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Myslím, že mě povětšinou všich-
ni znáte. Víte, že už dvacet let se 
věnuji propagaci a provozování 
mikrotunelingu v naší krásné, leč 
geologicky nevyzpytatelné zemičce. 
Za tu dobu jsem zažil léta úspěšná 
i méně úspěšná, zakázkově vytíže-
ná i chudá. Většinou to bylo tak, že 
po obzvláště vydařeném projektu, 
kdy jsem logicky očekával příval dal-
ších zakázek, nastal útlum. Naopak, 
velké zakázky se objevovaly často 
v době, kdy je nikdo nečekal – tím 
pádem byly mnohdy i bídně připra-
vené, geologie neprozkoumaná, ri-
zika podhodnocená, ceny podseklé. 
Ale to známe všichni, i důsledky, kte-
ré z toho posléze plynou.

Tedy u mikrotunelingu ty důsled-
ky bolí o něco více, protože jde 
o technologii ze všech bezvýkopo-
vých metod nejnákladnější. Tady je 
matematika úplně neúprosná: Jestli 
se pohybují na příklad ceny podvr-
tů v řádu tisíců za metr díla a někde 
na padesátimetrovém vrtu něco ne-
klapne, tak zhotovitel prodělá pár 
desítek tisíc. Nic příjemného, ale 
jestli zhotovitel mikrotunelingu na tří-
stametrové zakázce kvůli nevinně 
vyhlížející změněné geologii místo 
dvanácti metrů denně dává jen me-
trů osm, klidně může prodělat milió-
ny. Pokud to bude na zakázce v řádu 
kilometrů a smlouva mu nedá šanci 
na obranu (a tak dnes smlouvy vy-
padají) – prodělá desítky milionů ko-
run, aniž se dopustil viditelné chyby, 
a tady už legrace končí.

Možná o mě budete vědět i to, že 
miluji knihy, literaturu, divadlo – pros-
tě příběhy. Ty příběhy rád čtu, někdy 
i sám píšu, vedu amatérské divadlo, 
kde je ztvárňujeme. Teď mám pocit, 
že jsem se v jednom silném příbě-
hu octl sám. Ten příběh se jmenuje 
„Úslavský kanalizační sběrač v Plz-
ni.“ Usiloval jsem, aby se prováděl 
metodou mikrotunelování několik let. 
Spolupracoval jsem s řadou reno-
movaných projekčních fi rem, vyhod-
nocovali jsme geologické podmínky, 
zvažovali trasu, délky úseků, profi ly. 
Vzešel z toho unikátní projekt bez-

mála šestikilometrového sběrače, 
převážně prováděného mikrotune-
lováním. Jedná se však o projekt 
mimořádně náročný vzhledem k ex-
trémním a navíc rychle se měnícím 
geologickým podmínkám. K tomu 
si dosaďte obvyklé smluvní zázemí 
v dnešní době, kdy jediným kritériem 
soutěže byla cena a veškerá rizika 
stojí na straně zhotovitele.  Výsled-
kem je, že, přestože stavba ještě 
ani není kompletně dostavěná, já 
zažívám už se druhým zhotovitelem 
(a v obou případech to byly renomo-
vané stavební a tunelářské fi rmy) 
nervy drásající jednání s investory 
a právníky a vysvětlujeme, že sebe-
lepší průzkum nevyřeší všechna rizi-
ka, a že stavět tunel není totéž jako 
montovat na příklad halu obchod-
ního centra. Občas si přitom vzpo-
menu, jak vykládám studentům, že 
krása geotechniky je v její nevyzpy-
tatelnosti a trpce se sám nad sebou 
– smutným hrdinou tohoto hořkého 
příběhu – usměju.

Vidím tak ale sám na sobě, že 
v našich podmínkách zoufale chy-
bí elementární ochrana zhotovitele 
v oboru geotechniky, podzemní vý-
stavby, či bezvýkopových technolo-
gií proti rizikům, které jsou mimo jeho 
možnost ovlivnění. Ve vyspělých 
zemích, jako je Velká Británie, Ně-
mecko, Rakousko, taková ochranná 

opatření mají. Jsou to rizikové do-
ložky u smluvních podmínek a stan-
dardy provádění jednotlivých metod, 
které defi nují, jak má zkušený zho-
tovitel postupovat v souladu s dob-
rou odbornou praxí. Pokud tak činí, 
a přesto se vlivem nepředvídatelné 
geologie dostane do potíží – má ná-
rok na zaplacení nákladů, byť i vel-
kých. Protože jsem již výše vysvětlil, 
že tato ochrana se sice týká všech 
v našem oboru, ale u mikrotunelin-
gu je nejpalčivější – veřejně se tímto 
hlásím k tomu, že věnuji jakékoliv 
potřebné úsilí, abychom i v našich 
podmínkách určitou obranu profesi-
onálního zhotovitele bezvýkopových 
staveb zajistili. Za podporu z jaké-
koliv strany budu vděčný, ale půjdu 
do toho třeba i sám.

Ono to je totiž tak, že bezvýkopové 
technologie a mikrotunelování spe-
cifi cky, si takovou podporu rozhodně 
zaslouží. Jinak by řada nádherných 
projektů vůbec nešla realizovat, 
anebo jen s velkými ekonomickými, 
dopravními či ekologickými problé-
my. Uvedu jen pár příkladů staveb, 
kde se využilo v minulosti mikrotu-
nelingu k všeobecnému grandiózní-
mu prospěchu:

- Ostrava Stará Bělá – sběrač F 
– jediná možnost jak položit pod 
cestu 1 km kanalizace a nezasta-

Ing. Karel Franczyk, PhD.
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vit nenahraditelnou dopravní ko-
munikaci

- Petřkovice – plošné uložení ka-
nalizace v hrubozrnných zvodně-
lých štěrcích s výskytem artéz-
ských vod

- Karviná – Instalace 7 kilometrů ka-
nalizace mikrotunelováním v ná-
ročných, zvodnělých podmínkách 
bez jediného problému, kde na-
opak všechny ostatní technologie 
měly problémy značné

- Pardubice – jediná možnost in-
stalace kanalizačního potrubí 
pod nejrušnější křižovatkou měs-
ta a hluboko pod hladinou pod-
zemní vody

- Bánská Bystrica – jediná možnost 
instalace kanalizačního potrubí 
pod hlavní křižovatkou ve městě 
a v náročných skalních i poloskal-
ních podmínkách

A další, a další…
Ostatně, další příklady úspěšných 

projektů jsou uvedeny v některých 
článcích tohoto čísla. 

A ještě poznámka na závěr: Všech-
ny tyto úspěšné projekty byly reali-
zovány technologiemi dodanými 
japonsko-britskou fi rmou ISEKI. Jde 
o světově nejrenomovanějšího vý-
robce mikrotunelovacích systémů, 
dlouhodobého seriózního partnera 
na českém trhu a v neposlední řadě 
i čestného sponzora tohoto čísla 
Zpravodaje NO DIG.

Ing. Karel Franczyk, PhD.  

Intenzivně pokračují přípravy pro zajištění 

33. Mezinárodní konference ISTT v Istanbulu.
Byl jsem zvolen do odborně-technické komise ISTT, 

budu jednak vyhodnocovat příslušné přednášky, které 
budou prezentovány na konferenci v Istanbulu a dále 
jsem byl zvolen jedním z vedoucích odborných sekcí, 
kteří budou moderovat na této konferenci odborné před-
nášky.

Dále pokračuje ve své činnosti tým odborníků jehož 
jsem vedoucím, na překladech technologických postu-
pů BT a tvorbě slovníků vybraných odborných termínů 
z anglického jazyka do příslušných národních jazyků.

V březnu, dubnu a květnu se uskutečnily Skypové-tele-
konference členů ESC-ISTT se zaměřením zejména na:

- vyhodnocení 32. Mezinárodní konference v Madridu

- přípravy na 33. Mezinárodní konference ISTT v Istanbu-
lu se zaměřením zejména na témata přednášek a jejich 
rozdělení do odborných sekcí

- projednávání komplexního hodnocení činnosti ISTT 
za rok 2014

INTERNATIONAL INTERNATIONAL 
NO-DIGNO-DIG ISTANBUL 2015 ISTANBUL 2015
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT
Ing. Jiří Kubálek, CSc. a kolektiv CzSTT

Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT

Řádná valná hromada České společnosti pro bezvý-
kopové technologie (CzSTT), svolaná v souladu se sta-
novami CzSTT se konal v úterý 14. dubna 2015 v zase-
dací místnosti sídla společnosti, Bezová 1658/1, Praha 4 
– Braník. Valná hromada (VH) bylo v letošním roce volební 
a jednání zahájil Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT.

