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ú vodn í k / leading article

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych volně navázal na úvodní slova generálního ředitele společnosti OHL ŽS,
a.s. Ing. Michala Štefla z časopisu NODIG č. 1/2012. Rád bych
Vás seznámil s probíhajícím procesem restrukturalizace celého
koncernu OHL a zaměřil se na tu
část společnosti, za kterou zodpovídám. OHL ŽS, a.s., teritorium Česká republika organizačně tvoří pět regionálních divizí
a produkční centrum.
Činnost každé regionální divize pokrývá spektrum stavebních
prací od rozsáhlých projektů pozemního stavitelství, kde neváháme použít některou z bezvýkopových technologií, až po jednotlivé části staveb realizovaných
hornickým způsobem. Jako příklad lze uvést zakázku „Fakultní
nemocnice Olomouc – operační
sály dětské chirurgie“, kde byla
kanalizace z části realizovaná
protlačováním.
V oblasti silničních a železničních staveb byla úspěšně použita
bezvýkopová technologie například při rekonstrukci železničního
uzlu Břeclav, kde byl vybudován
propustek, či převedena vodoteč
pomocí protlačování železobetonových trub, respektive ocelových trub DN 2200 s vystrojením
potrubím HOBAS DN 1600. Další
příklad efektivního použití bezvýkopové technologie je realizace kabelovodu pomocí částečně mechanizovaného štítu RŠK
3060 v rámci rekonstrukce železniční stanice Přerov.
V oblasti vodohospodářských
a zdravotně-technických staveb
byly na projektu „Zlepšení kvality
vod v řekách Jihlava a Svratka nad
nádrží Nové Mlýny“ použity jak technologie protlačování ocelových trub
s vystrojením potrubím HOBAS, tak
i technologie mikrotuneláže – zata-
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hování potrubí
HDPE.
V oblasti protipovodňových
opatření jsme
se podíleli například na realizaci zabezpečení kanalizace
Novosadský
Dvůr a přeložky
kanalizačního
sběrače
„C“ v Olomouci.
Při podchodu
Velkomoravské
ulice byl použit
pro příčné a podélné odvodnění komunikace
protlak ocelovou troubou DN
1200 s vystrojením potrubím
HOBAS
DN
1000 a přeložka
kanalizačního
sběrače
„C“ byla reali- Ing. Tomáš Nossek
zována potru- Výkonný ředitel teritoria Česká republika a člen představenstva
bím HOBAS DN OHL ŽS, a.s.
1800 uloženým
ve štole ražené
pracuje na celé řadě dalších výštítem DN 2560 mm. Díky využiznamných zakázek. Všude tam
tí bezvýkopové technologie nejsme v případě potřeby připravznikly na této důležité olomoucké
veni nasadit naše bezvýkopové
tepně žádné dopravní komplikace.
technologie.
Rád bych rovněž připomenul,
Přál bych si, aby se české staže naše společnost v roce 2009
vebnictví odrazilo od pomyslného
ve spolupráci s firmou ISEKI
dna. Nečekám zázraky, úspěchem
Microtunnelling zastoupené paby bylo, kdyby jednotlivé stavební
nem Paulem Wilkinsonem realizozakázky vytvářely stavebním firvala v rámci zakázky „Rekonstrukmám prostor alespoň na „prostou
ce a dostavba kanalizace Banská
reprodukci“ jak v oblasti strojního
Bystrica – 2. stavba“ pokládku povybavení, tak i technického rozvotrubí HOBAS DN 1400 technologií
je. Větší prostor by si také zaslouISEKI s použitím „skalního štítu“.
žila výchova nové generace naTato technologie je natolik zajímašich budoucích spolupracovníků.
vá, že by jistě mohla vydat na saVěřím, že již tento rok nastartuje
mostatný článek.
cestu k lepší budoucnosti našeho
Na začátku května odstartostavebnictví.
vala dlouho očekávaná rekonVšem čtenářům zpravodaje NOstrukce dálnice D1, startuje další
DIG přeji mnoho úspěchů v praetapa modernizace IV. železničcovním i osobním životě.
ního koridoru a naše společnost

z činnosti istt / news from istt

Vážení čtenáři CzSTt
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ISTT

Předáváme Vám výzvu sekretariátu ISTT k účasti na výběrové fotosoutěži.
Vaše účast bude Vaší reklamou v mezinárodním prostředí.

FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA:

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE SPONZOROVANÁ ISTT
ISTT sponzoruje fotografickou soutěž na téma bezvýkopové technologie, z níž bude vybráno přibližně 100 fotografií
pro fotoalbum bezvýkopových technologií, které bude předvedeno na Mezinárodní konferenci No-Dig 2013 v Sydney.
Album bude vytištěno jako vysoce kvalitní publikace fotografií s příslušnými popiskami ilustrujícími mnohotvárnou
činnost tohoto odvětví.

Zaslání fotografií
Postup zasílání fotografií je velmi jednoduchý. Členové ISTT mohou předkládat tolik fotografií, kolik chtějí. Každá fotografie a související popiska musí být předložena na samostatném elektronickém přihlašovacím formuláři
na stránkách ISTT: http://www.istt.com/istt-photo-competition. Žadatelé obdrží e-mailem potvrzení, že jejich
přihláška byla obdržena.

Přihlášené fotografie budou posuzovány
na základě pěti faktorů:







Kvalita obrazu (nad 300 dpi)
Estetika
Vizuální příběh
Písemný příběh
Celková přitažlivost (nekomerční). Výběr fotografií pro publikování v albu bude dále filtrován, aby bylo zajištěno, že album pokrývá širokou škálu obrazů, technologií a geografických lokalit.

Sponzorství
ISTT také žádá o příspěvky od našich firemních i individuálních členů a od jiných zúčastněných stran s cílem
podpořit náklady na zveřejnění alba. ISTT ustanovila dvě úrovně sponzorství: firemní a individuální. Úroveň
firemního sponzorství je 2.500 dolarů, úroveň individuálního sponzorství je 250 dolarů. Sponzorský formulář je
zveřejněn na webových stránkách ISTT na http://www.istt.com/istt-photo-competition.
Firemní sponzoři budou mít v albu uveden název jejich organizace, logo a webové stránky, individuální sponzoři
tam budou mít uvedeno své jméno, titul a organizaci. Sponzoři nebudou mít žádnou roli při výběru fotografií.
Těšíme se na fotografie obdržené od vašich členů.
                                                            John Hemphill, výkonný ředitel ISTT
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Zpráva z valné hromady CzSTT
Ing. Jiří Kubálek, CSc.
sekretář CzSTT

Řádná valná hromada CzSTT svolaná v souladu se stanovami České společnosti pro
bezvýkopové technologie se konala v úterý 16. dubna 2013 v zasedací místnosti a.s. Subterra,
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.   Jednání zahájil předseda CzSTT Ing. Stanislav Lovecký
proslovem, jehož zkrácený obsah uvádíme:
Vážení členové České
společnosti pro bezvýkopové
technologie, vážení hosté,
dovolte, abych Vás zde, na naší výroční valné hromadě co nejsrdečněji
přivítal. Moje poděkování za účast
patří především všem „přespolním“,
kteří vážili cestu do Prahy při letošních obtížných dopravních podmínkách.
Od minulé valné hromady, která
byla valnou hromadou volební, uplynul rok. Je tedy nutno posoudit, jak
naše CzSTT pod vámi zvoleným vedením pracovala a jak budeme pokračovat dál.
Prvním důležitým úkolem bylo dokončit administrativní úkony po zakončení úkolu č. 0021062 v rámci
Státního fondu životního prostředí
s názvem: Užívání bezvýkopových
technologií při snižování emisí CO2
během realizace staveb inženýrských
sítí. Výkaznictví úkolu bylo pracovníky
MŽP podrobeno prověrce, shledáno
v pořádku a poslední částku smluvní
podpory jsme obdrželi na náš bankovní účet 20. února letošního roku.
Co k tomu dodat – co s rozmyslem započalo, dobře skončilo. Dík za to patří
především Ing. Stanislavu Drábkovi,
který celé akci věnoval mimořádnou
pozornost a v neposlední řadě těm
našim členům, kteří se nezištně podíleli na sepsání příruček.
Třetí čtvrtletí bývá věnováno našim
konferencím. Tak tomu bylo i v minulém roce, kdy jsme uspořádali velmi
úspěšnou konferenci v Luhačovicích.
Program byl rozdělen do tří ucelených bloků řízených členy předsednictva. Setkalo se zde 130 odborníků
jak na přednáškách, tak i na diskusním večeru a dle názoru zúčastněných byla tato konference úspěšná.
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Poprvé se mezinárodní konference
ISTT spojená s výstavou (v pořadí
již třicátá) konala na jihoamerickém
kontinentu a to v São Paulo v Brazílii.
Na otázku „čí byl 30. NO-DIG“ v Brazílii
můžeme s trochou nadsázky odpovědět „no přece náš!“ Vysvětlím. Ing. Veronika Onderková získala první místo
v soutěži STUDENT PAPER AWARD
a trofej přebírala přímo na slavnostním předávání cen. Náš bývalý předseda Ing. Stanislav Drábek obdržel
za svoji dlouholetou odbornou činnost
pro CzSTT jako první, nově udílenou
cenu ISTT „Lifetime Service Award“.
V doplňovacích volbách do Executive
Subcommittee byl vybrán člen CzSTT
a to její předseda. Slavnostního předávání cen se zúčastnil na základě
pozvání prezidenta ISTT prof. Ariaratnama generální konzul ČR se sídlem
v São Paulo pan Mgr. Pavel Procházka s manželkou.

