu r.
1874, kdy inženýr hydrotechnik Popov
navrhl rozpracování kanalizaèní sítì. Do
té doby mohl každý obèan mìsta Moskvy svobodnì vypouštìt odpadní vody,
kde chtìl. Základní koncepci odkanalizování Moskvy pro tehdejších 750 tisíc
obyvatel vypracoval stavitel berlínského
kanalizaèního systému pan Hobrecht,
a to pro rozvoj mìsta do 3 miliónù obyvatel. Od té doby byla koncepce rozvoje
odkanalizování mìsta nìkolikrát upravována a doplòována, takže provozovatel
moskevské kanalizaèní sítì MOSVODOKANAL v souèasné dobì provozuje více
než 7 000 kilometrù kanalizaèní sítì.
Vzhledem k tomu, že kanalizaèní síś mìsta Moskvy leží v nevýhodných spádových
pomìrech, byl páteøní systém kanalizace
vybudován jako tlakový s pøeèerpávacími stanicemi. Hlavní rozvodné øady byly
budovány v polovinì minulého století
jako ocelové dvouramenné v profilu DN
1400. V dnešní dobì však dosluhují a je
nutné postupnì provést celkovou renovaci tìchto páteøních stok, vyrobených
z oceli.

Jako první stavbu øešili pracovníci spoleènosti WOMBAT sanaci tlakového kanalizaèního systému u Filjovské èerpací stanice na Kutuzovském prospektu v Moskvì. Jednalo se o zdvojené ocelové trubní
vedení o profilu DN 1400 v celkové délce
1.661,0 bm. Tento trubní øad prochází
v hloubce od 3,5 do 12,0 m a pracuje v tlakovém režimu od 6 do 10 barù. Tlakový
kanalizaèní sbìraè byl sanován vystýlkou
KAWO. Jelikož provozovatel byl s kvalitou
prací a splnìným termínem spokojen, pracovníci spoleènosti WOMBAT mìli otevøené dveøe k dalším zakázkám. Z nìkolika
dalších staveb vyniká svým rozsahem a nároèností další stavba - sanace tøí tlakových
kanalizaèních shybek o profilu DN 1400,
každá v délce cca 195 bm pod øekou
Moskvou. Na tìchto shybkách byla zjištìná
vysoká koroze ocelového pláštì a zøejmá
byla infiltrace vody z øeky Moskvy do tìchto shybek, která výraznì zatìžovala prùtok
splaškových vod v kanalizaèním systému
a pomáhala nežádoucímu øedìní splaškù
v kanalizaèním systému. Tyto shybky jsou

volnì položeny na dnì øeky Moskvy a stabilizovány kamenným záhozem.
Požadavek provozovatele znìl jasnì:
• provést renovaci tak, aby byla zajištìna
absolutní vodotìsnost se životností alespoò 50 let
• zajistit takovou technologii a materiály,
které by odolávaly provozním tlakùm
a abrazi v ocelovém potrubí
Sanace tøí kanalizaèních shybek
pod øekou Moskvou
Složitost celého díla byla komplikována
celkovou situací místa renovace kanalizaèního kanalizaèních shybek. Jelikož byla
požadovaná koneèná výsledná tloušśka
vystýlky 30 mm, pracovalo se pøi dané
délce 200 bm sycené vystýlky s hmotou
více než 26 tun. Samotné sycení vystýlky
bylo proto prvním problematickým bodem,
neboś v letním období byla omezená doba

Navázání kontaktù a realizace prací
Již v prùbìhu celostátní konference CzSTT 2003 v Mariánských Lázních byla
naše spoleènost oslovena specialisty
velké ruské firmy, kteøí provádìjí rozšíøení kanalizaèní sítì ražbou štol a kolektorù a zabývají se výstavbou nových soutokových šachet v hlavním mìstì Ruské
federace.
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Pohled na staveništì pøi spouštìní vystýlky do kanalizaèní shybky DN 1400