Po přivítání účastníků předal předseda CzSTT řízení 
VH místopředsedovi CzSTT, Ing. Karlu Franczykovi PhD., 
a jelikož na zahájení nebyla přítomna nadpoloviční větši-
na z celkového počtu členů, bylo v souladu se Stanovami 
společnosti uplatněno pravidlo o čekací době. Poté byla 
konference, za účasti 12 korporativních členů, 5 indivi-
duálních členů a jednoho člena přidruženého, zahájena 
schválením programu VH v následujícím pořadí:

 1. Uvítání členů valné hromady
 2. Volba komisí
 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
 4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2014 a zpráva 

revizní komise
 6. Volby nového předsednictva
 7. Přestávka na sčítání hlasů a občerstvení
 8.  Vyhlášení výsledku voleb
 9. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2015
 10. Schválení fi nančního plánu
 11. Informace o stavu členské základny
 12. Diskuse
 13. Schválení usnesení valné hromady a závěr

Komise pro zpracování závěrečného usnesení VH byla 
zvolena ve složení Ing. Stanislav Drábek jako 
zapisovatel a Ing. Jiří Kubálek, CSc. se sl. Pe-
trou Vavřínkovou, DiS. jako ověřovatelé. Do vo-
lební komise byli zvoleni Ing. Stanislav Drábek 
s Ing. Lucií Karáskovou – Nenadálovou.

Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé 
období

Zpráva sestávala se zprávy předsedy CzSTT 
a dílčími zprávami vedoucích jednotlivých od-
borných sekcí za období duben 23014 – březen 
2015.

Řádná valná hromada České společnosti pro bezvýkopové technologie (CzSTT), 
svolaná v souladu se stanovami CzSTT se konal v úterý 14. dubna 2015 v zasedací 
místnosti sídla společnosti, Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník. Valná hromada (VH) bylo 
v letošním roce volební a jednání zahájil Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT.

a) Zpráva předsedy 
   (Ing. Stanislav Lovecký)

Vážené dámy vážení pánové,
vzhledem k tomu, že zpráva o činnosti za rok 2014 bude 
podrobně zhodnocena předsedy jednotlivých sekcí 
a dále ke skutečnosti, že dnes končí mandát předsed-
nictva zvoleného v roce 2012, bych rád připoměl některé 
důležité činnosti z průběhu posledních tří let. - přitom po-
dotýkám, že podrobné návrhy činnosti byly pro každý rok 
podrobně připraveny, vyhodnoceny a příslušnými valými 
hromadami schváleny.

Pořádání národních konferencí
Společnost uspořádala následující konference:
2012 - 17. Národní konferencev Luhačovicích
2013 - 18. Národní konference v Plzni
2014 - 19. Národní konference v Litomyšli-oslava 
 20. výročí založení společnosti
 včetně ocenění  za dlouholetou, odbornou a obě 
 tavou práci pro společnost
(ing. Stanislav Drábek, prof. RNDR Miloš Karouz, DrSc., 
ing. Jiří Kubálek, Ing. Olin Kůra, Doc. ing. Petr Šryter CSc.)

Součástí každé konference bylo pořádání  Golfového 
turnaje o putovní pohár CzSTT.

Konferencí se zúčastnilo v průměru 135-150 účastní-
ků, programy konferencí resp. přednášky byly zpraco-
vány do jednotlivých odborných sekcí, které moderovali 
členové předsednictva společnosti. Dle názorů účastní-
ků během diskuzních večerů a diskuzích k jednotlivým 
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- ing. Vonderková získala Sudent Paper Award za nej-
lepší studentskou práci

- Ing. Stanislav Drábek získal jako první odborník v ob-
lasti BT za celoživotní

   činnost v CzSTT a v ISTT  ocenění Life Time Service
- já jsem byl zvolen do 7 členého výkonného výboru 

ISTT- Executive Sub Commitee. V rámci této činnosti 
jsem kromě jiného vedoucí týmu odborníků pro pře-
klady ISTT technických materíálů do jiných jazyko-
vých mutací.

O těchto a dalších činnostech naší společnosti je mož-
no nalézt další podrobnější informace v našem odbor-
ném časopise NO DIG, který vychází 4 x ročně.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem čle-
nům předsednictva společnosti a redakční radě a asis-
tence společnosti za vynikající a časově náročnou práci 
na vysoké odborné činnosti

Můj osobní dík patří také panu ing. Jiřímu Kubálkovi za vy-
nikající a časově náročnou práci na vysoké odborné činnosti, 
je studnicí informací zejména z historie společnosti…

b) Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, 
vzdělávací a popularizační/publikační 
činnosti) v období duben 2014 – březen 
2015

 (doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)

• Expertní činnost byla v tomto období kontinuálně 
zaměřena na zlepšení postavení oboru BT v rámci po-
kračující, ale zpomalené revize a inovace ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
(ÚNMZ, TNK č. 66). Ukázala se pak možnost urgovat 
korektní dořešení této revize a inovace ČSN 73 6005 
přímo u hlavních subjektů-nositelů odpovědnosti a dále 
pak k analogickému kroku vyzvat též potenciální naše 
spojence, tj. např. arboristy (SZKT, MENDELU), ČSSI, 
ČKAIT atp. 
V revidova-
né normě 
musí být BT 

přednáškám, byly konference úspěšné a pro 
náš obor prospěšné.

Dokončení úkolu SFŽP(státního fondu 
životního prostředí) s názvem „Snižování 
emisí CO2 během realizace staveb 
inženýrských sítí“

Úkol byl zahájen v 05/2010 a ukončen Závě-
rečným vyhodnocením v 07/2012.

Dík za úspěšné splnění tohoto úkolu patří 
především ing. Stanislavu Drábkovi, který celé 
akci věnoval mimořádnou pozornost a v nepo-
slední řadě našim členům, kteří se významnou 
měrou podíleli na tvorbě dvou příruček.

Smlouva s Regione Lombardia

Pro vzájemnou spolupráci na projektu Up-
side Down pro mapování podzemních vedení. 
Naší společnost smluvně a výkonně zastupo-
val ing. Karel Franczyk. 

V průběhu 18. národní konference v Plzni byl 
zorganizován Workshop za účasti tuzemských 
a zahraničních expertů.

- Byl aktualizován Volební řád pro valné hromady spo-
lečnosti a rovněž Stanovy společnosti, které umožňují 
za vhodnějších podmínek členství odborníkům ze škol-
ství, státní správy a z komunální oblasti 

Redakční rada
Od roku 2012 je předsedou redakční rady Ing. Karel 

Franczyk Pod jeho vedením pracuje redakční rada jak 
švýcarské hodinky.

Tato velice náročná práce zejména z hlediska získávání 
sponzorů pro jednotlivá čísla je časově a odborně nároč-
ná. Při této příležitosti bych chtěl velmi osobně poděkovat 
Petře Vavřínkové, které je zodpovědná za redakci našich 
No Dig odborných časopisů za její pečlivost a neutucha-
jící trpělivost při s prominutím naháněním autorů článků 
a různých příspěvků.
  
Národní studentská soutěž

Každoročně proběhla národní soutěž o nejlepší student-
ské práce, které byly odborně posouzeny a na valných hro-
madách byly vyhlášeny prvá,druhá a třetí místa za které 
byly předány diplomy a příslušné fi nanční ocenění.
 
Spolupráce s institutem odborné vysoké školy 
v Oldenburgu

Každoroční účast našich odborníků pod vedením doc.
Ing. Petra Šrytra, CSc. na mezinárodním Rohrleitungs 
foru v Oldenburgu.

Spolupráci s příslušnými fakultami vysokých škol 
ČVUT Praha-VUT Brno-VŠB Ostrava bylo věnováno ne-
změrné úsilí po celé funkční období

Spolupráce s  ČKAIT (česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků) a se SOVAKEM (sdružení 
vodovodů a kanalizací ČR) CzSTT a  ISTT

Rok 2012 patřil k nejúspěšnějším rokům na mezi-
národním poli ISTT, resp na celosvětové konferenci 
v Sãu Paulu:
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ošetřeny adekvátně, tj. maximálně zodpovědně s ohle-
dem na důležitost BT, jako nástroje k obnově, komple-
taci a k nové výstavbě vedení a ochranných konstrukcí 
inženýrských sítí (vedení technického vybavení, vedení 
technicko-technologického vybavení atd.), navíc ve vý-
razně komplikovanějších podmínkách, než tomu bylo 
kdykoliv dříve. Analogická aktivita je pak důležitá též 
v souvislosti se započatou revizí a inovací přímo souvi-
sející ČSN 73 7505.  

    Dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak spočí-
vala zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací 
či odborných posudků, anebo též v rámci posouzení 
zpracování několika územních plánů v úseku technické 
infrastruktury, tj. všude tam, kde se mám sám možnost 
odborně uplatnit.

   Jsem pak dále povinen opětovně připomínat, že BT 
jsou stále prakticky na trhu stavebních zakázek diskri-
minovány tím, že dostávají šanci většinou jen nepřímo 
v rámci subdodávek (s tímto stavem nemůžeme být 
příliš spokojeni a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak to pri-
cipiálně změnit). Opětovně lze konstatovat, že CzSTT 
rovněž nemá dosud zavedenu ke škodě věci (právě 
ve smyslu výše uváděného) ani jednoduchou eviden-
ci ročních výkonů společností-nositelů BT, jakkoliv 
byl takový návrh opakovaně prezentován zejména při 
zasedáních předsednictva (naposledy např. na zase-
dání předsednictva 10. 2. 2015 za přítomnosti Ing. M. 
Melounové, která se dotazovala na to, jakou máme 
vlastní evidenci BT-výkonů v ČR?). Šlo by využít vý-
sledků DP diplomanta Bc. L. Habarty, který návrh po-
užitelného pro nás formuláře v elektronické podobě 
zahrnul jako dílčí úkol do své DP, kterou úspěšně ob-
hájil v lednu 2014 (podrobnější informace, viz příspě-
vek v č. 3/2014 našeho Zpravodaje). 

 

• Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období 
realizována prakticky ve srovnatelném, standard-
ním rozsahu, jako tomu bylo v minulých obdobích. 
Nebyla zanedbána obvyklá forma BT-osvěty jednak 
na fi remní úrovni a dále prostřednictvím vzděláva-
cích programů CVO ČKAIT. Zde nabízí pravidelně 
svá BT-témata FAST VUT Brno/ÚVHO a dále se ne-
formálně dostává do šance též ČVUT-FSv v rámci 
akcí typu „Voda pod kontrolou“ a „Inženýrské sítě 
v návaznosti na pozemní komunikace“. Jednotlivé 
akce vzdělávacího programu v prostředí technic-
kých univerzit se odehrály neformálně v rámci te-
maticky blízkých předmětů v Praze na ČVUT-FSv 
a ČVUT-DF (doc. P. Šrytr, Ing. M. Synáčková, Ing. L. 
Nanadálová) a ZU v Praze  (Ing. M. Synáčková) 
a na FAST VŠB-TU Ostrava (doc. P. Šrytr, Ing. K. 
Franczyk, PhD.). – Relativně příznivější situace je 
na FAST VUT Brno/ÚVHO, kde mají již dlouhodobě 
zaveden volitelný předmět s náplní BT (doc. L. Tu-
hovčák, doc. J. Raclavský). Je rovněž prověřována 
možnost přímé nabídky BT-témat ze strany CzSTT 
do vzdělávacího programu ČKAIT či i do vzděláva-
cích programů dalších nositelů takovýchto progra-
mů v oboru stavebnictví (www.eu-campus.cz, www.
asterius.cz). Prosazování BT do výuky vysokoško-
láků neformálně pokračovalo a pokračuje  na FAST 
VŠB-TU Ostrava a to, na Katedře městského inže-
nýrství a Katedře geotechniky (v  rámci  studijních 
programů Městského inženýrství a stavitelství v ně-
kolika tematicky blízkých předmětech: Inženýrské 
sítě, Technická infrastruktura a Stavby pro zásobo-
vání vodou a odkanalizování včetně snahy prosadit 
zde BT i jako témata diplomových prací). Analogic-
ky též na FSv-ČVUT v Praze v rámci studijního pro-
gramu L, K122. 

Popularizační činnost a publikační činnost 
ve prospěch BT a jejich nositelů: 
    Svůj  význam  a  opět i stabilní  dobrou  úroveň  má   

soutěž  CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou 
práci z oboru BT. Podrobnosti, viz. článek v našem 
CzSTT ZPRAVODAJI  č. 1/2015. 

• Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně 
a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativ-
ních i individuálních členů. Soutěže CzSTT i ISTT, 
např.  kategorie „Student or young professional pa-
per“, plní velmi dobře svou funkci popularizační i re-
prezentační ve prospěch BT i dobré pozice CzSTT 
v rámci ISTT (v soutěži NO-DIG AWARD ISTT 2014 
jsme neměli své zastoupení; snad se nám v r. 2015 
podaří navázat na minulé úspěchy?).         

• Pokračuje spolupráce s IRO a FHO v Oldenburgu, 
které rovněž stabilně nabízejí dobré možnosti uplat-
nění pro mladé adepty našeho oboru, např. využi-
tím opětovně vyhlášené soutěže o cenu Nadace 
prof. Lenze „Jugend baut Europa“, viz www.stiftung-
-prof-lenz.de (v druhém ročníku jsme měli zastou-
pení prostřednictvím návrhu - příspěvku Ing. J. Za-
vadila, Ph. D.) a dále též potenciálním využitím touto 
nadací  nabízených studijních pobytů či praxí.  

• V únoru 2015 pak jsme měli početné zastoupení (i 3 
studentů) na 29. Oldenburger Rohrleitungsforum 
v Oldenburgu (viz informace v našem ZPRAVODAJI 
CzSTT 1/2015).  
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• Ediční činnost rovněž pokračovala zejména pro-
střednictvím cílených příspěvků v našem ZPRA-
VODAJI CzSTT a dále též např. prostřednictvím 
přednesenéhopříspěvku Bezvýkopové technologie, 
veřejný prostor s městskou zelení a revize ČSN  
73 6006, uveřejněného ve sborníku semináře Stro-
my ve městě – hodnotit nebo kácet? (25. - 26. 2. 2015 
na MENDELU). 

• Svůj nezanedbatelný význam má též to, že se po-
dařilo zpracovat a prosadit (a tím i zviditelnit BT) 
v rámci tvorby národní soustavy povolání/NSP a ná-
rodní soustavy kvalifi kací/NSK (www.nsp.cz) návrh 
hodnotícího standardu Operátor pro bezvýkopové 
technologie – karta povolání (viz náš Zpravodaj č. 
4/2014).   

Plán sekce EVPČ pro příští období: 
- Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích čin-

ností, zejména soustředit pozornost na naší soutěž 
CzSTT - Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň 
jako volitelný předmět na další technické univerzi-
ty (jistá reálná perspektiva se např. stále ukazuje 
na UJEP v Ústí n. L., kde připravují k akreditaci baka-
lářský obor Stavebnictví a kde máme své zástupce 
v přípravném pracovním týmu).

- Důležité je též dokončit úkol adekvátního prosazení 
BT do připravované nové verze ČSN 73 6005 Prosto-
rové uspořádání vedení technického vybavení a sou-
časně analogicky též do připravované nové verze 
ČSN 73 7505. Za sekci/úsek EVPČ: doc. Ing. P. Šrytr, 
CSc. v. r. (22. 2. 2015)

c) Zpráva vedoucího sekce provozovatelů 
a diagnostiky 

 (Ing. Marek Helcelet)

- Ve Zpravodaji NO-DIG jsou čtenáři informováni o vy-
užívání bezvýkopových technologií v praxi na kon-
krétních stavbách. I když se nedaří rozproudit názo-
ry členů v „Diskusi“, kde mají všichni členové CzSTT 
možnost vyjadřovat své názory bez jakéhokoliv re-
dakčního upravování, tato rubrika zůstane zachová-
na pro možnost ujasňování si odborných stanovisek, 
a členové se zde mohou vyjadřovat i k obsahu časopi-
su nebo práci celé CzSTT.

- Na konferenci v Litomyšli byly jako vždy nejen pří-
spěvky z oblasti teoretické, ale i z praxe, týkající se 
provozování a diagnostiky, které ukazují, že použití 
bezvýkopových technologií by mohlo řešit nejen pří-
pady obnovy vodovodního či kanalizačního potrubí, 
ale do hry o jejich skutečné nasazení a využití vstupují 
další okolnosti, mnohdy naneštěstí nezávislé na vhod-
nosti technického řešení..   