K naší delegaci na konferenci se
připojil Ing. Tomáš Krzák, který se
svou firmou MT a.s. úspěšně v São
Paolo podniká.
Ocenění Ing. Stanislava Drábka
se na konferenci setkalo se značnou
pozitivní odezvou. Byli bychom velmi
nevděční, kdybychom nejmenovali
našeho minulého předsedu čestným
členem CzSTT. Navrhuji proto toto
jmenování zařadit do usnesení dnešní valné hromady.
Z další činnosti, která stojí za povšimnutí uvádím:
- podpis kontraktu s Regione
Lombardia na vzájemnou spolupráci
- příprava 18. konference CzSTT
Plzeň, která se bude konat 17 - 18.
9. 2013 v Plzni v hotelu Primavera
Informace o konání konference
byla zveřejněna v prvém letošním

Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Ing. Stanislav Lovecký, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,

z činnosti CzST T / news from CzST T
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-

-

-

-

čísle našeho odborného časopisu
NO DIG. Organizační garant již vydal a rozeslal první informaci o konferenci
vyhodnocení studentské soutěže o nejlepší studenskou práci
v oboru BT. Předání odměn vítězům je na programu dnešní valné
hromady
spolupráce s vysokým školstvím
(Praha – Brno – Ostrava)
Byla uskutečněná řada jednání
o možnostech většího zapojení
výuky BT do studijních programů
studentů na příslušných fakultách
FSV ČVUT Praha, FAST VUT Brno
a FAST VŠB TU Ostrava
pokračující spolupráce s institutem pro stavbu potrubí a na odborné vysoké škole v Oldenburgu.
Naši odborníci se oldenburského
fóra pravidelně účastní.
setkání na FAST VŠB TU Ostrava, kde jsme prezentovali ocenění
Ing. Onderkové v mezinárodní soutěži
Student Paper Award. Setkání se zúčastnili naši zástupci čelní představitelé Vysoké školy báňské TU Ostrava.
jednání na MŽP – prezentace výsledků úkolu SFŽP a úspěchů
CzSTT v São Paulo (Ing. Stanislav
Drábek první držitel ceny Lifetime
Servis Award) S těmito a dalšími
činnostmi naší společnosti se můžete detailněji seznámit v našem odborném časopise NO DIG a na výše
uvedená témata je možno se též zaměřit v rámci diskuze.

Dále bych chtěl konstatovat, že
jsme splnili důležitý úkol z usnesení
minulé valné hromady a předkládáme
plénu ke schválení inovovaný Volební řád CzSTT. Předkládáme rovněž
upravené Stanovy CzSTT, které mají
především umožnit členství nepodnikajícím odborníkům ze školství, státní
správy a komunální oblasti.
Pro dnešní VH jsme připravili přehled plnění plánu činnosti za rok
2012. Podrobně o tomto plánu budou
referovat předsedové jednotlivých
odborných sekcí. Aby mohla naše
činnost zdárně probíhat sestavuje se
každý rok finanční plán, který má část
výdajovou a příjmovou. S výsledkem
za rok 2012 budete v průběhu VH seznámeni a mohu Vás ujistit, že nedošlo k překročení plánovaných výdajů
a že po věcné stránce bylo financování v souladu s předpisy, což potvrdil
v závěrech své kontroly náš daňový
poradce. To platí i o příjmové části
za rok 2012.
Výsledky roku 2012, budou spolu s plánem činnosti, po schválení
valnou hromadou, závazným podkladem pro činnost naší společnosti
v roce 2013.
Děkuji za pozornost
Poté předseda předal slovo
Ing. Karlu Franczykovi, PhD., aby
dále řídil průběh valné hromady.
V době zahájení bylo přítomno 20
členů CzSTT, nebyla tedy dosažena
účast nadpoloviční většiny z celkového počtu 68 členů. Bylo proto dle sta-

nov uplatněno pravidlo čekací doby.
Poté následovalo schválení programu valné hromady v následujícím
pořadí:
1.		 Uvítání členů CzSTT
2.		 Volba komise pro usnesení 		
a komise volební
3.		 Zpráva o činnosti CzSTT
			 za uplynulé období
4.		 Předání odměn vítězům studentské soutěže
5.		 Zpráva o hospodaření za minulý 	
rok a zpráva revizní komise
6.		 Přestávka – občerstvení
7.		 Schválení plánu činnosti CzSTT 	
na rok 2013
8.		 Schválení finančního plánu
			 na rok 2013
9.		 Informace o stavu členské
			 základny
10.			 Návrh úpravy stanov CzSTT
			 a jejich schválení
11.			 Návrh volebního řádu CzSTT 	
a jeho schválení
12.			Diskuse
13.			 Schválení usnesení valné hromady a závěr
Při dalším hlasování byla jednomyslně zvolena komise pro zpracování
závěrečného usnesení valné hromady ve složení Ing. Stanislav Drábek,
zapisovatel, Ing. Jiří Kubálek, CSc.
a Petra Vavřínková, DiS., ověřovatelé
zápisu.

Zpráva o činnosti CzSTT
za uplynulé období
Zpráva byla tvořena dílčími zprávami
vedoucích jednotlivých odborných
sekcí v období duben 2012 – březen
2013.

a) Sekce vzdělávací a expertní
(doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)

činnost byla v tom• Expertní
to období kontinuálně zaměře-

na na zlepšení postavení oboru
BT v rámci revize a inovace ČSN
73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
(ÚNMZ, TNK 66). Platná verze z r.
1994 přiznávala pasivně existenci
BT jen prostřednictvím ZMĚNY 1
(1/1996) a ZMĚNY 4 (6/2003), kdy
šlo o prosazení do praxe technologie MCS-Drain a MCS-Road. Podrobnější informace byly poskyt-

Vítězové studentské soutěže
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ní vodou a odkanalizování včetně
snahy prosadit zde BT i jako témata diplomových prací). Analogicky
též na FSv-ČVUT v Praze v rámci
studijního programu L, K122 (viz
informace v našem ZPRAVODAJI
CzSTT 3/2011 a 3/2012).
činnost a ediční
• Popularizační
činnost ve prospěch BT a jejich

Ing. Stanislav Lovecký, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,

nuty v rámci programu konference
CzSTT 2011 v Mělníku (v příspěvku na téma Revize ČSN 73 6005 a
BT), v Luhačovicích 2012 (v příspěvku zahrnutém do sborníku)
a následně v našem Zpravodaji CzSTT č. 4 /2011 a 2012. Dílčí
konkrétní odborná/expertní činnost pak spočívala zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací
či odborných posudků (např. pro
OÚ Klášter Hradiště n. J., OÚ Hovorčovice atp.), anebo též v rámci
posouzení zpracování několika
územních plánů v úseku technické
infrastruktury, tj. všude tam, kde je
možno odborně uplatnit BT jsou
stále prakticky na trhu stavebních
zakázek diskriminovány tím, že
dostávají šanci většinou jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto
stavem nemůžeme být příliš spokojeni).
CzSTT pak nemá dosud zavedenu ke škodě věci ani jednoduchou
evidenci ročních výkonů společností-nositelů BT, jakkoliv byl takový návrh opakovaně prezentován
zejména při zasedáních předsednictva.
Vzdělávací činnost byla ve sle• dovaném
období realizována prak-
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ticky v analogickém rozsahu, jako
tomu bylo v předchozím období
v případě grantového vzdělávacího
programu ve spolupráci se SFŽP.
Nebyla zanedbána standardní forma jednak na firemní úrovni a dále
prostřednictvím vzdělávacích programů CVO ČKAIT (zde nabízí
pravidelně svá BT-témata VUT
Brno/ÚVHO a dále se neformálně
dostává do šance též ČVUT-FSv
v rámci akcí PSM „Voda pod kontrolou“ a „Inženýrské sítě v návaznosti na pozemní komunikace“: 14.
5. a 30. 10. 12 v Hradci Králové,
24. 5. a 11. 10. 12 v Plzni, 22. 11.
12 v Ústí n. L., 11. 9. 12 v Liberci
a 27. 3. 2013 v Č. Budějovicích
atd.). Jednotlivé akce vzdělávacího programu v prostředí Technických univerzit se odehrály neformálně v rámci tematicky blízkých
předmětů v Praze na ČVUT-FSv
a ČVUT-DF (doc. P. Šrytr, Ing. M.
Synáčková, Ing. L. Nenadálová)
a ZU v Praze
(Ing. M. Synáčková) a na FAST
VŠB-TU Ostrava (doc. P. Šrytr,
Ing. K. Franczyk, Ph.D.).
Prosazování BT do výuky vysokoškoláků neformálně pokračovalo
na FAST VŠB-TU Ostrava a to,
na Katedře městského inženýrství
a Katedře geotechniky (v rámci
studijních programů Městského inženýrství a stavitelství v několika
tematicky blízkých předmětech:
Inženýrské sítě, Technická infrastruktura a Stavby pro zásobová-

nositelů.
Svůj význam a opět i stabilní
dobrou úroveň má soutěž CzSTT
o nejlepší studentskou diplomovou
práci z oboru BT. Podrobnosti, viz
článek ve ZPRAVODAJI CzSTT č.
1/2012 a 4/2012.
Popularizační činnost probíhala
i nadále neformálně a byla dána
aktivitami celé CzSTT, jejich korporativních i individuálních členů.
Soutěže CzSTT i ISTT, např. kategorie „Student or young professional paper“, plní velmi dobře svou
funkci popularizační i reprezentační ve prospěch BT i dobré pozice
CzSTT v rámci ISTT (v soutěži
NO-DIG AWARD ISTT 2012 jsme
měli zastoupení prostřednictvím
příspěvku vítězky naší národní
soutěže Ing. V. Repákové/FAST
VŠB-TU Ostrava „Modelování
technologie PIPEROOFING pro
sanaci tunelu Jablunkov“, která
uspěla a v São Paulo 11/2012 převzala tuto trofej, pro CzSTT a ČR
již pátou od r. 2004, v kategorii
„Student or young professional paper“).
Pokračuje spolupráce s IRO
a FHO v Oldenburgu, která rovněž
stabilně nabízí dobré možnosti pro
mladé adepty našeho oboru, např.
využitím nově zaváděné ceny Nadace prof. Lenze „Jugend baut Europa“, viz www.stiftung-prof-lenz.
de (v prvém ročníku jsme měli
zastoupení prostřednictvím dvou
návrhů, Ing. L. Nenadálové a M.
Hlaváčka) a dále též potenciálním
využitím nadací nabízených studijních pobytů či praxí. V únoru 2013
pak jsme měli početné zastoupení
i studentů na 27. Rohrleitungsforum v Oldenburgu (viz informace
v našem ZPRAVODAJI CzSTT
1/2013).

