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Nejprve dovolte, abych vás, ètenáøe zpra-
vodaje Èeské spoleènosti pro bezvýko-
pové technologie, srdeènì pozdravil. Byl 
jsem požádán, abych jako pøedseda Èes-
ké tuneláøské asociace ITA-AITES pro váš 
zpravodaj napsal úvodník. 
Rád jsem této žádosti vyhovìl, pøedevším 
protože obì naše odborné spoleènosti 
i obì naše periodika (my vydáváme èaso-
pis Tunel) mají v urèitém smìru stejný cíl. 
Tím je propagace a rozvoj podzemního 
stavitelství a jeho technologií. Je ovšem 
pravda, že vaše spoleènost a naše asoci-
ace se liší z hlediska oblasti pùsobnosti. 
Nìkdy se zjednodušenì uvádí, že tune-
láøská asociace se zabývá velkými tunely 
a spoleènost pro bezvýkopové technologie 
tunely malými. To je jistì nepøesné, i když 
rozmìr podzemního díla hraje roli. Naše 
odlišné zamìøení chápu spíše v rozdílnos-
ti používaných mechanismù a technologií 
vèetnì tìch, které se používají pøi sanaci 
potrubí nebo instalaci potrubí bez hloubení 
rýh. V oblasti plnì mechanizovaných ražeb 
menších profilù není ale demarkaèní linie 
mezi námi striktnì stanovená, což vùbec 
nevadí. Naše zamìøení se zde pøekrývá 
a jistì se to projeví v nedávno ustavené 
pracovní skupinì CzTA ITA-AITES pro me-
chanizované tunelování.
Mnohé vaše technologie se využívají pøi 
stavbì velkých tunelù. Jako pøíklad uvedu 
zajištìní nadloží tunelu raženého pod ko-
munikacemi nebo železnicemi pomocí pro-
tlakù nebo mikrotunelování. Na liniových 
stavbách se èasto kombinuje v závislosti 
na geotechnických podmínkách klasická 
ražba štol s ražbou nemechanizovanými 
nebo i plnì mechanizovanými štíty. Proto 
jsou kontakty mezi námi potøebné a výmì-
na zkušeností nutná.
Pokud jde o podzemní stavitelství v Èes-

ké republice, lze 
z pohledu Èeské 
tuneláøské asoci-
ace konstatovat, 
že po roce 1990 
se úspìšnì zvládl 
pøechod na ražbu 
tunelù moderní sek-
venèní metodou, 
kterou v pøevážné 
míøe byla Nová ra-
kouská tunelovací 
metoda. S ní byly 
vyraženy dopravní 
tunely v rùzných, 
mnohdy složitých 
g e o te c h n i c k ý c h 
podmínkách. Za 
všechny mùžeme 
jmenovat tunely na 
železnièních korido-
rech, automobilové tunely Mrázovka v Pra-
ze, Panenská v Krušných horách nebo tunel 
Klimkovice u Ostravy. V souèasné dobì se 
touto metodou razí tunelový komplex Blanka 
a Královopolské tunely v obtížné geologii br-
nìnských jílù. 
V blízké budoucnosti by se však mìl výraznì 
zvýšit podíl plnì mechanizovaného zpùsobu 
ražení tunelù. Na prodloužení trasy A praž-
ského metra z Dejvic budou poprvé u nás 
nasazeny zeminové štíty (Earth Pressure 
Balance Shields). Tyto štíty s celoprofilovou 
razicí hlavou udržují stabilitu èela výrubu po-
mocí natlakované „kaše“ z rozdrcené horni-
ny. Ta je z uzavøené komory v èele štítu odtì-
žována šnekovým dopravníkem v množství, 
které musí odpovídat postupu štítu.
V závìru bych rád pozval všechny ètenáøe 
tohoto zpravodaje na již 11. mezinárodní 
konferenci Podzemní stavby Praha 2010, 
která se bude konat 14. až 16. èervna 

VÁŽENÍ ÈTENÁØI ZPRAVODAJE NO DIG!

2010 v kongresovém hotelu Clarion v Pra-
ze-Vysoèanech. Tìší nás zájem zahraniè-
ních odborníkù, z nichž nìkteøí skuteènì 
významní jsou èleny vìdecké rady a pøed-
nesou úvodní pøednášky v sekcích a dvì 
Keynote Lectures pøi zahájení konference. 
Termín pro zaslání pøíspìvkù do sborníku 
je 15. leden 2010 a registrace úèastníkù 
byla zahájena v listopadu t. r. Souèástí 
konference bude také odborná výstava, 
která je pøíležitostí pro prezentaci èeských 
i zahranièních firem. Více informací lze na-
jít na www.ita-aites.cz pod nabídkou Kon-
ference PS2010. 
Ještì jednou vás všechny srdeènì zdravím 
a tìším se na shledání s vámi na konferen-
ci Podzemní stavby Praha 2010.

Ing. Ivan Hrdina,
pøedseda Èeské tuneláøské asociace 
ITA-AITES a výrobnì-technický øeditel 

Metrostav a.s.

Ú VO D N Í K  /  L E A D I N G  A R T I C L E

Ing. Karel Franczyk, PhD.
Subterra a. s.

V souèasné dobì se pozornost ISTT sou-
støeïuje na nìkolik významných regionál-
ních konferencí – napø. Èína, Euroasie, 

Indie. Vystoupí tam jednak øada èlenù ESC 
s nosnými referáty a jednak tam budou po-
prvé pøedstaveny i nové reklamní panely 
presentující ISTT jako výraznì ekologicky 
orientovanou asociaci. Právì vìtší dùraz na 
ekologii, ochranu životního prostøedí a udr-
žitelný rozvoj by mìl být souèástí nové stra-
tegie bezvýkopových technologií ve svìtì – 
a tedy i u nás.
Rozbíhají se také pøípravy na pøíští celosvìto-

vou konferenci NO DIG, která bude v listopa-
du 2010 v Singapuru a øada z vás obdrží již 
brzo výzvu k možnosti úèasti. ISTT také pøi-
pravuje pøijetí nìkterých nových èlenských 
zemí – Kolumbie, Èína a snad pod dojmem 
chystané konference i Singapur. 
Bez vìtších problémù probìhl úèetní au-
dit asociace a bylo konstatováno, že i po 
finanèní stránce je ISTT momentálnì prak-
ticky bez problémù.      

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
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Z  È I N N O S T I  I S T T  /  N E W S  F R O M  I S T T

Singapur je významným oblastním centrem bezvýkopových technologií díky øadì 
rekonstrukèních a mikrotuneláøských projektù realizovaných pøi obnovì a výstavbì 
stokových sítí poèínaje rokem 1980. Práce na údržbì 3400 km veøejné kanalizace 
a kompletní rekonstrukce více než 1000 km stok je plánována do roku 2014. Možnost 
podílet se na tìchto zakázkách pøiláká øadu svìtových firem, které jistì obešlou výstavu 
tím nejmodernìjším, co obor bezvýkopových technologií v souèasné dobì nabízí.   
Nejmodernìjší je též výstavní komplex Suntec, kde je udìláno maximum pro pohodlí 
vystavovatelù a úèastníkù konference.
CzSTT proto vyzývá své èleny k pøihlášení referátu na konferenci a úèasti v každoroèní 
soutìži NO-DIG AWARD zajímavým projektem. Vyzývá též  úèastníky studentské soutìže 
CzSTT prezentovat svoji práci na mezinárodním fóru v soutìži NO-DIG AWARD. 
Podrobné informace o 28. mezinárodní  konferenci a výstavì “International NO-DIG 
Singapore 2010 vèetnì všech formuláøù naleznete na webové stránce:
                                                                                           

International NO-DIG Singapore 2010
28. mezinárodní konference a výstava
poøádaná 8. – 10. listopadu 2010
v Suntec Singapore
International Convention & Exhibition Centre
Organizátorem konference a výstavy je  
ISTT - Mezinárodní spoleènost pro bezvýkopové technologie  

www.nodigsingapore.com

Národní konference 
s mezinárodní úèastí 
poøádaná RSTT-Rus-
kou spoleèností pro 
bezvýkopové techno-
logie, se spolupoøa-
dateli: IASHDD – Me-
zinárodní asociace 
specialistù horizontál-
ního øízeného vrtání 
a SIBICO International 
Ltd., pod záštitou ISTT 

– Mezinárodní spoleènosti pro bezvýkopové 
technologie 

Pøedbìžné údaje o konferenci a výstavì:
- 140 vystavovatelù z 20 zemí
- 2599m2 výstavní plochy vèetnì 894m2 

na volném prostranství 

NO-DIG MOSCOW Trade Fair and Conference 
for Trenchless Technologies  in Russia CIS and Baltic Countries

MOSKVA  1. – 4. èervna 2010 IEC „CROCUS EXPO“ 
- 335 delegátù na konferenci z 28 zemí, 
- 69 prezentací na konferenci

Mimo výstavy se urèitì budou tìšit mimo-
øádnému zájmu odborníkù specializované 
tematické sekce, ve kterých jsou plánová-
ny diskuse o dalším rozvoji bezvýkopových 
technologií.
Cílem konference je seznámit zájemce s no-
vými technologiemi, osvìdèenými postupy 
øešení složitých technických problémù a na-
vázání neformální spolupráce mezi zájmový-
mi skupinami odborníkù na místní úrovni.

Konference je zamìøena na 3 hlavní 
tematické oblasti:

- horizontální øízené vrtání (HDD)
- tunelování
- sanace a opravy 

Odborné exkurze
Bìhem konference se budou konat soubìžnì 
tøi odborné exkurze do míst v Moskvì a Mos-
kevské oblasti. Úèast na exkurzi je bezplatná.

Dùležité termíny konference, které je 
nutno dodržet:
1. prosince 2009 - uzávìrka pøíjmu referátù v ruš-
tínì s abstrakty v angliètinì
15. února 2010 - pøíprava návrhu koneèného pro-
gramu
28. února 2010 - oznámení autorùm o pøijetí jejich 
referátu do programu 
1. bøezna 2010 - konec termínu vèasné registrace
10. bøezna 2010 - lhùta pro pøedložení anglického 
textu referátu
31. kvìten 2010 - registrace úèastníkù v IEC „Cro-
cus Expo“
1.-3. èervna 2010 - konference
Velmi podrobné informace o celé akci vèetnì 
formuláøù pro registraci naleznete v ruském 
nebo anglickém jazyce na

www.nodig-moscow.ru 
 

NO-DIG POLAND 2010

27. - 29. dubna 2010

Kongresový hotel, Kielce, Polsko

Na programu konference jsou následu-
jící  témata:
- bezvýkopová obnova a instalace pod-

zemních sítí

IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE S VÝSTAVOU 
„BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE V MÌSTSKÉM INŽENÝRSTVÍ“

- potrubí v bezvýkopové obnovì a instalaci
- materiály pro obnovu a údržbu
- mechanizace pro bezvýkopové  techno-

logie
- nejnovìjší vývoj v No-Dig technologii
- bezvýkopové technologie s pøihlédnutím  

ke geotechnickým aspektùm
- právní a bezpeènostní hlediska, otázky 

kvality  
- bezvýkopová  diagnostika sítí
-  tunelování

Poøadatelem konference Technická uni-
versita Kielce. Bližší informace obdržíte na 
Fakultì stavební a životního prostøedí tel/
fax: +48 441 34-24-450 nebo webových 
stránkách:

www.nodigpoland.tu.kielce.pl 

NO-DIG_4.indd   3 14.1.2010   8:05:00
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14. KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Z  È I N NOSTI  CzST T  /  N E WS FROM CzST T

Ing. Marek Helcelet, Brnìnské 
vodárny a kanalizace a. s. 
 „Vše, co jste chtìli vìdìt o bezvýkopových 
technologiích a báli jste se zeptat.“ Toto 
letošní motto se jako èervená Ariadnina 
nit táhlo celým programem ètrnácté kon-
ference o bezvýkopových technologiích, 
která probìhla ve dnech 23.-24.záøí letoš-
ního roku v prostorách hotelu Petr Bezruè 
v nádherné krajinì Beskyd pod vrcholem 
Lysé Hory. Konference tak byla po ponì-
kud nešśastném loòském roèníku znovu 
pøesunuta do období, které èleny Èeské 
spoleènosti pro bezvýkopové technologie 
oslovuje nepomìrnì více než termín pøi 
ekologickém veletrhu Wat-Envi.
I když se podle èíslovky jednalo o konfe-
renci ètrnáctou, ve skuteènosti to byla již 
konference patnáctá, protože CzSTT byla 
v r. 2001 poctìna poøádáním konferen-
ce celosvìtové a tak se pøedseda CzSTT 
Ing.  Drábek ve svém úvodním projevu vì-
noval patnáctiletému výroèí Spoleènosti, 
zhodnotil to, co se povedlo a nìkdy tøeba 
i nepovedlo a na závìr pøedal zakládající-
mu èlenovi CzSTT a jejímu dlouholetému 
1.místopøedsedovi Ing. Oldøichu Kùrovi za 
celou Spoleènost dar k významnému život-
nímu jubileu.
A poté se už roztoèil kolotoè plánovaných 
pøednášek ze svìta podzemí. První dopo-
lední sekci se šarmem a pøehledem sobì 
vlastním pøedsedal Ing. Mouèka, který má 
dostatek zkušeností, aby taktnì „uøídil“ pro 
bezvýkopový svìt nadše-
né vìdecky orientované 
pøednášející, jako jsou 
doc. Šrytr z pražského 
ÈVUT, nebo doc. Vojtasík 
z VŠB v Ostravì, kdy tito 
ve svatém zapálení pro 
svùj milovaný obor ztráce-
jí pojem o èase a chtìjí se 
s posluchaèi podìlit o své 
bohaté celoživotní zkuše-
nosti v nepatrném pùlho-
dinovém úseku, který je 
každému vyhrazen.Veli-
kou škodou byla neúèast 
odborníka OBÚ Ostrava 
p.Jaska, který pùvodnì 
mìl posluchaèe seznámit 
s aplikací báòských pøed-
pisù pøi realizacích, kdy ze své každodenní 
praxe mohl svým osobitým projevem oži-
vit atmosféru sálu, který byl (i za pøispìní 

úèasti studentù z VŠB) zce-
la zaplnìn. Nikdo ale o tuto 
pøednášku nebyl ochuzen, 
protože na základì jeho po-
znatkù celou problematiku 
zpracoval a pøednesl další 
zkušený praktik, kterým je 
1. místopøedseda CzSTT 
Ing. Franczyk. Pøed zaslou-
ženou pøestávkou na obìd 
pøedstavil zástupce význam-
ného výrobce zaøízení pro 
BT fy Herrenknecht AG Ing. 
Lutz zur Linde nejnovìjší 
inovativní prvky právì z této 
oblasti.
Aś chceme èi nechceme, je nutno si pøi-
znat, že dobrý obìd, nádherný sluneèný 
den a pøekrásná pøíroda v okolí hotelu 
vykonaly své a po pøestávce se sál zèásti 
vyprázdnil, pøesto však stále zùstalo hod-
nì posluchaèù, dychtivých nasát do sebe 
další informace o BT. Odpolední blok øídil 
Ing.März, pod jehož vedením se pøedsta-
vili zástupci výrobních a zhotovitelských 
firem, které se podílejí pøi realizacích sta-
veb s použitím bezvýkopových technologií 
a jelikož se v souladu s mottem a pøáním 
poøadatelù konference nebáli promluvit 
i o problematických stavbách, dílèích ne-
úspìších a zpùsobech jejich øešení, roz-
proudila se bohatá diskuse a kdo byl na 
tìchto pøednáškách pøítomen, zcela jistì 
nelitoval èasu a pøípadného výšlapu na Ly-
sou horu. Pøíklady z konkrétních staveb pøi 

køížení pøistávací a vzleto-
vé dráhy na letišti v Praze 
– Ruzyni, kanalizaèních 
sbìraèù v Pardubicích èi 
jednoho z nejvìtších pro-
jektù na poli BT poslední 
doby, což je rozšíøení ka-
nalizaèní sítì v Karviné, 
museli uspokojit i toho 
nejvìtšího „fajnšmekra“. 
Že se problémy nevyhý-
bají i stavbám v zahranièí, 
dokladovaly i pøíklady ze  
Slovenska. Podìkování 
za nebojácnost, se kte-
rou pøed nároèné publi-
kum pøedstoupili náleží 
Ing. Kuncovi z HOBAS 
CZ, Ing. Fryèovi z Ing-

stavu Brno (byś jak sám informoval, tato 
tradièní znaèka brzy zanikne v dùsledku 
sluèování s nadnárodní francouzskou spo-
leèností), Ing. Franczykovi ze Subterry 
a Ing.Královi s Ing. Pavlíkem z OHL ŽS. 
Pùvodnì uvádìný pøíspìvek Ing.Brzáka 

z VOV o zkušenostech s dodateèným utìs-
òováním relativnì nové kanalizace pomocí 
rukávce KAWO ve Štìpánovì nad Svratkou 
byl nahrazen pøíspìvkem Ing. Mikoláška 
z Wombatu o japonské technologii SPR pro 
sanaci prùlezných profilù. Závìr odpolední-
ho bloku byl vìnován firemním prezentacím 
fy IFK Gesellschaft o pokládce kabelových 
a potrubních systémù v Rakousku pomocí 
pluhování, pøednesenou p. Cimrem a fy 
Rock Solid Group o mìøení koroze ocelo-
vých potrubí pomocí nedestruktivních me-
tod, kterou prezentoval Ing. Køíž. 
Poslední odborný blok, øízený ponìkud 
netradièním zpùsobem Ing. Helceletem, 
se konal druhý den konference. Na zaèát-
ku se v nìm pøedstavil Ing.Barborik z fy 
Buderus, jehož pøednáška vyvolala tak 
obrovskou diskusi, že se program dostal 
do èasového skluzu. Poté byli posluchaèi 
zaplaveni pøívalem natolik drsné americké 
angliètiny, že i zdatné pøekladatelky mìly 
s tlumoèením pøednášky Ing. Shumana z fy 
Vermeer Corporation o novém systému la-
serem navádìného HDD – Axis obrovské 
problémy. O možnostech využití výrobkù fy 
WAVIN Ekoplastik pro oblast BT s pøihléd-
nutím k odolnosti vnìjšího pláštì potrubí 
hovoøil Ing. Šnajdr. Poslední dvì pøednáš-
ky byly opìt ze svìta „zeleného stromu ži-
vota“, tj. z praxe a o radostech a strastech, 
které používání BT pøinášejí, se zasvìce-
nì a poutavì s úèastníky konference po-
dìlili Ing. Krzák z fy MT a pro zmìnu opìt 
místopøedseda CzSTT, èlen mezinárodní 
Executive Comitee ISTT a èerstvý nositel 
titulu PhD. v oboru BT Ing. Franczyk. Jeho 
pøednáška o navrtání plynovodního potru-
bí pøi stavbì kolektoru v samotném centru 
Ostravy sice posluchaèe vydìsila pøi pøed-
stavì, co všechno se mohlo stát, ale jeho 
vtipné okomentování následného zásahu 
složek záchranného systému všechny tak 
rozveselilo, že se témìø nechtìli s konfe-
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Vrchol Lysé hory

Zaplnìný pøednáškový sál
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Ing. Jaroslav Raclavský, Aut. Ing. 

Úvodem
Již druhé èíslo letošního Zpravodaje NO-DIG 
Èeské spoleènosti pro bezvýkopové tech-
nologie se vìnuje 15. výroèní založení spo-
leènosti CzSTT (9. 11. 1994 udìleno IÈO). 
A není možné, abychom si pøitom neuvìdomi-
li, jak se naše spoleènost za tu dobu prezen-
tovala a prezentuje navenek – tedy v zahrani-
èí. Pokud by se ètenáø chtìl detailnì zaobírat 
celou touto historií tak ji najde prakticky ve 
všech èíslech „Zpravodaje“ od prvního „nul-
tého“ z roku 1994 až dodnes, což pøedstavu-
je již úctyhodný poèet 60 èísel „Zpravodaje“. 
Proto bych chtìl v rámci tohoto výroèí pouze 
upozornit na to zásadní a podstatné a tím pøi-
pomenout abychom se zamysleli, zda jsme 
neusnuli na vavøínech nebo rozvíjíme to, co 
jsme doposud, tedy již v historii spoleènosti 
CzSTT, za 15 let udìlali. 

Vznik a historie NO DIG konferencí 
Bezvýkopové / bezrýhové technologie byly 
na stavebním trhu døíve, než vzniklo v Anglii 
ISTT (r. 1985) a 1. Èeské sdružení pro vý-

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ISTT  A 15  LET CzSTT  

stavbu a rekonstrukci inženýrských sítí v Èes-
ké republice (r. 1992) nebo naše CzSTT (r. 
1994). Na poèátku 80-tých let minulého sto-
letí profesní inženýrství zaèínala zajímat otázka 
úèinnosti používání konvenèních výkopových 
technik pro uložení inženýrských sítí, neboś 
docházelo k nárùstu dopravy a s tím i problé-
my s uzavírkami a objížïkami. V roce 1981 
byla vytvoøená Pracovní skupina pod vedením 
Teda Flaxmana, která se vìnovala posouzení 
a ohodnocení alternativních postupù k otevøe-
ným výkopùm. Jimi provedený mezinárodní 
prùzkum zdùraznil prùkopnickou práci na mik-
rotunelingu v Japonsku a Nìmecku. Toto ved-

lo èleny Pracovní skupiny k pøetvoøení skupiny 
na Poøadatelský výbor pro uspoøádání mezi-
národní konference. Bìhem diskuzí hledal 
Poøadatelský výbor i vhodný název pro novou 
technologii a termín. Z návrhù vybral výstižný 
název NO-DIG 85. Tento název konferenci, 
s vynecháním data, slouží pro všechny kon-
ference ISTT. Mezinárodních konferencí od té 
doby bylo již 27 (viz tab. 1)

Tabulka1  Mezinárodní konference ISTT

 rok místo rok místo rok místo
 1985  Londýn 1993  Birmingham 2001 Praha
 1987  Londýn 1994 Copenhagen 2002 Copenhagen
 1988  Washington 1995 Drážïany 2003 Las Vegas
 1989  Londýn 1996 New Orleans 2004 Hamburg
 1990  Rotterdam 1997 Janov 2005 Rotterdam
 1990  Osaka 1997 Taipei 2006 Brisbane
 1991   Hamburg 1998 Lausanne 2007 Øím
 1992   Washington 1999 Budapešś 2008 Moskva
 1992   Paøíž 2000 Perth 2009 Toronto

rencí rozlouèit a poøadatelé je dostali ze 
sálu jen pod pøíslibem spoleèného poobì-
dového výstupu na Lysou horu.
Nedílný podíl na úspìchu každé konferen-
ce má i doprovodný program a diskusní 
veèer. Nejinak tomu bylo i pøi 14. roèníku 
a nutno hodnotit, že oproti loòskému roku 
se laśka o hodný kus zvedla. V pøedveèer 
konference, i když to bylo bìhem nádher-
ného, sluncem zalitého dne, se konal gol-
fový turnaj na høišti v Èeladné, které o ne-
celý mìsíc døíve hostilo nejlepší evropské 
golfisty. Naši hráèi sice nedosahovali výko-
nu profesionálù, ale nebojovali o nic ménì. 
Pøi diskusním veèeru hlavní sál opanovala 
hudební skupina a pøestože neustále zvala 
úèastníky do tance, obor BT je pøemas-
kulinován (protiklad k pøefeminizovanému 
školství) a tak se témìø všichni pøesouvali 
do pøilehlých vedlejších místností a zákou-
tí, èímž plnì naplnili úèel diskusního veèe-
ra, tj. vymìòovat si na neformálním základì 
své zkušenosti a poznatky.
Na závìr musím prakticky zopakovat úvod-
ní vìtu zhodnocení loòského roèníku 
v Brnì. „Prùbìh 14. konference ukázal, 
že tradice jsou silné a nemìly by se své-
volnì a pøíliš radikálnì mìnit.“ Pøesunutí 
termínu poøádání na záøí se osvìdèilo, 
stejnì jako „únik“ do lùna pøírody, daleko 
od svìtských lákadel a signálù telefonních 
operátorù. Pøi té pøíležitosti bylo ponìkud 
komické sledovat ty, kteøí si skuteènì po-
tøebovali zavolat, jak zoufale pobíhali pøed 

hotelem a v nej-
rùznìji zkrouce-
ných polohách 
strnuli, když se 
na jejich mo-
bilech objevil 
alespoò jeden 
toužebnì oèe-
kávaný dílek sig-
nálu. I když hotel 
Petr Bezruè má 
svùj první vrchol 
existence za se-
bou, obsluha se 
snažila úèastní-
kùm konference 
pobyt zpøíjem-
nit, jak to jen šlo. Konferenci lze hodnotit 
jako uzavøení jedné kapitoly života Èeské 
spoleènosti pro bezvýkopové technologie 
a po dovršení „dìtství“ a loòské „pubertì“ 
jako nové vykroèení do „jinošských“ let. 
Na tuto další cestu životem bude Spoleè-
nost zcela jistì potøebovat, stejnì jako do-
posud, pomocnou ruku všech jejích èlenù 
a aktivní úèast pøi jejím bìžném chodu, 
protože jak to zcela realisticky zhodnotil 
pøedseda Spoleènosti ve svém úvodním 
projevu, pokud je situace taková, že se 
v èele MŽP objeví èlovìk, kterého eko-
logický pøínos a eliminování nepøíznivých 
aspektù staveb pomocí otevøených výko-
pù využívání BT vùbec nezajímají, je velice 
obtížné pøesvìdèovat investory a projek-

tanty staveb, 
aby ve svých 
projek tech 
tyto metody 
a technolo-
gie navrho-
vali a prosa-
zovali. 
I když pro-
zatím ještì 
o místì ko-
nání pøíští 
k o n f e r e n -
ce nebylo 
jednáno, je 
pøedsednic-
tvo rozhod-

nuto pokraèovat v nastoleném trendu po-
øádat ji na místì, kde se jí budou moci její 
úèastníci plnì vìnovat a nebudou rušeni. 
V pøípadì, že by kdokoliv mìl nìjaký tip 
nebo nápad, nerozpakujte se v souladu 
s mottem letošní konference kontaktovat 
kohokoliv z pøedsednictva èi sekretari-
átu, váš návrh bude zcela jistì probrán. 
S ohledem na proporcionalitu míst konání 
posledních dvou konferencí by to však pro 
pøíští rok mìla být lokalita v Èechách, mnì 
osobnì by se tøeba líbil hotel na Ještìdu. 
Vìøím, že se vám všem, kteøí jste se le-
tošního roèníku zúèastnili, 14. konference 
líbila a pro ty, kteøí se jí nemohli z jakých-
koliv dùvodù zúèastnit, bude tento èlánek 
sloužit jako pozvánka pro pøíští rok.

Hotel Petr Bezruè - Malenovice
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odborných firem i jednotlivých specialistù. 
Prestiž naší spoleènosti CzSTT byla po-
tvrzena i nominací našeho zástupce do 
ètyøèlenného výkonného výboru, který 
øídí èinnost ISTT ve všech oblastech jejího 
pùsobení. Naše postavení v mezinárodním 
spoleèenství bylo pak také zdùraznìno 
a potvrzeno povìøením organizováním 19. 
Mezinárodní konference NO-DIG v Praze 
v roce 2001. Podle ohlasu to byla odbornì, 
spoleèensky a ekonomicky úspìšná akce 
s širokou mezinárodní úèastí, zamìøená na 
ekologické výhody bezvýkopových tech-
nologií. 

19. mezinárodní konference a výstava 
NO-DIG Praha 2001
19. mezinárodní konference a výstava NO 
DIG Praha 2001 byla poøádána CzSTT  spo-
leènì s ISTT za osobní pomoci pana Rolfa 
Bieleckého (GSTT, ISTT) a Johna Castla 
(ISTT). Novinkami, kterými jsme pøispìli 
k poøádání konferencí, bylo HDD Rode, kte-
ré vyhrála èeská firma AD Servis Terrabor, 
pøínosem byla i nová vlajka, pamìtní medai-
le (autor ak. Soch. L. Kozák) a pùvodní hym-
na (od polské spoleènosti), které byly pøijaty 
jako emblémy celé mezinárodní spoleènosti 
ISTT a pøipomínají nás nadále na všech ná-
sledujících konferencích. Této konference 
se zúèastnilo 413 odborníkù z celého svìta. 
Záštitu pøevzal ministr životního prostøedí 
pan M. Kužvart. V èestném pøedsednictvu 
byli dále pan Halls - øeditel Mezinárodního 
ekologického støediska OSN UNEP, velvy-
slanec EU pan R. Cibrián, primátor mìsta 
Prahy pan J. Kasl, pøedseda ISTT pan G. 
Fisher a president ISTT pan S. Tohyama. 
Úèastníci konference byli ke konci konfe-
rence konsternováni a zdrceni teroristickým 
útokem na budovy Svìtového obchodního 
centra v New Yorku. Odezva ze zahranièí na 
vìdecko-technickou i spoleèenskou úroveò 
konference byla veliká. Je proto veliká ško-
da, že se nepodaøilo uspoøádat v loòském 
roce deklarovanou evropskou konferenci 
NO DIG spolu s konferencí EFUC v rámci 
veletrhù v Brnì.

NO-DIG Award a CzSTT
V rámci konferencí ISTT se vyhlašují výsledky 
soutìže odborníkù v úspìšných projektech 
za pøedcházející rok a nejlepší studentské 

Poèty úèastníkù na mezinárodních 
NO-DIG konferencích ISTT 
První mezinárodní konference v Londýnì 
v roce 1985 se úèastnilo 384 odborníkù 
a specialistù, dalších NO-DIG konferencí 
pak mezi 300 až 600 úèastníkù.  Nejmenší 
úèast byla v roce 1998 na 16. konferenci 
NO-DIG v Lausanne a to pouze188 úèast-
níkù. 19. Konference NO-DIG  Prague v r. 
2001, poøádané naší spoleèností CzSTT za 
spolupráce a podpory ISTT, se úèastnilo na 
413 odborníkù a specialistù z 32 zemí.
Podstatnì vìtší úèast mìly pouze meziná-
rodní konference NO-DIG uvedené v ta-
bulce (tab. 2).