- Každoročně na tomto místě musíme jen konstatovat, 
že nezájem většiny provozních společností o činnost 
či členství v CzSTT stále trvá. Ukázkový je příklad 
společnosti ČEVAK, která byla požádána o odbornou 
záštitu nad konferencí 2015 v Třeboni, kdy nejenže 
tuto možnost pro své zviditelnění na poli BT nevyuži-
la, ale dokonce striktně odmítla jakoukoliv spolupráci, 
včetně jejího zahraničního majitele. Proto byl navázán 
kontakt se sdružením SOVAK, od něhož si předsed-
nictvo CzSTT slibuje možnost širšího oslovení vodo-
hospodářských společností na území ČR. 

d) Zpráva sekce dodavatelů 
 Za Ing. Igora Fryče přečtena 
 Ing. Karlem Franczykem, PhD.)
 

e) Zpráva vedoucího redakční rady 
Zpravodaje NO-DIG a webových stránek 

 (Ing. Karel Franczyk, PhD.) 

1. V průběhu uvedeného období došlo ke změně ve ve-
dení redakční rady. Na základě standardní periodické 
obměny se novým předsedou redakční rady stal Ka-
rel Franczyk (po Miloši Karáskovi, který byl předse-
dou RR šest let). Zároveň došlo i k částečné obměně 
členů redakční rady. Novými členy se stali ing. Lucie 
Nenadálová, Ph.D a doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Sekretariát Zpravodaje v uplynulém období plně pře-
šel z Ing. Kubálka, CSc. na Petru Vavřínkovou, DiS.

2. V roce 2012, tak jako každý rok byly vydány 4 čísla 
Zpravodaje NO DIG. Hlavními partnery čísel byly 
fi rmy:

- OHL ŽS
- Pöyry
- Tracto Technik + Mebikan
- Porr

3. Nadále probíhá aktualizace a rekonstrukce webo-
vých stránek. Většina rubrik je již v uspokojivém sta-
vu, čtyři jsou ještě v rekonstrukci. Aktuální obměny 
probíhají průběžně.

Vítězové studentské soutěže
Po přednesení zpráv předali předseda CzSTT Ing. Lovec-

ký spolu s místopředsedou doc. Šrytrem ocenění vítězům 
studentské soutěže. První místo získal Bc. Ondřej Žárský 
z VŠB Ostrava, druhé místo připadlo Ing. Ivaně Svobodové 
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z ČZU Praha a třetí obdržela opět zástupkyně VŠB Ostrava 
Ing. Veronika Petříková. S ohledem na výborné hodnocení 
studentských prací byli první dva vyzváni k jejich podání 
do mezinárodní soutěže ISTT, s vyhlášením na mezinárod-
ní konferenci v Istanbulu na podzim 2015.

Zpráva o hospodaření za rok 2014 
(Ing. Stanislav Lovecký)

Zpráva o stavu hospodaření České společnosti pro 
bezvýkopové technologie za rok 2014

A) Rozpočet na rok 2014  
                                                                                   
PŘÍJEM (Kč)                                                                                                        

Členské příspěvky ................................................600.400.- 
19. konference CzSTT .........................................100.000.-
Spoluúčast fi rem na vydávání „Zpravodaje“  ......150.000.-
Projekt UPSIDEDOWN PROTECT ...................... 125.614.-
Prostředky z min. let k zajištění vlastní 
odborné činnosti  ................................................  484.317.- 
Z jiných zdrojů ......................................................105.269.- 

Celkem ............................................................ 1.565.600.-

VYDÁNÍ (Kč)                                                                                                      

Nájem sekretariátu a nebytových prostor ...........130.000.-
Mzdové náklady ...................................................430.000.-
Afi lační poplatky .................................................... 80.000.-
Údržba, opravy ......................................................40.000.-
Režijní materiál, DKP ............................................ 30.000.-
Internetové služby, telekomunikační poplatky   .....50.000.-
Cestovné (předseda, předsednictvo, sekretářka) ...60.000.-
Vložné na odborné konference................................6.000.-
Poštovné ................................................................15.000.-
Odměny pro soutěž studentů   ............................. 28.000.-
Časopis „Zpravodaj NO-DIG“   ........................... 200.000.-
Překlady, tlumočení ................................................50.000.- 
Propagace, reklama, inzerce .................................50.000.-
Občerstvení, drobná reprezentace   ......................10.000.-
Ostatní výdaje a výdaje související 
s činností v ISTT ....................................................30.000.-
Konference CzSTT ................................................80.000.-
Konference NO-DIG 2014 ....................................140.000.-
Bankovní poplatky .................................................10.000.-
UPSIDEDOWN PROTECT ..................................103.200.-
Vrácení půjčky  ..................................................... 23.400.-

Celkem ............................................................ 1.565.600.-

B) Přehled hospodaření za rok 2014                                                                    
Příjmy (zaokrouhleno na celé koruny):
Členské příspěvky  ...............................................603.329.- 
Spoluúčast na vydávání Zpravodaje... .................. 95.186.-
Zůstatek z minulého roku ...................................1.210.267.-
Konference a semináře ........................................123.443.-
Jiné příjmy  ........................................................... 101.184.-

Půjčka do pokladny – vrácení ...........................  - 23.400.-
Úroky .......................................................................... 999.-

Celkem ............................................................  2.111.008.- 
     
Vydání (zaokrouhleno na celé koruny): 
Nájem sekretariátu ...............................................122.778.- 
DKP, režijní materiál .................................................6.453.-   
Údržba, opravy ......................................................24.864.-
Mzdové náklady ...................................................457.062.-
Odměny pro soutěž studentů ................................28.000.- 
Cestovné - předseda, předsednictvo, sekretář ....... 7.077.- 
Mezinárodní konference NO-DIG 2014  ................58.210.- 
Konference CzSTT ................................................20.655.-  
Časopis - Zpravodaj CzSTT „NO-DIG“ ............... 154.720.- 
Propagace, reklama, inzerce .................................12.038.-  
Poštovné ..................................................................9.449.-    
Telekomunikační poplatky - internet .......................17.419.-
Bankovní poplatky ...................................................9.760.-  
Překlady ...................................................................2.000.-         
Ostatní odečitatelné a neodečitatelné výdaje. .... 161.569.- 
Afi lační poplatky ..................................................... 81.059.-      
Občerstvení a reprezentace .................................... 5.745.-  

Vydání celkem ...............................................  1.178.858.- 

Součet příjmů dle peněžního deníku ................  2.111.008.-                     
Součet výdajů dle peněžního deníku ............... 1.178.858.- 

Rozdíl příjmů a výdajů ......................................... 932.150.-
Finanční prostředky na konci roku 2014 .............. 932.150.-                  
Finanční prostředky na počátku roku 2014  ......1.210.267.-                   

Výsledek hospodaření za rok 2014 
(bez závazků a pohledávek)  ............................. - 278.117.-   
Pohledávka za fi rmou AGD Iseki.cz   ..................... 3.450.-
Výsledek hospodaření celkem ..........................- 274.667.-

C) Stav účtů CzSTT  k 31. 12. 2014
Stav na běžném účtu CzSTT č. 270203/0300 
u ČSOB Praha 1 ......................................  930.207,89.- Kč 
Stav hotovosti v pokladně ............................  1.942.33.- Kč 

Celkový stav fi nančních prostředků 
CzSTT k 31. 12. 2014 .................................932.150.22.- Kč 

                      Za správnost: Ing. Jiří Kubálek, CSc.

Zpráva revizní komise CzSTT za rok 2014 
předkládána na valné hromadě 2015
(Ing. Vojtěch Karásek, Ing. Štěpán Moučka)

Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlíže-
la na hospodárné vynakládání prostředků.

Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontro-
la účetnictví. Byly zkontrolovány „Výkazy příjmů a vydá-
ní“, potvrzen jejich souhlas s příslušnými účty, dále bylo 
prověřeno že výdaje, které nejsou podloženy zápisy ze 
schůzí představenstva (odsouhlaseny představenstvem).

Lze jako v uplynulých letech s uspokojením konstatovat, 
že naše společnost je vedena v souladu se svými stano-
vami 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. 
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Příjmy 
Rozpočet ....................................... 1 565 tis. Kč
Celkem skutečnost .......................2 111 tis. Kč

Největší položkou příjmu kromě příspěvků jsou jako ka-
ždý rok konference a semináře, spoluúčast na zpravodaji. 
Výrazný rozdíl mezi plánem a skutečností činí převod z loň-
ského roku, který v plánu byl 484 tis. a ve skutečnosti 1210 
tis. (jako minulý rok). Plán se dělal dříve než účetní uzávěrka, 
přesto je rozdíl značný (726 tis.).