činnost rovněž pokračo• Ediční
vala zejména prostřednictvím cíle-

ných příspěvků v našem ZPRAVODAJI CzSTT a dále též prostřednictvím samostatné kapitoly v monografii Městské inženýrství (FAST
VŠB-TU Ostrava, 2012, ISBN 97880-248-2828-2)
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b) Sekce

provozovatelů
a diagnostiky
(Ing. Marek Helcelet)

Ve Zpravodaji NO-DIG jsou čtenáři informováni o využívání bezvýkopových technologií v praxi
na konkrétních stavbách. Původně
slibně se rozvíjející rubrika „Diskuse“, kde mají všichni členové
CzSTT možnost vyjadřovat své
názory bez jakéhokoliv redakčního upravování, naráží zřejmě buď
na nechuť vyjít se svým názorem
na kolbiště, nebo na nedostatek
času. Každopádně je to škoda, protože jedině při střetu různých úhlů
pohledů se lze posunout vpřed.
Na konferenci v Luhačovicích
byly předneseny příspěvky z praxe i teorie, týkající se provozování
a diagnostiky, které dokázaly, že
použití bezvýkopových technologií
řeší nejen případy obnovy vodovodního či kanalizačního potrubí,
ale také plynovodů či kabelových
tras. Přestože je zájmem provozovatelů přejímat stavby v nejlepší
kvalitě, po ukázkách z v minulosti
realizovaných akcí a následných
reakcích zhotovitelů vyplývalo, že
se názory zhotovitelů s představami provozovatelů na kvalitně odvedené dílo často diametrálně liší.
Současně však dlouhodobě trvá
nezájem většiny provozních společností, a to ať v oboru energetiky,
přenosových zařízení, plynárenství

či vodního hospodářství, jakožto konečných uživatelů BT o činnost či členství v CzSTT. I když se
na konferencích zástupci provozovatelů objevují, jde o „bílé“ vrány
a možnost začlenění těchto subjektů do činnosti CzSTT stále končí
v ekonomické rovině.

c) Sekce dodavatelů
(Ing. Igor Fryč)

Činnost sekce dodavatelů probíhala v uplynulém roce obvyklým způsobem nelišícím se od let
předchozích. Lze ji hodnotit podle
dvou zcela protichůdných názorů.
V případě skeptického pohledu
na věc je možné tvrdit, že oficiálně
sekce prakticky žádnou činnost,
která by se dala prezentovat, nevyvíjí. Nekonají se žádné cílené
setkání nebo semináře typu „think
tank“, kde by se sdílely společné
informace a zkušenosti nebo navrhovaly metody a způsoby dalšího
rozvoje bezvýkopových technologií. Logicky je to dáno obecným
nedostatkem práce a potencionálních projektů a v neposlední řadě
konkurenčním soupeřením spojeným se snahou dodavatelských firem střežit si svoje technické a zejména obchodní know-how.
Na druhou stranu však mezi
dodavateli bezvýkopových technologií existuje činnost, která se
projevuje latentním způsobem.

Ing. Stanislav Lovecký, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Předávající diplom za 3. místo ve studentské soutěži CzSTT Bc. Mikubíkovi.

Jedná se o spolupráci v rámci
konkrétních projektů, která probíhá na úrovních sdružení nebo
subdodavatelských systémů a kdy
je zapotřebí společného úsilí k dosažení úspěšného výsledku. Další
skrytý projev činnosti dodavatelské sekce spočívá v osobní rovině během neformálních setkání
jednotlivých zástupců firem, které často pojí dlouholetá známost
a přátelství. Výměna zkušeností je
pak častým námětem jejich dlouhých debat. Zářným příkladem
je pořádání našich každoročních
konferencí, které je tak možné považovat za nejviditelnější projev
činnosti dodavatelské sekce.
Pro další období se uvažuje
předsednictvo CzSTT se sloučením dodavatelské sekce se sekcí
projekční, jejichž společným cílem
by mělo být vytvoření „dodavatelských standardů“ pro co nejširší
škálu bezvýkopových technologií. Tento strategický záměr bude
jedním z témat nadcházející Valné
hromady CzSTT.

d) Redakční rada Zpravodaje
a webové stránky
(Ing. Karel Franczyk, PhD.)
V průběhu uvedeného období
došlo ke změně ve vedení redakční rady. Na základě standardní
periodické obměny se novým
předsedou redakční rady stal Karel Franczyk (po Miloši Karáskovi,
který byl předsedou RR šest let).
Zároveň došlo i k částečné obměně členů redakční rady. Novými
členy se stali Ing. Lucie Nenadálová a doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Sekretariát Zpravodaje
v uplynulém období plně přešel
z Ing. Kubálka, CSc. na Petru Vavřínkovou, DiS.
V roce 2012, tak jako každý rok
byly vydány 4 čísla Zpravodaje NODIG. Hlavními partnery čísel byly
firmy: OHL ŽS, a.s., Pöyry, a.s.,
Tracto Technik GmbH & Co. KG +
Mebikan, spol. s r.o. a Porr a.s.
Nadále probíhá aktualizace
a rekonstrukce webových stránek.
Většina rubrik je již v uspokojivém
stavu, čtyři jsou ještě v rekonstrukci. Aktuální obměny probíhají průběžně.
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Plán činnosti CzSTT na období 2013 – 2014
(Ing. Karel Franczyk, PhD.)
I. Rozdělení činností
- sekce vzdělávací a expertní (zodp. doc. Ing. Šrytr,
CSc.)
- sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. Helcelet)
- sekce dodavatelů a projektantů (zodp. Ing. Tuzar)
- redakční rada zpravodaje a www stránky
		 (zodp. Ing. Franczyk, PhD.)
II.  V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT
Praha a VŠB Ostrava při aplikaci BT v rámci studijních programů
- spolupráce s SOVAK, případně dalšími organizacemi
v oblasti vodohospodářství či státnísprávy zejména
na bázi expertní činnosti
- pokračování normotvorné činnosti a příprava stan
dardů a to i ve spolupráci se sekcí projektantů
- ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o využití BT
- expertní činnost v rámci programu „Upside down Protect“ ve spolupráci s IATT
III. V oblasti provozovatelů a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací budovaných pomocí BT, zejména na platformě Zpravodaje CzSTT
- volba vhodných materiálů a její dopad na provozování
vodovodů a kanalizací – diskuse, na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT
- diagnostika – aktivní účast na projektu Upside down
Protect ve spolupráci s IATT
- zahájit komunikaci i s mimovodárenskými provozova
teli (plyn, elektro, telefon, atp.) například i na platformě programu „Upside down Protect“

Pohled do zasedacího sálu
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IV.  V oblasti projektantů a dodavatelů
- publikování nejzajímavějších projektů a staveb BT
ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze světa ve Zpravodaji
- publikování zvlášť zajímavých staveb z ČRv Trenchless International
- vytvořit evidenci staveb s BT
- vytvoření základních standardů k jednotlivým hlavním BT metodám
- účast na programu „Upside down Protect“
V.

Redakční rada
- vydat 4 čísla Zpravodaje v roce 2013
- aktualizovat a zlepšovat stav webových stránek
- průběžně aktualizovat databázi členů

VI. Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Execu
tive Subcommittee)
- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně konferenci NO DIG 2013 v Plzni
- aktivně se zúčastnit v konference NO DIG 2013
včetně aktivních příspěvků
- zúčastnit se dalších případných mezinárodních konferencí a dalších akcí (Berlin, Moskva, aj.)

Finanční plán CzSTT na rok 2013
(Ing. Stanislav Lovecký)
1.  PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky celkem vybrané v r. 2013....... 709.400.Spoluúčast firem na vydávání zpravodaje..... 151.000.Konference CzSTT........................................100.000.Jiné příjmy ..........................................................675.Převod z minulých let.................................... 323.448.Smluvní podpora akce SFŽP, doplatek .........122.882.Akce UPSIDEDOWN PROTECT....................199.595.Příjmy celkem.............................................. 1.607.000.2. VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu.........................................130.000.Mzdové náklady.............................................350.000.Afilační poplatky.............................................120.000.	Údržba, opravy, úklid........................................10.000.-Investice
Telekomunikační poplatky - internet................60.000.-.
Cestovné - předseda CzSTT, sekretář.............50.000.Vložné na konference.........................................6.000.Poštovné............................................................15.000.Odměny pro soutěž studentů.......................... 28.000.Časopis - Zpravodaj CzSTT „NO-DIG“ ........ 200.000.Překlady, tlumočení..........................................50.000.Propagace, reklama, inzerce.......................... 50.000.Občerstvení a reprezentace.............................10.000.Režijní materiál, DKP.......................................25.000.Ostatní výdaje a výdaje související s činností ISTT.34.000.Konference CzSTT ..........................................50.000.Konference NO-DIG 2013..............................140.000.Bankovní poplatky..............................................9.000.Akce UPSIDEDOWN PROTECT.................... 170.000.Vydání součet.............................................. 1.507.000.Rezervní fond.................................................100.000.Vydání celkem............................................. 1.607.000.-
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Zpráva revizní komise CzSTT za rok 2012
(Ing. Štěpán Moučka)
Komise pracovala ve složení Ing. Vojtěch Karásek,
Ing. Štěpán Moučka
Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlížela
na hospodárné vynakládání prostředků. Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontrola účetnictví. Byly zkontrolovány „Výkazy příjmů a vydání“, potvrzen jejich souhlas
s příslušnými účty, dále bylo prověřeno že výdaje, které
nejsou běžné jsou podloženy zápisy ze schůzí předsednictva (odsouhlaseny předsednictvem). Lze jako v uplynulých
letech s uspokojením konstatovat, že naše společnost je
vedena v souladu se svými stanovami a obecně platnými
právními předpisy.Jako každý rok společnost hospodaří
zhruba jeden a půl milionem korun navýšení je způsobeno
rezervní částkou která se převádí z minulých let
2 860 tis. Kč
Příjmy (rozpočet)
Celkem skutečnost
2 672 tis. Kč
Největší položkou příjmů kromě příspěvků jsou jako každý rok konference a semináře, spoluúčast na zpravodaji
a letos podpora SFŽP
Výdaje (rozpočet)
2 860 tis. Kč
Celkem  skutečnost 1 426 tis. Kč
Rozdíl 1246 tis je způsoben převážně nevyčerpáním rezervního fondu a příspěvek SFŽP, který byl nakonec vyšší
než uvažoval návrh rozpočtu. V závěru roku dorazil i příspěvek z projektu SETTL year 2012 za který bude práce
odvedena letos
Výsledek roku 2012
Odečtením příjmů a vydání dostaneme částku 1 246 tis. Kč
Po odečtení převodu loňských 723 tis je letošní účetní
523 tis.Kč
výsledek		