zpracovatelnosti pryskyøic a sycení muselo
probìhnout bìhem nìkolika málo dní. Dalším problémem byl i transport z místa sycení vystýlky k místu vlastní sanace. Pøestože vzdálenost nebyla delší než 30 km, pøi
složitosti dopravy v Moskvì bìhem dne by
transport pøedstavoval v hustém moskevském provozu prakticky celou pracovní
smìnu. Proto byla nutná doprava vystýlky
výhradnì v noci.
Zásadním technickým problémem byla
vztlaková síla, pùsobící na potrubí, která
znemožòovala vyèerpání shybky. Práce na
sanaci proto musely probíhat pøi zcela zatopeném potrubí.
Dalším problémem bylo vyèištìní tìchto
trubních vedení. Vzhledem k tomu, že
hloubka uložení potrubí byla oproti startovací a koncové šachtì více než pìt metrù níže, bylo potrubí znaènì zasedimentované. Èištìní potrubí proto probíhalo
hydrodynamicky s použitím speciálních
trysek s velkým prùtokem vody. Celkové
množství vytìžených sedimentù z jedné
shybky bylo témìø 100 metrù krychlových. Vzhledem k trvalému zatopení nebylo možné provést ani snímek potrubí
televizní kamerou.
Vlastní sanace vystýlkou KAWO probíhala
ze startovací šachty na bøehu øeky Moskvy.
Bylo nutné zøídit extrémnì vysoké pódium
pro spouštìní vystýlky tak, aby bylo kromì
tøení pøekonáno nestandardní pøevýšení
kanalizaèních shybek.

Do kanalizaèní shybky byl nejprve osazován ochranný rukávec – preliner, do kterého byla spuštìna vystýlka a to vše za
plynulého odèerpávání vody ze shybky.
Velmi dùležitá byla i rychlost spouštìní vystýlky tak, aby došlo k pomalému klidnému
spouštìní, neboś hmotnost 1 bm vystýlky
byla více než 130 kg.
Další složitostí bylo vyhøátí a polymerace
vystýlky, která byla neustále ochlazována proudící velmi chladnou vodou v øece
Moskvì. Na tuto situaci byli pracovníci firmy pøedem pøipraveni a pøed realizací díla
oslovili odborníky z katedry tepelné techniky strojní fakulty Vysokého uèení technického v Brnì, kteøí situaci poèítaèovì
namodelovali. Celkové a souvislé vyhøátí
v lomech shybky se podaøilo dosáhnout
pomocí vysokotlakého dieselového èerpadla Sterling, které dopravilo vyhøívací
médium do všech nejchladnìjších míst
v potrubí.
Kompletní práce na sanaci každé shybky
trvala celý mìsíc, i to bylo vzhledem k nároènosti a složitosti díla považováno za velký úspìch.
Provádìt výmìnu trubního øadu tzv. pøeložkou nové shybky by bylo v souèasné dobì
nereálné, neboś výroba a manipulace
s mnohatunovým svaøencem pøi bìžném
provozu lodní dopravy na øece Moskvì
byla nemožná a další možnosti jako napøíklad štítování pod øekou Moskvou by