Výdaje
Rozpočet .......................................1 565 tis. Kč
Celkem skutečnost  ..................... 1 179 tis. Kč

Rozdíl 932 tis. je způsoben převážně nevyčerpáním re-
zervního fondu – převodu z předchozího roku

Výsledek roku 2014 
Odečtením příjmů a vydání dostaneme
částku ............................................................932 tis. Kč
Po odečtení převodu loňských 1210 tis. 
je letošní účetní výsledek  .......................... - 278 tis. Kč

Závěr
Hospodaření společnosti je zhruba vyrovnané a odpoví-

dá minulým letům. Finanční výsledek roku je mírně zápor-
ný (18% rozpočtu). Vzhledem ke skutečnosti že i výsledek 
roku 2013 byl sice minimálně ale také záporný je třeba 
být ostražití. Trvalý defi cit si může dovolit pouze pokladna 
státní nikoli spolková. 

Volby nového předsednictva
Po přednesení zpráv o hospodaření a revizi hospodaře-

ní CzSTT proběhly volby do nového předsednictva spo-
lečnosti na období duben 2015 – březen 2018. Po sečtení 
hlasů a jejich veřejnému vyhlášení bude pro příští volební 
období předsednictvo CzSTT pracovat ve složení (v abe-
cedním pořadí):
- Ing. Franczyk Karel, PhD.
- Ing. Helcelet Marek
- Ing. Karásek Miloš
- Ing. Lovecký Stanislav
- Ing. Mikolášek Jiří
- Ing. Sodomka Michal
- Doc. Ing. Šrytr Petr, CSc.

Plán činnosti CzSTT na období 2015/2016 
(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. Fryč)
- 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 a pokusit se také o spolupráci 
VÚT Bratislava

- spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/
AITES, EFUC, případně s SÚRAO

- pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci 
v oblasti BT včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD

- spolupráce se SOVAK, případně dalšími organiza-
cemi v oblasti vodohospodářství či státní správy ze-
jména na bázi  expertní činnosti

- pokračování normotvorné činnosti a příprava stan-
dardů a to i ve spolupráci se sekcí projektantů a do-
davatelů

- ediční činnost ve prospěch větší informovanosti 
o využití BT

- vytvořit databázi ročních výkonů v oblasti BT v Čes-
ké republice

- zajistit udílení bodů ČKAIT za konference NO DIG 
v ČR

III.  V oblasti provozovatelů a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním vodovodů a ka-

nalizací budovaných pomocí BT, zejména na platfor-
mě Zpravodaje CzSTT

- volba vhodných materiálů a postupů a její dopad 
na provozování vodovodů a kanalizací – diskuse, 
na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT

- pokračovat v komunikaci  i s mimovodárenskými pro-
vozovateli (plyn, elektro, telefon, atp.)

IV. V oblasti projektantů a dodavatelů
- publikování nejzajímavějších projektů a staveb BT 

ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze svě-

ta ve Zpravodaji 
- publikování zvlášť zajímavých staveb z ČR v Trenchless 

International
- pokračovat ve vytvoření základních standardů k jed-

notlivým hlavním BT metodám – ve spolupráci se 
sekcí vzdělávací

V. Redakční rada
- vydat 4 čísla Zpravodaje v roce 2015 
- aktualizovat a zlepšovat  stav webových stránek
- průběžně aktualizovat databázi členů a zlepšit vzá-

jemný způsob komunikace

VI. Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Execu-

tive subcomitee)
- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně konferenci NO DIG 2015 v Tře-

boni
- aktivně se zúčastnit v  konference NO DIG  2015 

v Istanbulu 

Po přednesení plánu bylo jeho znění členy VH schváleno.

FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2015
1.   PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky ........................................... 630.600.-
20. konference CzSTT ......................................100.000.-
Spoluúčast fi rem na vydávání „Zpravodaje“ ..  200.000.-
Prostředky z minulých let k zajištění vlastní 
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odborné činnosti  ............................................. 600.000.-
Z jiných zdrojů  .................................................. 63.400.-  

Celkem  ........................................................ 1.594.000.-

2.   VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu a nebytových prostor  .......135.000.-
Mzdové náklady ...............................................460.000.-
Afi lační poplatky .................................................95.000.-
Údržba, opravy ...................................................60.000.-
Režijní materiál, DKP........................................  30.000.-
Investice, Internetové služby, telekomunikační 
poplatky ..............................................................50.000.-
Cestovné (předseda, předsednictvo, 
sekretářka) .........................................................60.000.-
Vložné na odborné konference ............................6.000.-
Poštovné ............................................................ 20.000.-
Odměny pro soutěž studentů .............................28.000.-
Časopis „Zpravodaj NO-DIG“ ...........................200.000.-
Překlady, tlumočení  ...........................................40.000.-
Propagace, reklama, inzerce ..............................50.000.-
Občerstvení, drobná reprezentace  ....................10.000.-
Ostatní výdaje  a výdaje související 
s činností v ISTT .................................................45.000.-
Konference CzSTT ............................................ 85.000.-
Konference NO-DIG 2015 ................................ 140.000.-
Bankovní poplatky ..............................................10.000.-
Webové stránky CzSTT......................................70.000,-

Celkem  ........................................................ 1.594.000.-

 Ing. Stanislav Lovecký
                                                       předseda CzSTT
 
Za správnost: Ing. Jiří Kubálek, CSc.
Po přednesení plánu bylo jeho znění členy VH schváleno.

Informace o stavu členské základny 
(Ing. Jiří Kubálek, CSc.)

Pokles stavu členské základny oproti minulému období 
nepřevyšuje dlouhodobý průměr. K datu valné hromady 
tvoří naši členskou základnu 41 členů korporativních, 

12 členů 
individuálních 
a 9 členů 
přidružených. 

Ukončení členství a přijetí nových členů
Ve smyslu stanov CzSTT kap. IV. bod 8 a 9 bylo 

ukončeno členství za období od poslední valné hromady 
korporativnímu členu ČKV Praha, s.r.o. pro neplacení 
členského příspěvku a korporativnímu členu RABMER-
sanace potrubí, spol. s r. o. na vlastní žádost.

Do data konání valné hromady dluží členské příspěvky 
5 korporativních členů. 

Předsednictvo navrhuje „Valné hromadě“, aby členství 
těchto členů bylo ukončeno počátkem listopadu t. r., 
nebudou-li do této doby členské příspěvky zaplaceny. 

Usnesení volební valné hromady CzSTT 
ze dne 14. dubna 2015 

1.   Valná hromada vzala na vědomí:
a) zprávu o činnosti a hospodaření CzSTT v roce 

2014 přednesenou předsedou společnosti 
Ing. Stanislavem Loveckým a předsedy odborných 
sekcí CzSTT

b) zprávu "Revizní komise" o hospodaření společnosti 
v roce 2014 přednesenou předsedou komise 
Ing. Štěpánem Moučkou

c) Seznam členů ukončujících členství přenesený 
sekretářkou společnosti Petrou Vavřínkovou, DiS.

2.  Valná hromada schvaluje:  
      a) návrh rozpočtu společnosti na rok 2015
  přednesený předsedou Ing. Stanislavem Loveckým
      b) plán činnosti společnosti na rok 2015
  přednesený místopředsedou Ing. Karlem   

 Franczykem, PhD.
    
3.  Valná hromada bere na vědomí:
    a) seznam členů ukončujících členství přednesený  

 sekretářkou společnosti Petrou Vavřínkovou, DiS. 
 

4)   Valná hromada ukládá předsednictvu CzSTT:
a) Uvést název Česká společnost pro bezvýkopové 

technologie, která se podle nového občanského 
zákoníku stala spolkem, do souladu s ustanoveními 
tohoto zákoníku.

b) Provést úpravy textu "Stanov" vyplývající z této 
změny.

c) Při úpravách vycházet ze skutečnosti, že CzSTT 
jako právnická osoba užívá svůj původní název již 
20 let, je pro ni příznačný a je celosvětově užíván.

d) Zajistit zápis těchto změn do "Spolkového rejstříku 
Městského soudu v Praze" do 30. 11. 2015.

e)  Zahájit znovu jednání s MŽP o reedici výzvy pro 
městské a stavební úřady.