Závěr
Hospodaření společnosti je zhruba vyrovnané a odpovídá
minulým letům. Finanční výsledek roku je kladný na rozdíl
od předešlých 3 let, což je třeba v současné situaci vyzdvihnout jako výrazné pozitivum.
V Praze 10. 4. 2013
Ing. V. Karásek v.r.

Za revizní komisi:
Ing. Š. Moučka v.r.

Informace o stavu členské základny
(Ing. Jiří Kubálek, CSc.)
Pokles stavu členské základny se oproti minulému období zpomalil. K datu valné hromady tvoří naši členskou
základnu 44 členů kolektivních (firemních), 11 členů individuálních a 10 členů přidružených.

Ukončení členství a přijetí nových členů.
Ve smyslu stanov CzSTT kap. IV. bod 5 ukončili členství
za období od poslední valné hromady následující kolektivní členové:
GERODUR CZECH, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00
PRAHA 9 – Horní Počernice (likvidace společnosti)
PRAŽSKÉ SILNIČNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY,
a.s., odštěpný závod 7, Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
(fúze s firmou Porr a.s.)
REVAK, s.r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
(na vlastní žádost)

Z individuálních členů pak:
Kožený Petr, firma Kožený, Strouhalova 2728, 272 00
KLADNO (neplacení členských příspěvků)
Ing. Milan Weisskopf, Černokostelecká 2197/51, 100 00
PRAHA 10 (na vlastní žádost)
Předsednictvo CzSTT informuje „Valnou hromadu„ o přijetí nových členů. Je to kolektivní člen:
Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1,
odštěpný závod 7, doručovací adresa: Dubečská 3238,
100 00 Praha 10
provoz Morava: Šmahova 365/111, 627 00 Brno – Slatina
Duktus litinové systémy s.r.o., Košťálkova 1527, 268 01
BEROUN, požádal znovu o přijetí
Do data konání valné hromady dluží členské příspěvky 7
kolektivních členů a 2 řádní členové individuální. Předsednictvo navrhuje „Valné hromadě“, aby členství těchto členů
bylo ukončeno počátkem října t. r., nebudou-li do této doby
členské příspěvky zaplaceny.
Jednání valné hromady pokračovalo body 10 a 11 programu, tj. projednáním a schválením návrhu volebního řádu Valné
hromady CzSTT (uloženo usnesením minulé valné hromady)
a s ním souvisejícího návrhu úpravy stanov. Oba dokumenty
byly předem rozeslány členům CzSTT k připomínkám.
Na závěr valné hromady přečetl zapisovatel návrhové
komise Ing. Stanislav Drábek návrh usnesení, které pak
bylo všemi hlasy schváleno.
USNESENÍ  VALNÉ  HROMADY  CzSTT  
ZE  DNE  16. DUBNA 2013
1. Valná hromada vzala na vědomí
„Zprávu o činnosti CzSTT v roce 2012 přednesenou
předsedou společnosti Ing. Stanislavem Loveckým
a předsedy odborných sekcí CzSTT
2. Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu „Revizní komise“ o hospodaření společnosti
v roce 2012 přednesenou členem komise Ing. Štěpánem Moučkou
b) Návrh rozpočtu společnosti na rok 2013 přednesený předsedou Ing. Stanislavem Loveckým
c) Plán činnosti společnosti na rok 2013 přednesený
místopředsedou Ing. Karlem Franczykem, PhD.
d) Úpravu Stanov CzSTT
e) Volební řád Valné hromady CzSTT
f) Jako výraz ocenění zásluh jmenování Ing. Stanislava Drábka čestným členem CzSTT
g) Jako výraz ocenění zásluh jmenováíní Ing. Jiřího
Kubálka, CSc. čestným členem CzSTT
3. Valná hromada bere na vědomí:
a) Seznam členů ukončujících členství a nových členů
CzSTT přednesený sekretářem společnosti Ing. Jiřím
Kubálkem, CSc.
b) Ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou
4. Valná hromada ukládá předsedovi CzSTT oznámit
změnu stanov CzSTT v zákonné lhůtě na MVČR
Valné hromady se zúčastnilo: 13 korporativních členů,
5 řádných individuálních členů, 2 přidružení členové
Schváleno 100 % hlasů přítomných členů
V Praze dne 16. dubna 2013
Ing. Stanislav Drábek v.r. - zapisovatel
Ing. Jiří Kubálek, CSc. v.r. - ověřovatel
Petra Vavřínková, DiS. - ověřovatel
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Veronika Onderková přijata na své Alma Mater
Naše úspěšná reprezentantka
na brazilském světovém No Digu,
Veronika Onderková dosáhla dalšího ocenění své práce. Dne 13. března byla přijata na své bývalé Alma
Mater – Vysoké škole báňské, fakultě
stavební a z rukou děkanky stavební
fakulty, prof. Ing. Dariji Kubečkové,
Ph.D přijala zvláštní ocenění. Slavnostnímu setkání byli také přítom-

ni předseda CzSTT Ing. Stanislav
Lovecký, vedoucí diplomové práce
prof. Josef Aldorf, oblastní ředitel firmy Metrostav a.s. Marek Veselý (jako
současný Veroničin nadřízený) a další hosté z řad CzSTT a VŠB. Setkání
navíc bylo dalším umocněním dobré
spolupráce, která v současné době
funguje mezi CzSTT a VŠB TUO, což
je zásluhou i dlouholetého místopřed-

sedy CzSTT doc. Petra Šrytra, který
na VŠB přednáší, a který byl také
pochopitelně setkání přítomen. Nezbývá než si přát, aby tato spolupráce pokračovala dál a prohlubovala
se, aby mimo jiné generovala i další
úspěšné studenty, a aby Veronika
Onderková pokračovala ve své pracovní kariéře stejně úspěšně, jako ji
začala.

Ing. Veronika Onderková (stojící, třetí zleva)

Návštěva
na Ministerstvu životního prostředí
Dalším logickým krokem nedávné
spolupráce CzSTT a Ministerstva
životního prostředí ČR, kterou bylo
naplnění programu financovaného
z fondu ŽP, bylo přijetí vedoucích
představitelů CzSTT ředitelem, panem Mgr. Reda Israh, ředitelem
sekce fondu EU. Za CzSTT se
schůzky zúčastnil současný předseda Ing. Stanislav Lovecký, místo-
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předseda Ing. Karel Franczyk, CSc.
a také bývalý předseda (který byl
hlavní odpovědnou osobou ve věcech čerpání dotace) Ing. Stanislav
Drábek. Diskutována byla – ve velmi přátelské atmosféře – řada otázek. Mimo jiné byla konstatována
spokojenost s průběhem projektu,
samozřejmě se dostalo i na představení některých nedávných úspěchů
CzSTT na mezinárodním poli, ale
i řada dalších témat. Zástupce ministerstva projevil mimo jiné ochotu pomáhat v rámci svých možností čes-

kým firmám z oboru na případných
zahraničních aktivitách – na příklad
začleněním do politicko obchodních
mezinárodních misí, či zprostředkováním garancí nebo i exportního
financování ekologických projektů. Základní podmínkou, jak říkal,
je, aby ministerstvo vůbec o těchto
možnostech vědělo a to je samozřejmě na jednotlivých firmách. Za předsednictvo CzSTT potvrzujeme, že
případné náměty jednotlivých členů
na exportní pomoc rádi pracovníkům
ministerstva předáme.

Na odborné
téma
technical
z činnosti
CzST
T / /news
from topics
CzST T

Rekonstrukce 
a dostavba kanalizace v Brně
Kmenová stoka El (úsek TŠ3-TŠ4) – protlak
Ing. Vladimír Král, OHL ŽS, a.s.
Martin Halva, OHL ŽS, a.s.

Úvod:

V období 03-04/2013 naše společnost realizovala protlak z polymerbetonových trub
„MEYER POLYCRETE DN 2400/2000".

Stavba je součástí akce „Rekonstrukce a dostavba kanalizace
v Brně“ Investorem akce je Město
Brno zastoupené investičním odborem MmB, generálním projektantem
akce je Pöyry Environment, a.s.