Do vzniku CzSTT  v roce 1994 se NO-DIG 
konferencí mohli zúèastnit v té dobì z Èes-
ké republiky jen pøímí èlenové ISTT a nebo 
zástupci firem, kteøí se intenzivnì zaobírali 
dovezenými zahranièními bezvýkopovými 
technologiemi. Od vzniku CzSTT  to bylo 
již jiné. Postupnì se prohlubovala spo-
lupráce s ISTT a jejími specializovanými 
sekcemi. Naši èlenové se stali èleny sboru 
lektorù (Editorial Group) odborného èaso-
pisu ISTT a sekce spoleèenské a finanèní 
efektivity bezvýkopových technologií (Wor-
king Group for TT Ekonomy). Aktivní práce 
v mezinárodních sekcích a pracovních sku-
pinách v rámci ISTT pøinášela naší spoleè-
nosti nejen prestiž, ale i možnost srovnání 
úrovnì domácích technologií v celosvìto-
vém mìøítku, které pro nás vycházelo pøí-
znivì díky obìtavému úsilí mnoha našich 

Tabulka 2  Úèast na vybraných konferencích ISTT

 rok místo poèet úèastníkù konference
 1990 Osaka 1001
 1991 Hamburg 1500
 1993 Birmingham 1928
 1995 Drážïany 1245
 1996 NewOrleans 1937
 2002 Copenhagen 3779* 
 2003 Las Vegas 1115
 2009 Toronto 1900 **

Poznámka  * vè. návštìvníkù doprovodné výstavy

  ** ze 43 zemí

práce. Odbornost, kvalita a  inovace našich 
èlenù i jejich firem byla mnohokráte ohodno-
cena v mezinárodní soutìži NO -DIG Award 
a to poprvé 

za  rok 2000  
firma AD-Servis Terrabor Praha získala 3. 
místo za projekt Øízené horizontální vrtání 
- podvrt Labe. 
Další léta uvedu zkrácenì – podrobnìji uve-
deno na webových stránkách ISTT (http://
www.istt.com/index.cfm?menuID=22)

za rok 2001 
firma WOMBAT získala 2. místo za Projekt 
rekonstrukce kanalizace v mìstì Bialsko-
Biala v Polsku 

za rok 2003
získala hlavní cenu skupina firem - Stavby sil-
nic a železnic a.s., Brochier s.r.o., Geonika 
s.r.o. a CzSTT za Mezinárodní projekt rekon-
strukce kanalizace v Mariánských lázních
a
student Tomáš Kubát ÈVUT získal 1. místo 
za studentskou práci „Ecological Evaluati-
on of Trenchless Technologies of the exam-
ple of Rehabilitation of Water Supplies“

za  rok 2005
student Jiøí Granilla z ÈVUT získal 1. místo 
za studentskou práci „Application of tunnels 
for services in the central area of Prague 

za rok 2006
opìt 1. místo získala firma BROCHIER 
s.r.o. za projekt Rekonstrukce Ostravské-
ho oblastního vodovodu - 3. pøivadìè
a
studentka Lucie Nenadálová z ÈVUT za 
nejlepší studentskou práci „Strongpoints 
of Trenchless Technologies - Ecological 
parameters“ 

Pøednášky a postery na konferencích 
za CzSTT 
Také poèet pøijatých pøednášek a poste-
rù na mezinárodních konferencích odráží 
kvalitu a pøínos pøednášek od našich ve-
doucích odborníkù a specialistù v bezvý-
kopových technologiích. První pøednáška 
za CzSTT  na konferencích NO-DIG ode-
znìla v New Orleansu na 13. Konferenci 

NO-DIG Moskva 2008

NO-DIG Øím 2007
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NO DIG v roce 1996,  a to od doc. Ing. Ivo 
Vávry, CSc. – pøedsedy CzSTT.  

Níže uvádím struènou rekapitulace pøed-
nášejících za CzSTT na konferencích NO 
DIG. Více pak najdete na http://www.istt.
com/index.cfm?menuID=57&cmid=19 

13. NO DIG 1996 New Orleans
Pøednášky: I. Vávra,

17. NO DIG 1999 Budapešś
Pøednášky: J. Mièín, O. Kura 
 a J. Raclavský jr., 

18. NODIG 2000 Perth
Pøednášky: J. Raclavský jr. a. O. Kura,

19. NO DIG 2001 Praha
Pøednášky:  O. Kura, L. Tuhovèák, J. Kunc, 

P. Holeš, K. Michielsen, K. 

Doèkal, J. Mièín,   
 J. Raclavský jr., P. Šrytr,

Postery:  P. Bína, St. Drábek, P. Holeš  
 Z. Hradil, T. Krzák,  J. Kunc,   
 P. Šrytr, 

20. NO DIG 2001 Copenhagen
Pøednášky: J. Raclavský jr.- Spoleèný pro 
 jekt CARE – VUT v Brnì

22. NO DIG 2002 Hamburg
Pøednášky: J. Raclavský jr, P.Hlavínek
Workshop: L. Tuhovèák, J. Raclavský jr., 

M. Karous, K. Franczyk 

Studentský workshop
 T. Kuèera, P. Chovánek, M. 

Donek, J.Mertova, P. Kurin-
ska, V. Lecová,  J. Vychodil, M. 
Vicher, St. Malaník, R. Nosek 

26. NO DIG 2008 Moskva
Pøednášky: J. Raclavský jr., P. Šrytr, K. 

Franczyk
Postery:  L. Nenadálová

Závìrem
Jak by z tohoto výètu konferencí neznalý ète-
náø mohl usoudit, že èinnost  ISTT je jen v po-
øádání konferencí a výstav a èinnost CzSTT 
pak v úèastí na nich, tak se mýlí. Aktivity ISTT,  
kromì pomoci národním spoleènostem, jsou 
dále ve vydávání publikací o bezvýkopových 
technologiích a úèast v pracovních skupi-
nách, jak pøi ITA/AITES, tak i v rámci EFUC, 
které se dotýkají podzemí. Ale o tomto blíže 
a více nejen v tištìné formì, oficiálních Zpra-
vodajích spoleèností a v odborných èasopi-
sech, ale i na webových stránkách  CzSTT, 
ISTT,  WSDTI-EFUC a i ITA/AITES.
                      Lektoroval: Ing. Oldøich Kùra

Doc.Ing. Petr Šrytr, CSc., 
ÈVUT v Praze

K 15.výroèí založení naší spoleènosti Cz-
STT je jistì možné též pøispìt pøipomenu-
tím nìkolika úspìchù, které nás mohou 
dnes motivovat k dalšímu úsilí rozvíjet BT 
v našich podmínkách jako soubor nástrojù 
k zajištìní udržitelného rozvoje urbanizo-
vaného území a souèasnì jako nástrojù 
maximálnì ekologických. Dùležité je v této 
souvislosti pøipomenout náš úkol, postarat 
se o to, aby zejména mladá generace po-
znala a lépe chápala BT. Proto je dùležité 
peèovat o její všestrannou pøípravu a ma-
ximální informovanost pøedevším na tech-
nických univerzitách a dalších vysokých 
i jiných školách zamìøených technicky èi 
environmentálnì.  
Ekologické myšlení a správné chápání BT  
ve všech souvislostech je tøeba pøedevším 
pìstovat prostøednictvím cílených vzdìlá-
vacích programù orientovaných na mladou 
generaci. V tomto ohledu je právì „Sou-
tìž CzSTT o nejlepší studentskou práci 
v oboru BT“ již dnes významným doplòkem 
studijních programù na tøech technických 
univerzitách v ÈR. Právì proto, že využívá 
formy motivace mladých lidí, jejich orienta-
ce na technologie, které pomáhají nezpo-
chybnitelnì životnímu prostøedí a rozvoji 
urbanizace území. V tom spoèívají budoucí 
ekologické, technické i ekonomické pøíno-
sy tohoto dlouhodobého vzdìlávacího zá-
mìru a jeho jednotlivých èástí.
V roce 2009 jsme vlastnì úspìšnì završili 
první etapu této podpùrné vzdìlávací akce 

SOUTÌŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI V OBORU BEZVÝKOPOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ (BT) PRO INŽENÝRSKÉ SÍTÌ JAKO SOUÈÁST VZDÌLÁVACÍHO 

PROGRAMU I JAKO PØÍSPÌVEK K 15. VÝROÈÍ CzSTT 

(etapu její tvorby 
a ladìní do smyslu-
plné a plnì funkèní 
podoby). Dùkazem 
pro toto tvrzení jsou 
i konkrétní dosaže-
né výsledky, vèetnì 
výsledkù v podobì 
ocenìní v celosvì-
tovém mìøítku.
 V tomto ohledu se 
snaží pøedsednic-
tvo CzSTT koordi-
novat toto své úsilí 
ve spolupráci s kor-
porativními èleny 
CzSTT a s pøísluš-
nými akademic-
kými pracovišti 
v ÈR. Analogicky 
pak se naše úsilí 
promítá i do spo-
lupráce v rámci školících programù ce-
loživotního vzdìlávání autorizovaných 
inženýrù ÈKAIT. BT jsou prostøednictvím 
aktivit našich èlenù zastoupeny i ve vý-
zkumných zámìrech ekologicky orien-
tovaných. Bezprostøednì, aktuálnì, pak 
nabádáme naše èleny k aktivní úèasti 
(formou posterových prezentací) napø. na 
výstavì/èásti výstavy na Fakultì stavební 
ÈVUT v Praze 18.11.-4.12.09, orientova-
né na BT (úèast zprostøedkovala Ing. L. 
Nenadálová za sekretariát naší CzSTT). 
Vyhodnocení a vyhlášení výsledkù národ-
ní studentské soutìže CzSTT bylo v le-
tech 2004, 2006 a 2007 zarámováno 

i úspìchem na mezinárodní úrovni, opa-
kovaným ziskem ceny NO-DIG AWARD 
ISTT v kategorii „Student or young profes-
sional paper“. Umístìní na prvním místì 
získali naši zástupci v této soutìži: Tomáš 
Kubát (v r.2004 v Hamburku), Jiøí Granilla 
(v r.2006 v australském Brisbane) a Lucie 
Nenadálová (v r. 2007 v Øímì). To není jis-

Cena NO-DIG Award ISTT
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Ing. Marcela Synáèková, CSc.
ÈVUT v Praze, 

Rok uplynul a je tu chvíle, kdy vás informu-
jeme o prùbìhu a výsledcích této naší sou-

VYHODNOCENÍ SOUTÌŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ 
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2008/2009

tìže (2008/2009). Tato soutìž nikterak 
nezevšednìla, stále zùstává zajímavou 
a prospìšnou aktivitou CzSTT ve smyslu: 
chceme motivovat a podpoøit mladé adep-
ty inženýrství ke vstupu do oboru BT, chce-
me i touto formou usilovat o zviditelnìní BT 
v prostøedí technických vysokých škol, 
chceme naše studenty pøiblížit k našim 
firemním èlenùm CzSTT – nositelùm BT, 
chceme prezentovat možnosti širší aplika-

ce BT v prostøedí ÈR, chceme ve zpìtné 
vazbì získat námìty od talentovaných stu-
dentù k zamyšlení se „jak to vidí oni bez 
zátìže praxí“, jaké vidí možnosti další pro-
grese a dalšího vývoje BT.
Soutìžní kolo 2008/2009 probìhlo dle 
loòských zkušeností se sjednocením se 
soutìžím systémem ISTT a do soutìže 
se zaøazují práce bakaláøské diplomové 
práce a práce studentù-doktorandù, kte-
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7 NO-DIG AWARD 2007
Candidate of CzSTT
in the category ìStudent or young professional
paperî

Lucie Nenad·lov·
Strongpoints of ìTTî:

Ecological parameters

Main University Campus at Dejvice24
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6 NO-DIG AWARD 2005

Candidate of CzSTT
in the category ìStudent or young professional
paperî

Ji¯Ì Granilla
Application of tunnels

for services
in the central area of Prague,
evolution of long time project

Main University Campus at Dejvice22
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4 NO-DIG AWARD 2003
Candidate of CzSTT
in the category ìStudent or young professional
paperî

Tom·ö Kub·t
Ecological evaluation

of trenchless technologies
of the example of rehabilitation

of water supply feeders

Main University Campus at Dejvice

Tabulka 2 - Pøehled vítìzných soutìžních prací „Soutìže CzSTT“ (♣„Soutìže NO-DIG AWARD ISTT“)  za 
posledních sedum akademických let

Akademický rok Jméno Název práce (TU)

2002/2003 Pavel Mrázek Studie øešení problémù odvodnìní areálu MAS/Kovosvit a.s.   
  v Sezimovì Ústí (ÈVUT)
2003/2004 Tomáš Kubát ♣ Ekologické hodnocení bezvýkopových technologií na pøíkladu   
  sanace pøivadìcích vodovodních øadù Vodárenské soustavy   
  Jižní Èechy (ÈVUT)
2004/2005 Jan Bìlík Studie koncepce øešení inženýrských sítí v centrální èásti Ústí   
  nad Labem (ÈVUT)
2005/2006 Jiøí Granilla ♣ Vyhodnocení kolektorizace centrální èásti hlavního mìsta Prahy   
  (ÈVUT)
2006/2007 Lucie Nenadálová ♣ Ekologické parametry bezvýkopových technologií jsou ty, které  
  je staví pøed ostatní (ÈVUT)
2007/2008 Alena Hlavsová Návrh rekonstrukce stoky v Hradci Králové, èásti Malšovice   
  (ÈVUT)
2008/2009 Zuzana Hálová Studie øešení inženýrských sítí v Plzni-Jižní Mìsto (se zamìøe  
  ním na uplatnìní dnových stokových výmìníkù tepla) (ÈVUT)

tì špatná bilance. Názvy vítìzných prací 
nabízí tabulka 2.
Lze øíci, že nazrál èas souhrnnì bilancovat 
výsledky i v naší národní studentské sou-
tìži CzSTT, viz dále informace nabízené 
v tabulce 1. 
Jsme též velmi potìšeni, že i naši firemní 

Tabulka 1 – Zpøehlednìní poètu úèastníkù sou-
tìže CzSTT 1997-2009 a poèet našich úèastní-
kù soutìže NO-DIG AWARD ISTT (International 
Society for Trenchless Technology), v kategorii 
„Student or young professional paper“

Školní rok Poèet úèastníkù Poèet  
 soutìže CzSTT úèastníkù soutìže 
  NO-DIG AWARD z ÈR
1997/1998  5 ☺
1998/1999  5 ☺ 
1999/2000  5 ☺
2000/2001  6 ☺
2001/2002  7 ☺
2002/2003  5 ☺
2003/2004  9 2
2004/2005 10 1
2005/2006  8 1
2006/2007 8 ☺
2007/2008 12 1
2008/2009 10 •
Celkem 90 5

Poznámky:
• V roèníku2006/2007 byli studenti ÈVUT v Pra-

ze zastoupeni dvìma posterovými prezentace-
mi, èi v roèníku 2008/2009 jsme zastoupeni 
nebyli vùbec.

☺ Soutìž NO-DIG AWARD ISTT byla vyhlášena 
v kategorii „Student or young professional pa-
per“ až od roku 2004, kdy se ISTT inspirovala 
naší národní studentskou soutìží a doplnila 
své soutìžní kategorie též o kategorii „Student 
or young professional paper“.

èlenové vykázaly za patnáct let existence 
naší spoleènosti øadu podobných úspì-
chù NO-DIG AWARD ISTT . Vzpomeòme 
zejména poslední náš úspìch – ocenì-
ní unikátní aplikace obnovy pøivadìcích 
vodovodních øadù DN 1600 oblastního 
severomoravského vodovodu cementa-

cí, provedené naším èlenem BROCHIER 
s.r.o.(ocenìní získáno v Øímì v r. 2007).  
Všechny tyto úspìchy pomohly naší spo-
leènosti k zisku dobré pozice v rámci 
ISTT. To nás i zavazuje pro období pøíští. 
– Berme to jako výzvu, se kterou si jistì 
poradíme! 
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ré mají podobu písemných prací ke státní 
doktorské zkoušce.
Další související formální úpravy soutìže 
se dotýkají termínù vyhodnocení soutìž-
ních prací, vyhlášení výsledkù a pøedávání 
diplomù a odmìn. Ty pak se vracejí do za-
bìhnutých kolejí (s loòskou výjimkou, kdy 
byl termín naší národní konference NO-
DIG kvìtnový) jsme se opìt vrátili k termínu 
konání naší národní konference NO-DIG 
v záøí.  Z toho pak vychází, že oficiální vy-
hlášení vítìzù naší soutìže (po vyhodnocení 
ustanovenou komisí/porotou a po odsou-
hlasení pøedsednictvem CzSTT) bude pro-
vádìno formou takovéhoto pøíspìvku, jako 
je i tento, v našem zpravodaji CzSTT, když 
pøedávání diplomù a odmìn vítìzùm mùže 
zùstat standardnì souèástí programu valné 
hromady naší spoleènosti s termínem du-
ben pøíslušného, tj. následujícího roku.
Již 12. roèníku soutìže CzSTT o nejlepší 
studentskou práci, v akademickém období  
2008/2009, se zúèastnilo celkem deset 
soutìžních prací ze dvou vysokoškolských 
pracovišś: 

• Èeského vysokého uèení technického 
v Praze, Fakulty stavební a

• Vysokého uèení technického v Brnì, 
Fakulty stavební.

Soutìže se zúèastnilo šest bakaláøských 
prací a ètyøi diplomové práce. Porota, kte-
rá vše vyhodnocovala, pracovala ve slože-
ní: Ing. S. Drábek, doc.Ing. P. Šrytr, CSc., 
Doc.Ing. P. Svoboda,CSc., Ing. Š. Mouèka,  
Ing. J. Sochùrek, Ing. L. Nenadálová, Ing. M. 
Synáèková, CSc. a  doc. Ing. I. Èiháková.
Rozhodl souèet poøadí od jednotlivých 
porotcù. Porota dne 15.9. 2009 rozhod-
la o výsledném poøadí soutìžních prací, 
pøedsednictvo CzSTT pak  13.10. 2009 
beze zmìn toto poøadí schválilo a lze jej 
tedy i nyní oficiálnì vyhlásit a prezentovat:

1. místo získala Ing. Zuzana Hálová za prá-
ci „Studie koncepce øešení inženýr-
ských sítí Plznì - Jižní mìsto“,

2. místo získala Bc. Babeta Mouèková za 
práci „Návrh rekonstrukce stokové 
sítì“,

3. místo získal Bc. Lukáš Marišler za práci 
„Analýza výstupù kamerového prù-
zkumu stok“.

V další èásti tohoto pøíspìvku uvádíme struè-
nou anotaci jednotlivých soutìžních prací 
(v abecedním poøadí jednotlivých autorù).

Bc. Jiøí Fric, VUT Brno (vedoucí BP: 
Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.): Sanace 
stokových sítí a kanalizaèních pøípojek
Bakaláøská práce se zabývá sanací kana-
lizaèní sítì a možností využití bezvýkopo-
vých technologií. První èást práce je za-
mìøena spíše na rešeršní èinnost. Je zde 
popsán prùzkum, èištìní, sanaèní techno-

logie a modelování hydrauliky stokové sítì. 
Slouží k seznámení se s danou tématikou. 
Ve druhé èásti je použito získaných zna-
lostí k praktickému vyhodnocení konkrét-
ního úseku kanalizace a následným návr-
hem, jak danou problematiku øešit. Jedná 
se o posouzení technického stavu úsekù 
vycházející z kamerového prùzkumu ka-
nalizace. A následný návrh variant sanace 
tìchto úsekù. Získané podklady – protoko-
ly o provedení kamerového prùzkumu se 
týkaly ulice Zemìdìlská a ulice Venhudo-
va, které jsou souèástí pøíloh. Obì ulice se 
nacházejí v centru statutárního mìsta Brna, 
konkrétnì mìstská èást Èerná pole. 

Ing. Zuzana Hálová, ÈVUT v Praze (vedoucí 
DP: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.): Studie kon-
cepce øešení inženýrských sítí Plznì- Jižní 
mìsto
Diplomová práce obsahuje zhodnocení sou-
èasného stavu inženýrských sítí. Popisuje 
zmìnu územního plánu a generely zásobo-
vání vodou a odvodnìní lokality Plzeò - Jižní 
mìsto. Hlavní náplní je variantní øešení kon-
cepce inženýrských sítí se zamìøením na vyu-
žití stokových výmìníkù tepla. Jsou navržena 
øešení vedení inženýrských sítí ve vhodných 
sdružených trasách, technických chodbách, 
technických podvodníkových kanálech a tvár-
nicových stavebnicových trasách multikanálu 
SITEL. Dále je v práci popsáno zpìtné vyu-
žití energie z odpadní vody a navrženy reálné 
lokality, kde by byla realizace tohoto zpùsobu 
využití energie.

Ing. Michal Jedlièka, ÈVUT v Praze (ve-
doucí DP Ing. Marcela Synáèková, CSc.): 
Rekonstrukce èistírny odpadních vod 
v obci Lužice
Diplomová práce má za cíl navrhnout re-
konstrukci èistírny odpadních vod, tak aby 
odpovídala požadavkùm rozvoje obce a le-
gislativì. Pøi zjišśování podkladù pro ÈOV 
bylo zjištìno, že není jasné, o jaký typ ka-
nalizace se jedná, zda o o stokovou síś jed-
notnou èi oddílnou splaškovou. Proto byla 
navrženo provést optickou inspekci kanali-
zace a podle zjištìného stavu provést opra-
vu, sanaci èi obnovu stávající stokové sítì 
nìkterou z metod používající bezvýkopové 
technologie. Dále byl proveden variantní 
návrh rekonstrukce ÈOV a ekonomický 
odhad nákladù.

Ing. Luboš Kosour, ÈVUT v Praze (vedou-
cí DP: Ing. Marcela Synáèková, CSc.): 
Øešení kanalizace v obci Èeèelice
Tato diplomová práce si klade za cíl pro-
vést variantní návrh odkanalizování obce 
Èeèelice. Nejprve byl proveden prùzkum 
stávajícího stavu odkanalizování obce. Po-
tom byl proveden návrh splaškové oddílné 
kanalizace ve dvou variantách (gravitaèní 
a tlaková). Pøi návrhu výstavby byla po-
souzena možnost použití bezvýkopových 

technologií. Dále bylo variantnì øešeno 
èištìní odpadních vod. Možnosti jsou. – 
samostatná ÈOV, -spoleèná s obcí Vše-
taty, - spoleèná s obcí Liblice. Všechny 
varianty byly ekonomicky vyhodnoceny.

Bc. Jan Mareš, ÈVUT v Praze (vedoucí BP: 
Ing. Marcela Synáèková, CSc.): Výstavba 
a sanace vodovodních øadù
Bakaláøská práce je zamìøena na zpùsoby vý-
stavby asanace vodovodních sítí. Je zde pro-
vedeno hodnocení technického stavu vodo-
vodních sítí. Popsány jednotlivé postupy pøed 
zapoèetím sanace. Popsány metody opravy, 
renovace a obnovy vodovodních sítí. Na konci 
práce jsou uvedeny konkrétní pøíklady. Oprava 
poruchy v Havlíèkové ulici v Mladé Boleslavi, 
jednalo se o prasklé litinové potrubí DN 400. 
Druhý pøíklad se zabýval rekonstrukcí vodo-
vodního øadu Hluboèepy – Radotín, jednalo 
se o ocelové potrubí DN 400 o celkové délce 
856 m. Renovace byla provedena metodou 
Compact Pipe a vtahovaným materiálem byl 
polyetylen PE 100 SDR 17 Da 400 mm (pro-
vádìla firma Zepris s.r.o.).
Bc. Lukáš Marišler, VUT  Brno (vedoucí 
BP: Ing. Marek Horák, PhD.): Analýza vý-
stupù kamerového prùzkumu stok
Bakaláøská práce se zabývá, jak již vyplývá 
z názvu kamerovým prùzkumem stokových. 
V první èásti jsou popsány možné poruchy na 
stokové síti a pøíprava sítì pøed kamerovým 
prùzkumem. V následující èásti se zabývá 
inspekcí objektù na stokové síti a kanalizaè-
ního potrubí. Na závìr je vyhodnocen ka-
merový prùzkum vybrané èásti stokové sítì. 
Jedná se o èást kanalizaèní sítì obce Horní 
Suchá, která se nachází na poddolovaném 
území. Celkem bylo prozkoumáno asi 505 
metrù kanalizace a jednotlivé poruchy a ná-
lezy byly vyhodnoceny dle ÈSN EN 13508 
Posuzování stavu venkovních systémù sto-
kových sítí a kanalizaèních pøípojek.

Bc. Babeta Mouèková, ÈVUT v Praze (ve-
doucí BP: Ing. Marcela Synáèková, CSc.): 
Návrh rekonstrukce stokové sítì

Tato bakaláøská práce si klade za cíl provést 
pøehled jednotlivých bezvýkopových techno-
logií oprav kanalizace. Popis toho, co je nutné 
provést pøed tím, než zvolíme konkrétní meto-
du opravy èi obnovy stoky. Metody komplexní 
obnovy, tedy ty metody, pøi nichž není drama-
ticky zhoršena statika stoky a kdy je stávající 
kapacita dostaèující. Na konci této práce je 
uveden konkrétní pøíklad rekonstrukce zdìné 
vejèité stoky 600/1100 v Letenské ulici v Pra-
ze, která byla narušena v dùsledku povodní 
2002. Zde byl požadavek, aby byl zachován 
provoz tramvají. Proto probìhla rekonstrukce 
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Z  È I N NOSTI  CZST T  /  N E WS FROM CzST T

CzSTT ÈesCzSTT Èeská spoleènost pro bezvýkopové technologieká spoleènost pro bezvýkopové technologie
Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4

STUDENTSKÁ SOUTÌŽSTUDENTSKÁ SOUTÌŽ  
o cenu CzSTTo cenu CzSTT

Èeská spoleènost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademic-
kého roku 2009/2010 a dále pro každý následující rok studentskou soutìž o nej-
lepší studentskou práci (diplomovou práci, bakaláøskou práci, písemnou práci ke 
státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu øešení, projektování, výstavby, rekon-
strukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatnìním bezvýkopových tech-
nologií (vèetnì zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dalšího prùzkumu, 
inženýringu, unifikace, technických podkladù, informaèní báze a koordinace).

 Ceny: 1. cena 15.000,-  Kè
  2. cena 8.000,-  Kè
  3. cena 5.000,-  Kè
Termín odevzdání práce: do 10. 9. 2010 (na stavební fakultu ÈVUT v Praze, 
166 29 Praha 6, Thákurova 7, Ing. M. Synáèkové, CSc.; e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)

Vyhodnocení soutìže: 
Pøihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do  20. 9. 2010.

Formální náležitosti práce:

1. Pøihláška do soutìže (název práce v È a A, jméno soutìžícího, adresa, 
obor studia a škola, jméno vedoucího práce, adresa)

2. Struèný souhrn v angliètinì
3. Vlastní práce
4. Posudek vedoucího práce (1 A4)

Odborní garanti za jednotlivé školy:

• Ing. Marcela Synáèková, CSc., Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta sta-
vební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 
6, tel.: 2/24354604, fax: 2/24354607; synackov@fsv.cvut.cz

• Ing. Karel Franczyk,Ph.D., Vysoká škola báòská Ostrava, tøída 17. listopadu, 
708 33  Ostrava, (adresa garanta: Subterra a.s., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, 
tel. 597464240, kfranczyk@subterra.cz)

• Doc. Ing. Karel Vojtasik,CSc., Vysoká škola báòská Ostrava, Katedra geotechni-
ky a podzemního stavitelství, L. Podéštì 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 
59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz

• Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., Vysoké uèení technické Brno, Fakulta stavební,  Ústav 
vodního hospodáøství obcí,  Žižkova 17, 611 00  Brno, raclavsky.j@fce.vutbr.cz

• Doc.Ing. Petr Šrytr, CSc., Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta stavební, 
Katedra technologie staveb a katedra ekonomiky a øízení ve stavebnictví, Thákuro-
va 7, 166 29 Praha 6, tel. 02/24354817, srytr@fsv.cvut.cz 

ve dvou etapách. První èást byla sanována 
zatažením nosného rukávce a druhá provede-
ním injektáže bezprostøedního okolí stoky.

Bc. Michal Ondráèek, VUT  Brno (vedoucí 
DP: Ing. Marek Horák, PhD.): 
Sanace vodovodních sítí
Bakaláøská práce se zabývá seznámením 
s materiály používanými k odkanalizování 
a zpùsoby odkanalizování. V první èásti je 
zpracováno porovnání vlastností jednotli-
vých materiálù s jejich výhodami popø. nevý-
hodami. Ve druhé èásti je pøehled možností 
odvedení odpadních vod z urbanizovaných 
území. Dále je porovnání dvou materiálo-
vých variant stoky na vybraném úseku ka-
nalizace. V práci jsou popsány metody pro-
vádìní bezvýkopové pokládky potrubí.

Bc. Martin Øehák, ÈVUT v Praze (vedoucí 
BP: doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.): 
Bezvýkopové technologie
Pøedmìtem bakaláøské práce je zpraco-
vání pøehledu bezvýkopových technolo-
gií. Dále zhodnocení výhod a nevýhod 
jednotlivých bezvýkopových technolo-
gií. Porovnání bezvýkopových technolo-
gií s metodami klasickými. Podrobnìji je 
práce zamìøena na metodu hydros Plus. 
Metoda je zde podrobnì popsána. Na 
konkrétní výmìnì vodovodního potrubí 
z šedé litiny v projektu „Obnova distri-
buèního øadu Bruska – Vyhlídky, 1.eta-
pa“. Práce je zde zamìøena na realizaci 
stavby øešící kanalizaci v obci Sobìchle-
by, která je v souèasné dobì ve velice 
špatném technickém stavu a na konci 
srpna roku 2008 konèí povolení k vy-
pouštìní odpadních vod, které již nebu-
de bez zásahu do stávajícího jednotného 
kanalizaèního systému prodlouženo. Je 
proveden  popis souèasného stavu vèet-
nì fotodokumentace vybraných èástí. 
Následuje návrh dvou variant, které øeší 
souèasný špatný stav jednotného systé-
mu a jednoznaènì zlepší životní prostøe-
dí v zájmovém území. Je proveden návrh 
použití bezvýkopových technologií pro 
rekonstrukci stávajících stok. V závìru 
studie je uveden základní ekonomický 
propoèet nákladù na poøízení a provoz 
obou variant, jejich porovnání a zhodno-
cení celé práce.