Valné hromady se zúčastnilo:
 12  korporativních členů
   5  individuálních členů
   1  přidružený člen 

Schváleno 100 % hlasů přítomných členů
                                               V Praze dne 14. dubna 2015

Ing. Stanislav Drábek v. r. - zapisovatel
Petra Vavřínková, DiS., v. r. - ověřovatel 
Ing. Jiří Kubálek, CSc., v. r. - ověřovate
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MIKROTUNELOVÁCÍ HLAVA TCC R  
Petr Krotki, 
Zástupce fi rmy KOLK v ČR

Nový typ mikrotunelovací hlavy 
TCC R je výsledkem dlouholeté 
spolupráce fi rmy Iseki Microtu-
nnelling a německého výrobce 
vrtných hlav a náčiní – KOLK Ma-
schinenbau GmbH. Tato hlava je 
určena do poloskalního prostře-
dí, tedy do zvětralých skal a skal 
o maximální pevnosti 50 MPa. 
Hlava TCC R kombinuje  výhody 
zeminové hlavy TCC s excentric-
kým drtiřem a epicyklickým efek-
tem nárůstu kroutícího momentu, 
avšak doplňuje i schopnost pře-
cházet přes kompaktní skálu niž-
ších a středních pevností.

Takové parametry hlavy nabýva-
jí na významu v situacích, kdy je 
půdní prostředí značně proměnli-
vé a na jednom úseku ražby nelze 
vyloučit jak pasáže čistě zeminové 
tak i pasáže skalní. A to jsou právě 
situace, které z geologického pro-
středí řady měst České republiky 
dobře známe. 

Proto není divu, že pilotním pro-
jektem, na kterém byla poprvé na-
sazena nová hlava typu TCC R, 
byla stavba Úslavského sběrače 
v Plzni v roce 2013. Nasazení hla-
vy TCC R proběhlo na vůbec nej-
složitějším úseku celého projektu 
– na ražbě dvousetmetrového 
úseku pod řekou Úslavou, skalním 
výběžkem a golfovým odpalištěm 
v blízkosti lávky pro pěší u plzeň-
ské střelnice. Z tohoto úseku pa-
novaly už v době projekční přípra-
vy stavby velké obavy, a proto se 
projektant rozhodl v tomto vlože-
ném úseku navýšit průřez stoky 
z 800 mm DN na 1000 mm DN. 
Ražba daného úseku nebyla sice 
zcela bez problémů, tyto problé-
my se však týkaly spíše záplavové 
vlny a následné nutnosti vysušovat 
elektrické díly na stroji. Samot-
ná ražba však proběhla prakticky 

bezproblémově a stroj ISEKI TCC 
R 1280 prošel dvousetmetrovým 
úsekem zahrnujícím jak jílovité, tak 
i štěrkové, a zejména skalní pasá-
že s průměrným denním postupem 
v rozptylu 12 – 14 metrů. A to je 
možné považovat za velký úspěch.

I proto se začalo s výrobou hlav 
TCC R ve větším měřítku a takto 
vybavené stroje byly nasazová-
ny na dalších stavbách ve Velké 
Británii, Kuvajtu, Saudské Arábii 
a dalších zemích. Ostatně i do Plz-
ně se hlava TCC R dostala znovu 
i v profi lu DN 800 a byla nasaze-
na na několika úsecích druhé fáze 
v letech 2014 a 2015.

S hlavou TCC R se mohli blíže 
seznámit návštěvníci loňské kon-
ference NO DIG v Litomyšli, a to 
jak na stánku fi rmy KOLK, tak 
i v rámci presentace Paula Wil-
kinsona věnované mikrotunelová-
ní v rámci gigantického projektu 
Crossrail v Londýně.

Tažení po náročných projektech 
Evropy i zámoří však pro hlavu 

TCC R zdaleka nekončí. Naopak. 
Zdá se, že pro fi rmy specializova-
né na mikrotunelování představu-
je vynikající doplněk pro jejich stá-
vající strojní vybavení. Hlava TCC 
R se dá namontovat na všechny 
existující stroje typu Iseki Uncle-
mole. Představuje tak velmi eko-
nomickou variantu, jak rozšířit 
pole působnosti v rozmanitém 
geologickém prostředí, protože 
s nízkými vstupními náklady (není 
třeba kupovat celý stroj, stačí jen 
řezná hlava) umožní práci zemi-
nových strojů i do hornin nízkých 
a středních pevností, což je ze 
zkušenosti dostačující pro napros-
tou většinu běžných mikrotunelo-
vacích projektů.

Cesta, která ve spolupráci fi -
rem ISEKI a KOLK, začala před 
více než dvěma lety v Plzni, tedy 
bude pokračovat dále. Nechme se 
všichni překvapit, jaké nové mož-
nosti to pro obor mikrotunelingu 
i bezvýkopových technologií ještě 
přinese.

1111 NO DIG 21 / 2
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MIKROTUNELOVÁNÍ NA ÚSLAVSKÉM 
KANALIZAČNÍM SBĚRAČI – ETAPA II

Celý ražený úsek (2,3 km) je roz-
členěn na dílčí úseky mezi 39 hlou-
bených stavebních jam hlubokých 
3,5 až 7,7 metrů, které byly podle 
účelu rozděleny do tří kategorií, 
a sice jámy startovací, cílové a prů-
běžné. Ražba je realizována vždy 
ze startovacích jam (na obě strany), 
k jámám cílovým, ze kterých se stroj 
pouze vytahuje na povrch. Jednot-
livé ražené úseky mají délku od 30 
do 140 metrů a sklon 3,5 ‰.

Protože geologie na stavbě ÚKS 
je značně proměnlivá, nasazení čis-
tě zeminových nebo čistě skalních 
MTBM není možné. Proto jsou pou-
žívány maximálně univerzální stroje 
ISEKI Unclemole. 

Řezná hlava, která v běžných 
podmínkách dokáže bez nutnos-
ti větších oprav vyrazit přes 1 km, 
na této stavbě prochází kompletní 
renovací po každém vyraženém 
úseku (tj. každých cca 80 m). Při 
drcení skalních hornin v drtiči na-
víc dochází k tvorbě velmi jemného 
prachu s extrémní abrazivitou, což 
má dva významné negativní dů-
sledky.

Obrusnost křemičitého prachu 
způsobuje destrukci výplacho-
vého potrubí, separačních sít, 
trychtýřů hydrocyklonu, čerpadel, 
obtokových soustav, ložisek, ven-
tilů, ale také například mechanic-
kého těsnění řezné hlavy, kde se 
náklady na jeho výměnu přibližně 
rovnají ceně nového osobního au-
tomobilu.

Geologie zájmové lokality se mění 
prakticky každým metrem – břidlice 
(místy měkká, naprosto zvětralá; 
místy kompaktní, silně prokřeme-
nělá) se střídá se štěrky obsahují-
cími buližníky velmi vysokých pev-

ností. Takto rozmanitá geologická 
situace představuje extrémní zátěž 
zejména pro řeznou hlavu. Je tedy 
nezbytné ji prakticky neustále opti-
malizovat podle aktuální geologické 
situace.

První změnou oproti klasické-
mu uspořádání řezné hlavy TCC 
bylo osazení bočních výztužných 
ramen. Tato úprava byla převzata 
po pozitivních zkušenostech z pře-
dešlé etapy. Dále bylo nutné všech-
ny exponované části důkladně ova-
řit tvrdokovem. Jednalo se zejména 
o čelní břit razicího stroje, drtič (jak 
pevnou, tak i rotační část) a řezná 
dláta. 

Společnost ISEKI provedla v prů-
běhu ražby návrh nové razicí hlavy 
Unclemole. Hlavní přednost nové-
ho designu spočívá ve snadnější 
výměně řezných dlát, které již ne-

jsou tvořeny jednotlivými řeznými 
nástroji osazovanými skrz otočná 
ramena, ale skupinami menších 
řezných hrotů naletovaných na oce-
lových destičkách, které lze snadno 
osadit z přední strany stroje. Díky 
tomu není nutné při výměně dlát 
demontovat pohyblivou středovou 
část řezné hlavy, čímž odpadá ča-
sově i ekonomicky náročná nutnost 
lapování mechanického těsnění při 
každé opravě řezné hlavy.

Díky použití špičkových japon-
ských strojů typu Unclemole, které 
patří k nejuniverzálnějším strojům 
současnosti, není ani v tomto ge-
ologickém prostředí, použití této 
metody nemožné, ale její efektivita 
se zcela vytrácí. Čas potřebný pro 
vyražení každého metru neúměrně 
vzrůstá a společně s tím i spotřeba 
hmot (bentonity, mazací oleje, po-
honné hmoty,…) a náklady na opra-
vy, údržbu i samotný provoz stroje.