Popis řešení:
Profil kmenové stoky EI je navržen
jako dračí ve sklonu 0,7 ‰ a slouží
k napojení kanalizace z ulice Hájecké do kmenové stoky EI a následně
do retenční nádrže RN2EI.
Kmenová stoka EI podchází v úseku TŠ3-TŠ4, železniční trať BrnoPřerov, drážní km 4,057. V tomto úseku je realizace stoky bezvýkopovou
technologií – protlakem.
Stavební jámy protlaku TŠ3 (startovací) a TŠ4 (koncová) jsou umís-

těny v nezpevněném terénu, v místě
materiálového příkopu tělesa ČD.
Vzhledem k členitosti terénu v místě
šachet bylo nutno terén zarovnat dosypanou zeminou. Zářezy do svahu
železničního násypu jsou zajištěny
stříkaným betonem.
Startovací jáma se po geodetickém
zaměření částečně nachází ve svahu
násypu železniční trati. Niveleta stávajícího rostlého terénu je cca 1,25 m
nad niveletou dna potrubí. Na takto
upraveném terénu byla provedena
panelová plocha a osazen první (závěsný) rám.
Z těžní jámy TŠ3 byly pomocí strojního zařízení zatlačovány polymerbetonové protlačovací trouby DN 2000,
zemina byla mechanicky rozpojována
a odtěžována. Před zahájením vlastního protlaku byl souběžně s trasou

proveden průzkumný vrt, který byl
realizován mikrotuneláží a vystrojen
potrubím DN 300. Tento vrt slouží
k převedení čerpaných vod při realizaci protlaku.
Vlastní protlak byl realizován
na rozhraní souvrství soudržných
a nesoudržných povodňových hlín
a nesoudržných zvodnělých štěrkopísků. Základová spára stavby se nachází pod hladinou podzemní vody.
Z tohoto důvodu bylo nutné hladinu
podzemní vody snížit čerpáním, pro
které byly zrealizovány 4 hydrovrty
hloubky 8,5 m.
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z jejího vyčerpání, velikost tlačné
síly pro dimenzování opěry a posoudit napětí v protlačovaných
troubách.

Podélný profil

K tomuto vyjádření projektanta
dokládám jeho posouzení zapažení
opěrné stěny startovací jámy protlaku. Maximální odpory zeminy při zatláčení potrubí byly vypočteny dvěma
metodami.
Podle Bachana je odpor proti protláčení 1 264,6 kN.
Podle Klejna je odpor proti protláčení 1 028,4 kN.
Odpor zeminového klínu za opěrnou
stěnou startovací komory byl stanoven také dvěma metodami.
V místě protlaku je ustálená hladina podzemní vody ve výši stropu
potrubí. Čerpáním byla hladina snížena pod úroveň dna protlačovacího potrubí (tz, snížení o cca. 3,5m
v každém HV), přítok do hydrovrtů
se pohyboval v rozmezí 6-7 l/s z každého HV.

Požadavky SDC Brno  

•

Stavbou nesmí být narušen provoz železniční trati. Pokud bude
nutno snížit rychlost, je povinností
zhotovitele písemně požádat provozní odbor SCD Brno.

•

Bude zajištěno měření poklesů koleje a to před zahájením
a v průběhu prací a následně 6
měsíců po dokončení prací. Termíny a výsledky měření budou
konzultovány s vedoucími jednotky TO Brno.

•

Zhotovitel stavby, který bude bezvýkopovou technologii provádět,
uvede do technologického postupu konkrétní místa a termíny kontrolních měření.
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Přípravná práce
Provádění formou hydraulického
zatlačování potrubí má charakter
hnaného pažení. Tlačná síla se skládá ze síly potřebné na překonání
plášťového tření mezi troubami a zeminou, která je úměrná délce protlaku a odporu z břitu. Pláštové tření lze
snížit mazací injektáží.
Velikost tlačné síly je možné stanovit na základě výše uvedených
geotechnických charakteristik
zemin. Je třeba stanovit kapacitu
tlačné soupravy a stupeň rizika

Podle Klejna je odpor zeminového
klínu+tření panelů o zeminu + odpor betonového pásu 1 802,5 kN.
Podle ČSN 730037 je odpor zeminového klínu + tření panelů o zeminu + odpor betonového pásu
3 345,6 kN.
Pak dle projektanta platí nerovnosti:
1 028,4 (1 264,6) < 1 802,5 kN
nebo
1 028,4 (1 264,6) < 3 354,6 kN
Opěrová konstrukce vyhoví na protlak v délce cca 20 m na posouzení
oběma metodami.

Na odborné téma / technical topics
Zaměření 4 trub

Zde jsem se jako zhotovitel musel
ohradit a položit následující otázky:

• Proč

projektant vyřešil roubení a pažení šachty, když neřeší
opěru a zabezpečení zeminového klínu za opěrou protláčecí
soupravy?
• Jak se lze opřít o platnou normu
ČSN EN 12889, která je platná
od 2/2001 a která v bodě 7.6 bezpečnost během provádění a dále
7.6.1 startovací a cílové šachty
uvádí: „startovací a koncové šachty
(jámy) se mají navrhovat a zřizovat
tak, aby odolaly, při respektování
vhodného koeficientu bezpečnosti,
všem působícím a dynamickým za-

tížením včetně maximální protláčecí síly“?¨
• Dle všeobecných podmínek FIDIC,
které říkají, že bude-li zhotovitel
projektovat některou část prováděných prací, pak za jím zajišťovanou
projektovou dokumentaci a tím i realizovanou část díla ponese odpovědnost.

Zaměření po zrealizování celého protlaku

1. Projekt opěry navržený GP:
Opěra za tlačenou částí startovací šachty protlaku je kombinací betonového prahu s vloženou kari sítí,
opěry vytvořené urovnanými silničními panely, které jsou pomocí ocelových profilů zapřeny do bet. prahu.

Tato konstrukce nemá dostatečnou
tuhost a také může dojít k jejímu posunutí. Pak nelze zajistit její řádnou
funkčnost. Aktivní zóna mezi opěrou
a protláčecí soupravou je vytvořena
betonovým blokem.
Projektovou dokumentaci předloženou GP zhotovitel nepřijal a doložil projektovou dokumentaci zhotovitele.
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Okamžitě bylo přijato opatření –
přednastaven břit řiditelného předštítku a pomocí dalších úprav zajištěno
dosažení předepsaného spádu protlačovacích trub.
Tabulkové parametry použité
protláčecí soupravy:

•
•

Maximální tlačná síla 6000 kN
Maximální pracovní tlak 16 MPa
Při korigování spádu byl dosažen maximální pracovní tlak 7,5 MPa, tzn dosažení maximální tlačné síly 2 815 kN
Z toho vyplývá, že výpočtové ukazatele uváděné projektantem jsou orientační, že platnost ČSN EN 12889 je
opodstatněná.

Závěr:

Zatlačování trouby

2. Projekt opěry navržený
zhotovitelem:
Opěra za tlačenou částí startovací
šachty protlaku je vytvořena z ocelových štětovnic zaberaněných do 2/3
délky. 1/3 délky nad rostlým terénem
je vyplněna betonem. Aktivní zóna
mezi opěrou a protláčecí soupravou
je vytvořena betonovým blokem.
Opěrná konstrukce za zadní stěnou
startovací šachty protlaku byla realizována dle projektu zpracovaného
Ing. Pavlem Kláskem

Bylo konstatováno, že ve spodní
části stěny a pod protláčeným potrubím se nachází poloha o neznámém rozsahu, tvořená jemnozrnným,
značně jílovitým a zavlhlým pískem
(třída S5, měkká konzistence). Tato
poloha má negativní vliv na únosnost
podloží (viz. zápis v SD).

Realizační fáze
Po dohodě s GP byl spád ve startovací šachtě nastaven na 2 ‰, aby
byly eliminované nepřesnosti v kolmosti čel protlačovacích trub.
Zatláčení první, druhé a třetí trouby
bylo bez problémů. Při zatláčení čtvrté trouby bylo zjištěno, že dochází
ke ztrátě požadovaného spádu.
Povolaný inženýrský geolog zhotovitele a následně i inženýrský geolog
správce stavby zjistil, že došlo k zásadní změně geologie v podloží, respektive v 1/6 výšky protlačované
trouby.

NO DIG 19 / 2

14

Pohled do zrealizovaného protlaku

Opatření přijatá zhotovitelem při návrhu opěrné konstrukce lze vyhodnotit
jako správná. Konstrukce opěry umožnila bezpečné přenesení maximální tlačné síly a tím umožnění korekce protláčených trub v místě nepředvídatelných
a dle skutečnosti odlišných geologických
a hydrogeologických podmínek.
Drobná odchylka od zadání odsouhlasená GP činí cca +2 cm. Tato
odchylka (větší spád) nemá dopad
do celkových spádových poměrů
nově budované kanalizace.
Poznámka: Článek na odborné téma

ze staveb / from construction sites

Teplo pod Vltavou bezvýkopově
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS, a.s.
Martin Halva, OHL ŽS, a.s.

V období od listopadu 2011 do června 2012 realizovala společnost OHL ŽS, a.s., pro společnost TENZA, a.s.,
podchod Vltavy raženou štolou v rámci nově budovaného
tepelného napáječe Libeň – Holešovice. Projektantem činnosti prováděné hornickým způsobem byl báňský projektant Ingutis, spol. s r.o.