Ing. Dana Štìpánková, ÈVUT v Praze (ve-
doucí DP: Ing. Marcela Synáèková, CSc.): 
Variantní øešení odvádìní splaškových 
vod z èástí obce Ledenice
Cílem diplomové práce bylo provedení 
variantního návrhu odvedení splaškových 
vod z èástí obce Ledenice, a sice Zborov, Zaliny a Ohrazení. Nejprve byl proveden 

prùzkum stávajícího stavu odkanalizování 
obce. Potom byl proveden návrh splaškové 
oddílné kanalizace v jednotlivých èástech 
obce. Pøi návrhu výstavby byla posouzena 
možnost použití bezvýkopových technolo-

gií. Dále bylo variantnì øešeno èištìní od-
padních vod. Možnosti jsou – samostatná 
ÈOV - spoleèná obcím Zaliny a Ohrazení 
a obec Zborov napojit na stávající ÈOV 
v obci Ohrazeníèko. Všechny varianty byly 
ekonomicky vyhodnoceny.
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(pro kolegy z CzSTT a s pomocí pøátel 
na OBÚ zpracoval Ing. Karel Franczyk, 
PhD.,Subterra, a.s.)

Velmi èasto je polemika, co je vlastnì ÈPHZ - 
èinnost provádìná hornickým zpùsobem, a co 
není, tedy ÈPHZ je:

1. Zákon 61/1988 Sb. - §3 ÈPHZ
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostù, 

vèetnì úpravy a zušlechśování nerostù prová-
dìných v souvislosti s jejich dobýváním, a vy-
hledávání a prùzkum ložisek nevyhrazených 
nerostù provádìné k tomu úèelu,

b) tìžba pískù v korytech vodních tokù a štìr-
kopískù plovoucími stroji, vèetnì úpravy 
a zušlechśování tìchto surovin provádìných 
v souvislosti s jejich tìžbou, s výjimkou od-
straòování nánosù pøi údržbì vodních tokù,

c)  práce k zajištìní stability podzemních prosto-
rù (podzemní sanaèní práce),

d) práce na zpøístupòování jeskyní a práce na 
jejich udržování v bezpeèném stavu,

e) zemní práce provádìné za použití strojù a vý-
bušnin, pokud se na jedné lokalitì pøemísśu-
je více než 100 000 m krychlových horniny, 
s výjimkou zakládání staveb,

f) vrtání vrtù s délkou nad 30 m pro jiné úèely 
než k èinnostem uvedeným v § 2 a 3,

g) jímání pøírodních léèivých a stolních minerál-
ních vod v dùlním díle v podzemí,

h) práce na zpøístupnìní starých dùlních dìl 2a) 
nebo trvale opuštìných dùlních dìl a práce 
na jejich udržování v bezpeèném stavu,

i) podzemní práce spoèívající v hloubení dùl-
ních jam a studní, v ražení štol a tunelù, jakož 
i ve vytváøení podzemních prostorù o objemu 
vìtším než 500 m krychlových horniny.

2. Výklad ÈBÚ k této vyhlášce (shrnutí)
a) vrt nebo protlak delší jak 30 m, nezáleží na 

úklonu vrtu
b) protlak nebo velkoprùmìrový vrt, ve kterém 

se mohou zdržovat osoby (od ∅ 800 mm 
a výše)

c) tunel, tedy ražené dílo o vìtším prùøezu než 
16 m2 - vždy 

d) štola, tedy ražené dílo do prùøezu 16 m2 - 
vždy

e) jáma nebo studna (hloubené dílo) o hloubce 
vìtší než 3 m 

f) jiný podzemní prostor o objemu nad 500 m3 
(komory, strojovny, zásobníky),

3. Stavební povolení 
• platnost stavebního povolení je 2 roky (§ 115 

odst. 4 zákona è. 183/2006).
V stavebním povolení musí být v podmínkách 
rozhodnutí závazné stanovisko OBÚ, že stav-
ba bude vedena dle projektové dokumentace, 
kterou zpracoval projektant, který je držitelem 
osvìdèení o odborné zpùsobilosti:

• závodní dolu – zkoušky na OBÚ
• závodní s tìžbou užitkového nerostu vìtší než 

50 000 t - zkoušky na ÈBÚ
• báòský projektant - zkoušky na OBÚ
Stavební úøady chybují v tom, že pøi územním øí-
zení zapomenou na OBÚ jako dotèený orgán - § 
4 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. - stavební zákon 
a tím se k nim nedostane závazné stanovisko 
OBÚ ve kterém jsou upozornìní, že zamýšlená 
stavba je i v nìkteré èásti ÈPHZ. Projektová doku-
mentace, která je podkladem pro vydání staveb-
ního rozhodnutí musí být zpracována oprávnìnou 
osobou, jinak stavební úøad øízení zastaví - §110 
odst. 4 zákona 183/2006 Sb. Nìkdy se stává, že 
projektanti, kteøí mají osvìdèení o odborné zpù-
sobilosti - projektant pro vodohospodáøské stav-
by vydané dle vyhl. 360/1992 Sb. se domnívají, 
že tato odborná zpùsobilost je dostateèná pro vo-
dohospodáøské stavby, i když se jedná o ÈPHZ.
4. Ohlášení stavby
Po výbìrovém øízení na zhotovitele stavby se zá-
mìr ohlásí OBÚ dle vyhl. ÈBU è. 104/1995 Sb. 
ve znìní pozdìjších pøedpisù. Ohlašuje se 8 dnù 
pøed zahájením prací. Ohlašuje to organizace 
dle obchodního rejstøíku - zástupce, který za or-
ganizaci mùže jednat a urèí zodpovìdného pra-
covníka pro uvedenou stavbu, nikoliv že to ohlásí 
závodní a urèí sám sebe za závodního. Existuje 
i písemné povìøení, kdo mùže za organizaci jed-
nat. V posledním bodì ohlášení zahájení stavby 
je uvedeno, èím byla stavba povolena. Doložit 
platné stavební rozhodnutí dle podmínek výše 
uvedených. 
Je dobré i doložit kopii stavebního rozhodnutí, 
aś OBÚ mùže nedostatky rychle øešit, (dopraco-
vání projektu, zmìna stavby pøed dokonèením). 
Ohlásit pouze co se bude stavìt - zvlášś startova-
cí jámy, ražba protlaku, tunelu, kolektoru. Pokud 
byla organizaci naøízena báòská záchranná služ-
ba, tak je dobré uvést, až se zaène vlastní ražba, 
tj. pracovištì s jedním východem. 
Pracovníky seznámit s technologickým postu-
pem, havarijním plánem, dopravním øádem. 
Musí být prokazatelné, kdo, kdy, a o èem bylo 
provedeno školení - velký pozor aś se neprokáže 
formální seznámení. 
5. Vstup na pracovištì
za to je zodpovìdný technický dozor, pøedák 
a závodní. Vstupující musí být proškolen o pou-
žití sebezáchranného pøístroje, øidièi aut, noviná-
øi, kamarádi, atp. Dozor investora samozøejmì 
také, ten musí mít každopádnì báòské vzdìlání 
- §8,15 vyhl. 55/96.
Závodní musí hledìt, aś jeho podøízení: technic-
ký dozor a pøedák mají písemné povìøení k vý-
konu funkce. Pøi dovolené písemnì povìøit za 
sebe dalšího èlovìka s odpovídající kvalifikací. 
Pøi ÈPHZ mùže na stavbu zabloudit pracovník 
státního úøadu inspekce práce SÚIP a bude 
chtít provádìt kontrolu. Slušnì se zeptat a poža-

dovat o doložení právní normy, vyhlášky, záko-
nu. Vrchní dozor prování OBÚ - §40 odst. 1 zák. 
61/1988 a dále mùže pouze provádìt kontroly 
hygiena, jinak nikdo. 
Pøedání rizik - zákon 262/2006 - zákoník práce 
- §101- §110. Nezapomenout vyhodnocovat rizi-
ka - závodní. 
Pøi protlacích a ražbách je tøeba dbát na projekt 
ražby, ve kterém by mìly být zakotveny výsledky 
geologického prùzkumu a je povinnost vést evi-
denci skuteèné geologie odkryté ražbou. Pozor 
na vodní horizont, ten mùže ohrozit pracovníky 
na èelbì. 
Koordinátor pro styk s OBÚ je pøi ÈPHZ závodní, 
nikdo jiný. ( V otázkách projektové dokumentace 
je to projektant s oprávnìním OBÚ na ÈPHZ). 
Pøed volnými dny provést kontrolu ohrazení jam, 
tabulek a zapsat do stavebního deníku (možnost 
zcizení ohrazení a pádu do jámy). 
Upozornit pracovníky, aś pøi jakékoliv mimoøád-
né události volají závodního a ten rozhodne, zdali 
se jedná o mimoøádnou události èi nikoliv, a pak 
provádìt další kroky, které budou v intencích ha-
varijního plánu.

6. Zmìny
V pøípadì že dojde k vìtší zmìnì geologické 
skladby na èelbì - §17 vyhl. 55/96 a tím se ne-
potvrdí geologické pomìry, tak se pøed dalším 
ražením provede dodateèný geologický prù-
zkum. Prostì èelbu zastavit, nechat pracovat 
geologa, dále projektanta a nakonec zmìnu 
musí schválit závodní §16 odst. 2 vyhl. 55/96. 
Zmìnové listy stavby nespadají do báòské legis-
lativy ani kompetencí.
V dostateèném pøedstihu projednat podmínky 
plynaøù, kteøí dávají svá stanoviska pøi pøiblížení 
se k plynovodu nebo práci v ochranném pásmu 
rozvodù - §68 zák. è. 458/2000 - energetický 
zákon. Tím se v pøedstihu projednají vícepráce, 
které tøeba projektant nemusel vùbec uvést. 
V pøípadì zápisu investora do stavebního deníku 
požadovat zmìny práce pouze z citací vyhlášky 
a zákona, jinak se vystavujete nebezpeèí pro-
blému. Veškeré zmìny mùže provést geolog, 
projektant a schválit závodní (viz napø. problém 
u havárie tunelu Blanka).

7. Mimoøádné události
Všechny havárie, úrazy a mimoøádné události 
musí být vždy neprodlenì ohlášeny na OBÚ. 
V pøípadì nutnosti zásahu záchranné služby 
a pokud dílo spadá do evidence BZS, mìla by, 
pokud možno být pøednostnì volána pøíslušná 
BZS. Šetøení mimoøádných událostí provádí 
OBÚ a kontaktní osobou na stranì zhotovitele 
je pøíslušný závodní dolu, který nese veškerou 
odpovìdnost za její pøíèiny a následky.

NA ODBORNÉ TÉMA /  TECHNICAL TOPICS

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE Z HLEDISKA 
BÁÒSKÝCH PØEDPISÙ
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Úvod
Výkopové práce v komunikacích jsou dùvìr-
nì známým problémem pro vìtšinu z nás. 
Údržba a obnova podzemní infrastruktury 
mùže zpùsobovat dopravní problémy a do-
prava se má navíc, podle døívìjších výzku-
mù, zvýšit v letech 1996 až 2030 o 50%.
Evropská komise rozpoznala potenciál rùs-
tu vyhledávacích technologií pro zajištìní 
bezpeènosti a omezení vlivu lidské èinnosti 
na životní prostøedí a financuje projekt pod 
šestým rámcovým programem (globální 
zmìna a ekosystémy), který je zamìøen 
na vývoj a zlepšení technologie georadarù 
(GPR - Ground Penetrating Radar). 
Georadar je jediná známá metoda, která 
mùže zjistit jak kovové, tak nekovové pod-
zemní objekty napø. vodovodní, plynovodní 
a kanalizaèní trouby a další inženýrské sítì 
z rùzných materiálù nepøímo, bez zásahu do 
základové pùdy (obr. 1 a 2).

ORFEUS je akronym názvu projektu „Op-
timised Radar to Find Every Utility in the 
Street“, tedy „Optimalizovaný radar k vy-
hledávání všech inženýrských sítí v ulicích“. 
Tento projekt je øešen v rámci širokého 
mezinárodního konsorcia firem a univerzit, 
mezi kterými je i stavební fakulta VUT v Brnì 
(Ústav vodního hospodáøství obcí a Ústav 
geotechniky) v rámci 6. rámcového progra-
mu mezinárodní spolupráce ve vìdì a tech-
nice, vyhlášeném Evropskou Unií. Celkové 
náklady na projekt jsou 5 mil. €, pøièemž 
50 % hradí EU a 50 % partneøi projektu.

Cíle projektu ORFEUS
Cíle projektu jsou:
• vývoj multifrekveèního (flexibilnìjšího) 

a výkonnìjší povrchového georadaru;
• vývoj nového radaru, který bude umístìný 

ve vrtné hlavì øiditelných vodorovných vrt-
ných souprav pro pokládku trub a kabelù 
a bude poskytovat informace o pøekážkách 
pøed a okolo vrtné hlavy a tím provádìt vrty 
v blízkosti inženýrských sítí bezpeènìji  (obr. 
3 a 4).

Ing. Jaroslav Raclavský, PhD., 
VUT v Brnì, RNDr. Pavel Pospí-
šil, PhD., VUT v Brnì, Ing. Lumír 
Mièa, PhD., VUT v Brnì, Howard 
Scott, OSYS Technology Ltd.

PROJEKT ORFEUS – OPTIMALIZOVANÝ GEORADAR PRO 
VYHLEDÁVÁNÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Obr. 1 Lokalizace inženýrských sítí pomocí georadaru – testování (Oslavany 2008)

Obr. 2 Schéma lokalizace inženýrských sítí pomocí georadaru

Na projektu spolupracuje 9 partnerù (vývo-
jová pracovištì, uživatelé a univerzity) ze 7 
evropských zemí:

• OSYS Technology Ltd, Anglie – koordi-
nátor projektu;

• Ingegneria Dei Sistemi S.p.A.(IDS), Itálie;
• Gaz de France (GdF), Francie;
• Tracto-Technik Spezialmaschinen GmbH 

(TT), SRN;
• UK Water Industry Research Ltd 

(UKWIR), Anglie;
• The European Union of the Natural Gas 

Industry (GERG), Belgie;

• Technische Universiteit Delft, Holandsko;
• Universita Degli Studi di Firenze, Itálie;
• Vysoké uèení technické v Brnì, ÈR.

Projekt je øešen v úzké spolupráci s konco-
vými uživateli, kterým by mìl finální produkt 
sloužit k vyhledávání inženýrských sítí. 

Struktura projektu
Celý projekt je rozdìlen do sedmi tzv. 
pracovních balíèkù (work package – WP). 
Projekt ORFEUS je organizován do násle-
dujících základních výzkumných WP:
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WP 1000 Povrchový georadar
Úkolem tohoto WP je definice požadavkù na 
výkon a funkènost georadaru pro vyhledá-
vání všech typù inženýrských sítí. Dále vývoj 
nového typu adaptivních antén, kontrolních 
a øídicích systémù georadaru a laboratorní 
testování charakteristik systému. Navržený 
typ georadaru bude testován v rùzném hor-
ninovém prostøedí.

WP 2000 Georadar ve vrtné hlavì
Úkolem tohoto WP je definovat požadavky, 
vyvinout a otestovat georadar, který bude 
umístìn ve vrtné hlavì øízeného vrtného 

stroje, urèeného pro pokládku inženýr-
ských sítí. 
V souèasné dobì probíhá vývoj, který 
je zamìøen na integraci nového typu an-
tén do vrtné hlavy, elektroniky umístìné 
ve vrtné hlavì, pøenosu dat z vrtné hlavy 
k vrtmistrovi, napájení georadaru a kon-
strukci vrtné hlavy. Georadar bude testo-
ván v rùzných typech zemin a pøi rùzných 
pøekážkách.

WP 3000 Vývoj testovacího místa
Cílem tohoto pracovního balíèku bylo vyvi-
nout testovací stanovištì pro mìøení výkonù 

prototypu povrchového georadaru v rùzných 
podmínkách (horninové prostøedí; profil, 
materiál a pozice potrubí) do hloubky 1,5 m. 
Testovací místo je umístìno v Paøíži u GdF.

WP 4000 Mìøení charakteristik 
zemin
Cílem tohoto pracovního balíèku je navr-
žení metodiky mìøení vlastností hornino-
vého prostøedí pro nastavení povrchové-
ho georadaru a její ovìøení na vybraných 
lokalitách. Pro ovìøení potøebných para-
metrù horninového prostøedí (ulehlost, 
konzistence) byla zvolena lehká ruèní dy-
namická penetrace – Dynamic Cone Pe-
netration (DCP). Vypovídající schopnosti 
DCP pro daný problém jsou ovìøovány 
nejen v laboratorních podmínkách, ale 
i na vybraných lokalitách. V laboratorních 
podmínkách je vytvoøen stand, kde je zjiš-
śován penetraèní odpor pro nesoudržnou 
resp. soudržnou zeminu za plného nebo 
nulového nasycení resp. vlhkosti. Pro 
praktické použití georadaru bude pro vy-
brané lokality Evropy zpracována „mapa 
vhodnosti použití georadaru“ a to z vý-
sledkù mìøení elektrických a geotechnic-
kých charakteristik zemin.

Závìr
Pøíspìvek struènì pøedstavuje mezinárod-
ní projekt ORFEUS, zabývající se vývojem 
a zdokonalením georadarù pro vyhledá-
vání inženýrských sítích uložených v zemi. 
Jsou zde uvedeny základní cíle projektu 
ORFEUS, organizace, které se na jeho øe-
šení podílí, struktura a souèasný stav pro-
jektu. Po jeho ukonèení v roce 2009 bude 
k dispozici novì navržený georadar pro vy-
hledávání inženýrských sítí a pøekážek pod 
povrchem a georadar ve vrtné hlavì, který 
bude zajišśovat vìtší bezpeènost pøi vrtání 
v blízkosti podzemních inženýrských sítí. 

Pozn. Tento èlánek byl zpracován za 
podpory projektu ORFEUS, Contract 
No. 036856 (GOCE), øešeného v rámci 
6. rámcového programu EU na Ústavu 
vodního hospodáøství obcí a Ústavu ge-
otechniky, FAST, VUT v Brnì.
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Obr. 3  
Lokalizace pøekážek pomocí georadaru okolo a pøed vrtnou hlavou u vodorovného øízeného vrtání

lokalizace 
kolem  hlavy

lokalizace pøed vrtnou 
hlavou

Obr. 4  Detail vrtné hlavy øízeného vrtání - lokalizace pøekážek pomocí georadaru okolo a pøed 
vrtnou hlavou
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Bezvýkopová technologie se osvìdèuje 
obzvlášś v obtížných pùdních podmínkách.
V souvislosti s faktem, že stavební práce 
jsou stále èastìji provádìné na územích sil-
nì urbanizovaných, velkých silnièních køi-
žovatkách, chránìných zelených plochách 
a prùmyslových oblastech nasycených in-
frastrukturou nebo centrech velkých mìst, 
v tom také starých mìstech; jsou bezvýko-
pové metody jediným možným zpùsobem 
k použití. Jejich velmi dùležitou pøedností 
je krátký èas realizace instalace a také vy-
louèení nákladù na regeneraci silnièního 
povrchu, což vzniká v pøípadì použití tra-
dièních (invazních) metod.
Bezvýkopová výstavba široce chápané 
podzemní infrastruktury spoèívá na zave-
dení soustavy potrubí pod povrch zemì, 
kabelového vedení nebo propustù bez 
provedení otevøených liniových výkopù. 
Jedinými výkopy, které se vyskytují pøi re-
alizaci rùzných podzemních objektù pomo-
cí uvedených metod, jsou výkopy bodové 
(napø. pøijímací a startovací komora). Bez-
výkopové technologie jsou považovány za 
skuteèný pokrok ve výstavbì potrubí a tu-

BEZVÝKOPOVÉ METODY 
– ALTERNATIVA PRO TRADIÈNÍ OTEVØENÉ VÝKOPY

Dr in¿. Damian Bêben
Fakulta stavebnictví, Politechnika 
Opolska (Vysoké uèení technické 
v Opolí)

nelù, obzvláštì tìch, které by nemohly být 
vykonány z technických dùvodù jiným zpù-
sobem. Tato technologie se hlavnì osvìd-
èuje v obtížných pùdních podmínkách.
Jednou z nejrozšíøenìjších bezvýkopo-
vých metod je mikrotuneling (fot. 1), který 
významnì omezuje integraci a obhospo-
daøení terénu a také snižuje na minimum 
negativní pùsobení na životní prostøedí. Je 
tøeba rovnìž obrátit pozornost na to, že 
napø. v Nìmecku termínem mikrotuneling 
se oznaèuje vìtšina metod bezvýkopových 
staveb potrubí a podzemních tunelù pro 
prùmìry neprùchodné tzn. do 900 mm. 
V souèasné dobì se mikrotuneling rozši-
øuje na veškeré prùmìry pro metody, které 
nevyžadují pøítomnost èlovìka v potrubí bì-
hem jeho provedení. Oproti tomu v zahra-
nièní literatuøe, není mikrotuneling spojen 
s prùmìrem protlaèení, ale s technologií, 
èili je to vysoce automatizovaná a zkompu-
terizovaná metoda bez výkopové výstavby 
podzemních potrubí. Urèitým druhem mi-
krotunelingu  je jednoetapová technologie 
hydraulického protlaèení, která spoèívá 
v ražení tunelu za pomoci vrtacího štítu se 
souèasným protlaèením vodících rour, pøi-
èemž celý proces je témìø zcela automati-
zován. Øízení protlaèení probíhá za pomoci 
speciální kloubové hlavice, jejíž poloha se 
mìní pomocí hydraulických øídících servo-
motorù.
K hlavním pøednostem metod mikrotunelin-
gu a hydraulického øídícího provrtání patøí:

• pøesnost provedení kolektoru díky  
laserovému øízení hlavice stroje;

• minimalizace poètu zemních prací;
• možnost realizace prací dokonce pøi vy-

soké hladinì spodní vody;
• snížení na minimum zásahu do existují-

cího zahospodaøení terénu a životního 
prostøedí;

• odstranìní potíží v silnièním provozu;
• možnost realizace prací nezávisle na at-

mosférických podmínkách;
• zkrácení èasu provedení stavebních prací;
• zlepšení podmínek BHP pracovníkù na 

stavbì.

Charakteristika jednotlivých 
bezvýkopových metod
Mikrotuneling
Tradièní mikrotuneling je metoda bezvý-
kopové výstavby rùzných elementù pod-
zemní infrastruktury. Tato metoda odstra-
òuje potíže, které doprovázejí výstavbu 
propustkù a potrubí tradièním zpùsobem 
(rozkopané ulice, objížïky, snížení hladi-
ny podzemní vody, kácení stromù, hluk, 
kolize silnièního a pìšího provozu atp.). 
Zaèátky technologií mikrotunelingu sahají 
až do 70tých let 20tého století, když ja-
ponská firma Komatsu zkonstruovala prv-
ní hlavici pro mikrotunelování. V Evropì 
byla tato technologie použita poprvé v Nì-
mecku v roce 1985. Je ve stálém vývoji, 
(vznikají její nové druhy, napø. pipe-eating, 
pipe-roofing) a stále se zdokonaluje. První 
mikrotunelingové technologie byly v Pol-
sku použity v roce 1997 a první realizace 
byla spojena s výstavbou trubního syste-
mu v Toruni. V souèasnosti je stále èastìji 
využívaná pro výstavbu objektù podzemní 
infrastruktury rùzného typu.
Samotný proces protlaèování je vykonáván 
pomocí stálé kontroly laserového paprsku, 
což zajišśuje znaènou pøesnost realizace 
potrubí. Laserový svazek paprskù, který je 
umístìn v zadní èásti startovacího výkopu, 
je pøijímán elektronickým pøijímaèem vy-
baveným zamìøovacím štítem, odtud jsou 
zasílány do øídícího stanovištì nutné infor-
mace o poloze osy vrtací hlavice, a dále 
pøetváøené a protokolované. Øízení celým 
procesem protlaèení probíhá pomocí poèí-
taèe na místì stavby.
Velkou pøedností této metody je možnost 
výstavby potrubí nebo jiných objektù, je-
jichž dráha probíhá v oblouku. Vytìžený 
materiál se tìží z èela pøedku pøes vrtný 
štít a dopravuje se do systému vyplavo-
vacího pneumatickým nebo šnekovým 
dopravníkem umístìným v ocelových rou-
rách, vedených oddìlenì v pokládaném 
potrubí. Zaøízení pro provádìní protlaèová-
ní pro vìtší prùmìry mohou být vybavena 
dodateèným systémem EPB (angl. Earth 

Dr. Damian Beben pojednává v èlánku „Bezvýkopové metody – alternativa pro tradièní otevøené výkopy“ relativnì obšírnì 
o problematice bezvýkopových technologií v Polsku. Z našeho pohledu je zajímavé, jak je tato otázka pojímaná u našich sousedù, 
v èem lze nalézt rozdíly nebo naopak shody. Existují jisté odlišnosti v zažité odborné terminologii, na pøíklad pojem „mikrotunelování“ 
autor používá evidentnì v širších souvislostech, než jsme zvyklí u nás. Jako pro èlovìka, pracujícího v oboru, mì pøišlo zajímavé, 
kolik prostoru vìnoval autor relativnì velmi speciálním a málo využívaným metodám, jako je na pøíklad „pipe eating“ nebo „pipe 
roofing“. Zajímavé je i to, že Polsko vnímám spíše jako zemi s jednoduššími geologickými podmínkami ve srovnání s námi èi 
Slovenskem, a pøesto autor èasto akcentuje  metody do skalního prostøedí. V každém pøípadì èlánek dokazuje vysokou úroveò 
stavu vnímání  a používání tìchto technologií v Polsku. Závìry, aś už odkazy na ekonomický a ekologický pøínos technologií, nebo 
nástin úkolù pro další období, jsou pak naprosto totožné u nás, jako v Polsku a zøejmì totéž platí ve vìtšinì zemí rozvinutého svìta.

V Ostravì 10. 11. 2009
Karel Franczyk

Fot. 1 - Mikrotuneling
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Pressure Balance). Tento systém zpùso-
buje vyrovnání tlaku v pùdì v oblasti tìžby 
pomocí stlaèeného vzduchu, což zabra-
òuje propadání pùdy pøed vrtnou hlavicí. 
Délky jednorázovì provedených potrubí 
jsou obvykle do 80 m pro dopravní zaøízení 
s dopravou vytìženého materiálu pomocí 
šnekových dopravníkù a 150 m pro dopra-
vu systémem výplachovým. V pøíznivých 
pùdních a vodních podmínkách je možné 
provedení delších úsekù (pro zaøízení s do-
pravou šnekovým dopravníkem do 150 m, 
a pro zaøízení se systémem výplachovým 
dokonce nad 500m). Rozsah provádìných 
prùmìrù: pro výplachové systémy od 250 
do 3600 mm a pro systémy s dopravou 
vytìženého materiálu šnekovým dopravní-
kem od 250 do 1000 mm.

Metoda pipe-eating 
Pod pojmem pipe-eating se rozumí metoda 
spoèívající v technologii mikrotunelingu, ve 
které znièené, poškozené nebo nevhodné 
pro další exploataci potrubí podléhá liniové 
výmìnì.
Potrubí podléhající výmìnì je drcené a tì-
žené (dopravované) po rozmìlnìní spoleè-
nì s okolní pùdou do startovací komory. 
Souèasnì se zabudovává nové potrubí 
o stejném nebo vìtším prùmìru na stejné, 
existující trase potrubí.
Metoda pipe-eating se používá pro bezvý-
kopovou rehabilitaci kanálu, a zvláštì v ta-
kových pøípadech, kdy:
• není dostateènì velké místo a intenzivní 

silnièní provoz neumožòuje použití ote-
vøených výkopù pro rekonstrukci kanálu;

• z rùzných dùvodù je nemožné snížení 
hladiny spodní vody;

• dùvody ochrany životního prostøedí hrají 
dùležitou úlohu;

• hloubka nutných výkopù by byla ekono-
micky neopodstatnìná.

Renovace starých potrubí v tomto druhu 
technologií mikrotunelingu, tzn. pipe-e-
ating, nebyla dosud v Polsku ještì pou-
žívaná a mùžeme øíct, že je novinkou na 
polském trhu. Proto je také úèelné širší 
zavedení této technologie do výroby, ne-
boś má mnoho pøedností. Do základních 
pøedností rehabilitace (pøestavby) kanálù 
pøi použití technologie pipe-eating mùže-
me zahrnout:
• možnost volby nominálního prùmìru 

odpovídajícího aktuálním požadavkùm 
z hlediska hydrologického bez ohledu 
na velikost prùmìru starého kanálu;

• úplnou rekultivaci materiálu vymìòova-
ného potrubí;

• použití rour z materiálu s optimálnì zvole-
nými parametry, zaruèujících dlouhovì-
kost a bezproblémovou exploataci kanálu;

• zajištìní velké pøesnosti trasy nového kaná-
lu za pomoci stálé kontroly prùbìhu trasy;

• možnost volby druhu øezného štítu pa-
tøiènì k materiálu, z nìhož je zhotoven 
vymìòovaný kanál a také druhu okolního 
podloží, ve kterém je potrubí uloženo;

• možnost práce rovnìž pøi vysoké hladinì 
podzemní vody, pøi bodovém snížení této 
hladiny, v místech domácích pøípojek.