Z dosavadního průběhu lze vy-
číst, že provedení podrobného ge-
ologického průzkumu již v období 
projektové přípravy je u této metody 
důležitější než u konvenčních razi-
cích metod. Díky provedení doplň-
kového geofyzikálního měření v ose 
ražby je nyní alespoň možné účin-
něji predikovat geologickou skladbu 
jednotlivých úseků a provádět tak, 
ve spolupráci se zástupci společ-
nosti ISEKI, individuální optimaliza-
ci řezné hlavy přesně na míru pro 
každý ražený úsek.

 

Citované odstavce z článku ing. Tomáše Zítka: ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ V PLZNI – 2. ETAPA
(Celý článek je možné přečíst v časopise Tunel č. 2 / 2015)

Obrázek řezné hlavy a nového designu hrotů
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POZITIVNÍ PŘÍKLADY MIKROTUNELOVÁNÍ

Praha – Rohanský ostrov
Návštěvníci dnes již hojně navštěvovaných obchod-

ních a nákupních prostor podél Rohanského nábřeží 
v Karlíně – dnes nazývaných jako River Garden – si 
už ani neumí představit, že ještě před necelými tře-
mi lety připomínalo toto místo spíše povrchový lom 
na těžbu říčního štěrku. Pod vysokou hladinou pod-
zemní vody, která korespondovala s úrovní Vltavy se 
nacházely hrubozrnné, kamenité štěrky navíc s obsa-

hem četných nepříjemných antropogenních překážek.  
Právě v těchto podmínkách bylo třeba začít instalovat 
inženýrské sítě a vedení plánovaného centra a největ-
ším oříškem byla pochopitelně gravitační kanalizace, 
protože ta se dostávala  pět až šest metrů hluboko pod 
terén. Pro nejkritičtější úsek přeložky proplachovacího 
kanálu v rozsahu 220 metrů byla využita technologie 
mikrotunelování.

Práce provedla fi rma Michlovský Protlaky, a.s. pro 
developera stavby – HB Reavis management ve stu-
dených a vlhkých měsících konce roku 2012. Nasazen 
byl stroj ISEKI Unclemole TCC, který instaloval sklola-
minátové trouby Hobas o světlosti 1200 mm. 

Práce plně potvrdily složitost podloží v místě. Kro-
mě vysoké hladiny podzemní vody se potvrdil i výskyt 
mnoha antropogenních překážek – od nejrůznějšího 
haraburdí a stavebních pozůstatků, také dřevo, kusy 
železa, dráty a jiné předměty, které bývají pro mikro-
tuneling kritické.

Stroje Iseki TCC mají naštěstí velkou rezervu ve vý-
konu, danou epicyklickým charakterem kroutícího 
momentu a celkovou konstrukcí hlavy a drtiče, takže 
s podmínkami bylo možné poradit.

Mikrotunelování tak bylo dokončeno i přes velmi ne-
příznivé klimatické podmínky včas a v dobré kvalitě, 
takže tato kritická etapa výstavby centra nezpůsobila 
žádné zpoždění a přispěla výrazně k úspěchu celého 
projektu. 

Mladá Boleslav – Chrást 
– dostavba kanalizace

V roce 2013 byl dokončen projekt dostavby kanali-
zace v obci Chrást spadající do města Mladá Boleslav. 
Obec Chrást se nachází v kopcovitém terénu nad měs-
tem a reliéf kanalizace způsobil, že na mnoha místech 
bylo nutné pro zachování gravitačního odtoku instalo-
vat kanalizační 
potrubí do hlou-
bek přesahují-
cích 5-6 metrů. 

V poslední době a poté, jaké problémy způsobovala nepředvídatelná geologie na stavbě 
Úslavského sběrače, zejména na jeho druhé fázi, se trochu zapomíná na to, že drtivá vět-
šina projektů mikrotunelování probíhá naopak velmi dobře. Jak u nás, tak i ve světě, obec-
ně platí, že mikrotuneling znamená jistotu vysokých postupů a minimálních problémů 
s kvalitou, vlivem na povrchovou zástavbu i ekologií. Často bývá mikrotunelování jedinou 
možností, jak zrealizovat instalaci podzemního vedení v místech na příklad s vysokou hla-
dinou podzemní vody, v proměnlivých půdách nebo tam, kde dopravní situace vylučuje 
kopání a vyvolává značné délky úseků provádění. Pro lepší demonstraci těchto schop-
ností mikrotunelingu uvedu některé zajímavé příklady z ČR i ze světa z nedávné doby: 

Ing. Karel Franczyk, PhD.,
ISEKI MICROTUNNELLING
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Dalším problémem byly místní komunikace v obci, kte-
ré jsou velmi úzké a z obou stran zblízka obklopené 
rodinnými domy. Provádět jakýmkoliv obvyklým způ-
sobem výstavbu kanalizace, zachovat přístup k objek-
tům a nezpůsobit dalekosáhlé škody, tak byl skutečný 
oříšek. A to i přesto, že samotný profi l kanalizačního 
potrubí byl relativně malý – šlo o kameninové trubky 
o světlosti 250 mm.

Proto byly vytipovány nejproblematičtější úseky 
a v nich byla aplikována technologie mikrotunelo-
vání. Blízkost objektů, existence vozovek, ani půdní 
podmínky dané písčitými a místy zvodnělými jíly, ne-
představovaly pro stroj Iseki TCC Unclemole žádný 
problém. Instalovány byly trouby CreaDig z produkce 
Keramo Steinzeug o světlosti 250 mm.

Jedná se vlastně o nejmenší profi l, který se dá techno-
logií mikrotunelingu vůbec realizovat. V tak malém profi -
lu hrají roli sebemenší vlivy, které by mohly způsobovat 
potíže – kořeny stromů, bludné kameny, nepravidelné 
změny v podloží. Proto se jednalo o vysoce náročné 
práce, které mohou být svěřeny těm nejkvalifi kovaněj-
ším pracovníkům. I ty nejlepší stroje totiž potřebují zku-
šenou obsluhu, jinak se nemusí osvědčit. 

 Proto se zhotovitel mikrotunelování – fi rma Michlov-
ský Protlaky, a.s. dohodl s výrobcem strojů – fi rmou 
Iseki Microtunnelling, že do Mladé Boleslavi přijel z Ang-
lie nejzkušenější operátor mikrotunelování, který vůbec 
v Evropě působí – John Warren. S tímto operátorem 
má fi rma Michlovský bohaté zkušenosti už z minulos-
ti, kdy na příklad jen díky jeho mimořádnému nasazení 
a odvaze, mohla být dokončena ražba kanalizačního 
sběrače pod přistávací dráhou na letišti v Praze Ruzyni.

Spoluprá-
ce zafungo-
vala i ten-

tokrát a všechny požadované kritické úseky stavby 
– v délce několika set metrů – byly dokončeny ve vzor-
né kvalitě a včas. Ke spokojenosti vyššího zhotovitele 
– fi rmy VCES i obyvatel Mladé Boleslavi.

Londýn – Crossrail
Slovem Crossrail se v Anglii označuje stavba želez-

ničního propojení Londýna z východu na západ a jed-
ná se o největší stavbu, která se v Evropě v posledních 
letech realizuje. Tato stavba vyvolala pochopitelně 
i nutnost četných přeložek inženýrských sítí a v několi-
ka případech bylo nutné pro tyto přeložky využít tech-
nologii mikrotunelování. 

Zhotovitel této části stavby – fi rma Johnston TS – 
se musela vypořádat s nezvyklým půdním prostředím. 
Kromě obvyklých londýnských jílů, písků a rašelin, 
bylo nutné překonat na několika místech i podzemní 
betonové objekty, které však nebylo možné v předsti-
hu odkrýt a demontovat. Vše musel překonat jeden typ 
mikrotunelovacího stroje. 

Volba tak padla na stroj Iseki Unclemole TCC R se 
speciální hlavou pro zeminy a středně pevné materiály 
do celkové pevnosti asi 50 MPa v tlaku. Jednalo se 
o betonové potrubí ve světlém profi lu 1200 mm a vněj-
ším 1450 mm.