Popis technického řešení
Vlastní podchod řeky Vltavy je veden v přímé linii, kolmo na osu toku Vltavy v říčním km 49,05. Ražba byla
zhruba ze dvou třetin délky realizována z těžní šachty
MŠ1 a z třetiny protiražbou z MŠ2. Podélný profil štoly je
v úpadním sklonu cca 3 % od MŠ1 k MŠ2, niveleta je umístěna v hloubce 24,58–26,90 m pod úrovní terénu.
Obě přístupové šachty mají kruhový profil, jejich horní
část je po vnějším obvodu zajištěna převrtávanými pilotami, dolní část je prohloubena postupným ražením s průběžným budováním primární obezdívky. Definitivní ostění šachet je u MŠ2 v celém rozsahu a u MŠ1 po úroveň
pilotové stěny provedeno z vodostavebního betonu. Obě
šachty jsou pro snadný přístup obsluhy do štoly vybaveny
montovaným ocelovým lezním oddělením.
Štola, jejíž délka je 172,4 m, má obdélníkový ražený profil s půlkruhovou klenbou. Primární ostění je ze stříkaného betonu tloušťky min. 200 mm s vloženou svařovanou
sítí, výztužné příhradové rámy jsou typu Bretex 75/18/25
a jsou vloženy do prahů z válcované oceli U 160.
Sekundární ostění je z vodostavebního betonu s příměsí
krystalizační hmoty XYPEX.
Štola tepelného napaječe byla ražena ve skalním podloží tvořeném zdravými ordovickými břidlicemi vinického
souvrství. Hydrogeologické poměry jsou zásadně ovlivněny bezprostřední blízkostí toku Vltavy.

Technologie realizace
Po vyhloubení jádra těžních šachet pod ochranou pilot
do hloubky cca 10 m probíhalo následné dohloubení s využitím trhacích prací malého rozsahu.
Rozpojování horniny při ražbě štoly bylo rovněž realizováno pomocí trhacích prací, Na „dlouhou“ ražbu byla
po vyražení cca 15 m nasazena strojní sestava složená
z razicího a dobývacího stroje SCHAEFF ITC 112 s výložníkem osazeným hydraulickým kladivem a lopatou, středním hřeblovým dopravníkem a velkoobjemovou těžní bednou na kolejovém podvozku. Na „krátké“ ražbě byl použit
důlní přehazovací vzduchový nakladač PPN a jednotné
důlní vozy s objemem 1 m3.
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Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně

Rekonstrukce kmenové stoky C – Karásek - Loučky
Ing. Vladimír Král, OHL ŽS, a.s.
Martin Halva, OHL ŽS, a.s.

Úvod:
OHL ŽS, a.s. jako člen sdružení
realizuje vlastní kapacitou ucelenou
část stavby, kde převažují práce prováděné hornickým způsobem. Jedná
se o ražbu částečně mechanizovaným štítem DN 2560 a také o ražbu
štol klasickým způsobem
Stavba je součástí akce „Rekonstrukce a dostavba kanalizace
v Brně“. Investorem akce je Město
Brno zastoupené Investičním odborem MmB, generálním projektantem
akce je Pöyry Environment, a.s.

Všeobecně:
Rekonstruovaná kmenová stoka
C je prováděna podél stávající trasy kmenové stoky DN 1200 v úseku
mezi ulicemi Karásek – Loučky.
Trasa je navržena mezi dvěma význačnými objekty, a to železniční tratí Brno – Tišnov v km 10,549 11,020
a také v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace a sjezdu do Řečkovic.
Trasa rekonstruované kanalizace
se nachází jak v ochranném pásmu
ČD, tak i v ochranném pásmu rychlostní komunikace I/43.

Pohled na ostění štítované štoly

Technická část:
Vzhledem ke konfiguraci terénu,
stísněným podmínkám a hloubce
provádění je rekonstrukce prováděna
bezvýkopovou technologií.
Sklolaminátové kanalizační potrubí HOBAS DN 1600 je v úseku Š3-Š7
v délce cca 360 m uloženo do štoly
ražené štítem DN 2560 zajištěné železobetonovým ostěním (klenáky).

Klasicky ražená štola pro DN 1200

Pohled do stoky vystrojené potrubím
HOBAS DN 1600

Ukončení ražby v šachtě Š7
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Klasicky ražená štola pro DN 1600

Úsek stoky Š1-OK1-Š3 je realizován klasicky raženou štolou lichoběžníkového profilu a následně vystrojen
sklolaminátovým kanalizačním potrubím HOBAS DN 1600, délka úseku je
cca 53 m.
Úsek Š7-Š9 byl původně navržen
v otevřeném výkopu, ale z důvodu
kolizí s inženýrskými sítěmi byl realizován klasicky raženou štolou s následným vystrojením sklolaminátovým kanalizačním potrubím HOBAS
DN 1200, délka úseku cca 20 m.

V současné době je projekčně řešena odlehčovací komora OK1, kde
je pro rozdělení průtoků speciální břit
z nerez oceli. Tvar břitu je navržen
na základě počítačové simulace průtoků odlehčovací komorou OK1.
Z OK1 budou v případě vyšších
průtoků odtékat naředěné odpadní
vody stávající odlehčovací stokou
pod železniční tratí. Tato odlehčovací
stoka, která pod tratí vykazuje neshodu v niveletě potrubí, bude sanována.

Závěr:
Naše firma má dostatečné strojní
a mechanizační vybavení včetně kvalifikovaného personálu na realizaci
těchto speciálních a odborných prací.
Poznámka:
informace o stavbě v realizaci

ze staveb / from construction sites

HOBAS® jediný zdroj řešení kanalizace Utrechtu
Kanalizační projekt rekonstrukce 
Ing. Jaroslav Kunc
v Nizozemí
Utrecht, 4. největší město v NizozemV
sku má okolo 312.000 obyvatel a je dů-

ležitým uzlem silnic, železnic a vodních
cest. Jeho čtvrť Ondiep na severozápadě města vděčí za svou existenci
řece Vecht, jejíž největší ohyb se v průběhu let zanesl a nyní poskytuje životní
prostor pro přibližně 6000 sídel.
Bylo zjištěno, že důležitá kanalizace této čtvrti DN 1800, která odvádí
odpadní vody z většiny města do přilehlé ČOV, má zhoršenou kvalitu
a potřebuje rekonstrukci. Očekávané
dopady na městskou část v průběhu
prací přinutilo odpovědné pracovníky
města ke kontrole přilehlé kanalizace
pro možné další rekonstrukce tak,
aby stavební práce měly vliv na městské prostředí pouze jednou. Bylo skutečně zjištěno, že asi 50 metrů dlouhý
úsek betonové kanalizace ve tvaru
vejce je v nedostatečném stavu a byl
proto zahrnutý do plánů obnovy. Rozsáhlý projekt je náročný z důvodu
velkého množství potřebného příslušenství, kromě standardních materiálů potrubí. Během stavebních prací
na hlavním potrubí mělo být například
zachováno provizorní potrubí pro čištění odpadních vod po dobu výstavby
na hlavní trase kanalizace. Montážní práce musely být provedeny v co

nejkratším čase tak, aby vlivy stavby
na prostředí města byly minimální.
Pro mnoho akcí je důležitý výběr
vhodného stavebního materiálu, který
často výrazně zjednodušuje a urychluje realizaci. Utrecht našel odpověď
v HOBAS výrobcích, které představovaly jediný zdroj řešení pro velkou
část projektu. Nejprve byly na stávající kanalizační potrubí přilaminovány
3 šachty HOBAS s přírubami. Jsou
vybaveny čerpadly pro přesměrování
odpadní vody do provizorního potrubí.
Jakmile byly renovační práce dokončeny, byly uzavřeny sklolaminátovými

(GRP) záslepkami pro budoucí použití. HOBAS výrobky byly dále využity
pro obnovu a výměnu starých betonových šachet. Vzhledem k omezenému
prostoru na místě bylo použito potrubí
HOBAS DN 1500. Relativně tenká stěna a nízká hmotnost potrubí usnadnila
instalaci. Opískované spojky, zdrsněné konce trubek a spojky FWC zajišťují, že systém zůstane těsný ve všech
pozicích. Pro doplnění projektu byly
použity vejčité prvky HOBAS NC Line
v profilu 870/1325 mm a délce 1,7 m/
ks, které byly vkládány do vejčité betonové kanalizační stoky. Jejich snadná
a rychlá instalace (14 profilů za den)
a konstrukční a hydraulické výhody,
stejně jako životnost výrobku až 100
let pomohlo k rozhodnutí klienta vybrat
si sklolaminátový materiál od jednoho
výrobce a dodavatele i zde. Výhodou
pro zákazníka jsou nejen zkušenosti
pracovníků HOBAS Benelux ale i trubní materiály HOBAS použité pro bezpočet projektů realizovaných po celém světě skupinou HOBAS. V tomto
případě mohly být potřebné výrobní
formy pro sklolaminátové (GRP) kruhové i nekruhové profily opakovaně
použity z řady projektů obnovy kanalizačních potrubí realizovaných v Evropě, což vedlo k dalším úsporám
nákladů a času. HOBAS = všechno
z jedněch rukou.
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Diskusn í fó rum / chatroom

Poklopy kanalizací
Ing. Marek Helcelet
Když jsem si přečetl příspěvek Ing.
Franczyka, PhD. a následnou reakci
Ing. Krále ohledně umístění kanalizačních poklopů ve vztahu k jejich evidenci
a zabezpečení s ohledem na bezpečnostní situaci, moje první reakce byla
kolegy, kterých si jinak velice vážím,
sarkasticky potupit a znectít. Leč mezitím přišel útok během bostonského
maratónu a smích mi zamrznul na tváři,
takže se pokusím reagovat pokud možno seriózně.