Technologie pipe-eating umožòuje využití 
veškerých pøedností tradièního mikrotune-
lingu, obzvláštì pøi rehabilitaci existujících 
kanalizaèních sítí. V dnešní dobì stále 
èastìji, obzvláštì v centrech mìst, celou 
šíøku ulic vyplòují trasy rùzných vedení 
medií (voda, plyn, teplovody, elektrické 
kabely, telefonní vedení itd.), což zpùso-
buje, že chybí místo pro výstavbu nových 
tras kanálù, nebo provedení pøípojek pro 
existující síś. V dnešní dobì velice èasto pøi 
použití tradièních zákrokù a rehabilitaèních 
metod existujících starých kanálù, se tyto 
stávají vnìjším pláštìm. Vede to vìtšinou 
ke snížení prùøezu potrubí, což ne vždy 
odpovídá aktuálním požadavkùm co do 
odpovídajících prùmìrù a hydraulických 
výkonù, a souèasnì doba používání tím-
to zpùsobem opravovaných kanálù vede 
rychle opìt ke stejným problémùm. Ne-
úèinné pokusy projektování smìru nové 
trasy vedou stále èastìji k rozhodnutí o po-
užití technologie pipe-eating. Tímto zpùso-
bem je možno zabránit nutnosti vynaložení 
dodateèných nákladù na pøeložení tras 
nìkterých existujících vedení. Nový kanál 
je možné vést bezvýkopovým zpùsobem 
trasou existujícího kanálu, který se již nedá 
použít, s možností výmìny materiálu s po-
žadovanými a aktuálními parametry.
Metoda pipe-eating dává vždy možnost 
správné volby velikosti prùøezu, rovnìž li-
bovolnost použití odpovídajícího materiálu, 
zaruèujícího bezproblémovou dlouhovì-
kost kanálu.
Díky již provìøené technologii mikrotunelin-
gu, disponující možností precizního øízení 
použitého stroje (vrtací hlavice) je jisté úpl-
né vytìžení materiálu ze znièeného potru-
bí, na rozdíl od napø. metody bersteliningu, 
kdy rozdrcený materiál ze znièené roury je 
vtlaèen do okolní pùdy a tam zùstává.
Pøed zahájením zásadních rehabilitaèních 
prací je tøeba dùkladnì zkontrolovat tech-
nický stav existujícího kanálu (tunelu). Ne-
zbytnì nutné je mìøení prùmìru odchýlení 
od osy kolmé a vodorovné a také zjištìní 
druhu poškození. Je nutné rovnìž lokali-
zovat množství a polohu pøípojek a vzdále-
nost od nejbližších jiných podzemních po-
trubí a sousedních budov. Nezbytnì nutná 
je také znalost druhu a kategorie podloží 
a také hladina podzemní vody na trase pro-
bíhajícího potrubí (tunelu).
Jako startovací komory (studny) pro roury 
se používají prefabrikované betonové kruhy, 
které jsou vyrobeny v souladu se statický-
mi výpoèty a úspìšnì pøenášejí vznikající 

tlaky. Tyto kruhy jsou umisśovány v podloží 
metodou výstavby studní. V pøípadì výsky-
tu podzemní vody jsou budované metodou 
podvodního betonování za pomoci tzv. zát-
ky, která zabraòuje zalití vodou a vniknutí 
pùdy do komory. V pøípadì rour o prùmì-
rech vìtších než (nad 970 mm) je tøeba pou-
žívat pravoúhlé startovací komory.
Pøed zahájením rehabilitaèních prací je tøe-
ba provést odboèku pro odpadní vody (tzv. 
by-pass). Vìtšinou se pro tento úèel použí-
vá øešení spoèívající na provizorním ulože-
ní na povrchu zemì (v sousedství) potrubí 
(mùže být roura zhotovena z PEHD), které 
odvádí odpadní vody pomocí odpovídající-
ho èerpadla bìhem provádìní zásadních 
renovaèních prací. V pøípadì velkého roz-
dílu mezi výškou vstupu a výstupu je mož-
né použít gravitaèní zásadu.
Po instalování startovacího kontejneru nad 
nebo vedle startovací komory (fot. 2 ) je tøeba 
umístit nejdøíve hlavní stanici vtlaèující a poz-

Fot. 2 – Pohled na øídící kontejner a startovací 
komoru

Fot. 3 – pohled na montáž hlavní vrtací hlavice 
ve startovací komoøe
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dìji trup vrtací hlavice (fot. 3). Paprsek z la-
serového pøístroje, umístìného v zadní èásti 
startovací komory, umožòuje precizní vedení 
hlavice vybavené štítem a ozubením z tvr-
dého kovu, drtícího výše uvedené potrubí. 
Potrubí urèené k výmìnì se rozbíjí v celém 
prùøezu a èásti rozdrceného materiálu jsou 
drcené v komoøe a následnì dopravované 
pomocí výplachové vrtací soupravy smìrem 
ke startovací komoøe a pak na povrch do od-
povídající usazovací nádrže nebo do velmi 
komplikovaného systému separace fází.
Na obrazovce poèítaèe øídícího stanovištì 
operátor stroje mùže v každém okamžiku 
odeèíst údaje týkající se aktuálního ulože-
ní hlavice, protlaèovacích sil hlavní stanice 
servomotorù a pøítlaèné síly na èelní štít. 
Odchylky hlavice od smìru mohou být ko-
rigované pomocí øídících válcù.
Transport vytìženého materiálu, nebo-
li materiálu rozdrceného potrubí (tunelu) 
spolu s okolní zeminou, mùže být prová-
dìn rovnìž mechanicky.
Nezávisle na rehabilitaci (pøestavbì) exis-
tujícího kanálu, tato metoda dává možnost 
pøizpùsobit hydraulické parametry potrubí 
aktuálním, èasto zmìnìným, požadavkùm 
a standardùm. Dùležitým plusem je možnost 
zabudovat roury s jiným prùmìrem a prùøe-
zem než byly ty pøedchozí. Umožòuje to pro-
jektování nového kanálu v souladu s aktuální-
mi požadavky – je možné použít vìtší nebo 
menší prùøez, kruhový nebo eliptický profil.
V závislosti na technickém stavu existující-
ho kanálu, který podléhá výmìnì, je dùleži-

tá volba vnìjšího prùmìru roury. Pokud má 
mít novì budované potrubí stejný prùmìr 
jako starý kanál, je potøeba v takovém pøí-
padì vymìøit velikost jeho pøemístìní (po-
sunutí). Pøi menším pøemístìní je prùchod 
trasou starého kanálu bezproblémový, ne-
boś nové protlaèované roury mají vìtšinou 
podstatnì vìtší tloušśku stìny než mají ty, 
které byly používané ve starších kanálech, 
což umožòuje zachovat stejnou výšku dna 
kanálu. Vìtší posunutí vyžaduje použití 
urèitých nekomplikovaných technických 
øešení. Nejjednodušším a nejèastìji použí-
vaným øešením v tomto pøípadì je zvìtšení 
prùøezu vymìòovaného kanálu. Jestliže 
však zvìtšení nominálního prùmìru nového 
kanálu není opodstatnìné, je možné pou-
žít øešení spoèívající na zabudování roury 
s vìtším prùmìrem, plnící úlohu krycí rou-
ry, do které se zavádí roura s požadovaným 
nominálním prùmìrem, plnící úlohu roury 
produktové, a její dno se ustavuje ve výšce 
stejné jako je výška vymìòovaného kanálu. 
Jako alternativní øešení se rovnìž používají 
protlaèovací roury s odpovídajícím vnitøním 
povlakem (obložením). Železobetonová 
vnìjší stìna roury pøenášející protlaèovací 
síly má vnitøní plášś, který mùže napø. plnit 
protlaèovací roura kameninová , která má 
velmi dobré technické parametry.
Použití spojovaných potrubí rour (spoje-
ných) z rùzných materiálù napø. železo-
betonu a kameniny, zpùsobuje, že jsou 
tlustostìnné, což rovnìž dovoluje snížit 
nominální prùøez roury v pomìru k prùøezu 
vymìòovaného kanálu.
Pøi správné volbì protlaèovací roury je rov-
nìž možná èásteèná výmìna poškozené-
ho kanálu (prùchod není v celém prùøezu). 
Uvedená metoda rovnìž umožòuje velkou 
rùznorodost a libovolnost použití zvole-
ných parametrù v souladu s požadavky 
hydrauliky.
V metodì pipe-eating je možné používání 
nejen profilù kruhových, ale rovnìž jiných 
jako napø. eliptických, profilù V, profilù od-
tokových okapù (pro dešśové kanály nebo 
obecnì odtokových) a jiných.
Tato technologie umožòuje rovnìž použití 
protlaèovací roury z materiálù odpovídají-
cích druhu medií, které budou použity. Mo-
hou to být napø. roury kameninové nebo 
zhotovené z jiných materiálù vhodných pro 
protlaèování.
Metoda pipe-eating mùže být používaná 
pro výmìnu kameninových trubek, beto-
nových nebo zdìných. Oproti tomu v pøí-
padì starých potrubí zhotovených z žele-
zobetonových a ocelových rour a z mate-
riálù termoplastických je tøeba použít jiné 
dostupné metody pro rehabilitaci. 

Metoda pipe-roofing

Technologie pipe-roofing je využívaná pro 
výstavbu víceprùøezových komunikaèních 

tunelù a bezkolizních pøechodù pod sil-
nicemi a železnièními tratìmi obzvláštì 
v místech kde není možné pøerušit pro-
voz nad vznikajícím tunelem. Technologie 
spoèívá na instalaci soustavy paralelních 
ocelových rour podél obrysu plánované-
ho tunelu. Celý proces výstavby se skládá 
z nìkolika etap a konkrétnì z: 
• v první etapì pomocí mikrotunelování se 

zhotovuje doèasný kryt tunelu zhotove-
ný z øady ocelových protlaèujících rour 
o prùmìru od 500 do 1000 mm. Týká se 
to tunelù o libovolných pøíèných prùøe-
zech a také obdélníkových tunelù. Kryt 
tvoøí ocelové roury uložené tìsnì ved-
le sebe rozmístìné na obvodu budoucí 
podzemní stavby. Jednotlivé roury jsou 
spojované podél boènice pomocí ocelo-
vých zámkù. Dále jsou tyto roury plnìné 
betonem a zùstávají v pùdì, což umož-
òuje zhotovení krytu, který dovoluje rea-
lizaci dalších pracovních etap (fot. 4);

• ve druhé etapì se provádí ražba tunelu 
(tìžba pùdy) pod ochranou ocelového 
krytu a realizuje se montáž obvodo-
vých zpevòujících ocelových rámù. Tyto 
rámy rozpírají stìny krytu, což zabraòuje 
zmìnì tvaru pøíèného prùøezu celé kon-
strukce tunelu, a souèasnì zajišśuje od-
povídající  stabilitu krytu (fot. 5). 

• ve tøetí etapì, po zhotovení zabezpeèení, 
je možné pøistoupit k realizaci zásadní kon-
strukce železobetonového tunelu ( spodní-
ho závìru-stavidla, boèních stìn a horního 
závìru – fot. 6). Po dosažení plné pevnosti 
železobetonová konstrukce tunelu na sebe 
pøebírá veškerou zátìž (fot. 7).

Je možná konstrukce libovolného tvaru 
tunelu (obdélníkového, kruhového, oblou-

Fot. 4 – Etapa a realizace tunelu technologie 
pipe-roofing

Fot. 5 – Druhá etapa realizace tunelu – vytìžení 
zeminy a montáž pevného obvodového rámu

Fot. 6 – Tøetí etapa – zhotovení zásadní kon-
strukce tunelu

Fot. 7 – Pohled na závìreèný efekt staveb-
ních prací na základì metody pipe-roofing
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kového, rámového). Bìhem realizace pod-
zemních prùchodù technologie pipe-roo-
fing umožòuje použití vysokých bezpeè-
nostních standardù pro probíhající silnièní 
nebo železnièní provoz a také pro osoby 
pracující pøi tunelových pracích.
K nejvìtším pøednostem technologie pipe-
roofing patøí :
• možnost výstavby tunelu nebo bezkoliz-

ního pøechodu pod èinnou silnicí nebo 
železnièní tratí; není nutné zastavit silniè-
ní nebo železnièní provoz (omezuje se 
pouze jeho rychlost) bìhem probíhají-
cích stavebních èinnostech;

• zhotovení libovolného tvaru sklepení 
a stìn tunelu nebo pøechodu (oblouko-
vé, kruhové, obdélníkové ) – obr. 1;

• konstruování pøechodù s libovolnou šíø-
kou, výškou a délkou;

• použití pro pøechody novì projektované 
jakož i opravy starých objektù;

• použití obvodového vnìjšího krytu umož-
òujícího realizovat úkoly ve složitých ge-
otechnických podmínkách (napø. pøi vy-
soké a promìnlivé hladinì spodní vody 
a také v nenosném podloží jako napø. 
rašeliništì a jiné.

Metoda tøíetapového provrtávání  
Nìmecká firma Perforator vypracovala 
metodu tøíetapové výstavby tunelu, kanálu, 
nebo také propustu, jejíž idea je uvedena 
níže.
ETAPA I. Ze startovací komory do cílové 
komory je vtlaèována øada pilotážích rour 
(tyèí) v jednometrových úsecích, které jsou 
vzájemnì propojené závitem (obr. 2a).

a) Etapa I
Komora odbiorcza – odebírací komora
Glowica sterownicza – øídící hlavice
Tablica sterownicza – øídící tabule
Agregát hydrauliczny – hydraulický agre-
gát
Komora startowa- startovací komora
Wiertnica – vrtací zažízení
Monitor – monitor
Kamera – kamera
Zerdz pilotova – pilotáží tyè
Rozne rodzaje gruntow – rùzné druhy podloží
b) Etapa II
Komora odbiorcza – odebírací komora
Stalowa rura oslonowa – ocelová krycí roura
Agregát hydrauliczny – hydraulický agregát
Komora startowa- startovací komora
Wiertnica pozioma – vodorovné vrtací zaøízení
Zerdz pilotova – pilotáží tyè
Wiertla slimakowe – šnekové vrtáky
Rozne rodzaje gruntow – rùzné druhy podloží
Poszerzac – rozšiøovaè
c) Etapa III
Komora odbiorcza – odebírací komora
Adapter (lacznik) – adaptér (spojka)
Stalowa rura oslonowa – ocelová krycí roura

Agregát hydrauliczny – 
hydraulický agregát
Komora startowa - starto-
vací komora
Wiertnica pozioma – vodo-
rovné vrtací zaøízení
Rura medialna –  roura 
pro medium
Rura stalowa oslonowa – 
ocelová krycí roura
Rozne rodzaje gruntow – 
rùzné druhy podloží
V první èásti tyèe, hned 
za vrtací hlavicí, se na-
chází optický prvek – 
osvìtlená diodová tabu-
le, jejíž obraz je pøenášen 
pomocí elektrooptického 
nástroje a kamery na mo-
nitor. Pozorování obrazu  
diodové tabule umožòuje 
operátorovi kontrolu vy-
konávaného provrtává-
ní tyèí a také eventuální 
korekturu smìru.Tento 
systém umožòuje realiza-
ci provrtávání pilotážích 
tyèí od startovací komory 
do cílové komory s vel-
kou pøesností, hranièící 
dokonce do 1 ‰. Po 
dosažení odbìrové ko-
mory je možné provést 
kontrolní mìøení pomocí 
nivelátoru.
ETAPA II. Po zhotovení úseku provrtání 
pilotáží tyèe k poslední, nacházející se ve 
startovací komoøe, je montovaný odpovída-
jící prùchozí prvek, tzv. rozšiøovaè, a v dal-
ším poøadí soustava ocelových rour o dél-
ce nejèastìji 1 metr, které jsou spojené 
závitem (obr. 2b). V rozšiøovaèi se nachází 
odpovídající øezný nástroj, za kterým je ulo-
žena øada dopravních šnekù montovaných 
uvnitø ocelových rour, jejichž vnìjší prùmìr 
odpovídá vnìjšímu prùmìru rour použitých 
pro výstavbu potrubního vedení. Bìhem 
provádìní protlaèování soustavy ochran-
ných ocelových rour se v cílové komoøe 
demontují další úseky pilotního vedení.
Uvedená II. etapa výstavby umožòuje zho-
tovit celý tunel v podloží s odpovídajícím 
prùmìrem - od startovací komory do cílové 
komory.
ETAPA III. V této etapì se do již prove-
deného tunelu zavádí potrubní konstrukce 
o vyprojektovaném prùmìru a odpovídají-
cí délce (1 nebo 2 m). Dále se  za jejich 
pomoci protlaèuje øada ocelových krycích 
rour spoleènì s øadou dopravních šnekù 
k cílové komoøe, kde jsou tyto rozmonto-
vané a je možné využít je pro další stavby 
(obr. 2c). Tìmito stavebními pracemi vzni-
ká v podzemí potrubní vedení z protlaèo-
vacích rour.

Ekonomické aspekty bezvýkopových 
metod
K nejdùležitìjším ekonomickým aspektùm 
uvedených bezvýkopových metod je mož-
né zaøadit:
• omezení na minimum nebo úplné vylou-

èení potøeby pøekládky nebo zhotovení 
zabezpeèení existující sítì systémù pod-
zemního vedení;

• není nutná pøekládka existující podzem-
ní infrastruktury, proto se nevyskytují 
havárie spojené s poškozením vedení, 
nacházejícího se pod povrchem zemì, 
jak je tomu v pøípadech tradièních metod 
otevøeného výkopu;

• bezproblémové provedení kanálù v blíz-
kosti existující zástavby, infrastruktury 
nebo objektù památkového charakteru. 
Vyvážení zeminy, jakož i nákladná vý-
stavba zabezpeèení stìn výkopu (napø. 
za pomoci použití larsenových stìn) 
jsou v tomto pøípadì zbyteèné. V mnoha 
pøípadech je rozhodnutí použití metody 
otevøeného výkopu spojeno s dodateè-
nými stavebními pracemi, spojenými 

Obr. 1. Pøíklady možností provedení rùzných tvarù tunelù meto-
dou pipe-roofing a) obloukový, b) kruhový, c) obdélníkový

Obr. 2. Schéma realizace tøíetapového provrtání:  a)I, b)II , c)III
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s demontáží existujících elementù, které 
jsou uloženy na trase provádìných výko-
pù, a následnì s obnovou této èásti.

• odpadají náklady spojené s výkopy, vý-
vozem, skladováním a  zpìtnou dopra-
vou zeminy jakož i spojené s upìchová-
ním podloží. V bezvýkopových metodách 
se nevyskytuje pozdìjší sesedání podlo-
ží (napø. propadání asfaltového povrchu) 
spojené s nesprávným zhutòováním te-
rénu ve výkopu;

• minimalizace území potøebného pro rea-
lizaci investice, tzn. staveništì, které se 
v tomto pøípadì  nachází v zásadì v pod-
zemí, a proto je potøeba pouze malá plo-
cha záboru, nenarušuje se spoleèenský 
a hospodáøský život v terénu, kde je rea-
lizovaná investice. V pøípadì otevøeného 
výkopu se stále èastìji vyskytuje nutnost 
vyplácení odškodnìní hospodáøským 
subjektùm za vzniklé škody, které jim 
byly zpùsobené vlivem potíží vzniklých 
pøi realizaci investice touto technologií;

• plynulost silnièní dopravy není narušena 
a povrch potøebný pro výstavbu startova-
cí komory je obvykle malý. Oproti tomu 
mohou cílové komory, po jejich zhotovení, 
zùstat po vìtšinu doby realizace stavby 
zakryté. Další pøedností bezvýkopové me-
tody je minimalizace nákladù spojených 
s uzavøením silnièního pruhu a také nejsou 
náklady a komplikace spojené s objížïka-
mi v oblasti vykonávaných prací.

Vliv bezvýkopových technologií 
na životní prostøedí a podmínky BHP
Využití bezvýkopových metod znaènì ome-
zuje ingerenci do existujícího využití terénu 
a snižuje se na minimum negativní pùsobe-
ní na životní prostøedí.
Používané stavební stroje v bezvýkopové 
technologii nemají negativní vliv na pøírodní 
prostøedí díky nízké emisi kyslièníku uhli-
èitého (CO

2
) a mají omezenou pùsobnost 

vibroakustickou ve srovnání s tradièními 
metodami (otevøený výkop). Vyplývá to 
s nìkolika dùvodù a konkretnì:
• je potøeba znaènì menšího poètu strojù 

pohánìných spalovacími motory. Pra-
cuje hlavnì pouze hydraulický agregát 
a èerpadla pohánìná agregátem na vý-
robu elektrického proudu. Èas práce 
bagru je minimalizován;

• v souvislosti s tím, že není potøeba uza-
vírat silnice, eliminuje se nutnost použí-
vat objížïky, které v závislosti na jejich 
délce a èasu trvání (vznik silnièní zácpy) 
znásobují emise spalin, jsou zátìží pro 
øidièe a okolní obyvatele. Podle výpoètu 
nìmeckého automobilového klubu ADAC 
mùže mít tato redukce dokonce 80%;

• Vìtšina prací se provádí pod 
úrovní terénu, což zpùsobuje 
tlumení hluku a vibrace vrstev 
podloží;

• Existující vegetace zelených 
ploch zùstává neporušená.
Koøeny velkých stromù, na-
cházejících se na trase provr-
tání (nebo øízeného protlaèení), 
mohou být poškozeny pouze 
v dosahu prùmìru vrtací hlavy;

• Není nutné vynaložit náklady 
spojené se snížením hladiny 
podzemní vody, což vzniká pøi použití me-
tody výkopù liniových (otevøených). Snížení 
hladiny spodní vody je obvykle spojeno se 
zásahem do koøenového systému stromù 
a má to negativní vliv na základy inženýr-
ských objektù. Výkyvy hladiny podzemní 
vody mají rovnìž negativní vliv na okolí (po-
škození základù staveb a podzemní infra-
struktury, odumírání rostlin atd.).

Použití bezvýkopových technologií bezpro-
støednì ovlivòuje rovnìž zlepšení podmí-
nek BHP na základì následující èinnosti:
• ochrana pracovníkù pøed silnièními kolize-

mi bìhem provádìných prací na silnici;
• omezení hluènosti pracujících strojù;
• omezení prací v hlubokých výkopech;
• omezení pøekopávání výkopu a tím i pøe-

rušení liniové instalace podzemní infra-
struktury terénu;

• použití dálkového øízení monitoringem 
bìžné práce strojù;

• zajištìní rovnomìrného zatížení práce 
pracovních soustav;

Shrnutí
Srovnání metody otevøeného výkopu s bez-
výkopovými technologiemi jednoznaènì 
poukazuje na fakt, s ohledem na náklady na 
jejich realizaci a také na  náklady spoleèen-
ské a životního prostøedí, že metody uvede-
né v èlánku jsou lepším øešením než tradièní 
metoda vykopání povrchu po celé délce po-
trubí nebo tunelu, obzvláštì v pøípadì, kdy 
se stavba nachází na území mìsta.
V souèasné dobì bezvýkopové technologie 
používá v Polsku málo firem s ohledem na 
dosti drahé vybavení potøebné pro realizaci 
tohoto typu úkolu. Existuje však velká po-
tøeba realizovat investice tìmito metodami, 
zvláštì na jihu Polska, kdy jsou pomìrnì ob-
tížné geologické podmínky. Zahranièní zku-
šenosti ukazují na to, že stavba potrubních 
systémù a tunelù ve skalnatém podloží me-
todou bezvýkopovou je dnes nejvíce vhodná 
a efektivní. Již ohlášená výbìrová øízení na 
investice napø. ve mìstì Walbrzych, Zywiec, 
Wisla, Wroclaw a jiných èástech naší zemì 
jasnì ukazují, že široce chápaná technolo-
gie mikrotunelování je potøebná a v mnoha 
pøípadech jediná z možných k použití.
Moderní øešení v oblasti bezvýkopových 
metod umožòuje realizace následujících 
úkolù, mimo jiné:

• výstavbu trubních systémù o rùzných 
prùmìrech v podložích do III. kategorie;

• provádìní pøípojek pomocí slepých provr-
tání 

• obr. 3 (bez nutnosti vykonání cílových vý-
kopù) s možností provedení spojení s exis-
tujícím kanálem nebo existující komorou;

• výstavbu tunelù a propustù na základì 
technologie pipe-roofing;

• výstavbu potrubních systémù gravitaè-
ních ve skalnatém podloží, jako slíny, køí-
dy, sádry, pískovce, žuly;

• renovaci a pøestavbu existujících kanálù 
s rùznými prùmìry pomocí technologie 
pipe-eating.
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Obr. 3 Pøíklad možnosti provedení slepého provrtání po-
mocí metody mikrotunelingu.
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STAVEBNICOVÝ SYSTÉM PRO VARIABILNÍ ØEŠENÍ
TECHNOLOGICKÉHO PROFILU A PODPÙRNÉ KONSTRUKCE MOBILNÍ SDRUŽENÉ 

TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Obor bezvýkopových technologií/BT, je-
hož vznik byl svého èasu vyvolán potøebami 
praxe, si tento svùj charakter dále zachová-
vá, kopíruje potøeby praxe a nabízí ohrom-
ný prostor pro další inovace ku prospìchu 
inženýrských sítí. Tyto inovace mají jednak 
podobu dalších krokù modernizace a vylep-
šování základních druhù BT, vymezených 
oficiální klasifikací ISTT (1) i neoficiální jejich 
klasifikací (2), a dále pak  i  formou rozšiøo-
vání základního spektra BT. Toho jsme byli 
svìdky napø. v pøípadì technologií MCS-D-
rain, MCS-Road, S.L.I.M., Pipe-Roofing, … 
a nezanedbatelné øady dalších.      
Další podobné podnìty praxe smysluplnì 
vznikají ve snaze zvládnout problematiku 
trvale udržitelného rozvoje urbanizovaného 
území v úseku inženýrských sítí za situace 
vyèerpání možností toto zvládat  klasickými 
postupy. Takovým nároèným úkolem, ne-
zvládnutelným dosavadními nástroji øešení, 
je úkol prosté obnovy ekonomické životnosti 
rozsáhlého a dále narùstajícího objemu infra-
strukturního majetku inž. sítí v podmínkách 
kumulujících se nárokù koordinaèního cha-
rakteru. 
Jako nejúèinnìjší nástroj všestranné, pre-
ventivní koordinace pøi øešení komplikující 
se problematiky IS se osvìdèily a osvìdèují 
sdružené trasy inž. sítí./IS (3). Jde vlastnì 
o další druhy BT (pøímé èi nepøímé), které 
jdou zcela pochopitelnì i za rámec tìch, kte-
ré byly svého èasu zaøazeny v rámci klasifika-
ce ISTT (1). Lze pøi všem reálnì odhadovat 
potøebu dalších typù sdružených tras IS pro 
novì se ukazující modelové situace (dùležité, 
aktuální). 
Za takovou modelovou situaci je možné napø. 
též považovat situaci souvislé mìstské ulièní 
zástavby s výskytem zahuštìného veøejné-
ho prostoru (zejména pod úrovní terénu), se 
znaènì nezkoordinovaným a heterogenním 
stavem vedení, zaøízení a objektù IS v nìm, 
kdy zcela logicky vystupuje požadavek usi-
lovat o jejich ucelenou, efektivní obnovu 
formou dùsledné koordinace všech zde ode-
hrávajících se procesù. Souèasnì se taková-

operativnì, komplexnì a rovnìž dùslednì 
ekonomicky. V pøípadì klasických postupù 
jde též navíc o reakci neekologickou a sou-
èasnì vyvolávající i mnohá omezení ve vy-
užívání urbanizovaného území. Dosavadní 
stav techniky v tìchto pøípadech zjevnì za-
ostává za potøebami praxe. Výhodné, tj. do-
stateènì unifikované, univerzální, operativní 
a technicky èisté øešení nabízí stavebnicový 
systém mobilní sdružené trasy/SMST inže-
nýrských sítí (4), umožòující variabilní øešení 
jejího technologického profilu a podpùrné 
konstrukce v rámci konkrétních zadání, „øe-
šení šitých pøesnì na míru“. 
Zásadní výhodou je, že lze relativnì snad-
no využít existujících stavebnicových unifi-
kovaných lešenových a podobných systé-
mù jako jsou systémy modulových lešení, 
jakož i existujících stavebnicových unifi-

Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., ÈVUT v Praze 
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ÈVUT 
v Praze 
    

to modelová situace vyskytuje 
èím dále, tím více i jako situace 
havarijní, èi témìø havarijní. Na 
takovouto modelovou situaci 
i další podobné lze racionál-
nì reagovat užitím stavebnice 
mobilní sdružené trasy inže-
nýrských sítí/SMST IS.
V rámci výzkumného zámìru 
VZ05, øešeném na Stavební 
fakultì ÈVUT v Praze v posled-
ních letech, pak byla snaha 
efektivnì usilovat o unifikaci 
øešení jak technologického 
profilu této sdružené trasy, 
tak i její (jejich) nosné(ých) 
konstrukce(í). Zaèátkem roku 
2009  pak bylo završeno úsilí 
smìøující k získání (k oficiální-
mu zapsání a ochranì) užitné-
ho vzoru (4) na toto øešení a je 
tedy žádoucí nabídnout ales-
poò struènou, zpøehledòující 
informaci odborné veøejnos-
ti. Je to žádoucí též proto, že 
SMST IS smysluplnì a cílenì 
obohacuje spektrum BT.
Základní øešení SMST IS lze 
pøedevším prezentovat s po-
mocí  obr.1 až obr.3. Z nich je 
patrné, že se pøedevším týká 
technického øešení techno-
logického profilu s vedeními 
IS a dále nosné a dalších doplòkových 
konstrukcí a zaøízení, které tvoøí ucelenou 
stavebnici opakovanì aplikovatelnou pro 
èetné praktické modelové situace v praxi, 
související zejména se zajištìním a s udr-
žením provozuschopnosti IS v požadova-
ném rozsahu a kvalitì jejich služeb ve vy-
mezeném konkrétním úseku území mìst 
a obcí.
Dosavadní stav techniky neumožòuje dosta-
teènì a hlavnì efektivnì eliminovat všech-
na rizika pøi narùstající èetnosti výskytu 
výpadkù inženýrských sítí. V takovýchto 
pøípadech se dnes stále, bohužel, používá 
zejména klasické výkopové technologie 
a jen v menší míøe technologií bezvýko-
pových, jakkoliv by to mohlo a mìlo být 
opaènì. V tìchto pøípadech pak  klasické 
postupy neumožòují reagovat dostateènì 