mnohonásobnì pøekroèilo nejen samotné
finanèní náklady, ale i termíny pøedpokládané realizace.
Po realizaci díla byly provedeny tlakové
zkoušky na tlak 12 barù. Dílo bylo realizováno k plné spokojenosti všech úèastníkù
díla, tj.:
• provozovatele (MOSVODOKANAL) za
rychlé a kvalitnì zrealizované dílo za
slušných nákladù
• koneèného dodavatele (SPECTONNELSTROJ) za rozšíøení obzorù a podílu na realizaci díla
• subdodavatele (WOMBAT) za získání
a ovìøení nových zkušeností a proslavení
firmy a kvality èeské práce v zahranièí
Bìhem èinnosti byly dokladovány veškeré
certifikáty, které byly požadovány a pøedány
vzorky z realizovaného díla. Výsledek zkoušek byl ve všech pøípadech pozitivní. Je to
dalším dùkazem úspìšného použití bezvýkopové technologie pro opravu liniové stavby. Vzhledem k profilu, délce a poloze sanovaného potrubí se bezpochyby jedná o dílo,
které patøí do extraligy v rámci sanací bezvýkopovými rukávcovými technologiemi.
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D I S K U Z N Í FÓ R U M / C H AT R O O M
Vážení kolegové – èlenové CzSTT.
Dovoluji si reagovat na sdìlení uvedené v jednom z èlánkù ve Zpravodaji è. 1/2010 – cituji:
„Keramika je jediný kanalizaèní materiál,
který lze protlaèovat v Nìmecku pod železnicí bez chránièky“.
Pøíruèka Steinzeug – Keramo pro bezvýkopové montáže upøesòuje oblast použití pro tyto pøípady protlakù pod železnicemi na rozmìr
od DN 150 do DN 800 (viz pøíloha).
Pro protlaky pod železnicemi se v Nìmecku používají i trouby z odstøedivì-litého sklolaminátu bez použití chránièek. Vzhledem k pružnosti tohoto potrubí však Deutsche Bahn AG vyžadují, aby každý jednotlivý pøípad byl posouzen statickým výpoètem na mezní dlouhodobou deformovatelnost. Vyjádøení Deutsche Bahn AG pro potrubí z výroby HOBAS stanovuje mezní deformace pro protlaky (bez
chránièek), která nesmí pøekroèit absolutní hodnotu deformace 10 mm. S touto mezní limitní hodnotou je v rámci nabídek a statického
posuzování pro potrubí HOBAS vždy kalkulováno a to i pro protlaky a kladení trub HOBAS pod železnice v ÈR. Reference tìchto protlakù
a použití HOBAS potrubí i jinými metodami výstavby pod železnicemi v ÈR i v zahranièí bez chránièek a nebo s chránièkami, které se na
statice uložených trub pod kolejnicemi neuvažují, jsme schopni zájemcùm poskytnout.
Ing. Jaroslav Kunc – HOBAS CZ spol. s r.o.
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tinaci - sportovně - rekreační resort
Ypsilon Golf Club Liberec (Ke klubu 17, 463 22 Fojtka), který se nachází na rozloze 102 hektarů na předměstí Liberce na severu České republiky.

TURNAJ SE KONÁ
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Součástí největšího severočeského
resortu je mistrovské osmnáctijamkové hřiště s klubovnou, bohatým zázemím pro golﬁsty a stylovou restaurací Golf.
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níkům piknikové občerstvení na hřišti..
Po skončení turnaje je pro Vás připraveno v prostorách restaurace golfového klubu rautové pohoštění a slavnostní vyhlášení výsledků. Předpokládaný
závěr akce je kolem 18. hodiny.
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Ing. Jiří Kittner
primátor statutárního města Liberec
ředitel turnaje
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Putovní pohár
NO-DIG CUP



Prosíme hráče o včasný příchod na
start. Hraje se dle místních
ích pravidel
golfu, České golfové federace,
erace, The
Royal and ancient golf club
b of St. Andrews, Scotland, United States Golf

Nezapomeòte se pøihlásit na:
2. roèník
GOLFOVÉHO TURNAJE NO - DIG
konaného u pøíležitosti

15. konference o bezvýkopových technologiích v Liberci,
který se bude konat 13. záøí 2010 v Y Golf Club Liberec,
Ke klubu 17, 463 22 Fojtka.
Turnaj se koná pouze pro úèasníky konference
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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
BRNÌNSKÉ 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

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
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

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
Duktus litinové systémy s.r.o., Košśálkova 1527, 266 01 BEROUN
E-mail: obchod@duktus.cz; renata.divisova@duktus.cz;
http://www.duktus.cz
Eiffage Construction Èeská republika s.r.o.,
Francouuzská 6167, 708 00 OSTRAVA-Poruba
E-mail: tchas@tchas.cz http://www.eccr.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
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INTERGLOBAL DUO s.r.o.,
Oøešská 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 LITOMÌØICE
E-mail: opravil@kbo.cz http://www.kbo.cz
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

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
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

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
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
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

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

WOMBAT s.r.o., Bøezinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz

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

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

Pøemysl Veselý, stavební a inženýrská èinnost s.r.o.,
Bzenecká 18a, 628 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
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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.,
Masarykova 125/368, 400 02 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

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
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-mail: 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
mroubal@rocksolidgroup.com.au; http://www.rocksolidgroup.com.au
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