 Vezmeme-li do úvahy, že duté pro-

story stokových sítí opravdu mohou
vytvářet optimální podmínky pro
uložení látek, které mohou být zdrojem ohrožení obyvatelstva, zaslouží
si otázka zabezpečení vstupů přes
revizní a vstupní kanalizační šachty
jistě pozornost.
 Co se však týká jejich umístění, musím říct, že zde 1. místopředseda
CzSTT spolu se členem redakční
rady časopisu NO-DIG trochu střelili
kozla, když se soustředili na to, že
některé poklopy tzv. „klepou“, případně došlo k jejich poklesům či naopak k vyvýšení ve vztahu k uložení
ve vozovkách.
Ad 1.
Samozřejmě nevím, jak se bude bezpečnostní situace v ČR vyvíjet v budoucnosti (nejsem příslušníkem BIS), ale
dosud největší nebezpečí pro obyvatele
města Brna (ale zcela jistě to bude platné i pro další provozovatele kanalizací)
plynulo z nekázně zhotovitelů staveb.
Ať už to bylo při vlastních stavbách, kdy
v případě betonových monolitických stok
použili méně cementu než bylo potřebu,
nebo při realizacích jiných inženýrských
sítí či přípojek. Důsledkem nekázně jsou
závady na konstrukcích stok, které vedou ke vzniku kaveren v nadloží a následným propadům vozovek. Nezřídka
se stává, že se zhotovitelé jiných IS nerozpakují v případě výškové kolize prorazit stěny stok a cizí potrubí vložit do průtočného profilu kanalizace. Jelikož se
jedná i o potrubí plynovodní, je jasné, co
to může způsobit. Jako příklad lze uvést
výbuch na jaře r. 1977, který otřásl ulicí
Příkop, způsobil vznik kráteru, vysklení
oken přilehlých domů a vymrštění kanalizačního poklopu do výše cca třetího
až čtvrtého patra. To vše bylo způsobe-
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no únikem plynu do zaklenutého koryta
potoka Ponávky, sloužící současně jako
kmenová stoka „C“ (dnes jsou již potoční vody vedeny jinudy), kde se s tichým
nenápadným syčením hromadil a čekal
na svou příležitost. Naštěstí se výbuch
obešel bez zranění, ale pokud by se udál
dnes, škody by zcela jistě byly nedozírné, neboť v místech tehdejší havárie stojí
budova IBC Centra, ulice slouží jako
jedna z dopravních tepen a v budovách
podél ilice jsou např. dva Finanční úřady
(Brno I a Brno-venkov).
Možná i na základě této události museli pracovníci kanalizačního provozu
JmVaK OZ Brno-město (předchůdce
BVK,a.s.) vždy koncem dubna prolézat za účasti příslušníků VB kanalizace v trase, kudy procházel prvomájový průvod. Zvláštní důraz byl kladen
na úsek na Moravském náměstí (tehdy
nám. Rudé armády), kde před sochou
rudoarmějce od Vincence Makovského
stávala tribuna, na níž nadšeným davům neméně nadšeně mávali představitelé strany a vlády.
Je pravda, že tuto nezáviděníhodnou
práci by dnes nahradily průmyslové kamery, ale potenciální nebezpečí ze strany teroristických organizací může hrozit.
Řešením by se samozřejmě mohla jevit
výměna všech kanalizačních poklopů
za typy se zámky se speciálními klíči,
ale jenom v Brně je evidováno cca 45
tis. Kusů (ne všechny provozují BVK)
a při cenách přibližně 6 tis.Kč za rám
a poklop by se jednalo o částku 270 mil.
Kč. To vše v době, kdy cena vodného
a stočného je citlivou politickou otázkou
a i když jsou ostatní ceny energií nepoměrně dražší, její výše způsobuje vášnivé emoce občanů.
Pochopitelně, pokud by mělo jednat
o cílený teroristický útok, není pro útočníka problém klíč od poklopu získat.
Představa, že by každý poklop byl monitorován čidlem otevření s přenosem
na dispečink, překonává i vize z filmu
Demolition man, kdy se opoziční síly
proti režimu ukrývají pod zemí v kanalizacích a kolektorech (a stejně jim to Sylvestr Stallone všechno rozmlátil). Jak se
s tímto nebezpečím ze strany provozovatele vyrovnat nevím, takže v jádru lze
souhlasit se snahou italských kolegů
ItaSTT tuto, dosud opomíjenou stránku
bezpečnosti otevřít k diskuzi.
Ad 2.
Představy kolegů z CzSTT o tom, že by
kanalizační poklopy mohly být vymístěny
mimo komunikace, případně by mohla
být jejich vzdálenost větší je sice krásná,
leč nereálná a nerealizovatelná. Pominu

skutečnost, že existuje něco jako prostorové vedení inženýrských sítí, ukotvených i v českých normách, řešících
uložení kanalizací, vodovodů, plynovodů, elektrického vedení, kabelových tras
apod. v ulicích obcí a měst. Jistě, jsou
úseky komunikací, kde ulice nejsou sevřeny budovami po obou stranách, ale
je zde i otázka majetkoprávních vztahů.
Pravděpodobně každý si ještě pamatuje
případ statkářky Havránkové, blokující
výstavbu dálnice Praha – Hradec Králové. I při ukládání IS do země jsou nutné
souhlasy majitelů pozemků, jelikož takové pozemky jsou zatíženy ochrannými
pásmy a věcnými břemeny.
Jestliže jsou kanalizační poklopy v komunikacích uloženy tak, jak správně být
mají, měly by být buď v ose vozovky
nebo jízdního pruhu a tedy mimo kola
dvoustopých či jednostopých vozidel
(s výjimkou Velorexů, ale těch už tolik
v silničním provozu vidět není).
Pokud dochází k problémům v okolí
poklopů, vždy jde o závadu, způsobenou špatným provedením stavebních
prací a to buď vlastní kanalizace nebo
vozovky. Sama o sobě se konstrukce kanalizační šachty ani nesníží, ani
nezvýší. Ve světle této skutečnosti je
zábavné číst názory lidí, odpovědných
za tyto práce, že by kanalizační poklopy měly být mimo dosah jejich „čtyřkolových přátel“. Zejména po letošní zimě,
kdy veškeré komunikace bez ohledu
na svou třídu, vypadají jako dobře zprovozněné tankové polygony ve vojenských újezdech. A je zcela jedno, jestli
jde o vozovky v obcích či mimo ně.
Kromě toho, mimo poklopů šachet se
ve vozovkách vyskytují přístupy i k dalším IS – armatury, uzávěry přípojek, poklopy parovodů, teplovodů, technických
komor a nevím čeho ještě dalšího. I tato
zařízení by měla vést mimo vozovky?
Pánové, bulvárů jaké má Paříž v našich
městech mnoho nenajdete!
Na závěr snad jen poznámku k názoru Ing. Krále ohledně vzdálenosti šachet. I na toto pamatují příslušné předpisy a normy. I když jsou čistící mechanizmy stále silnější a výkonnější, je nutno si uvědomit, že s narůstající délkou
účinnost hydromechanického čištění
nepřímo úměrně klesá, takže v případě
úseků delších jak 50 m se musí posádky čistících vozů ke koncovým částem
úseků vracet z druhé strany, nehledě
na skutečnost, že optimální směr čištění pomocí trysek je proti proudu. Ale
to jsou provozní záležitosti, do kterých
zřejmě ani tak kvalitní zástupce zhotovitele, kterým Ing. Král z OHL ŽS je, nemusí být stoprocentně zasvěcen.
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Nenápadný mohykán
Na základě dohody z minulého
roku, skončil k 31. březnu pracovní
poměr dosavadního tajemníka CzSTT Ing. Jiřího Kubálka, CSc.
Znamená to, že po Stanislavu Drábkovi odchází z čelních míst naší asociace další významná osobnost, která utvářela dosavadní historii CzSTT
jako málokdo jiný. V případě Jiřího
Kubálka jde navíc o osobnost tichou,
nenápadnou, ale o to víc svědomitou
a potřebnou. Ostatně to všichni víme,
protože všem nám občas pan Kubálek připomínal naše nedodané články, pozapomenuté sliby nebo taky
nezaplacené účty. Každodenní chod
CzSTT se skládá z bezpočtu úkonů,
často drobných, ale také náročnějšího rázu, jako je na příklad komunikace a účtování s mezinárodní centrálou. Vždy jde ale o velké kvantum aktivit, které je třeba spracovat, uspořádat, koordinovat, kontrolovat, a to
všechno dělal Jiří Kubálek vždy v klidu, ale s maximální pečlivostí. Dokladem je i jeho letošní odchod, pro-

tože si jej nedovedl představit jinak,
než po řádném vyúčtování loňského
roku, přípravě valné hromady a svědomitém předání sekretariátu mladé
následovkyni. Ostatně jeho význam
pro řádný chod CzSTT je tak veliký,
že bylo dohodnuto, že i po ukončení pracovního poměru bude nadále
docházet na pár hodin týdně do kanceláře a pomáhat. Bude tak pokračovat, i když v omezené formě, stav
z posledních měsíců, kdy se nám
na sekretariátu v zdárně fungující
spolupráci potkávají dvě zcela rozdílné generace – ta kterou reprezentuje nedávný osmdesátník ing. Kubálek, plná zkušeností a moudrosti,
a ta, kterou reprezentuje Petra Vavřínková se svým mladistvým elánem,
energií a půvabem. I to, jak dobře ta
spolupráce fungovala, je dokladem
velkého přínosu, který Jiří Kubálek
pro společnost má. Takže věřím, že
se všichni členové CzSTT pomyslně
přidají k velkému díku, který tímto
článkem Jiřímu Kubálkovi vyjadřuji,

že mu všichni přejeme hodně zdraví
a radosti v životě i v práci, a že se
budeme těšit na jeho další působení v roli konzultanta na sekretariátu
CzSTT.
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.

Seminář výpočtu uhlíkové stopy
Ing. Bc. Lucie Nenadálová, Ph.D.

GWP 21 (methan setrvá v atmosféře
100 let), 1t methanu = 21 t CO2 ekv.