Pøehled základních podkladù:
(1) – Trenchless Technology Guidelines (ISTT, London, 1983)
(2) – Bezvýkopové technologie pøi výstavbì a rekonstrukci inženýrských sítí ‚(kolektiv autorù CzSTT, Stavební informace-èasopis podnikatelù ve stavebnictví, kvìten 

2005, ISSN 1211-2259)
(3) – DOS-T09.02.01.001 Zpùsoby ukládání inženýrských sítí (ÈKAIT, 12/1998, aktualizace z 12/2007)
(4) – Osvìdèení o zápisu užitného vzoru na Stavebnicový systém pro variabilní øešení   

technologického profilu a podpùrné konstrukce mobilní sdružené trasy inženýrských sítí (ÈVUT v Pra-
ze, Fakulta stavební, è.zápisu 19323 ze 16.2.2009, è.pøihlášky 2008-20619 z 3.12.2008, Úøad prùmys-
lového vlastnictví, ÈR, www.upv.cz)

Obr.: 2Obr.: 1

Obr. 1 - Princip øešení technologického profilu sdružené trasy SMST 
IS, pøíklad základního stavebnicového øešení, pøíèný øez (1-vedení 
stl èi ntl plynovodu, 2-distribuèní vodovodní øad z pøedizolovaných 
trubek, 3-vedení centrálního zásobování teplou užitkovou vodou/
pøivádìcí a cirkulaèní z pøedizolovaných trubek, 4-vedení centrální-
ho zásobování teplem/pøivádìcí a vratné z pøedizolovaných trubek, 
5-silové kabely VN 22 kV, 6-silové kabely NN do 1 kV, 7-telekomuni-
kaèní kabely klasické konstrukce, 8-optické kabely/pøípadnì v chrá-
nièkách, 9-prostorová rezerva pro zmìny a doplòky technologické-
ho profilu/obligatorní v pøípadì technologických profilù sdružených 
tras IS, 10-stojky, 11-pøíèník s podlážkami, 12-pøíèný nosník, 13-sní-
matelné zastøešení, 14-kotevní a rektifikaèní prvky)
Obr. 2 - Pøíklad zjednodušeného øešení, pøíèný øez (13-snímatel-
né zastøešení, 15-konzola, 16-ukotvení rozpìrnými hmoždinkami, 
17-vìšadlo)
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Technologický profil základního øešení 
SMST IS vychází ze zásad øešení technolo-
gických profilù sdružených tras inženýrských 
sítí dle platných technických podkladù (napø. 
ÈSN 73 75 05) a je vázán na podmínky kon-
krétního zadání v ulièních profilech místních 
komunikací. Lze dále reagovat též dalšími 
žádoucími úpravami, napø. úpravou v podobì 
suplování funkce jednoho vìtšího potrubního 
profilu pøíslušné potrubní sítì nìkolika men-
šími (z hydraulického hlediska) v paralelním 
uspoøádání atd. 
Øešení s aplikací SMST IS umožòují elimi-
novat neúnosnì narùstající provozní náklady 
a další ztráty èi škody související s likvidací 
havárií a poruch inženýrských sítí, zejména 
v dnešní reálné situaci, kdy nadále narùstá 
objem hmotného investièního majetku, tj. 
provozovaného majetku inženýrských sítí, 
nacházejícího se z velké èásti za hranicí své 
ekonomické životnosti. Cílem navrhovaného 
øešení je umožnit prùmyslovì, tj. maximálnì 
unifikovanì, pružnou efektivní reakci na krizo-
vé a jiné mezní situace vèetnì situací rozsáh-
lé obnovy èi jisté kompletace IS v zatím jen 
nedostateènì èi podstandardnì vybaveném 
území, vyžadujícím mít k dispozici kvalitní ná-
stroj na „podržení provozu“ dané èásti urbani-
zovaného území s vylouèením znehodnocení 
životního prostøedí a s vytvoøením pøíhodných 
ekonomických a technických podmínek pro 
pøípravu a realizaci výhledového øešení, spo-
lehlivého, ekonomicky výhodného, faktické-
ho, moderního cílového øešení. Tento postup 
øešení se tedy týká distribuèních èi koncen-
traèních èástí systémù hromadné technické 
obsluhy urbanizovaného území, kde je scho-
pen garantovat funkci tohoto životnì dùležité-
ho úseku techniky za situace zpøísòujících se 
požadavkù na obsluhu a souèasnì též zhor-
šujících a komplikujících se podmínek pro 
další existenci a vývoj tìchto systémù.
Smyslem úsilí o aplikace SMST IS je mj. 
též možnost tìžit z nabízejících se syner-
gických efektù a výhod øešení s aplikací 
SMST IS (dílèí pøíklady):

 SMST výrazným zpùsobem kvalitativnì 
a kvantitativnì posiluje úèinnost postupù 
správy investièního majetku (facility mana-
gement) inženýrských sítí mimo jiné i tím, že 
umožòuje její výhodnou a univerzální inte-
graci v celém rozsahu existujících síśových 
odvìtví.

 SMST pokrývá pøi aplikacích prakticky 
všechny potenciálnì se vyskytující  provoz-
nì technické, provoznì ekonomické a pro-
voznì uživatelské situace inženýrských sítí 
a souèasnì též analogické kritické situace 
veøejného prostoru mìst, obcí a areálù rùz-
ných typù. Umožòuje doèasné pøemístìní 
vedení a zaøízení inženýrských sítí z podzem-
ní trasy do nadzemní, tj. umožòuje univerzální 
systémové øešení problematiky inženýrských 
sítí, øešení pøípadù výpadkù, poruch a havárií 

inženýrských sítí a dále situací, vyvolávajících 
nezbytnost optimalizace provozu inženýr-
ských sítí z ekonomického hlediska vèetnì 
øešení nároèných investièních, technických 
a dalších jiných problémù obnovy a moderni-
zace infrastrukturního majetku inženýrských 
sítí vèetnì usnadnìní etapizace.

 Stavebnicové øešení umožòuje tvorbu 
mnoha variant reálných øešení ve vazbì na 
konkrétní zadání vèetnì úprav celkového 
vzhledu, napøíklad zaplentováním èi další-
mi opatøeními a úpravami.

 Instalace s užitím stavebnice mobilní 
sdružené trasy inženýrských sítí, tj. její 
odpovídající aplikace v podmínkách kon-
krétních zadání, mùže být relativnì rychlá, 
velmi pohotová a všechny funkce všech 
inženýrských sítí v daném úseku systému 
technické obsluhy urbanizovaného území 
mohou být aktivovány bìhem relativnì vel-
mi krátké doby.

 SMST se mùže, jako soubor technických 
nástrojù a opatøení, stát prakticky okamžitì 
souèástí jednotného záchranného systé-
mu státu a jeho urbanizovaného území èi 
správních celkù. Na základì výsledkù zpra-
cování nìkolika studií pro základní modelo-
vé situace praxe lze pøedpokládat pøíznivé 
fungování SMST i z hlediska zajištìní udr-
žitelného rozvoje urbanizovaného území za 
pøijatelných ekonomických èi ekologických 
podmínek a jiných dalších souvislostí, které 
tento udržitelný rozvoj determinují.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dùsled-
nì stavebnicový systém v èásti nosné kon-
strukce i v èásti vedení a zaøízení inženýr-
ských sítí v technologickém profilu jejich 
sdružené trasy, tak lze identifikovat mož-
nost výhodného, opakovaného užití prvkù 
této stavebnice v dalších jiných potenciál-
ních místech aplikace.

 V souvislosti s SMST IS èi i jiných typù 
sdružených tras, pøímých a nepøímých BT 
dle (2), vystupuje do popøedí nutnost uce-
lenì vnímat zpùsoby ukládání IS jako jejich 
klíèové syntetické technické parametry 
(3). Výhody sdružených tras IS jsou pak již 
dnes dostateènì prakticky ovìøeny a týkají 
se též SMST IS.

 Rozšiøování zábìru uplatnìní oboru BT 
v praxi IS (tj. i prostøednictvím SMST IS) 
pøedstavuje nesporné výrazné posilování 
významu BT. Je proto žádoucí tento trend  
efektivnì využívat ve prospìch veøejného 
zájmu a samozøejmì též i zájmù nositelù 
BT-aktivit v praxi.

Tato publikace vznikla jako souèást vý-
zkumného zámìru „Management udrži-
telného rozvoje životního cyklu staveb, 
stavebních podnikù a území“ (MSM 
6840770006) financovaného Minister-
stvem školství mládeže a tìlovýchovy 
na Èeském vysokém uèení technickém 
v Praze, na Fakultì stavební.

kovaných systémù-ucelených výrobních 
programù výrobcù komponent a zaøízení 
potrubních a kabelových inženýrských sítí 
jejich relativnì prostým pøizpùsobením pro 
dané úèely. Analogicky, jako i v jiných po-
dobných pøípadech aplikací systémù mo-
dulových lešení, musí být vždy v pøípadech 
aplikace SMST provìøena stabilita a static-
ká spolehlivost konstrukèního øešení každé 
konkrétní aplikace, pøípadnì zvážena další 
obvyklá zabezpeèovací provozní opatøení, 
napøíklad ochrana pøed nebezpeèným do-
tykovým napìtím, pøed vandaly atp. SMST 
svým stavebnicovým øešením umožòuje 
a poèítá s relativnì snadno realizovatelnými 
dílèími kroky (pøizpùsobení øešení aplikace) 
ve vazbì na konkrétní zadání dané aplikace 
vèetnì napøíklad umožnìní snadné pøístup-
nosti k vedením a zaøízením inženýrských sítí 
v prostoru technologického profilu SMST IS 
formou odklápìcích èi snadno demontova-
telných prvkù støešních, stìnových, strop-
ních, a umožòuje manipulaci s vedeními 
a zaøízeními inženýrských sítí tím, že k jejich 
fixování v technologickém profilu je rovnìž 
využito dnes disponibilních unifikovaných 
stavebnicových prvkù.
Øešení vyvolává a souèasnì umožòuje 
provedení pøechodù vedení inženýrských 
sítí z podzemní trasy do nadzemní trasy, 
provedení všech nezbytných pøípojkových 
vedení, tj. vedení 4.kategorie, odboèením 
z ulièních vedení 3.kategorie, umístìných 
v technologickém profilu SMST IS, èi pro-
vedení pøechodù trasy z jedné strany ulièní-
ho profilu na druhou nebo jejího propojení 
pøi jejím oboustranném uplatnìní v ulièním 
profilu, viz obr. 3.  
Analogicky to navrhované øešení umožòuje 
též v pøípadì nutnosti  pøekonání prostoru 
nesouvislé ulièní zástavby, prostoru pro-
luky èi prostoru dvorního traktu/vnitøního 
parteru. V pøípadì nutnosti zlepšení nos-
ných úèinkù konstrukce SMST IS lze napø. 
též uplatnit pøídavný systém vìšadel a po-
dobnì i další opatøení.

Obr.: 3

Obr. 3 - Pøíklad øešení pøechodu/pøemostìní uliè-
ního prostoru, prostoru nesouvislé ulièní zástavby, 
prostoru proluky èi prostoru vnitøního/dvorního trak-
tu apod. (11 až 15 – viz obr. 1 a 2, 17-propojovací 
trasa technologického profilu vedení a zaøízení IS, 
18-konstrukèní prvky pøemostìní systému modulo-
vého lešení)
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„VÝSTAVBA KABELOVÉHO TUNELU VLTAVA„

Ing. Pavel Kacíø, 
Metrostav a.s.
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1. Úvod
Kabelový tunel Vltava je souèástí stra-
tegického propojení transformoven 
110/22kV Karlov a Smíchov kabelem 110 
kV. Tunel je zároveò pøedurèen k vedení 
kabelù 22kV, kabelù NN a kabelù komerè-
ního využití.
Situaènì tento tunel spojuje levý smíchov-
ský a pravý novomìstský bøeh Vltavy.Na 
smíchovské stranì je koncová šachta 
K 35 umístìna v zelené ploše Hoøejšího 
nábøeží naproti ulici Vltavská.Kabely z ko-
pané trasy z ulice Vltavské podcházejí 
nábøežní komunikaci a pøes podpovrcho-
vý objekt (PPO) vstupují do šachty K 35, 
zde je souèasnì umístìn druhý PPO 
v kterém je strojovna VZT, MaR a ovládá-
ní èerpání z jímky, která je umístìna na 
dnì šachty pod volnou hloubkou.Èerpání 
je vedeno trubním vedením do uklidòo-
vací šachty v nábøežní zdi a dále volným 
výtokem do øeky Vltavy. Souèástí šachty 
K 35 je montážní poklop 1200/1200mm, 
vstupní poklop 700/900mm a møíž výde-
chu VZT. Šachta K35 byla tìžní šachtou 
a bylo u ní zøízeno hl.zaøízení staveništì 
a umístìny  technologie pro ražbu. Vlast-
ní tunel podchází Vltavu nejkratší cestou 
do šachty K 36 umístìné v ulici Trojická. 
Šachta K 36 s podpovrchovým objektem 
pro vyústìní kabelù do návazné kopané 
trasy je opìt vybavena montážním poklo-
pem 900/1200mm, vstupním poklopem 
700/900mm a møíží sání VZT v chodníku.
Šachta K36 byla vyhloubena v pøedstihu 
pøed prorážkou tunelu a pozdìji využita 
pro dopravu betonu definitivního ostìní 
a montáž OK a el. rozvodù.

2.1. Základní identifikaèní údaje stavby
Základní identifikaèní údaje:
• kabelový tunel Vltava 
• místo stavby – Praha 2, Praha 5
• investor stavby – PRE distribuce, a.s., 

Svornosti 3199/19a, Praha 5
• projektant – KO-KA s.r.o., Na výšinách 

16, Praha 7

2.2. Základní technického parametry 
stavby

Tunel:
• celková délka tunelu (osovì K 35-K 36) – 

281,30 m
• prùmìrná hloubka dna KT pod hladinou 

Vltavy – 22,80 m
• výška nadloží tunelu – 15-20 m z toho flu-

viální sedimenty vltavské terasy do 10m
• sklon KT – 0,55 % ke K 35
• profil I.KT – sv.šíøka/sv.výška – 

1,85m/2,50m
• šíøka výrubu/výška výrubu – 2,95 

m/3,60 m
• hrubý výrub – 9,73 m2

• profil II.KT – sv.šíøka/sv.výška – 
1,85m/2,50m

• šíøka výrubu/výška výrubu – 4,15 
m/3,65 m

• hrubý výrub rozšíøený profil – 13,13 m2

 Šachta K 35:
• hr. prùmìr/sv.prùmìr – 4,90 m/3,90 m
• hloubka – 28,50m + 10m retence
• PPO pro VZT, PPO pro kabelové vedení 
 a únik

Šachta K36:
• hr. prùmìr/sv.prùmìr – 4,20 m/3,20 m
• hloubka – 26,80m 
• PPO pro kabely,PPO pro únik

3. Geologické a hydrogeologické 
pomìry 
V pøedstihu byl prùbìh geologické skladby 
ovìøen na nábøežích tøemi jádrovými vrty 
a tím zjištìn prùbìh ordovických vrstev li-
beòských bøidlic pøes poruchové pásmo 
do øevnických køemencù.
Libeòské bøidlice navìtralé, tence deskovi-
tì vrstevnaté až kusovitì rozpadavé na smí-
chovské stranì pøecházely pode dnem Vl-
tavy postupnì pøes pøechodové pásmo do 

øevnických køemencù, znaènì tektonicky 
porušených, kostièkovitì rozpadavých, vrs-

Obr. 1 Podélný profil

Obr. 2  Charakteristický pøíèný øez KT

Obr. 3  KT Vltava odtìžení nakladaèem po 
odpalu
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tevnatých promìnné mocnosti lavic a silnì 
zvodnìlých.
Podzemní voda se vyskytovala nejprve jako 
prùsaková v holocenních náplavech a fluvi-
álních sedimentech maninské terasy,kolí-
sala podle hladiny Vltavy a díky opatøením 
(zvolená technologie založení šachet – pi-
loty + TI) netvoøila pøi hloubení šachet vý-
znamné pøítoky.
Druhá významnìjší zvodeò se vyskytova-
la v horninovém prostøedí pøechodového 
poruchového pásma bøidlic a køemencù 
a dále v køemencích (až 7-10 l/s) ve  stani-
èení 150m – Š K36. Agresivita horninové-
ho prostøedí byla hodnocena stupnìm XA2.
Pøedstihový geofyzikální prùzkum z hladiny 
Vltavy rozdìlil ražbu do tøí kategorií na ražbu 
v letenských bøidlicích, øevnických køemen-
cích a na pøechodu bøidlic a køemencù.
V pøedstihu byl zpracován projekt GTM, kte-
rý byl v prùbìhu prací naplòován a jeho prù-
bìžné výsledky ukládané po mìøeních  na 
webové stránky zhotovitele GTM, pøístupné 

stavbì k okamžité reakci na zjištìné údaje.
Namìøené hodnoty v prùbìhu výstavby byly 
malé, pod hranici prvního varovného stavu, 
což potvrdilo správnost navržených kon-
strukcí šachet a kabelového tunelu.

4. Technologický postup provádìní 
Vzhledem k podchodu toku Vltavy a ke zjiš-
tìným geologickým podmínkám bylo výš-

kové umístìní KT voleno do zdravého libeò-
ského souvrství.

4.1. Šachta K 35 
(Hoøejší nábøeží, Praha 5 Smíchov)
Pøed zahájením hloubení šachty, po ovìøení 
prùbìhu sítí, byly vytvoøeny vodící zídky pro 
pøevrtávané piloty s osazením prùchodek 
pro tryskovou injektáž. Pøevrtávané piloty 
prùmìru 880  mm byly realizovány v naváž-
kách a sedimentech až do skalního podloží, 
kde byly vetknuty. Prùmìrná hloubka pilot 
byla 24 m. Nejprve byly provedeny dvì  pri-
mární piloty bez výztuže a mezi nimi pøevr-
távaná sekundární pilota s výztuží den poté.
Tak byla vytvoøena ochrana pro hloubení, 
která byla ještì zajištìna tryskovou injektá-
ží do koøene pilot a vnì pilot proti prùniku 
prùsakových vod. Pøed zahájením hloube-
ní byl na upravené korunì pilot vytvoøen 
ohlubòový žlb. vìnec. Hloubení šachty do 
úrovnì koøenù pilot probíhalo bez použití tr-
hacích prací  podle zásad NRTM. Provizorní 
konstrukce šachty, tvoøená pøevrtávanými 
pilotami,byla dorovnána SB 20/25 se dvì-
ma vrstvami Kari sítì 6/6/150/150 uchyce-
nou kotvièkami z žebírkové oceli k pilotové 
stìnì. Hloubení ve skalním podloží, pod 
úrovní pat pilot, probíhalo již za použití trha-
cích prací také podle zásad NRTM. Výztuž 
byla tvoøená pøíhradovými rámy BTX 65-25 

a dvìma vrstvami Kari sítì 6/6/150/150 se 
SB 20/25. Šachta byla pøehloubena o 10 m 
tj. o potøebnou retenèní hloubku (pro pøípad-
né zachycení havarijních pøítokù vody z raž-
by) a èerpací jímku. V místì zarážky tunelu 
byl pøi hloubení vyražen zárodek rozšíøené 
èásti tunelu a po dohloubení na dno zde 
smontován ocelový poval pro ražbu tunelu.
Souèasnì byl v horní èásti šachty vytvoøen 
podpovrchový objekt (PPO) pro strojovnu 
VZT a rozvadìèe. Smìrem k ulici Vltavská 
byl vybudován PPO pro výstup kabelù do 
kopané trasy a únikový poklop.

4.2. Šachta K 36 
(Trojická ul., Praha 2-Karlov)
Tato šachta s hloubkou 27,60  m byla budo-
vána stejným zpùsobem jako šachta K 35.
Pøed zahájením pilotáže bylo zde nutno pøe-
ložit øadu sítí (voda, plyn, el. rozvody a sdì-
lovací kabely) a také ochránit kanalizaèní 
výpust, která se nacházela tìsnì na hranì 

piloty è.1. K tomuto bylo nutné provést hlou-
bení šachtice a ochránit tìleso stoky pøímo 
osazením ocelové chránièky.

Prùmìrná hloubka pilot byla 17  m až do 
skalního podloží, které zde tvoøily z vìtší 
èásti køemencové vrstvy, znaènì zvodnìlé 
pøítoky 7-12 l/s. Pro zamezení prùniku tìch-
to vod do šachty byla opìt použita trysková 
injektáž. Pod patou pilot byla navíc pøi hlou-
bení použita sestupná injektáž skalního pro-
støedí za rub obezdívky. Obdobnì i zde byl 
vytvoøen PPO pro výstup kabelù do kopané 
trasy a druhý pro nasávací møíž VZT a úniko-
vý poklop. Po dohloubení na požadovanou 
hloubku 27,60  m byl vyražen zárodek bu-
doucího tunelu smìr Smíchov.
Na obou šachtách byla na prvním metru za-
rážky tunelu vytvoøena dilataèní spára.

5. Tunel pod Vltavou (K 35 – K 36)
Ražba tunelu byla provádìna ze smíchov-
ské strany z rozšíøeného 10 m dlouhého 
profilu (pro otáèení bezkolejové mechani-
zace). Ražba byla provádìna hornickým 
zpùsobem s opatøeními k zajištìní podzem-
ních pracovišś s nebezpeèím prùvalu vod 

Obr. 4   KT v primérním ostìní

Obr. 5  Ustavená forma pøed betonáží v pùvod-
ním provedení boky a klenba

Obr. 6 
Montáž bednìní „U“ profilu podlahy a bokù

Obr. 7   Forma po betonáži v úpravì s odebra-
nými boky
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(retenèní nádrž v Š35, signalizaèní zaøízení 
výpadku èerpadel a hav. hladiny v žumpov-
nì  Š35, ligifonové spojení povrchu, patra 
šachty a èelby, jádrové pøedvrty).
Konstrukèní øešení –zajištìní výrubu pomo-
cí pøíhradových nosníkù BTX a SB 20/25 
se dvìma vrstvami Kari sítì 6/6/150/150
Použitá strojní sestava:
- nakladaè LOCUST 752 Tunel 2x
- samovýklopné tìžní vany Uniman Engliš m3-

jeøáb AD20 (elektrohydraulické provedení)
- vysokotlaké silo na prefabrikovanou beto-

novou smìs Maxit a záložní Aliva 252
- rozvod prefabrikované smìsi ve vysokotla-

kém ocelovém potrubí DN65
- kompresor Atmos SE1000
- nakladaè JCB 8017
- VK 22 s podpìrou
- kalová èerpadla Flyght s výtlakem 60 m
Ražba a budování výztuže probíhaly pod-
le zásad NRTM. Zatøídìní do jednotlivých 
kategorií probíhalo na základì výsledkù 
mìøení GTM a na základì vyhodnocení pøí-
tokù vody a tektonického porušení horniny 
v pøedpolí georadarem v jádrovém pøed-
vrtu. Ražený úsek byl zaøazen do tech-
nologické kategorie se stanovením max. 
rozteèe rámu a max. vzdálenosti èelby od 
posledního rámu (0,7m. až 1,4m.). Èelba 
byla vrtána ruènì pomocí vrtacích kladiv 
VK22 s podpìrou. Trhací práce byla pro-
vádìná elektrickým roznìtem. Rubanina 
byla nakládána nakladaèem L752 a dopra-
vována do tìžní vany v šachtì a jeøábem 
AD20 na povrch do 10m3 “štráger“ van.
Po trase tunelu byly budovány po cca 50m 
výhybny pro otáèení nakladaèù. Profilace 
a doèištìní èelby byla provádìna pomo-

cí impaktoru a lžíce bagru JCB8017.SB 
z prefabrikované smìsi byl aplikován za 
pomoci vysokotlakého sila u Š35 rozvody 
v tunelu až na vzdálenost 320  m. Podlaha 
byla provádìna vždy po vyražení 10 m jako 
litá s vyztužená kari sítí s drenáží pøi obou 
bocích tunelu. Jádrový pøedvrt byl prová-
dìn v horní èásti výrubu dl. 30 m., vždy 
s pøesahem 5 m.
Èerpání dùlních vod ze zvodnìlých vrstev bylo 
provádìno z lokální jímky na èelbì èerpadlem 
a dále gravitaènì drenáží uloženou pod podla-
hou svedenou do jímky v šachtì K 35.
Dále byly vody odvádìny pøes odkalovací 
systém do toku Vltavy. V jímce K 35 se v prù-
bìhu ražeb usazoval znaèné množství abra-

zivních kalù jak z bøidlic tak køemencù, které 
poškozovaly èerpadla a musely být èerpány 
z povrchu speciálním sacím bagrem z hloub-
ky 40 m a vyváženy na skládku.

6. Definitivní konstrukce ostìní.
6.1. Definitivní konstrukce šachty 
Definitivní ostìní šachet bylo tvoøeno litým 
betonem pevnostní tøídy C25/30, maximál-
ní hloubka prùsaku 30  mm podle ÈSN EN 
12 390-8. Betonová smìs obsahovala sekun-
dární krystalizaci, která pøi kontaktu s vodou 
vytáøí krystalické jehlièky, které postupnì pro-
rùstají do pórové struktury betonu a tím z nìho 
vytlaèují vodu. Dále byly použity polypropylé-
nová vlákna, která slouží k zamezení smršśo-
vacích trhlin. Výztuž stìn byla tvoøena dvìma 
vrstvami ohýbané kari sítì 8/8/150/150, dno 
bylo vyztuženo kombinací sítí a prutù.Pro beto-
náž definitivní konstrukce litým betonem bylo 
pou žito systémové kruhového bednìní PERI 
o výšce sekce 3  m. Betonáž probíhala od 
dna šachty postupnì na nastavované „haki“ 
kostky s podlahou s døevìných pøíhradových 
nosníkù a podlážek. Pracovní spáry byly ošet-
øeny tìsnícím plechem, který je oboustrannì 
pokryt speciální minerální vrstvou. Dokonalé 
spojení tìsnícího plechu s betonovou smì-
sí je zajištìno zdrsnìným povrchem plechu 
a omezením maximálního zrna kameniva v be-
tonové smìsi (Dmax 16 mm). Pro bezpeèné 
zajištìní vodotìsnosti pracovních spár byly 
tìsnící plechy doplnìny pojistným systémem 

injektážích hadièek vyvedených na vnitøní 
povrch konstrukce do krabic s pakry. Šachty 
byly zaklopeny pøedem pøipravenou prefabri-
kovanou deskou, usazenou do speciální mal-
ty s bentonitovým páskem.
6.2. Definitivní konstrukce Tunel
S ohledem na rozhodnutí použít litý beton 
s vysokou odolností proti prùsaku vody (ma-
ximální hloubka prùsaku 30  mm podle ÈSN 
EN 12 390-8) bez foliové izolace pod hladi-
nou øeky Vltavy byl v pøedstihu pøed zaháje-
ním betonáže v areálu MTS v Poèernicích 
vytvoøen ve spolupráci s tesárnou MTS D6 
a projektantem fa. Ko-Ka model 1:1 formy 
tunelu a provedeny pokusné betonáže s po-
užitím rùzných prvkù izolace pracovní spáry 
a betonu pro ovìøení kvality pøedpokláda-
ného zpùsobu betonáže samozhutnitelným 
betonem a tìsnosti pracovní spáry. Výsledky 
byly porovnány na jádrových vývrtech v kri-
tických místech betonáže. Stejnì tak byla 
v pøedstihu s technologem TBG v betonárnì 
na pokusných vzorcích ovìøena krystalizaèní 
pøísada od rùzných výrobcù se zøetelem na 
hloubku prùsaku a nábìh pevností pro od-
bednìní. Výsledky ukázaly, že nìkteré pøísa-
dy mùžou výraznì ovlivnit nábìhy pevnosti 
a prodloužit èas na odbednìní až o 48 hod. 
Také se prokázalo, že krystalizaèní pøísada 
reaguje rozdílnì pøi zmìnì receptury betonu 
a je potøeba zkoušku provádìt zvlášś pro kaž-
dou recepturu.
Pro betonáž bokù a klenby na pøedem zho-
tovenou podlahu definitivní konstrukce litým 
èerpaným betonem bylo vytvoøena forma 
systémové bednìní PERI dl. 12,5  m s po-
jezdovým vozem pro postup betonáže sekce 
10 m. Tato forma byla po betonáži nìkolika 
sekcí upravena tak, že v pøedstihu byla be-
tonovaná podlaha s boky v jednom kroku do 
systémového bednìní na dno šachty a dále 
betonáøským potrubím na místo betonáže 
(max.èerpaná vzdálenost byla 180 m.) Vý-
ztuž byla tvoøena KARI sítí 8/8/150/150 
a prutovou výztuží. Beton byl použit lehce 
zhutnitelný, pevnostní tøídy C 25/30, maxi-
mální hloubka prùsaku 30 mm podle ÈSN 
EN 12 390-8. Betonová smìs obsahovala 

Obr. 8  
Definitivní ostìní tunelzu po odbednìní

Obr. 9   Montáž bednìní šachty

Obr. 10 
Definitivní ostìní šachty po odbednìní „U“ 
profilu podlahy a bokù

Obr. 11   KT po vystrojení
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Obr. 12 Šachta K 35 po vystrojení  

stejnì jako u šachet sekundární krystalizaci 
i polypropylénová vlákna. Tloušśka def. kon-
strukce stìn a klenby byla 300 mm a podlahy 
350 mm. Obdobnì jako u šachet byl použit 
do pracovních spar podélných i pøíèných tìs-
nící plech který je oboustrannì pokryt speci-
ální minerální vrstvou a pojistný systém injek-

tážních hadièek vyvedených na 
vnitøní povrch konstrukce do krabic 
s pakry pro pøípadnou reinjektáž 
prùsakù. V pøíèných i podélných 
spárách byl plech veden støedem 
ostìní.
Po skonèení betonáže byly che-
micky uzavøeny drenáže v podlaze 
tunelu, a po natlakování hladiny 
spodní vody byla provedena lokál-
nì injektáž pracovních spar a po-
mocí vrtaných pakrù prùsakù v plo-
še ostìní.
Dno tunelu bylo opatøeno spá-
dovým betonem s odvodòova-
cím žlábkem do jímky v K 35. 
Pøítok z drobných prùsakù 
v dobì pøedání uživateli se ustá-
lil z celé stavby(cca 350  bm.) 
na hodnotì 0,01l/min.

7. Výstroj šachet a tunelu
Šachty i tunel byly vystrojeny oce-
lovými lávkami a žebøíky pro ulo-
žení kabelù. Ocelové konstrukce 
byly pozinkovány a pøes nerez 
kotvy pøichyceny na ostìní.
V šachtì K 35 byl zavìšen trub-
ní systém èerpání vod z jímky. 

V šachtách i tunelu byl smontován systém 
MaR pro monitorování potøebných údajù uži-
vatele a elektroinstalace osvìtlení a èerpání.
Ve strojovnì VZT v šachtì K 35 byl smon-
tován systém odvìtrání tunelu ventilátory 
BOSCH s vývod do výdechu VZT na povrch 
v zeleni nábøeží.

8. Závìr
Bìhem výstavby se osvìdèilo georadarové 
sledovaní kvality pøedpolí èelby z provedené-
ho pøedvrtu, což výraznì zvýšilo bezpeènost 
práce pod hladinou Vltavy a umožnilo pøesnì 
lokalizovat stanièení èelby, kde bylo možno 
oèekávat nadvýlomy a podle toho upravit jak 
vrtné schéma, tak délku zábìru, ale také mi-
nimalizovat nebezpeèí nekontrolovatelných 
pøítokù vod.
Prokázala se možnost použití vodostaveb-
ního betonu bez foliové izolace v obtížných 
podmínkách pod hladinou spodní vody 
a èerpání betonu z povrchu na realizované 
vzdálenosti.,Stejnì tak se ovìøila možnost 
dopravy prefabrikované smìsi potrubím 
na èelbu vysokotlakým silem, což výraznì 
zvyšuje bezpeènost a rychlost provádìní 
ražeb v obtížných geotechnických pod-
mínkách.Tato technologie umožòuje zahá-
jit provádìní SB do 10min. od požadavku 
z èelby.
Získané zkušenosti jsou použitelné pøi dalších 
stavbách pro inženýrské sítì pod hladinou øeky 
nejen v Praze.
Stavba byla zahájena v bøeznu 2007 a ukon-
èena pøedáním uživateli po kolaudaci v srpnu 
2008. Povrchy v pøilehlých ulicích a nábøeží byly 
uvedeny do pùvodního stavu a zeleò v parku re-
vitalizována.
Spokojenost uživatele se zpùsobem odvede-
né práce a kvalitou stavby v obtížných podmín-
kách pod hladinou øeky nám byla odmìnou 
jak pøi pøedání díla, tak pøi prezentaci v mé-
diích, stala se pøíslibem budoucí spolupráce 
s tímto investorem.

SOUÈASNÁ POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A OPTICKÝCH KABELÙ 
V RAKOUSKÉM SCHWANENSTADTU TECHNOLOGIÍ PLUHOVÁNÍ

Ing. Bc. Lucie Nenadálová, 
ÈVUT v Praze, Fakulta stavební
Robin Cimr, IFK Ges.m.b. H

Pluhování je zaøazeno na rozhraní mezi vý-
kopové a bezvýkopové technologie. Využí-
vá výhod bezvýkopových technologií napø. 
rychlosti pokládky a eliminuje nevýhody 
výkopového øešení napø. nutnosti pøemísśo-
vání vykopané zeminy. Princip metody spo-
èívá v zaorávání inženýrské sítì nebo sítí 
do požadované hloubky prostøednictvím 
mechanického pluhu. Metoda je vhodná 
zejména pro využití v extravilánu na delších 
úsecích vedení inženýrských sítí.
Na konci øíjna letošního roku se uskuteè-
nila ukázka metody pluhování v rakouském 
Schwanenstadtu. Jednalo se o výstavbu 

vodovodního potrubí DN 300 délky celkem 
6 km s úseky, kde bylo souèasnì polože-
no kabelové vedení 400 V  (na èásti trasy) 
a kabelovévé vedení 
pro uložení optických 
kabelù. Pluhování je 
metoda, která nám 
umožòuje souèasnì 
položit více druhù inže-
nýrských sítí souèas-
nì.  Již v minulosti bylo 
pluhování v Èeské re-
publice využíváno pro 
pokládku optických 
kabelù firem EON 
a ÈEZ.  V souèasné 
dobì nám pluhování 
umožòuje pokládku 
kabelù a potrubí až do 
DN 500mm nebo sou-
èasné pokládání nìko-
lika systémù silových 
kabelù. Obr. 1  Tahaè, v pozadí zaorávací pluh, vpravo rozvinuté potrubí

Pøíprava staveništì
Nejprve se podle projektu provedlo vy-
tyèení trasy vedení, pokud je k dispozici 
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výkresová doku-
mentace v pøísluš-
ném formátu, je 
možné GPS sou-
øadnice trasy za-
dat do poèítaèe 
a pomocí pøijímaèe 
na pluhu provést 
pokládku, jako to 
bylo i v tomto pøí-
padì. To umožòuje 
pokládku s pøes-
ností +-2cm a tímto 
je možné dodržet 
sklon (v pøípadì 
kanalizace) a výš-
kové body (kalník 
a vzdušník) v pøípa-
dì vodovodu. Po-
kud by trasa vedla 
pøes skalní útvary, 
byly by provedeny 
prùzkumné vrty. 
Pøed zahájením 
pluhování je podél 
trasy rozvinuto ve-
dení PE potrubí pro 
budoucí vodovod. 
Kabelové vedení 
je usazeno na od-
víjecím zaøízení na 
zaorávacím pluhu 
(viz obr. 3). Vedení 
se zavádí do za-
vádìcího zaøízení 
(viz obr. 3) vèetnì 
výstražných folií, 
tímto byla sestava 
pøipravena. 

Zaorávání
Zaorávací pluh (viz. obr. 5) je zapøažen za 
tahaè (viz obr. 1 a 2). Tahaè odjíždí na dél-
ku lana, což je 100 -120 m, spustí opìrnou 
radlici a zahájí navíjení. Pluh je pøi zaháje-
ní zaorávání umístìn ve startovací šachtì. 
Použitím technologie pluhování nedochází 
k postupnému sesedání pùdy a vnìjší tlako-
vé síly nepùsobí pøímo na vedení. 

Pokládkový nùž odtlaèuje pùsobením velké-
ho tlaku zeminu od sebe. Trn na noži (obr. 4) 
odklízí a formuje dno pokládkového záøezu. 
Na vyhlazené dno je položeno vodovodní 
potrubí a kabelové vedení s definovaným 
odstupem, souèasnì je nad ním položena 
výstražná folie. 

Po pøitažení pluhu k tahaèi, tahaè zvedne 
radlici a popojede o další úsek a proces se 
opakuje. Zaèištìní terénu se provede zhut-
nìním zeminy pomocí pásového bagru.
Metodu pluhování je možné využít až do 
tøídy tìžitelnosti 6 i pøi køížení trasy s vod-
ním tokem. Zavádìcí zaøízení umožòuje 
pøesné dodržení pøedepsaných vzdále-
ností mezi jednotlivými vedeními i hloubku 
uložení.

Obr. 2   Tahaè - detail opìrné radlice

Obr. 3   Zahájení pluhování (osazení navíjecího 
zaøízení pro kabelový rozvod)

Obr. 4  Detail pokládkového nože

Obr. 5  Zaorávací pluh

NA ODBORNÉ TÉMA /  TECHNICAL TOPICS
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ZE STAVEB /  FROM CONSTRUCTION SITES

STAVBA KARVINÁ – ROZŠÍØENÍ KANALIZACE
ANEB CO SE NÌKDY SCHUMELÍ MEZI TUNELY

1. Štítovaný kanalizaèní sbìraè „C“
Na realizaci tohoto rozsáhlého podprojek-
tu v rámci výše uvedené stavby se podílely 
stejným dílem tøi spoleènosti (TCHAS, spol. 
s r.o., OHL ŽS a.s. a VOKD, a.s.), které dis-
ponují razícími štíty profilu DN 2560 mm.
Projekt spoèíval v realizaci kmenového 
kanalizaèního sbìraèe „C“ (úsek Š2 – 
Š30) o celkové délce 2.125 bm, pøièemž 
1.846 bm bylo provádìno bezvýkopovou 
metodou. Nosnou technologií byla ražba 
pomocí nemechanizovaného štítu (typ ING 
75 - RŠ 2,56) za využití žb. segmentového 
ostìní z tybinkù typu BZM (Obr. è. 1), která 
byla navržena a provedena v délce 1596 
bm. 250 bm sbìraèe bylo realizováno po-
mocí klasicky ražené štoly provádìné hor-
nickým zpùsobem a 279 bm bylo provede-
no v otevøeném výkopu.

Na trase bylo nutné zøídit celkem 24 ks 
tìžních resp. startovacích a koncových ša-
chet. Jejich hloubky se pohybovaly v roz-
sahu od 6,5 do 13,5 m. Návrh jejich zapa-
žení a roubení uvažoval se zátažným po-
pøípadì hnaným pažením pomocí pažnic 
UNION, jejichž rozepøení zabezpeèovala 
masivní konstrukce z vodorovných rámù 
I-profilù è.24 až 30. Rámy pak byly spo-
jeny svislými stojkami (Obr. è. 2). V mnoha 
pøípadech pak musela být tato konstrukce 
zmìnìna na pažení z beranìných štìtov-
nic LARSEN, které byly rovnìž vyztužová-
ny vodorovnými rámy a svislými stojkami. 
Dùvodem byly velmi nepøíznivé hydrogeo-
logické podmínky.

1.1. Geologické pomìry 
v trase raženého sbìraèe
Na základì provedených inže-
nýrsko-geologických prùzku-
mù se pøedpokládalo, že trasa 
kanalizaèního sbìraèe povede 
z vìtší èásti v souvrstvých gla-
cifluviálních a neogenních se-
dimentù, tvoøených prachovi-
tými a písèitými jíly, s písèitými 
laminami èi proplástky a to vše 
pod hladinou podzemní vody, 
která se pohybovala v rozmezí 
2 až 5 m pod úrovní rostlého 
terénu. 

1.2. Klasicky ražené štoly
Za využití klasické ražby pro-
vádìné hornický zpùsobem 
byly zbudovány ty èásti ka-
nalizaèního sbìraèe „C“, na 
kterých bylo nutné provádìt 
smìrové zmìny trasy štoly. Ji-
nými slovy šlo o ražby prová-
dìné v oblouku. Projektem byl 
navržen podkovovitý tvar štoly 
o profilu DN 2040/2235 mm. 
Veøeje byly navrženy z dùlní 
ocelové výztuže OR-0-00-R1 
a OŠ-0-S1 z materiálu K21. 
Vzdálenost veøejí byla navrže-
na 0,5 m pod komunikacemi 
a 0,7 m pod nezpevnìnými 
plochami. Veøeje byly usaze-
ny v prazích z U-profilu è.16. 
Vlastní pažení zajišśovaly 
hnané pažnice UNION, které bylo nutné 
místy zdvojenì pøedrážet na délku až 3 m. 
V mnoha pøípadech se musel navíc pou-
žít konsolidaèní nástøik torkretovací smìsí 
s urychlovaèem tuhnutí pro okamžité vy-
plnìní volných meziprostorù. Nadloží se 
zajišśovalo sanaèní tlakovou cementovou 
injektáží z pìti navržených vrtù nad horní 
èástí klenby štoly. 

1.3. Vystrojení štol
Po ukonèení ražeb byly štoly vystrojeny po-
mocí kanalizaèních trub PE–HD/PP DN 
1400 UPOROL o délkách 6 m. Po spuštìní 
trub do šachet a jejich rozmístìní ve štolách, 
které mìly pøedem upravené a srovnané dno 
betonovým potìrem, se jednotlivé trouby po-
spojovaly a zaaretovaly pomocí ocelových 
rozpínek – ježkù (Obr.è.3). Po vizuální pro-
hlídce se zajistilo jejich zaslepení a násled-
né zaplavení vodou do 1/3 výšky potrubí za 
úèelem zamezení jejich možnému „vyplave-
ní“. Vzniknuvší mezikruží bylo poté vyplnìno 
pomocí popílkocementové smìsi CPS 2. 

Igor Fryč, TCHAS, spol. s r.o. 
- o.z. INGSTAV Brno

Zalévání mezikruží muselo být provádìno 
ve ètyøech fázích vždy s pracovní pøestávkou 
2 dnù – do zatvrdnutí pøedchozí vrstvy.
Práce byly ukonèeny v tìžních šachtách 
betonáží monolitických konstrukcí revizních 
šachet na kmenovém sbìraèi a uvedením 
povrchù do pùvodního stavu, což se stalo 
do konce dubna tohoto roku tedy 16 mìsí-
cù po zahájení prací v lednu 2008.

2. Komplikace bìhem výstavby štíto-
vaného sbìraèe
V této pasáži by se autor èlánku rád podìlil 
o zkušenosti s komplikacemi, které mohou 
provázet výstavbu díla a jejichž pøekonání 
stojí zhotovitele nemalé, ale zejména ne-
docenìné úsilí. Struktura této kapitoly je 
zámìrnì obecnì neadresná a nezabývá 
se popisem typu „správce stavby øekl, pro-
jektant stanovil, zhotovitel navrhl, investor 
chtìl“ apod. To proto, že není cílem, aby se 
tato kapitola stala scénáøem jednoaktové 
hry. Navíc dìj této hry zaèal lednem 2008 
a autor trpí i obèasnými výpadky pamìti 

Obr. 1   Štítovaná štola

Obr. 2  Pažení a roubení šachet

Obr. 3  Montáž médiového potrubí
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a mohl by nìkomu neprávem podsunout 
nesprávnou sentenci.

2.1. Hloubení tìžní šachty TŠ6
Hned v úvodu stavby se bìhem pažení 
a roubení startovací šachty TŠ6 (projekto-
vaná hloubka šachty èinila 9,2 m) dostavily 
neèekané komplikace, které zaèali banální 
záležitostí jako je krádež kabelù na stavbì. 
S tímto problémem se setkal jistì každý 
dodavatel a je celkem jedno, jestli jste na 
stavbì v Brnì, Praze nebo Karviné. Horší 
bylo, že k této situaci došlo celkem tøikrát 
(dokud se neobjednala trvalá strážní služ-
ba) a byl vždy zcizen kabel pod napìtím 
a logickým dùsledkem bylo vypnutí èer-
padel a následné úplné zatopení šachty. 
Tento opakovaný stav vedl k podmáèení jí-
lových vrstev, které pøi delším styku s pod-
zemní vodou silnì rozbøídaly a ztrácely svo-
je základní parametry (pevnost, únosnost, 
úhel vnitøního tøení).
Vlivem podmáèení podloží došlo k svislému 
nerovnomìrnému poklesu šachty. Z tohoto 
dùvodu byl dodateènì zesílen nosný vrchní 
rám a provedena betonáž za ostìním šach-
ty. I pøes provádìní hnaného pažení (tj. po-
porážení pažnic UNION do rostlého teré-
nu), se zemina nadále tlaèila dnem šachty 
do výkopu a docházelo k poklesùm terénu 
v bezprostøední blízkosti šachty. Jako pro-
tiopatøení byla na jednání úèastníkù výstav-
by navržena a odsouhlasena chemická 
tìsnící injektáž v místì vodonosných vrstev 
tak, aby se zamezilo prùniku spodních vod 
do podloží šachty. Bohužel návrh, aby byla 
zøízena vedle šachty èerpací studna, byl 
v první fázi zamítnut pro pøedpokládanou 
mizivou propustnost jílových vrstev.
Nicménì i po provedení odsouhlasené 
injektáže, pokraèovaly deformace šachty 
resp. její pokles. Vodorovné rámy z I-pro-
filù è. 24 se na jedné stranì šachty poèaly 
ohýbat. Proto byla konstrukce šachty ihned 
dodateènì zajištìna pøíènými rozpìrnými 
rámy a svislými pøevázkami, aby nedošlo 
k jejímu zhroucení.

Dále byl zpracován odbor-
ný posudek ke stabilizaci 
šachty TŠ6, který shrnul 
souèasný stav a navrhl další 
postup prací. Ten obsahoval 
provedení další injektážní 
clony za pažnicemi UNION, 
realizaci drenážních otvorù 
pro redukci hydrostatického 
tlaku a zkrácený krok dal-
ších postupù s prùbìžným 
geodetickým monitorová-
ním šachty. Výše uvedený 
postup se však ukázal jako 
nereálný, protože rozmáèe-
né a nesoudržné jílové vrst-
vy mìly v daném okamžiku 
již mocnost až 1,5  m a ne-

bylo tak možné pøi zkráceném postupu 
pøedehnat pažnice UNION do pevného 
podloží. Další hloubení by takto mohlo 
vést k nové destabilizaci šachty a v hor-
ším pøípadì k jejímu zhroucení. Tento stav 
nebylo možné pøipustit.
Proto byl pøijat návrh, který poèítal s tím, že 
okolo stávající šachty TŠ6 bude provedena 
štìtová stìna LARSEN, stávající konstrukce 
(roubení, pažení) šachty bude rozebrána 
a vlastní ražba bude probíhat z šachty 
zajištìné štìtovnicemi LARSEN.

Poznámka ke geologickému prùzkumu 
Pøi øešení tìchto problémù se mnohokrát 
na stole objevila otázka, jestli bylo mož-
né vzniklé obtíže pøedpokládat a èinit tak 
v pøedstihu nutná opatøení. Dostupné vý-
sledky IG prùzkumu v zadání stavby však 
byly natolik rùznorodé a všeobjímající, že si 
v trase štoly a místì šachet mohl zhotovitel 
pøedstavit cokoliv (hlinité písky, písèité jíly, 
nasákavé jíly, štìrkové vrstvy, vodonos-
né èoèky písku v promìnlivých polohách 
apod.). Nebylo však možné tvrdit, že by IG 
byl nedostateèný, poèet sond a jejich popis 
byl podrobný, ale situace v profilu ražby se 
mìnila místo od místa a skuteènì prùkazný 
prùzkum by pak musel být dokumentován 
vrty po 25  m. Napøíklad ve vzdálenosti 
150  m od šachty TŠ6 byla bez problémù 
vykopána šachta TŠ8 do hloubky 12  m, 
kde IG prùzkum pøedpokládal stejné pod-
mínky, ale zde nedošlo k vážnìjším kom-
plikacím. 
Šachta TŠ6 tak byla novì realizována vý-
kopem, pod ochranou rozpíraných štìto-
vých stìn. Navrženy byly štìtovnice LAR-
SEN IIIn, konstrukèní délky 12 m, vetknuté 
2000 mm pod úroveò upraveného dna 
šachty. Jako opláštìní resp. doplòující 
horizontální rozpìrné rámy byly stanoveny 
I-profily è. 24 a v dolní èásti I-profily è. 30. 
Všechny rámy byly vyhotoveny s tuhými 
styèníky a zesílením rohù šikmými vzpìra-
mi z tyèí stejného prùøezu. Rohové spoje 
rámù byly provedeny pøeložením profilo-
vých tyèí rámu, s obvaøením koutovými sva-

ry po celém obvodu stykové plochy. Rámy 
byly osazeny na podpìrné konzoly I 300 
a I 240, dl.0,25 m, což byla nutná podmín-
ka zajištìní stability rámù ve svislém smìru 
(Obr. è. 4).

Hloubení šachty pod ochranou štìtovnic 
bylo provedeno po jednotlivých fázích, za 
postupného prohlubování dna, osazování 
nových rámù, odstraòování stávajícího 
pažení TŠ6 z pažnic UNION a rámù 
z I 240. Poslední fází bylo zabetonování 
dna šachty.
V prùbìhu prací se nakonec provedla 
u šachty TŠ6 soustava hydrovrtù z vnìjší 
strany larsenové šachty za úèelem snížení 
hladiny podzemní vody nejenom po dobu 
prací na šachtì, ale zejména i pro podporu 
následné ražby štítem.
V prùbìhu realizace byly peèlivì monitoro-
vány deformace stìn (horizontální posun, 
naklonìní). Šachta TŠ6 byla tak zdárnì 
dohloubena, ale potíže tím nekonèily, na-
opak teprve zaèínaly.

Zahájení ražby v úseku TŠ6-TŠ7
Po otevøení èelby a provedení zápichu štítu 
v délce cca 1 m bylo nutné práce po dvou 

dnech pøerušit, protože do èelby pronikaly 
naprosto nesoudržné a rozbøedlé jíly (Obr. 
è. 5) a docházelo ke komínování nadloží 
(naštìstí v zeleném pásu bez následkù na 
okolní objekty nebo komunikace). K tomuto 
jevu došlo navzdory nepøetržitému èerpání 
z hydrovrtù situovaných tìsnì vedle šachty 
a provedenému ochrannému deštníku nad 
horní èástí štítu. Pøítoky do hydrovrtù byly 
velmi malé a zajímavým jevem bylo, že 
hladiny spodní vody mezi hydrovrty spolu 
vùbec nekorespondovaly. Napøíklad rozdíl 
hladiny mezi hydrovrty vzdálenými od 
sebe pouhé dva metry èinil výškovì 2,5 m! 
Z èehož šlo usuzovat, že jíly, byś jsou 
nesoudržné, jsou znaènì nepropustné. 
Hydrovrty se tak v daný okamžik ukázaly 
jako málo úèinné. 

Obr. 4  Tìžní šachta TŠ6 pøíprava injektážní clony

Obr. 5  Uèebnicový pøípad vykomínování zvod-
nìlých jílù do èelby
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Kapitolou samo o sobì by byl petrografický 
popis tìchto jílù, jenž by se dal definovat 
takto – zemina je charakteristická svými 
vlastnostmi pro nízko plastické až støednì 
plastické miocenní jíly. Makroskopicky se 
jedná o žlutohnìdé, hnìdé až hnìdošedé 
jíly, jejichž konzistence není tuhá, ale 
mìkká charakteristická pro rozplavené jíly. 
Laik by to oznaèil jednoduše jako bahno 
(Obr. è. 6 a 7). Z jílu se dala bez problémù 
uhníst koule, která se po mrštìní na stìnu 
z štìtovnic promìnila v pìkný lívanec, který 
po nìkolik hodin držel na stìnì.
Pøed dalším popisem je nutné pøedeslat, 
že dodateèným geologickým prùzkumem 
za použití georadaru byla geologická 
anomálie vyskytující se v okolí tìžní 
šachty TŠ6 predikována do vzdálenosti 
cca 20  m smìrem k šachtì TŠ7. Výsledky 
georadaru byly potvrzeny i proutkaøem. 
Z èistì empirických dùvodù byly výsledky 
georadaru a proutkaøe pro jistotu ovìøeny 
zkouškou zhutnìní pomocí dynamické 
penetrace (profil 50 mm). Posléze bylo 
možné s velkou jistotou konstatovat, že se 
jedná o pøekonání opravdu jenom velmi 
krátkého, ale velmi komplikovaného úseku. 
Bìhem strastiplného hledání cesty jak 
dále postupovat se objevilo hned nìkolik 
rùznorodých øešení více èi ménì svìžího 
charakteru, které stojí za to popsat. Byś 
pøímo nevysloveným, ale klíèovým kritériem 
pro výbìr zpùsobu øešení byla jeho finanèní 
nároènost.

2.2.1. Varianta zmrazení nestabilních 
zemin
Pod dojmem døívìjších studijních poznatkù 
o úspìších sovìtské vìdy ve stavebnic-
tví, ale zejména pod dojmem nedávných 
odborných exkurzí v zahranièí (tentokrát 
na západ od našich hranic) se jako jedno 
z nejzaruèenìjších øešení nabízela tech-
nologie zmrazení zeminového prostøedí 
v pøedpolí štítu. Geologická anomálie by 
byla pak lehce pøekonatelná v tuhém sta-
bilním prostøedí. Vkrádala se pouze otáz-
ka, nakolik by byla tato technologie finanè-
nì nároèná a jestli by se vùbec vyplatila na 
velmi krátkém úseku.
K velkému pøekvapení jsme však zjisti-
li, že neexistuje firma, která by se touto 
technologií v Èeské republice zabývala. 
Historicky jsme našli pouze dvì firmy, 
které se technologií zmrazování zemin 
u nás zabývaly. Bylo to ještì za døívìjších 
èasù a jako mrazící médium se používala 
solanka, která je v souèasné dobì z eko-
logických dùvodù nepøijatelná. Navíc 
zkušenosti s využitím této technologie 
nebyly pøíliš pozitivní. Použitím kapalné-
ho dusíku pro zmrazování zemin, jak bylo 

možné vidìt napøíklad na stav-
bì metra v nìmeckém Lipsku, 
se u nás systematicky nikdo 
nezabývá (pokud to není prav-
da, autor èlánku by rád pøivítal 
informaci o takovéto firmì). 
Tím pádem byla tato možnost 
odmítnuta døíve než by nabyla 
reálné podoby.

2.2.2. Varianty tryskových 
injektáží
Jako velmi dobrá varianta 
pro zajištìní stability výrubu 
a nadloží štoly se nabízelo vy-
užití tryskové injektáže na bázi 
rychletuhnoucích cemento-
vých smìsí. Trysková injektáž 
mìla zamezit pronikání bobt-
najících zvodnìlých jílù do èelby a celkovì 
sanovat resp. významnì nadlepšit vlastnosti 
zemin v bezprostøedním okolí štítované štoly 
a mìla by umožnit bezproblémové vyraže-
ní štoly v inkriminovaném dvacetimetrovém 
úseku. 
Tato varianta v sobì nesla i dvì další pod-
varianty. Jeden názor byl, že ideálním zpù-
sobem by byla aplikace tryskové injektáže 
v horizontálním smìru, kdy by vrty injektáže 
kopírovaly vnìjškem profil štítu. Tato mož-
nost se lépe navrhuje, než by se provádì-
la. Osazení vrtné a injektážní soupravy by 
bylo velmi problematické vzhledem k tomu, 
že v šachtì byl napùl zapíchnutý štít spolu 
se startovací kolíbkou. Nespornou výhodou 
této varianty byl fakt, že by byly zcela elimi-
novány tzv.hluché vrty. Na druhou stranu 
zde byla zásadní nevýhoda, že tímto zpù-
sobem nebylo možné zabezpeèit zeminové 
prostøedí pod štítem, což bylo rozhodující 
pro zabránìní riziku poklesu štítu.
Druhou realistiètìjší podvariantou byla rea-
lizace tryskové injektáže z povrchu, kde by 
nad trasou štítované štoly bylo vytvoøeno 
pole resp. síś svislých vrtù injektovaných 
v etážích tak, aby byl dokonale zabezpe-
èen celý profil štoly a to zejména i v podloží 
štítu (Obr. è. 8). 
Je tøeba si uvìdomit, že riziko významnìj-
šího poklesu štítu vážícího pøes 8 tun díky 
rozbøedlému podloží bylo ve své podstatì 
vìtším nebezpeèím, než-li vykomínování 
pár kubíkù zeminy z nadloží.

2.2.3. Varianta ražby štítem DN 
3050 mm v protismìru tj. z šachty TŠ7 
smìrem k TŠ6
Nasazení štítu DN 3050 mm z šachty TŠ7, 
kde byly hydrogeologické podmínky rela-
tivnì bezproblémové, pøedpokládalo ražbu 
v nulovém spádu, což asociovalo nebez-
peèí podmáèení èelby a vznik analogic-
kých problémù jako mìl štít DN 2560 mm 
v šachtì TŠ6 a to tím vìtších, èím by se 
štít DN 3050 mm blížil k této šachtì. Vý-
znamnou neznámou byla pak nutná zmìna 

úpravy spádu kanalizaèního sbìraèe z 5 
promilového na 2 promilový spád. Pøi do-
jezdu štítu k šachtì TŠ6 by si tato varianta 
vyžádala zøejmì další opatøení a z nich ply-
noucí další vícenáklady, které nebylo mož-
né dopøedu pøesnì odhadnout.

2.2.4. Varianta zámìny technologie 
pro Zcela logickou možností se mohla 
jevit zámìna razícího stroje. 
Nahradit zastaralý štít DN 2560 mm plnì 
mechanizovaným razícím strojem, který 
by s velkou pravdìpodobností garantoval 
snadné pøekonání rozbøedlých a bobtnají-
cích jílù. Jako ekvivalent se jevilo nasazení 
razícího stroje, který by protlaèoval kame-
ninové nebo sklolaminátové trouby profilu 
DN 1500 nebo 1600 mm, což dpovídá 
profilu potrubí, které se mìlo zatahovat do 
štítovaných stok o vnitøním profilu DN Vše, 
ale naráží na úskalí, že kvùli dvacetimetro-
vé geologické poruše by se musel touto 
technologií vyrazit celý úsek mezi šach-
tami TŠ6-TŠ7 o délce cca 120 m. Tím se 
celá záležitost dostala do zcela jiné cenové 
úrovnì.

2.2.5. Varianta provedení kritického 
úseku u TŠ6 v délce 20 m pomocí pros-
té otevøené rýhy zapažené pomocí štì-
tovnic LARSEN
Otevøená rýha a její pažení by bylo vlastnì 
analogické jako pažení nìkterých šachet na 
sbìraèi „C“ za pomocí nastražených štìtov-
nic LARSEN ve spolupùsobení s roubením 
vodorovných rámù z I-profilù. Uvažovalo se 
s tím, že by se razící štít v rýze posunul pou-
ze o 20 m dál a „zakousl“ by se z takto pa-
žené rýhy (pokud by se v tomto pøípadì dalo 
mluvit vùbec o pažené rýze) do rostlých ne-
rozbøedlých jílù. Vzhledem k hloubce nive-
lety štítu cca 9 m, se uvažovalo s vetknutím 
štìtovnic 3 m, což pøedznamenávalo použití 
12 metrových LARSEN.
Toto øešení bylo lákavé hlavnì z dùvodu, 
že poskytovalo alespoò iluzi definitivního 
øešení bez možných dalších neoèekáva-

Obr. 6   Bahno aneb málo plastický miocenní jíl
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ných nákladù. Pøekvapivì vysoké náklady 
na toto opatøení jej však upozadily.