Uhlíková stopa je významným měřítkem dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Výpočet uhlíkové stopy vyjadřuje množství skleníkových
plynů uvolněných během výroby,
spotřeby, realizace projektů a činností firem.
Používá se k porovnání vlivů jednotlivých činností a použití zdrojů
energie (porovnání různých paliv,
porovnání elektřiny vyrobené z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, doprava osob a materiálu) na globální oteplování, které jsou
přepočítány na ekvivalentní množství oxidu uhličitého (t CO2 ekv.) [1].
Pro přepočet se používá tzv. GWP
(Global Warming Potencial) – potenciál globálního oteplování, který
vyjadřuje příspěvek daného plynu
ke globálnímu oteplování. GWP CO2
má hodnotu 1, methan má hodnotu

Výpočet uhlíkové stopy se sestává
ze třech fází (Scope 1, 2, 3):
Scope 1: zahrnuje přímé emise do
ovzduší – spotřebované množství
energie pro výrobu, využívání automobilů atp.,
Scope 2: zahrnuje nákup elektřiny,
Scope 3: zahrnuje další aktivity jako například služební cesty zaměstnanců [2].

•
•
•

Literatura:

1] Nenadálová, L.: Metodika hodnocení výstavby inženýrských sítí z
ekologického hlediska. In: Vodní
hospodářství. 2012, roč. 62, č. 10,
s. 321-327. ISSN 1211-0760.
[2] Lupač, M.; Novák, J.; Třebický,
V.: Metodika „Města a klimatická
změna“ - uhlíková stopa jako nástroj politiky ochrany klimatu na

místní úrovni ČR. Týmová iniciativa pro místní udržitelných rozvoj,
o.s., Praha, 2012. ISBN: 978-8087549-05-6.
Lucie Nenadálová
V rámci aktivit v oblasti LCA (hodnocení životního cyklu) a uhlíkové
stopy si vás dovolujeme pozvat na
Druhý workshop k výpočtu uhlíkové stopy firem, který se koná dne
18. 6. 2013 v hotelu Vltava v Řeži
u Prahy pod záštitou výzkumného
projektu SUSEN.
Více informací k programu workshopu a registrační formulář naleznete na
www.timur.cz nebo www.cvrez.cz/
druhy-workshop-k-vypoctu-uhlikove-stopy-firem/, vstup je zdarma.
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Studentská soutěž o cenu CzSTT
Ing. Marcela Synáčková, CSc.,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra zdravotního a ekologického inženýrství

CzSTT Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4

Studentská soutěž
o c e n u C z S TT
Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 2012/2013

a dále pro každý následující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou práci,
bakalářskou práci, písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, projektování,
výstavby, rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatněním bezvýkopových
technologií (včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dalšího průzkumu, inženýringu,
unifikace, technických podkladů, informační báze a koordinace).

Ceny:

1. cena 15.000,- Kč
2. cena 8.000,- Kč
3. cena 5.000,- Kč

Termín odevzdání práce: do 20. 9. 2013
(na stavební fakultu ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6, Thákurova 7, Ing. M. Synáčkové, CSc.; e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)
Vyhodnocení soutěže: Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do  31. 10. 2013.

Formální náležitosti práce:
 Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno
vedoucího práce, adresa)
 Stručný souhrn v angličtině
 Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
 Posudek vedoucího práce (1 A4)
Odborní garanti za jednotlivé školy:
-

Ing. Marcela Synáčková, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního
a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4604, fax 22435 4607; synackov@fsv.cvut.cz
- Ing. Karel Franczyk, h.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 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 báňská Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství,
L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17, 708 33
Ostrava - Poruba, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
- Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí,
Žižkova 17, 611 00 Brno, tel. 54114 7720, fax 54114 7728; tuhovcak.l@fce.vutbr.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
a katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního
hospodářství a environmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 22438 2660;
synackova@fzp.czu.cz
- Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav geotechniky, Veveří 95,
662 37 Brno, tel. 54114 7239, horak.vl@fce.vutbr.cz, Ing. Igor Fryč; igor.fryc@eiffage.cz
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Kalendář NO DIG 2013
NO DIG Calendar
Akce pořádáné ve světě /
World Events

Akce pořádané v České republice /
Events Organised in the Czech Republic

Září

1. – 4. 9. 2013
INTERNATIONAL – NO DIG Downunder
Sydney, Australia

17. – 18. září 2013
18. konference CzSTT no dig 2013 Plzeň

Říjen

22. – 24. října 2013
WATEC ISRAEL 2013
- výstava a konference na téma
kontrola technologie vody
a životního prostředí Israel
www.watec-israel.com

20. – 22. 10. 2013
4. ročník mezinárodní konference
Trendy energetiky

Listopad

5. – 8. 11. 2013
AQUATECH AMSTERDAM 2013
- mezinárodní veletrh vodního
hospodaření

5. – 6. 11. 2013
Konference Provoz vodovodů a kanalizací"
"

2014

8. – 10. 4. 2014
No-Dig Poland 2014
The Uroczysko Hotel, Poland
nodigpoland.tu.kielce.pl

Kdy

13. – 15. 9. 2014
INTERNATIONAL No-Dig 2014
IFEMA Convention Centre,
Madrid, Spain nodig-madrid.com
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Různ é / miscellaneous information

ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., 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. Stanislav Drábek,
Gončarenkova 30, 147 00 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
HOBAS CZ spol. s r.o.,
Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com http://www.hobas.com

Kubálek Jiří Ing. CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: office@czstt.cz
Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: bmh@bmh.cz http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz http://www.brochier.cz

IMOS group s.r.o.,
763 02 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz http://www.cerhra.cz

INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

ČIPOS spol. s r.o.,
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz http://www.cipos.cz
ČKV PRAHA s.r.o.,
Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz

http://www.ckvpraha.cz

DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz http://www.dorg.cz
Duktus litinové systémy s. r. o.
Růžová 1386, 252 19 Rudná
E-mail: obchod@duktus.cz http://www.duktus.cz
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
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http://www.imos.cz

INTERGLOBAL DUO, s.r.o.,
Ořešská 939/55, 155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.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
Mebikan spol. s r.o.,
Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad labem – Všebořice.
(Doručovací adresa: Ing. Dalimil Kotas, Nerudova 1995/10,
412 01 Litoměřice)
E-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz

Různ é / miscellaneous information
METROSTAV a.s.,
Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz http://www.michlovsky.cz
MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.cz
OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: vkral@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz
Petr Maršálek, provádění staveb,
V Náměrkách 17, 547 01 NÁCHOD
E-mail: p.m.nachod@seznam.cz
http://www.marsaleknachod.cz
PŐYRY Environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.com
http://www.poyry.cz
PoRr a.s.,
Sídlo: Václavské nám. 837/11; 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha
Provoz Morava: Šmahova 356/111, 627 00 Brno - Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOhospodářská společnost, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz
http://www.pvs.cz

RELINEEUROPE Liner GmbH & Co, KG, Ahlmuhle 31,
D-76865, Rohrbach-Deutschland
Doručovací adresa: Ing. Otakar Cigler,
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http:// www.relineeurope.com
Saint-Gobain pam cz s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169, 709 45 OSTRAVA
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz
STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz
http://www.stavoreal.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz
SUBTERRA a.s., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
E-mail: info@subterra.cz http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.,
Průběžná 90, 100 00 PRAHA 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz
http://www.vhs.cz

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
RABMER-sanace potrubí, spol. s r.o.,
Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
E-mail: info@rabmer.cz http://www.rabmer.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz
http://www.zepris.cz
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INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz
Drábek Stanislav Ing.,
Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz
Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz

Franczyk Karel Ing. PhD., AGD ISEKI,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@subterra.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz

Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha,
Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
E-mail: geoprosper@volny.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

Horáček Ludvík Ing.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL

Mutina Jiří,
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@bdcmorava.cz; info@bdcmorava.cz;
http://www.bdcmorava.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://pt.mc-bauchemie.cz

Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRAHA 6 - Vokovice
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA

Sochůrek Jan Ing., jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Třeboradická 1/1275, 182 29 PRAHA 8
E-mail: sochurek@ingutis.cz; http://www.ingutis.cz

Krčík Marián Dipl. Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz

Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 Praha 5

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

Nenadálová Lucie, Bc. Ing., Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz
Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4

NO DIG 19 / 2

24

Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

www.ohlzs.cz
www.ohlzs.cz
www.ohlzs.cz

Moderní tvář
tvář stavebnictví
stavebnictví
Moderní
Moderní tvář stavebnictví

Činnosti prováděné hornickým způsobem
a bezvýkopové technologie v OHL ŽS, a.s.:

• Protlaky vrtané:
• Mikrotuneláž:
• Protlaky kopané:
•
•

DN 300 – DN 800 technologií Perforátor
DN 32 – DN 500 technologií Grundodrill
DN 800 – DN 2400 ocel a HOBAS
DN 800 – DN 2000 železobetonové
a polymerbetonové trouby
Ražba nemechanizovanými a částečně mechanizovanými
štíty: DN 2050 – DN 3600
Štoly ražené klasickým způsobem

OHL13-000 inzerat 2013-02 - 210×146 mm.indd 1
OHL13-000
inzerat 2013-02 - 210×146
mm.indd 1
Vodohospodářské,
geotechnické
OHL13-000 inzerat 2013-02 - 210×146 mm.indd 1

a zdravotně-technické stavby:

• retenční nádrže, úpravy vodních toků
• protipovodňová opatření, čištění přehradních nádrží
a objekty na nich
• komplexní výstavba kanalizačních stok
• komplexní výstavba kanalizačních řadů, vodojemů
a čerpacích stanic
• výkop, pažení a roubení jam a šachet
• záporové a hnané pažení
• snižování hladiny podzemní vody z hydrovrtů čerpáním
nebo vakuováním
• realizace ČOV
28.2.2013 11:46:20

31st ISTT NO-DIG INTERNATIONAL

NO-DIG
DOWNUNDER 2013

31. MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE
A VÝSTAVA No-Dig
DOWNUNDER 2013

ve dnech 1. – 4. září 2013
Sydney, Australia
Působivě velká výstava představí všechny nejnovější
a nejlepší bezvýkopové výrobky a služby na trhu.