2.2.6. Varianta nasazení chemických 
injektáží 
Pro zajištìní ražby pomocí chemické injek-
táže se navrhoval následující postup prací. 
Navrtání injekèních vrtù z šachty ve smìru 
ražby v její stropní èásti a provedení spe-
ciální tlakové chemické injektáže. V návrhu 
se uvažovalo s 11 ks injekèních vrtù. V da-
ném pøípadì se upustilo od návrhu zajištìní 
„clony“ kratšími vrty (3,0  m) s pøesazová-
ním, a to z dùvodu vyjíždìní rozplavených 
jílù do profilu (Obr. è. 9). 
K zajištìní únosného geokompozitu v pod-
loží štítu (jeho prahu) bylo navrženo po-
stupné provádìní injektáží z perforovaných 
jehel rovnìž v poètu 11 ks na každý po-
stup, ale s rùznými délkami (5,0  m, 3,0  m 
a 1,0  m). Zámìrem bylo vytvoøení pevné-
ho únosného geokompozitu do hloubky 
1  m pod razícím štítem, který mìl zamezit 
jeho možnému poklesu.
Samotné provedení tlakové zpevòující che-
mické injektáže bylo navrženo jako apli-
kace speciální polyuretanové pryskyøice 
natlakované celoplošnì do co nejvìtšího 
prostoru v okolí provozovaného štítu. Po-
kraèování v ražbì úseku TŠ6-TŠ7
Pokud trpìlivý ètenáø dorazil až k tomuto 
bodu èlánku, dozajista ho bude asi zajímat 
jaká, že to varianta z šesti možných øešení 
byla vlastnì vybrána. Mohu ho ubezpeèit, 
že ani jedna. Tak jak to bývá pøi každé lid-
ské èinnosti, do které mùže nebo z pod-
staty vìci musí mluvit více stran, bylo ko-
neèné øešení souhrnem nìkolika opatøení, 
na kterých se úèastníci výstavby dokázali 
alespoò dohodnout. Dopøedu upozoròuji, 
že koneèné øešení doznalo dalších výraz-
ných a pøekvapivých zmìn.
Další postup ražby byl mezi úèastníky sta-
noven a odsouhlasen následovnì:

• • Pøed tìžní šachtou TŠ6 bylo navrženo 
provedení ochranné štìtové stìny (štì-
tovnice LARSEN IIIn) do hloubky 12  m 
a o vetknutí cca 3  m pod niveletu raže-
né štoly. Délka štìtové stìny se navrh-
la z jedné strany 8  m a z druhé strany 
12  m. Jejím hlavním úèelem bylo jednak 
vytvoøení vodotìsného koridoru pro raž-
bu štítem v nesourodých a rozbøedlých 
jílech a jednak zamezení prùniku tìchto 
nestabilních zemin do bokù štítu. Pro-
vedení stìny mìlo zároveò eliminovat 
riziko poklesù pøilehlé frekventované 
komunikace. Podstatným momentem 
návrhu však byla úvaha, že pokud by 
se ukázaly chemické injektáže navrže-
né v následném kroku jako neúèinné, 
mohla by tato stìna sloužit jako budoucí 
pažení pro otevøený výkop.

• • V pøedpolí se i nadále poèítalo s kontinu-
álnì probíhajícím èerpáním spodních vod 

ze stávajících odvodòovacích vrtù, èímž 
se mìlo dosáhnout relativního vysušení 
prostoru pøed razícím štítem.

• • Pøed zahájením injektáží z šachty ruènì 
vyèistit razící štít a celou èelbu zajistit støíka-
ným betonem v tloušśce cca 5-7  cm.

• • Provést zpevnìní pøedpolí štítu tlakovou 
chemickou injektáží na bázi polyuretanù 
s využitím dvousložkové polyuretanové 
injektážní pryskyøice urèené ke zpevòo-
vání a utìsòování, která je vhodná i pro 
možný styk s pitnou vodou. Návrh injek-
táže byl praktický shodný s výše uvede-
ným popisem dle varianty 6) Nasazení 
chemických injektáží.

• • Èelbu pravidelnì zastøíkávat suchým 
betonem, aby se dosáhlo stabilizace 
a vysušení nejbližšího okolí èelby. Práce 
provádìt v nepøetržitém 24hodinovém 
provozu.

• • Pokud by se nepodaøilo udržet niveletu 
a smìr ražby pomocí výše uvedených 
opatøení, pøicházela v úvahu už jenom je-
diná možnost a to projít kritický úsek ote-
vøeným výkopem pod ochranou 
zaberanìných štìtových stìn.

Práce zaèaly pokraèovat ve smys-
lu výše popsaného postupu, ale 
velmi brzy se naplnily obavy, že 
chemická injektáž nedokáže v pl-
ném rozsahu zajistit stabilitu zemi-
nového prostøedí a její další apli-
kace by byla mrháním finanèních 
prostøedkù (Obr. è. 10). 
Pøistoupilo se tak k poslední zbý-
vající možnosti, která se blížila ve 
své podstatì variantì 5) Provede-
ní kritického úseku otevøenou rý-
hou. Jako svìží a zároveò úsporný 
nápad se ukázal návrh, že by se 
odtìžilo pouze rozvolnìné nadloží 
štítu do hloubky 5-6 m. Ve vrchní 
èásti se tak stávající larsenová stì-
na pouze jednoduchým zpùsobem 
rozepøela, díky jejímu vetknutí do hloubky 
cca 7  m. Cena tohoto opatøení byla diame-
trálnì nižší než, když se uvažovalo s výko-
pem až na niveletu štítu. 
Pod strojním odtìžením pak ražba pokra-
èovala za využití segmentového ostìní. 
Velkou výhodou bylo, že i v pøípadì, kdy 

by se štít zaèal propadat, bylo by možné 
jej bez problémù výškovì korigovat. Tento 
pøípad však navzdor obavám nenastal.
Dalším dodateèným opatøením bylo uzavøe-
ní larsenové stìny (vznikla tak jímka o roz-
mìrech 12 x 3,8 m), aby se tak vytvoøil por-
tál pro znovu zapíchnutí štítu. Larsenová 
stìna však nebyla uzavøena úplnì. Jedna 
štìtovnice se nezaberanila a to proto, aby 
se nenarušil tok podzemních vod a ty se 
nezadržovaly pøed vlastní jímkou.
Pøed opakovaným zahájením realizace ští-
tované štoly pomocí nemechanizovaného 
štítu DN 2560 mm bylo provedeno vypá-
lení nìkolika otvorù v larsenové stìnì jím-
ky pro kontrolu geologických podmínek. 
Následnì byla po vypálení štìtové stìny 
zahájena ražba. Pøi prùbìhu tìchto prací 
bylo zjištìno, že vlivem zaberanìní larsen 
došlo k vytvoøení 0,5 – 1,0 m silné vrstvy 
zhutnìného nepropustného jílu. Za tou-
to nepropustnou vrstvou byl opìt zjištìn 
zvodnìlý horizont šedých miocénních jílù 
s velkou pøímìsí jemných pískù nacháze-
jících se témìø v celém profilu ražby. Na 
všechny úèastníky padla tìžká deprese, 
protože se dalo pøedpokládat stejné mar-
týrium i v dalším úseku a opakovat stejné 
øešení by bylo nejenže nákladné, ale pod-
statnì komplikovanìjší, protože trasa štoly 
se dostávala pod komunikaci.

Následovaly ètyøi dny nepøetržité a velmi 
obtížné ražby v totálnì rozbøedlých jílech. 
Podaøilo se tak vyrazit cca 5 m štoly. K úle-
vì všech štít posléze narazil na soudržný až 
pevný jíl s charakterem jílovce (Obr. è. 11). 
Náhle bylo nutné k rozpojování používat 

i sbíjecí kladiva. Naštìstí pøedpovìdi geora-
daru a proutkaøe neselhaly. Ražba smìrem 

Obr. 10  Výsledek chemické injektáže

Obr. 11  Stabilní èelba bezprostøednì po prùchodu 
geologickou anomálií
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k šachtì TŠ7 probíhala pak již bez obtíží 
v plánovaném rytmu 1,5 m vyražené štoly 
za smìnu resp. postupu 3 m za den.
Závìreèný obrázek è. 12 dokumentuje dras-
tické podmínky výstavby i s ohledem na drsné 
klimatické podmínky.

3. Mikrotuneláže na projektu rozšíøení 
kanalizace v Karviné
Projekt kanalizace Ráj
Další zdaøilou stavbou, kde se v plné míøe 
uplatnila bezvýkopová technologie, byl 
podprojekt 09 nazývaný kanalizace Ráj. Na 
této stavbì bylo navrženo mikrotunelování 
v celkovém rozsahu 525 bm. Jako razící 
stroj použila spoleènost TCHAS vlastní 
sestavu ISEKI TCC 432, která protlaèovala 
speciální keramické potrubí typu CreaDig 
o jmenovité svìtlosti DN 300  mm.
Spád protlaèovaného potrubí èinil 4 promile. 
Ve vìtšinì pøípadù se razilo dovrchnì, pouze 
jeden úsek o délce 15  m byl provádìn 
úpadnì ve stejném spádu. Ražba byla 
rozdìlena do 10 úsekù, z nichž nejdelší úsek 
mìøil 77 bm a nejkratší 33 bm. 
Ražba probíhala v homogenním prostøedí, 
které bylo reprezentováno žlutými jíly s níz-
kou plasticitou. Pøevážná èást protlaèované 
kanalizace se nacházela pod hlavní silnicí 
(ražba probíhala soubìžnì s vozovkou).
Hloubky startovacích a koncových šachet 
se pohybovaly v rozdílných hloubkách od 
4  m až do 10  m. Rozmìry startovacích 
respektive cílových šachet byly jednotné - 
3,0 x 4,0  m. Šachty byly zapaženy klasicky 
z ocelových I profilù a pažnic Union. Dno 
šachty bylo vybetonováno a hydraulická 
stolice se pøi protlaèování opírala o stìnu 
šachty pøes betonový blok. 
Prùmìrná rychlost protlaèování se pohybo-
vala kolem 1,2  m za hodinu. Nejlepší dosa-
žený výkon èinil 2 m/hod. Kompletní ražba 
zabrala necelých 10 týdnù, což je možné 
oznaèit, pøi uvìdomìní si rozsahu více jak 
500 bm protlaku, za velmi dobrý výkon.
Závìrem lze s uspokojením konstatovat, že 
mikrotuneláže na této stavbì probíhaly bez 
jakýchkoliv závažnìjších problémù. Jednoli-
té jílovité prostøedí bez pøítomnosti podzemní 
vody bylo pro ISEKI pøímo ideální.
Celkový podíl bezvýkopové technologie na 
celé stavbì èinil cca 25  % z celkového rozsa-
hu. Zbývající èásti kanalizace byly provádìny 
tradiènì v paženém otevøeném výkopu.

3.2. Projekt kanalizace Darkov
Pøevážná èást projektu kanalizace Darkov 
byla provádìna shodnì jako pøedešlá stavba 
kanalizace Ráj pomocí bezvýkopové tech-
nologie. Konkrétnì se na této èásti použili 

razící stroje ISEKI TCC 575 a ISEKI TCC 
432. Stejnì tak byly protlaèovány keramické 
trouby typu CreaDig o vnitøních profilech DN 
300 a 400  mm.
S razící soupravou ISEKI TCC 575 bylo vy-
raženo celkem 387 m. Nejdelší z ražených 
úsekù mìøil 88 bm a jeho provedení se již po-
hybovalo na hranici možností mikrotunelova-
cího stroje. S druhou soupravou ISEKI TCC 
432 bylo vyraženo celkem 142 bm, pøièemž 
nejdelší ražený úsek mìøil 50 bm. Všechny 
trasy protlaèovaných stok nacházely pod 
hlavní silnicí (ražba probíhala soubìžnì s vo-
zovkou) v hloubkách od 2,5 do 6  m.
Shodné se stavbou 09 byly i pùdorysné 
rozmìry startovacích, resp. cílových šachet 
(3,0 x 4,0 m), jakožto i jejich vystrojení (oce-
lové I profily a pažnice union). Dno šachty 
bylo vybetonováno a hydraulická stolice se 
pøi ražení opírala o stìnu šachty pøes beto-
nový blok. 
Prùmìrná rychlost protlaèování byla však 
cca 2 x nižší, než na stavbì kanalizace 
Ráj, což odpovídá rychlosti cca 0,7 m za 
hodinu. Nejlepší postup se v tomto pøípadì 
rovnal 1,5 m za hodinu. 
Je tøeba uvést, že mikrotunelování na stav-
bì Karviná - Darkov nebylo rozhodnì jedno-
duché a místy se jednalo pøímo o trápení.
Geologickým prùzkumem bylo pøedjímá-
no, že veškeré ražby budou probíhat v še-
dých jílech. Zaèátek ražené kanalizace se 
opravdu nacházel v jílech, ale po 15 m raž-
by se geologie zcela zmìnila z jílù na štìrky 
a ty už zhotovitele provázely po celý zbytek 
stavby. Navíc se vlivem štìrkových vrstev 
celá trasa kanalizace dostala pod hladinou 
podzemní vody. 
Štìrky se ukázaly pro vrtnou hlavu ISEKI 
TCC jako nevhodné a pùsobily obrovské 
problémy s ovladatelností stroje, udržením 
požadované nivelety a v neposlední øadì 
byly problémy s vlastní tìžbou. Nìkolikrát 
stroj narazil na staré kmeny stromù, které 
jsou vždy noèní mùrou mikrotuneláøù. Jejich 
pøekonání bylo velkým problémem, který 
znamenal v lepším pøípadì mnoha hodino-
vé zastavení prací spojené s obtížným po-
stupným rozpojováním houževnatého døe-
va. V horším pøípadì bylo nutné pøistoupit 

Obr. 12  Žánrový zimní obrázek - pohled 
z tìžní šachty do štítované štoly DN 2560 mm

k výkopu “záchranné“ šachtièky, odstranìní 
pøekážky, osazení razící hlavy do pùvodního 
smìru a pokraèování v protlaèování.
Vkrádala se i myšlenka o úèelnosti prostøed-
kù vynaložených na inženýrsko-geologický 
prùzkum, protože až pøi vlastní realizaci se 
zhotovitel dozvìdìl „pøekvapivé“ informace 
od místních starousedlíkù, že trasa kanaliza-
ce se nachází ve starém korytì øeky, které 
se bìhem mnoha let pøesunulo úplnì jinam. 
Proto se nabízí kacíøská myšlenka, zda by IG 
prùzkum v obydlených èástech mìst nemìl 
být zahájen nìjakou anketou mezi obyvateli 
staršími šedesáti let èi nìjakým jiným sofisti-
kovaným prùzkumem veøejného mínìní.

Øešení potíží s ovladatelností stroje
Mikrotunelování provázely permanentní 
problémy s udržením stroje v niveletì pro-
tlaèovaného potrubí, jehož spád byl vícemé-
nì jednotný - 4 promile. Pro stabilizaci razící 
hlavy a zlepšení ovladatelnosti se do tìžního 
média pøidávaly vìtší dávky bentonitu, který 
do urèité míry pomohl ovládat stroj v pro-
støedí zvodnìlých štìrkù, jejichž kusovitost 
se pohybovala od jemnozrnných štìrkopís-
kù až po valouny velikosti 10 – 15  cm. 

Problémy s odtìžováním zeminy
V pøípadì využívaných strojù ISEKI dochází 
k odtìžení rubaniny z èelby pomocí ocelo-
vého potrubí o prùmìru 50  mm. Pøi drcení 
vìtších valounù však docházelo k situaci, 
kdy se kámen lámal v podélném smìru, 
a tudíž se pøi napøímení v potrubí zase-
kl a muselo dojít k okamžitému zastavení 
ražby. Nezbytnì pak následovalo vypuš-
tìní vody z tìžního potrubí, jeho rozpojení 
a zároveò vyèištìní. Tyto úkony byly velice 
nároèné na èas a denní postupy se tím pá-
dem výraznì zpomalovaly. 

4. Závìr
Co dodat k této kapitole závìrem? Èlovìk, 
lépe øeèeno technik, mùže mít mnoho let 
praxe a zkušeností a øíkat si, že ho již ne-
mùže nic pøekvapit. Stejnì se pak nevìøí 
vlastním oèím, co ho mùže taky potkat. Prá-
ce spojené se zakletou šachtou TŠ6 a dva-
cetimetrovým úsekem štoly zabraly témìø 
tøi ètvrtì roku (samozøejmì s pøestávkami, 
kdy se hledalo pøijatelné technické øešení). 
Dle plánovaného harmonogramu mìly být 
tyto práce za jeden mìsíc hladce provede-
ny. Naštìstí na ostatních úsecích, s výjim-
kou klasicky ražených štol, se tak razantní 
potíže neobjevily a podaøilo se v potu tváøe 
splnit koneèný termín výstavby stavby 08 
Kanalizaèní sbìraè „C“, èást 2.
Nezbývá než upøímnì podìkovat všem 
zainteresovaným osobám na výstavbì za 
všechno, co pro zdárné dokonèení díla 
udìlali a obìtovali a podìkovat i tìm, kteøí 
chtìli nìjak pomoci, ale z nìjakých dùvodù 
se jim to nepodaøilo.
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Ing. Jiøí Mikolášek 
WOMBAT, s.r.o.

Firma WOMBAT, s.r.o. se zabývá diagnos-
tikou a sanací podzemních trubních vedení 
od r. 1990. Snahou spoleènosti je nejen 
zdokonalovat stávající akceptované a pou-
žívané technologie, ale také pøebírat kvalit-
ní osvìdèené zahranièní metody a uvádìt 
je na tuzemský trh. 

V tomto roce byla poprvé v Èeské repub-
lice aplikovaná technologie sanace vodo-
vodních potrubí semistrukturálním nástøi-
kem. Tato technologie je první nástøikovou 
metodou, která neøeší pouze ochránìní 
vnitøního povrchu potrubí, ale zvyšuje pev-
nost sanovaného potrubí. Dosud byly ná-
støikové technologie akceptovány pro svou 
dominantní vlastnost – zlepšení kvality do-
dávané pitné vody, a to zvláštì v úsecích, 
kde dochází k vyšší korozi potrubí, vylu-
èování nežádoucích železitých iontù do 
pitné vody a vytváøení ztvrdlých sedimen-
tù, omezujících prùtoèný profil. Pøestože 
novìjší systémy nástøikových technologií 
pracují s technologiemi a materiály, zaru-
èující kvalitní rovnomìrné rozprostøení, 
velkou rychlost polymerace aplikovaného 
materiálu a tudíž rychlé znovuuvedení po-
trubí do provozu, používají se však pouze 
na potrubí s dobrou strukturální integritou. 
Proto byl od zaèátku tohoto století vyvíjen 
materiál další generace, který by splòoval 
následující vlastnosti:

• jednoduchá aplikace pøi použití stávají-
cího technologického zaøízení

• tloušśka až 5 mm v jedné pracovní 
operaci

PRVNÍ ZKUŠENOSTI ZE SANACE TLAKOVÝCH VODOVODNÍCH 
POTRUBÍ SEMISTRUKTURÁLNÍM NÁSTŘIKEM

• rychlá polymerace materiálu (do 1 ho-
diny) a tím i rychlé uvedení sanovaného 
potrubí do provozu

• • obdobné strukturální vlastnosti jako PE 
 trouba

• konkurenèní cena
Sanace semistrukturálním nástøikem (SS 
systém) byla vyvinuta v Anglii a poprvé byla 
aplikovaná na potrubí, trpícím èastými po-
ruchami v r. 2004, a to na úseku dlouhém 
4,5 km. Po dvaceti mìsících bylo sanova-
né potrubí provìøeno a nevykazovalo žád-
ný únik èi náznak poruchy.
Tak jako u ostatních nástøikových tech-
nologií je postup pøi sanaci obdobný. Po 
dokonalém vyèištìní a kontrole televizní 
kamerou je potrubí pøed aplikací nástøiku 
vysušeno profouknutím molitanovými válci. 
Vlastní aplikace nástøiku je provádìna spe-
ciální hlavou pøi 25 000 otáèkách za minu-
tu. Tím dojde k rovnomìrnému rozprostøe-
ní nástøiku na 
celou plochu 
vnitøního po-
vrchu potrubí. 
Výhodou je, 
že díky vyso-
kým otáèkám 
n e d o c h á z í 
k zaslepení 
vodovodních 
pøípojek, které 
bývají i mini-
málních prù-
mìrù. Tím se 
velmi zjedno-
dušuje sanace 
jednotlivých úsekù, neboś není tøeba pro-
vádìt demontáž potrubí napøíklad u každé 
odboèky k nemovitostem nebo u kalníku 
èi vzdušníku. Staèí tedy provést startovací 
šachty po každých 130 – 150 bm a také 

v místech lomù, armaturních šachet apod. 
Poprvé v Èeské republice byla technologie 
použita pøi sanaci úseku DN 300 v délce 
710 bm v èervnu tohoto roku. Poté byla tato 
progresivní metoda pøestavena investorùm 
i v polských Katovicích pøi sanaci obdob-
ného profilu DN 300 a zatím poslední akcí 
byla sanace profilu DN 500 v délce 180 
bm pro místního provozovatele Brnìnské 
vodárny a kanalizace, a.s. 
Po prvních zkušenostech s realizací sta-
veb je možné konstatovat, že technologie 
splòuje požadované vlastnosti:

• • použitelnost již po 1 hodinì od ukonèe-
ní nástøiku

• • zatìsnìní prasklin a korozí až do veli-
kosti 14 mm

• • nehrozí zatìsnìní pøípojek

• • obdobné strukturální vlastnosti materiá-
lu jako PE

• • nesporná ekonomická ekologická alter-
nativa oproti klasickým metodám obno-
vy potrubí

• • pøedpokládaná životnost po laborator-
ních zkouškách 50 let

Technologie semistrukturálního nástøiku 
vykazuje výborné fyzikálními vlastnosti a to 
hlavnì houževnatost, dostateènou poddaj-
nost, pevnost ve støihu a pevnost v ohybu. 
Technologie semistrukrálního nástøiku se 
dá pro svoje vlastnosti používat na všechny 
typy potrubí, nejen tedy na vodovodní, ale 
i na plynovodní èi kanalizaèní. Rozhodující 
není ani druh materiálu – bìžnì je možné 
používat nástøik na potrubí ocelové, litinové, 
betonové, kameninové, azbestocementové 
èi plastové. 
Èeská republika se po Velké Británii, USA, 
Kanadì, Francii, Španìlsku, Malajsii, 
Indii a Norsku stává další zemí, kde jsou 
provozovatelé podzemních trubních vedení 
obdaøeni možností použití této jednoduché, 
avšak ekonomicky dostupné, kvalitní, 
rychlé a ekologické technologie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pevnost v tahu 19,2 MPa
Pevnost v ohybu 25,0 MPa
Mez kluzu   4,2 MPa
Protažení pøi pøetržení          30%
Modul pevnosti v tahu   600 MPa  
Modul pevnosti v ohybu 770 MPa 
Pøilnavost (SA2)                 10,2 MPa

       

Potrubí po sanaci semistrukturálním 
nástøikem         

Rychlotuhnoucí semistrukturální nástøik 
o tloušśce 3 mm na potrubí ze šedé litiny 
o profilu DN 150 zabezpeèí jeho podélnou 
neporušitelnost poté, co je pøíènì vychýlené 
o 25 % svého profilu

Technologické zaøízení se 
snadno pøistaví k místu star-
tovací šachty
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STAVBA KOLEKTOR VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TRASA B

V souvislosti s modernizací velkých mìst 
vzniká v posledních desetiletích po celé 
Evropì síś kolektorù, které jsou nezbytné 
zejména pro historická centra jako nejvý-
hodnìjší øešení údržby inženýrských sítí. 
Kolektory jsou podzemní liniové stavby, kde 
jsou vedeny a uloženy inženýrské trubní 
i kabelové sítì. Umožòují permanentní mo-
nitorování dodávky elektrické energie, ply-
nu, vody a dalších rozvodù. Díky nepøetržité 
kontrole jsou zde rychle zjištìny pøípadné 
poruchy a mohou být provedeny následné 
opravy, výmìny èi nové pokládky bez zása-
hu do povrchu ulice. Tím, že se neprovádìjí 
výkopové práce a zásahy do komunikací, je 
omezen z dlouhodobého hlediska i negativ-
ní vliv na životní prostøedí. V neposlední øadì 
je velkou výhodou podzemního zázemí i mi-
nimalizace dopravních omezení.
Praha se svými kolektory zaøadila mezi nej-
modernìjší a technicky nejlépe vybavené 
podzemní systémy. V rámci revitalizace Vác-
lavského námìstí byly realizovány 3 vzájem-
nì propojené kolektorové trasy. Dvì z nich 
vedou po pravé a levé stranì dolní èásti ná-
mìstí a jejich uvedení do provozu je naplá-
nované do konce roku 2009. Další kolek-
tor ve Vodièkovì ulici se napojuje na trasu 

Václavského námìstí v Jindøišské ulici a je 
v provozu od roku 2007. 
Dne 28.8.2009 byla ukonèena Stavba ko-
lektoru Václavské námìstí - trasa B, která 
byla vybudována sdružením Subterra a.s. 
a Energie stavební a báòská a.s. Jedná 
se o kolektor III. kategorie, který se nalé-
zá v levé èásti námìstí smìrem od Mùstku 
v hloubce 12 metrù pod povrchem. Nová, 
266,5 metrù dlouhá trasa je spojnicí stá-
vajících kolektorù: na trasu Pøíkopy se na-
pojuje u è.p. 846 Koruna, s kolektorem 
Vodièkova v šachtì Š17a u è.p. 834 kino 
Praha, ve dvou místech je propojení na Ko-
lektor Václavské námìstí- trasa A a v jed-
nom místì šachtou Š49 na Kolektor Vác-
lavské námìstí- trasa C. 
Na hlavní trase kolektoru Václavské ná-
mìstí- trasa B je k zákla-
dùm jednotlivých budov 
vyraženo 8 domovních 
pøípojek, z nichž budou 
pøes vystrojené prùvrty 
vedoucí do sklepních 
prostor budov napojeny 
inženýrské sítì. V tuto 
chvíli jsou budovy zatím 
napojeny pouze na vo-
dovodní øad, který sem 
byl pøeložen z úrovnì 
chodníku. Další vystro-
jené prùvrty jsou ukon-
èeny cca 1 metr pod 
povrchem chodníku 
a jsou pøipraveny pro za-
tažení inženýrských sítí 

do kolektoru. V první etapì výstavby byly 
v rámci pøedstihových objektù vybudovány 
3 hloubené kanalizaèní šachty, urèené pro 
sledování hlavní stoky, která køížila budou-
cí trasu, šachty byly zkolaudovány v dubnu 
2008. Vlastní stavba byla zahájena hlou-
bením šachty Š49 pøed objektem Diamant 
è.p.841/3. Práce postupovaly od realizace 
pøeložek inženýrských sítí, pøes zajištìní 
šachty vrtanými pilotami prùmìru 630 mm 
a délky 18m a dotìsòující tryskovou injek-
táží, až k vlastnímu vyhloubení šachty. 
V prùbìhu vìtšiny zemních prací byl pro-
vádìn povinný záchranný archeologický 
prùzkum.
Trasa kolektoru byla ražena metodou 
NRTM, výstavba hlavní trasy probíhala 
z šachty Š49, z níž byly provedeny tøi roz-
rážky ve dvou výškových úrovních: v hloub-
ce 5,75m rozrážka pro budoucí propojení 
s trasou C a v hloubce 15,1 metrù dvì roz-
rážky pro hlavní trasu. Smìrem k šachtì 
Š17a bylo vyraženo 96 metrù, v tomto mís-
tì se novì vybudovaný úsek napojil na 80 
metrù dlouhou trasu realizovanou v rámci 
kolektoru Vodièkova. Smìrem ke kolekto-
ru Pøíkopy bylo vyraženo 85 metrù, vèetnì 
dvou odboèných vìtví, propojujících trasu 
s Kolektorem Pøíkopy a s Kolektorem Vác-
lavské námìstí- trasa A. 
Ražba hlavní kolektorové trasy byla rea-
lizována ve dvou lávkách po jednotlivých 
modulech pod ochranou deštníku, tvo-
øeného pilíøi tryskové injektáže v klenbì 
a stìnách, a pøi souèasném zajištìní èel-
by. Podle konkrétních prostorových a ge-
ologických podmínek byly navrženy délky 
modulù v rozmezí 4,5 až 9,75 metrù. Ten-
to zpùsob zajištìní byl dán charakterem 
horninového prostøedí, tvoøeného zejmé-
na kvartérními sedimenty, které ve druhé 
lávce místy pøecházelo ve skalní podloží 

Ing. Karel Kratochvíl,
Ing. Zuzana Kypová, Hana Veselá, 
Ing. Tomáš Doležal 
Subterra, a.s., divize 1

Definitivní ostìní v I. a v II. lávce prohloubení 
na III. lávku

Ražba I. lávky v hlavní trase kolektoru

Vrtací stroj na Mùstku zhotovuje žb. piloty z povrchu

NO-DIG_4.indd   32 14.1.2010   8:06:43



33 NO DIG 15 / 4

ZE STAVEB /  FROM CONSTRUCTION SITES

tvoøené ordovickými bøidlicemi, hladina 
podzemní vody se pohybovala cca 0,5 až 
1 m nad úrovní poèvy.
Soubìžnì byly budovány i kolektorové pøí-
pojky pro napojení stávajících objektù a dvì 
pøípojky pro sání a výdech vzduchotechniky.

K rozpojování horniny 
byly použity minibagry, 
rubanina byla pøemístìna 
dùlními vozy po kolejové 
trati k šachtì Š49 a od-
tud vytìžena na povrch.   
Provizorní ostìní bylo 
navrženo ze støíkaného 
betonu C 20/25. Vzhle-
dem k umístìní stavby 
byla použita suchá be-
tonová smìs uložená 
v silech.
V lednu letošního roku 
byly po proražení kolek-
toru zahájeny definitiv-
ní betonáže celé trasy 
vèetnì domovních pøí-
pojek. Definitivní ostìní 
je ve dnì a opìrách tvoøeno litým betonem 
C30/37 – XA2 vyztuženým kombinací 
ocelových sítí a prutù, v klenbì pak støí-
kaným betonem C20/25 opìt s použitím 
suché smìsi. 
Po celou dobu stavby probíhal geotechnic-
ký monitoring, zahrnující zejména  inženýr-
skogeologický dozor pøi ražbì, seismická, 
nivelaèní a konvergenèní mìøení v dotèe-

ných objektech i novì 
budované trase a sle-
dování úrovnì HPV 
v hydrogeologických vr-
tech. Jednotlivá mìøení 
probíhala pravidelnì 
v souladu s postupem 
prací. V prùbìhu ražeb 
zasedala každých 14 
dní Rada geotechnic-
kého monitoringu trasy 
B, která na základì vy-
hodnocení namìøených 
hodnot upravovovala 
technologii a postup 
ražby a v pøípadì, že se 
získané výsledky blížily 
k pøedem stanoveným 
limitním hodnotám, 
navrhovala doplòující 
mìøení a pøípadnì pøi-
jala nezbytná technická 
opatøení. 
V èervnu, kdy byly 
ukonèeny betonáže 
a zaklopena tìžební 
šachta Š49, následo-
vala výroba a montáž 
ocelových konstrukcí 
tvoøících výstroj hlavní 
trasy, kolektorových 
pøípojek a propojù 
a šachty. Ocelové slou-
py s výložníky slouží 
k budoucímu uložení 
rozvodù inženýrských 
sítí v kolektoru a upev-

nìní vedení jeho vlastního vybavení, pocho-
zí plošiny v šachtì spolu s dalšími prvky tvoøí 
pøístupové a pochozí komunikace. 
V závìreèné etapì stavby byly realizovány 
stavební objekty a provozní soubory vlast-
ního vybavení kolektoru. Ty zahrnovaly od-
vodnìní kolektoru, protipožární opatøení 
vèetnì pøedìlù, odvìtrání kolektoru, silno-
proudé a slaboproudé elektro rozvody vèet-
nì osvìtlení a soubor mìøení a regulace 
zahrnující i instalaci bezpeènostních èidel. 
Nové pomocné øídící støedisko bylo umístì-
no v prostorách podchodu Mùstek a bude 
spoleèné pro dva novì zbudované kolekto-
ry: B a C. V rámci této etapy stavby bylo rov-
nìž provedeno napojení pøilehlých objektù 
na vodovodní øad, jehož instalace v trase 
a pøípojkách byla souèástí realizace. 
Provoz kolektoru je øízen a monitorován 
z dispeèinku kolektoru na Senovážném 
nám. Jsou zde sledovány údaje jako napø. 
teplota, koncentrace plynù, výška hladiny 
vody v jímkách,v rámci provozu  kolektoru 
jsou zde signalizovány a ovládány ventilá-
tory a vzduchotechnické klapky, je sledo-
vána funkce èerpadel, osvìtlení, zásuvek 
a bezpeènostních prvkù vèetnì režimu 
NPS. Zaøízení jsou dìlena do dvou skupin 
na zaøízení, která musí zùstat v provozu za 
všech podmínek a na zaøízení, která se vy-
pínají.
Následná kolaudace, plánovaná na 3. 11. 
2009 završí více než dva roky trvající stav-
bu, která bude plnit svoji dùležitou úlohu 
v regeneraci technické infrastruktury vý-
znamné oblasti Pražské památkové rezer-
vace.
Investorem této stavby je Hlavní mìsto 
Praha-OMI. Povìøený mandatáø Kolektory 
Praha, a.s. a zhotovitel realizaèní doku-
mentace stavby Ingutis, spol. s r.o.
   

Vystrojení kolektoru ocelovými konstrukcemi

Rozrážka do domovní pøípojky

Starý kruhový kolektor pøed rekonstrukcí

Ražba propoje Š51-Š49 - metoda pøedrážení pažin UNION
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ZE STAVEB /  FROM CONSTRUCTION SITES

„Praha musela být pøed tím zemìtøese-
ním skuteènì kouzelné mìsto,“ pozna-
menal pøed èasem jistý japonský turista pøi 
projížïce centrální èásti naší metropole. 
Snad to ani nemyslel jako bonmot nebo 
ironii; prostì jen vyjadøoval svùj okamžitý 
pocit z pohledu na množství rozkopaných 
silnic a chodníkù v okolí prohlídkové trasy.
Opravy, rekonstrukce èi výstavba nových 
komunikací a inženýrských sítí pøedstavují 
vždy otevøené rány v ulicích mìsta a zne-
pøíjemòují život jeho obyvatel i návštìvníkù. 
Se silnicemi a chodníky se toho moc udì-
lat nedá, s inženýrskými sítìmi ano. Ales-
poò na tìch nejexponovanìjších místech. 
Dají se vsunout do kolektorù.
„Pražská kolektorová síś mìøí zhruba 
90 km a svým rozsahem, vybavením 
a pøedevším organizací patøí ke svìtové 
špièce. Bez nadsázky lze øíci, že je jed-
nou z tìch vìcí, které se nepotøebujeme 
uèit v zahranièí. Naopak, svìt se jezdí 
inspirovat k nám.“ øekl Ing. V. Sálus, ve-
doucí projektu stavby Kolektoru Václavské 
námìstí – trasy C, kterou zajišśuje divize 5 
Metrostavu a.s..
Dokladem tìchto slov je skuteènost, že 
v samém srdci hlavního mìsta, na Zlatém 
køíži  v dolní èásti Václavského námìstí se 
v podstatì již dva roky budují dvì kolekto-
rové vìtve, aniž by o tom veøejnost „na po-
vrchu“ mìla tušení.
Realizaci kolektorové trasy B má na staros-
ti sdružení Subterra a.s. a Energie stavební 
a báòská a.s. Z provádìcího hlediska jde 
o kolektor urèený pro prostøedí vltavských 
teras a budovaný takøíkajíc „klasickou“ 
a opakovanì vyzkoušenou metodou PLS. 
Ta spoèívá ve vytváøení èelních kleneb ze 
subhorizontálních vrtù ve vzdálenosti zhruba 
12 m. Pod ochranou tìchto kleneb se pak 
razí vlastní kolektorový tunel, pøièemž cha-
rakteristickým znakem této technologie je 
promìnlivost pøíèného profilu kolektoru, ne-
boś kopíruje injektážní „kornouty.“
Mnohem zajímavìjší, ale také složitìjší, bylo 
vybudování kolektorové trasy C. Výstavbu 
provádìlo sdružení MENASU – Metrostav 
jako vedoucí sdružení zastoupený divizí 5 
a jeho partneøi: Navatyp Group a.s. a Subter-
ra a.s. Trasa hlavního tunelu mìøí asi 210  m, 
ale k ní je nutné pøièíst zhruba 140  m domov-

ních pøípojek. Celá stavba vyšla na 345 mili-
onù Kè, z èehož podíl Metrostavu èinil 164 
miliony Kè.
Ojedinìlost této stavby spoèívala v tom, že 
šlo o pøebudování 30 let starého vodovod-
ního kanálu na standardní kolektor 3. kate-
gorie. Na stejném místì a v témže èase se 
tady setkávaly dva protipolné druhy prací: 
destrukèní a stavební. V praxi to znamenalo 
rekonstrukci pùvodního kanálu o svìtlé šíøce 
2,8 m a stavbou nového kolektoru s pod-
kovitým profilem 20, 8 m2 .A to je nìco, co 
vyžaduje zkušenost, schopnosti, opatrnost 
a sebedùvìru.
Pøi této pøíležitost se navíc zúèastnìným 
barabùm podaøil husarský kousek. Pro-
lomili témìø posvátné tabu, že v místech 
jako je Václavské námìstí se nesmí pou-
žívat trhací práce, že to prostì vzhledem 
k poloze a možným negativném dùsled-
kùm nejde. Jde. Musí se to ale umìt 
a vìdìt, jak na to. Pøi demontáži starého 
ostìní se trhací práce použily, a to bez 
nejmenších následkù 
nebo ohrožení oko-
lí, což prùbìh stavby 
urychlilo a zvýšilo její 
efektivnost.
Pùvodní termín dokon-
èení stavby byl urèen na 
záøí 2009. Po dohodì 
však byl o ètvrt roku po-
sunut. Tentokráte však 
nikoliv kvùli problémùm 
nebo organizaèním ne-
dostatkùm, ale proto, 
že bylo èasto nutné 
vzhledem k prostøedí 
a promìnlivým geolo-
gickým podmínkám hle-
dat atypická øešení. Je-
den pøíklad za všechny: 
Nutnou souèástí podob-
ných staveb jsou vzdu-
chotechnické výdechy. 
Ten zdejší byl pùvodnì 
navržen jako strojní vrt 
pro velkoprofilové piloty. 
Umístit podobné mon-
strum na Mùstek ale 
skuteènì nejde. A tak 
se nakonec celý výdech 
dìlal jako klasicky kopa-
ná studna.
Podobných pøíkladù by 
se našlo mnohem víc. 
Ostatnì byly víceménì 
prùvodním jevem celé 
výstavby. A svým zpù-
sobem dokumentují 

TUNELY POD ZLATÝM KŘÍŽEM

Ing. Vladimír Sálus, 
Metrostav a.s., divize 5

skuteènost, že nìkolikamìsíèní zpoždìní 
vùèi pøedpokládanému termínu nemusí být 
vždy stigmatem neschopnosti èi nespoleh-
livosti, ale právì naopak.
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NO-DIG GOLF CUP ČELADNÁ

Ing. Stanislav Drábek, pøedseda CzSTT

Možná až další léta dají odpovìï na otáz-
ku, zda je chytré a prozíravé poøádat v rám-
ci odborné konference o bezvýkopových 
technologií golfový turnaj. Ale není to myš-
lenka ani nová, nebo výstøední. V minulosti 
se už stalo dobrým zvykem v rámci meziná-
rodních konferencí  ISTT poøádat golfové tur-
naje a s rozvojem tohoto sportu u nás je èím 
dál víc lidí, kteøí ho provozují jako  vhodnou 
relaxaci po nároèné práci a s tím souvisejí-
cím stresech.  Vždyś, kde jinde je lépe než 

v zeleném prostøedí 
golfových resortù, 
kde se denní sta-
rosti zmenšují v pøí-
mé úmìøe s délkou 
dobøe provedené-
ho odpalu, nebo 
pøesného umístìní 
míèku do jamky. 
Teï už mùžeme 
hodnotit. Prosper 
Golf Club Èeladná 
je jedním z nejkrás-
nìjších golfových 
høišś nejen v Èes-
ké republice, na 
kterém se necelý 
mìsíc pøed naším 
turnajem konal ce-
losvìtový turnaj 
PGA. Když k tomu 

pøipoèteme ideální sluneèné poèasí „ba-
bího léta“ nechybìlo pro spokojenost po-
øadatelù vùbec nic. 
O úèast v turnaji pro-
jevilo zájem 41 hráèù 
a hráèek. Øeditel tur-
naje prof. Ing. Miroslav 
Kyncl tak mohl symbo-
licky dne 22.9.2009 
v 9 hod. vyslat na gre-
eny všechny soutìžící 
s handicapem od 2,6 
až po 54. Ti se vydali 
do rytíøského soubo-
je o vítìzství v poháru 
NO-DIG, který nomino-
vala CzSTT jako trvale 
putovní pohár pro další 
léta. Na obrázku je ten-
to pohár, která bude 
mít ve svém vlastnictvím vítìz soutìže pouze 
jeden rok. Potom pohár vrátí poøadateli a na 
jeho magahonové skøínce zùstane pouze 
mosazná vizitka s jeho jménem. V dalším 
roèníku mùže potom vítìzství v soutìži ob-
hajovat.  No a kdo se stal letošním vítìzem?

Celkovým vítìzem se stal jen Matìj Wünsch 
z golfového klubu MTHGC. Jeho jménu bude 
jako první vyryto do mosazného štítku a tím 
byla založena tradice dalších turnajù. Samo-
zøejmì vítìzù bylo víc. Každá HCP skupina 
mìla svého vítìze a další úèastníci na 2. a 3. 
místech obdrželi velice hodnotné ceny. Také 
v soutìži „longest drive“ a v soutìži“ nearest“ 
to the pin byli vyhodnoceni nejúspìšnìjší 
úèastníci a také oni si odnesli krásné ceny, 
které jim poskytli sponzoøi celého turnaje 
a jim patøí závìreèné podìkování.
Prožili jsme krásný den v Beskydech a utuži-
lo se osobní pøátelství mezi pøíznivci bezvý-
kopových technologií na všech úrovních. 
Kdo má zájem o podrobné výsledky všech 
soutìží a kategorií, jsou k dispozici na našich 

webových stránkách www.czstt.cz a mnì ne-
zbývá než podìkovat všem, kdo se o úspìch 
„1. NO-DIG GOLF CUPU“ postarali a všech-
ny úèastníky golfisty pozvat na pøíští roèník, 
který by se mìl konat na úpatí Ještìdu v Li-
berci v øíjnu 2010. 

Co øekl vítìz Matìj Wünsch pøi pøedání Co øekl vítìz Matìj Wünsch pøi pøedání 
pohárupoháru
Díky. Byl to mùj vynikající golfový den. 
Krásné poèasí, nádherný areál Èeladné. 
Pozvání do Anglie na golfový turnaj ISEKI 
je už jenom „tøešnièka na dortu“.  Pøíští 
rok se pokusím znovu získat tento pohár 
NO-DIG CUP od CzSTT. Pokud nepozve-
te také Tiger Woodse a Èejku……..

Èeladná

Pøedání poháru pro vítìze turnaje - Matìje 
Wünsche

Putovní pohár 
NO-DIG CUP

Pøedání ceny
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Ing. Martina Gahérová
V letošním roce se mnoho informací o bez-
výkopových technologiích v Èeské republice 
toèilo kolem zakázky Karviná – rozšíøení ka-
nalizace. Není divu, vždyś rozsahem využití a 
rùznorodostí tìchto technologií na jediném 
projektu se jedná o akci, jaká v historii bez-
výkopových metod nemá v ÈR obdoby. Mezi 
odbornou veøejností se sice ví, že investorem 
stavby je mìsto Karviná, že generálním pro-
jektantem byl Hydroprojekt Ostrava, provo-
zovatelem že budou Severomoravské vodo-
vody a kanalizace, a že vedoucím sdružení 
zhotovitelù byla firma Tchas, ale už ménì se 
ví o konkrétních jménech, které za tìmito 
firmami stojí. Tak na pøíklad šéfkou týmu pøí-
praváøù na tomto projektu byla ing. Martina 
Gahérová z ostravského Tchasu.
Paní Gahérová má odborné stavaøské 
vzdìlání jak støedoškolské (stavební prù-
myslová škola v Ostravì) tak i vysokoškol-
ské (VUT Brno) a má za sebou projekèní 

praxi u IPS Ostrava. S pøí-
pravou výroby zaèala u firmy 
Alpine CZ, která vznikla na 
základech bývalého závodu 
IPS a od roku 2002 se této 
práci systematicky vìnuje 
v rámci spoleènosti TCHAS.
S bezvýkopovými technolo-
giemi tam pracuje po celou 
dobu svého pùsobení – pøi-
pravovala i zakázky „Kolektor 
Centrum Ostrava“, „Komple-
tace kanalizaèních sbìraèù- 
Ostrava“ nebo kanalizace v Petøkovicích, 
abychom zmínili jen ty nejvìtší.
Není se tedy co divit, že dostala dùvìru, 
aby se vypoøádala v Karviné s tak nároè-
nou a rùznorodou pøípravou technologií, 
které zahrnovaly ruèní klasickou ražbu, 
štítování, hloubení jam, mikrotunelování i 
horizontální vrtání.  Svou práci zvládla na 
jednièku a v tìchto dnech již probíhá pøe-
dání stavby investorovi. 

Je pøitom tøeba zdùraznit, že 
paní Martina Gaherová je vda-
ná a je matkou dvou dìtí, a že 
dobøe všichni víme, že toto je 
pozice, která rozhodnì pra-
covní nasazení na nároèných 
vypjatých stavebních projek-
tech neusnadòuje. 
Mìl jsem osobnì možnost 
pracovat s ing. Gahéro-
vou pøi pøípravì zakázek 
jako její obchodní partner 
a musím øíci, že její jedná-

ní bylo vždy velmi korektní, zodpovìdné 
a i v nejvypjatìjších momentech klidné. 
Pøíznaèná pro její skromnou povahu byla 
i vìta, kterou doprovodila poznámky z ži-
votopisu pro tento èlánek„ ... myslím, že 
na stavbì pracovalo mnoho lidí, kteøí by 
si uveøejnìní zasloužili mnohem víc.“

Napsal v Ostravì 12. 10. 2009
Karel Franczyk

ŽENY A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2009 se v zaplnìném sále konferenèního 
centra Bazilika v Èeských Budìjovicích uskuteènil 9. roèník konfe-
rence Sovak – Provoz vodovodních a kanalizaèních sítí.
Konference byla zejména zamìøena na novou legislativu v oboru 
vodovodù a kanalizací, rekonstruk-
ce vodovodních a kanalizaèních sítí, 
financování vodohospodáøských 
projektù a provoz vodovodních a ka-
nalizaèních sítí.
Na konferenci byla uvedena také 
pøednáška na téma Nové technologie 
vodovodù versus vyhledávání únikù od 
Ing. Evy Radkovské, Veolia Voda Èeská republika, a.s. a doc. Ing. Ivy 
Èihákové, CSc., na které jsme se èásteènì jako spoleènost podíleli 

Èeská tuneláøská asociace ITA-AITES poøádá 
v èervnu 2010 svou již 11. mezinárodní konferenci 
„PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010“
Konference se uskuteèní v novém kongresovém centru Clarion 
Congress Hotel Prague v Praze 9 – Vysoèanech od 14. do 16. 
èervna 2010. Hlavním tématem konference jsou dopravní a mìst-
ské tunely.                           Nashledanou v Praze v èervnu 2010!

KONFERENCE SOVAK 2009

Ve dnech 18. 11. 2009 až 4. 12. 2009 se uskuteènila na Sta-
vební fakultì ÈVUT v Praze výstava Progresivní technologie ve 
stavebnictví, výstava byla hojnì navštìvovaná hned od vyvìšení 
prvních plakátkù. Výstava byla umístìna pøímo v atriu fakulty, kte-
rým projde dennì nìkolik stovek až tisíc studentù. 
 Smyslem výstavy bylo informovat studenty a odbornou veøejnost o 
inženýrských sítích, zpùsobu ukládání, materiálech a možnostech 
oprav inženýrských sítí a pøednostech bezvýkopových technolo-
gií. Studentùm byla nabídnuta možnost zpracování své bakaláø-
ské, diplomové èi doktorské dizertaèní práce v oborech mìstské-
ho inženýrství, inženýrských sítí a bezvýkopových technologií a 
zúèastnit se soutìže o nejlepší studentskou práci a mezinárodní 
soutìže NO DIG AWARD  v kategorii Professional or Young Paper. 
Slavnostní zahájení probìhlo dne 18. 11. v 18 hodin za úèasti pøed-
sedy CzSTT Ing. Stanislava Drábka, místopøedsedy CzSTT doc. 

Ing. Petra Šrytra, 
sekretáøe CzSTT 
ing. Jiøího Kubálka 

pøivezením nové technologie na vyhledávání únikù Smart Ball z ka-
nadského Toronta. 
Velmi zajímavá pøednáška, která souvisela s tématem bezvý-
kopových technologií byla na téma Zkušenosti s rekonstrukcí 
vodovodního pøivadìèe DN 600 mm od Ing. Martina Soudka, 
Ph.D., z Vodárenské spoleènosti Chrudim, a.s., Chrudim.

VÝSTAVA PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ
CSc. a vedoucího katedry 
Technologie staveb Fakulty 
stavební doc. Pavla Svo-
body CSc., vítìzù NO DIG 
AWARD, zástupcù nìkolika 
firem a pøedevším studen-
tù. 
Tímto bychom chtìli podì-
kovat následujícím firmám 
za poskytnutí materiálù:
V pøíštím roce bude výsta-
va pokraèovat na dalších 
univerzitách: VŠB Ostrava, 
VUT Brno a STU Bratislava. 
Pokud máte zájem se ještì 
pøipojit a informovat budou-
cí inženýry o vašem know-
how, kontaktujte prosím se-
kretariát CzSTT. 
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13.4. - 17.4.2010 / Stavební veletrhy Brno 2010 
Brno – výstavištì     
www.stavebniveletrhybrno.cz
26.2. - 1.3. 2009 / AQUASET
4. mezinárodní veletrh bazénù, saun, koupelen, 
sanitární techniky a úpravy vody  / Praha - PVA Letòany
www.aquaset.cz
25.-27. kvìtna 2010 / WATENVI 2009
Mezinárodní vodohospodáøský a ekologický veletrh
Vodovody a kanalizace 2010 
(16.mezinárodní vodohospodáøská výstava)
Envi Brno (16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu 
a ochranu životního prostøedí
WATENVI se v roce 2010 koná soubìžnì s veletrhem 
URBIS INVEST 
Brno – Výstavištì
http://www.watenvi.cz

KALENDÁŘ NO-DIG

15.3. – 16. 3. 2010 / Trenchless  Middle  East 2010 
Abu Dhabi
30. 3. 2010  / NO-DIG Road Show
Dublin 
27. – 29. 4. 2010 / NO-DIG Poland 2010
www.nodigpoland.tu.kielce.pl
1. – 4. 6. 2010 / NO-DIG MOCOW IEC „Crocus expo“
www.nodig-moscow.ru
13. – 17. 9. 2010  / IFAT 2010
Mnichov   www.ifat.de
5. 10 – 7. 10. 2010 
NO – DIG LIVE 2010  Stoneleigh Park, Coventry 
8. 11. – 11. 11. 2010 /  International NO-DIG 2010 
Singapore

AKCE POØÁDANÉ VE SVÌTÌAKCE POØÁDANÉ V ÈESKÉ REPUBLICE

Èíslo Autor Název Téma
 1 Brochier s r.o.  Bezvýkopové sanace kanalizace, voda, plyn  Vysokotlaké èištìní, vložkování, Relining, cementace, Compact pipe, Ka-te robot
 2 Brochier s r.o.  Bezvýkopové sanace kanalizace, voda, plyn  Mezinárodní úspìchy, NO DIG AWARD
 3 BVK a.s.  Vyhodnocení stavebního stavu stok v Brnì  Prùzkum tel. kamerou, virtuální prùzkum, geotechnický prùzkum, diagnostika
 4 ÈKV Praha s.r.o. Starline HPL-W Sanace vodovodních øadù – tkaninový rukávec potažený vrstvou z plastu
 5 ÈKV Praha s.r.o. Starline 3000 UV Sanace kanalizace a pøípojek – tkaninový rukávec napuštìný pryskyøicí 
 6 ÈKV Praha s.r.o. Hydrosplus Výmìna starého potrubí za nové s možností zvìtšení profilu
 7 ÈVUT  Stavebnicový systém pro variabilní øešení  technologického profilu Stavebnicový systém SMST
 8 ÈVUT/CzSTT Inženýrské sítì Co jsou IS, vedení technického vybavení, vedení technicko 
   - technologického vybavení,  dálkovody
 9 ÈVUT/CzSTT Bezvýkopové technologie Co jsou BT, základní rozdìlení BT
 10 ÈVUT/CzSTT Studentská soutìž o cenu CzSTT Vyhlášení soutìže pro rok 2009/2010,formální náležitosti prací, pøehled vítìzù 
   z pøedchozích let
 11 ÈVUT/CzSTT Mezinárodní úspìchy studentù v rámci CzSTT NO DIG AWARD 2004,2006,2007
 12 Eutit s r. o.  Èedièové „in-line“ trouby pro sanaci metodou relining Relining
 13 Gerodur Czech, s.r.o. PE potrubí  PE potrubí pro všechny typy pokládek vèetnì BT
 14 Hermes technologie  Vystýlka šachet KS - ASS vystýlka šachet maltovou smìsí
 15 Hobas CZ spol. s.r.o. Potrubní systémy Hobas  Aplikace potrubí Hobas na kanalizaèní sbìraèe a kolektory 
 16 IFK Ges. m.b.H. Komplexní zajištìní pokládky kabelových a potrubních  Pluhování
   systémù bezvýkopových technologií - pluhováním  
 17 Ingutis s r.o. Kolektorizace centrální èásti hlavního mìsta Prahy Kolektor Václavské námìstí - trasa C
 18 Ingutis s r.o. Kolektorizace centrální èásti hlavního mìsta Prahy Kolektor Václavské námìstí - trasa B
 19 INTERGLOBAL DUO, s r.o. Geotermální radiální vrty Geotermální radiální vrty
 20 KDt Data s.r.o. Geodata management, dokumentace, plánování, sanaèní koncepty Hodnocení úsekù a šachet, sbìr dat, vyhodnocení, pøíprava realizace sanace 
 21 MC-Bauchemie s r.o. Sanace a utìsnìní kanálù Sanaèní systémy pro prùchodné a neprùchodné odpadní stoky
 22 Mebikan spol. s r.o., Aquecon s r.o.,  Bezvýkopové technologie, komplexní systém oprav Kanalizace,vodovod - opravy, renovace
  Èipos spol. s r.o., K2Aquecon
 23 Michlovský- protlaky a.s. Mikrotunelování technologií ISEKI Projekt letištì Praha, dešśová kanalizace
 24 Nekap s.r.o. Kotvení eutitových tvarovek na betonový povrch dna  Sanace kanalizace
   kanalizaèní stoky materiálem na bázi epoxidové pryskyøice 
 25 Nekap s.r.o. Sanace kanalizaèního øadu pomocí injektáže cementojílovou Sanace kanalizace
   suchou kompozicí s obsahem krystalizaèní pøísady Xypex 
 26 Rabmer – sanace potrubí spol. s r.o. Sanace potrubí Hadicový relining, bertslining, kamerový prùzkum
 27 Rekonstrukce potrubí - Repo a.s. Sika Robot  Rekonstrukce potrubí
 28 Rekonstrukce potrubí - Repo a.s. Cementové vystýlky vodovodního potrubí Cementová vystýlka
 29 Rekonstrukce potrubí - Repo a.s. Vysokotlaké èištìní potrubí vodním paprskem  Èištìní kanalizace
 30 Rekonstrukce potrubí - Repo a.s. Rekonstrukce potrubí Ostatní èinnosti
 31 Rocksolid group  Nedestruktivní geofyzika, tunely, potrubí Sbìr dat, skenování, prùzkum
 32 Sebak s.r.o. Bezvýkopové opravy a rekonstrukce kanalizace Èištìní, revize TV kamerou, vložkování bezešvým rukávcem
 33 Subterra a.s. Mikrotunelování  Mikrotunelování ISEKI, stroj UNCLEMOLE 
 34 Transtechnik CS, spol. s r.o. Bezvýkopové technologie -Vermeer HDD, øídící systém Vermeer, Pipe ramming, Pipe bursting, Piercing Tools
 35 Vodohospodáøské stavby, spol. s.r.o. Bezvýkopové technologie  Hydraulické horizontální protlaèování: American Augers 36 -600,    
   ŽB 1200, s ruèní  tìžbou rubaniny, VHS 200 . Øízené mikrotunelování 
 36 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Robotové systémy Frézovací robot na domovní pøípojky
 37 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Robotové systémy Sanaèní systém Multisan
 38 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. IBAK MODULAR System Skener na potrubí
 39 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. IBAK PANORAMO 3 DIGITAL SCANNER Skener na potrubí
 40 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. IBAK MODULAR System Vehicle - Based Tractor systém
 41 Wombat s r.o. Kawo systém - profil 1400 mm, sanace tlakové kanalizace v Moskvì Metoda inverzní -rukávová
 42 Wombat s r.o. Kawo systém - sanace kanalizace Metoda inverzní -rukávová
 43 Wombat s r.o. Kawo systém - sanace vodovodního potrubí Metoda inverzní -rukávová
 44 Wombat s r.o. „M“ systém - ochrana vnitøního povrchu vodovodního potrubí epoxidovým nástøikem Epoxidový nástøik
 45 Wombat s r.o. „M“ systém, profil DN 100 mm sanace vodovodního potrubí Brno Tuøany Sanace vodovodního potrubí
 46 Wombat s r.o. Kawo systém -sanace kanalizaèního sbìraèe CHKO Ovèárna pod Pradìdem Sanace kanalizace

Seznam posterových prezentací
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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  

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 

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 

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-Koelin- 
Str. 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 
 
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://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
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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MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s., Salaš  99, 763 51  ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz    http://www.michlovsky.cz  

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

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

Petr Maršálek, provádìní staveb, 
V Námìrkách 17, 547 01  NÁCHOD
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;   www.polytex.cz  

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

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

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

Pøemysl Veselý, stavební a inženýrská èinnost s.r.o., 
Bzenecká 18a,  628 00  BRNO 
E-mail: info@premyslvesely.cz   http://premyslvesely.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                
 
SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27,  620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz    http://www.sebak.cz 

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

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

STAVOREAL  BRNO  s.r.o.,  
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

TCHAS, spol. s r.o., 
Francouzská 6167,  708 00 Ostrava - Poruba, 
E-mail: tchas@tchas.cz    http://www.tchas.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 
 
ZEPRIS s.r.o.,  Mezi Vodami 27,  143 20  PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz     zepris@zepris.cz; 
http://www.zepris.cz 
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INDIVIDUÁLNÍ  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 

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

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

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

Synáèková Marcela Ing., CSc., ÈVUT  FSv,  
Thákurova  7,   169 29   PRAHA  6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz 

Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6, 
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz 

Šrytr Petr doc.Ing.CSc.,  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 

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

Kubálek Jiøí Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2   
E-m ail: office@czstt.cz 
       
Krèík  Marián  Dipl.Ing., 
Hornoulická  37,  972 01 BOJNICE, Slovensko  
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

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

NO-DIG_4.indd   40 14.1.2010   8:06:57