Tento stroj si musel na jednotlivých úsecích v dél-
kách cca 100 – 140 metrů poradit postupně s: beto-
novými pilotami v několika řadách, štěrky, písky, jíly, 
rašelinou, dřevěnými pilotami a znovu betonem. Prů-
měrně přitom dosahoval postupů kolem desíti metrů 
za směnu a bez jakéhokoliv ovlivnění povrchové zá-
stavby. To vše v samotném centru Londýna. 



15 NO DIG 21 / 2

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITESZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

Brighton – 
výpustní tunel kanalizace

Grandiózním projektem se v nedávných 
letech stala již dokončená stavba čistírny 
odpadních vod v Brightonu, která si kladla 
za cíl výrazně přispět k snížení kontami-
nace splašky v této pobřežní části Anglie, 
hojně využívané i k rekreačním účelům 
mnoha obyvatel Velké Británie. 

Nová čistírna odpadních vod tak sbí-
rá paralelně podél pobřeží splašky z celé 
přilehlé oblasti, které pak čistí. Vyčiště-
né vody z čistírny však stejně nevypouští 
do moře u pobřeží, ale jsou vedeny dvou-
kilometrovým podmořským tunelem do ur-
čeného místa v lamanchském zálivu a te-
prve tam jsou vypouštěny. Jak pro stavbu 
paralelního pobřežního sběrače, tak i pro 
stavbu podmořského výpustního tunelu, 
byly použity bezvýkopové technologie.

Zatímco paralelní sběrač byl ražen plně 
mechanizovanými štíty o profi lu 3 – 4 me-
try a v panelovém ostění, pro výpustní 
podmořskou štolu bylo využito mikrotunelování. Zho-
tovitel této části stavby – fi rma J. G. Tunnelling si pro 
tento účel objednala v Japonsku u fi rmy Iseki skalní 
stroj Iseki TCS 2160. Stroj instaloval betonové trouby 
o světlosti 1800 mm. Geologickým prostředím byly ty-
pické pobřežní křídy, které však obsahují velké množ-
ství pazourků o vysoké abrazivitě. 

Jednalo se tak o geotechnicky problematickou situ-
aci, kdy se v horském masivu vyskytovaly dvě zcela 
rozdílně se chovající horniny a na obě musela být hla-
va stroje připravená. Jak na mazlavou a rozbřídavou 
křídu, která se v mokrém procesu ražení měnila na jí-

lovitou lepivou břečku, tak i na velmi abrazivní materi-
ál, který ne nadarmo využívali naši dávní předkové pro 
hroty oštěpů a šípů.

Ambiciozní ražba dvoukilometrové štoly pod moř-
ským dnem, tak mohla být dokončena jen díky mimo-
řádné kvalitě valivých dlát, ale i díky možnosti přístupu 
do čela stroje vnitřním okýnkem pro jejich výměnu. 
Tato operace samozřejmě probíhala v přetlaku vzdu-
chu a byla krajně náročná pro osádku. Pro našince 
z vnitrozemí je těžko představitelné i to, že ražba byla 
vedena pomocí gyroskopu naprosto přesně až k vý-
pustnímu objektu, který tam byl už v předstihu insta-

lován v místě paty terénní muldy 
na mořském dně. Další zajímavostí 
byla hloubka startovací jámy, kte-
rá - vzhledem k tomu, že startová-
ní nebylo možné provádět na patě 
útesu, ale za jeho zhlavím – dosáh-
la asi šedesáti metrů.

Dnes jsou už všechny tyto tech-
nické rébusy úspěšně vyřešené, 
čistírna odpadních vod v Brightonu 
funguje spolehlivě a vypouštění se 
děje v dostatečné několikakilomet-
rové vzdálenosti od pobřeží. Řeklo 
by se, že je to science fi ction, ale 
přitom jde jen o potvrzení toho, 
jaké možnosti dnes nabízí techno-
logie mikrotunelování. 
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE

Ing. LUCIE KRUPIČKOVÁ
V tomto čísle Zpravodaje NO DIG 

je jednou z hodně skloňovaných sta-
veb i Úslavský sběrač v Plzni, což 
byla součást jedné z etap projektu 
„Čistá Berounka,“ podporovaná mimo 
jiné i z evropských grantů. V průběhu 
dnes již úspěšně dokončené etapy 
této stavby – Plzeň – Božkov, byla 
zástupkyní projektanta (mezinárodní 
společnost zabývající se projekční 
a poradenskou činností) inženýrka 
Lucie Krupičková, která zajišťovala 
z pozice vedoucího projektanta jak 
konečnou podobu zadávací doku-
mentace stavby, tak i vlastní autorský 
dozor během výstavby. 

Pro tuto práci měla Lucie Krupičko-
vá ty nejlepší předpoklady. Nejen pro-
to, že vystudovala na pražské ČVUT 
obor „Stavby vodního hospodářství 
a vodní stavby“, ale zejména proto, že 
pět let pracovala na Správě infrastruk-
tury města Plzně a podílela se jak 
na tvorbě plzeňských standardů, tak 
i na přípravě generelu pro vodohos-
podářské plánování a stavby v Plzni.

Od roku 2007 pracuje pro meziná-
rodní společnost zabývající se projekč-
ní a poradenskou činností, aby plány 

a představy vzniklé na jejím předcho-
zím působišti, pomáhala osobně uvá-
dět do života. Tak vznikaly projekty 
jako „Vodní hospodářství elektrárny 
Ledvice“, „Vodárenský soubor Litice“ 
a také již zmíněná „Čistá Berounka“ 
a v rámci ní i „Úslavský sběrač“. 

Na jiných místech tohoto Zpravoda-
je lze najít články o tom, jak obtížný to 
byl projekt – jeden z největších, jaký se 
kdy v oboru bezvýkopových techno-
logií u nás postavil a zřejmě bezkon-
kurenčně ten nejobtížnější. Inženýrka 
Krupičková zná dobře všechny okol-
nosti tohoto projektu i to, že prapříčinou 
většiny problémů byla velmi proměn-
livá a nepříznivá geologická situace 
kolem řeky Úslavy. Přesto na všech 
jednáních a kontrolních dnech – někdy 
velmi vyhrocených a bouřlivých – za-
chovávala klid, rozvahu i určitou „žen-
skou vlídnost.“ I proto mohla být eta-
pa I. úspěšně dokončena a předána 
do užívání. I proto se mohly vášnivé de-
baty o Úslavském sběrači I přesunout 
z kontrolních dnů na stránky odborné-
ho tisku a konferenčních sborníků.

Pro zvládání vypjatých situací má 
ostatně Lucie Krupičková dobré před-

poklady i proto, že je velmi sportovně 
založená. Nejvíce se věnuje lyžování 
a cyklistice, ale zajímají ji v podstatě 
skoro všechny sporty. Možná jí po-
máhá i další koníček, kterým je četba 
dobré literatury. V každém případě 
ale platí, že Lucie Krupičková chodí 
na pracovní porady nejen dobře při-
pravená, ale i usměvavá a dobře na-
laděná. Což je asi tak ten hlavní bo-
nus, který my, muži, od žen – a nejen 
v oboru bezvýkopových technologií 
- očekáváme.

Ing. Karel Franczyk, PhD.

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto:  Nejúčinnější prezentací fi rmy je přehled její úspěšné činnosti.

Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich fi rem, jejíž podstatou je využití 
publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG. Časopis s převahou 
informací o vaší fi rmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru vašeho propagačního materiálu. 

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:
• Návrhu a grafi ckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT.  Návrh bude obsahovat 
   vyobrazení technologií užívaných fi rmou a logo fi rmy podle vašich podkladů 
• Uveřejnění úvodníku s fotografi í představitele fi rmy
• Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
• Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
• Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
• Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě, rukopisy 
úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání Zpravodaje 30.000,- Kč, 

reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem  37.750,- 
Kč včetně DPH.  Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je 
dostupná i malým fi rmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním 
a regionálním knihovnám v ČR.
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 KdyKdy  AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚAKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /  / AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE //
    World EventsWorld Events Events Organised in the Czech Republic Events Organised in the Czech Republic  

28. – 30. 9. 201528. – 30. 9. 2015

INTERNATIONAL NO-DIG 2015INTERNATIONAL NO-DIG 2015
ISTANBUL CONFERENCE AND ISTANBUL CONFERENCE AND 
EXHIBITIONEXHIBITION
WOW INSTANBUL COVENTION WOW INSTANBUL COVENTION 
CENTERCENTER

ZáříZáří 15. – 16. 9. 201515. – 16. 9. 2015

20. KONFERENCE TŘEBOŇ20. KONFERENCE TŘEBOŇ

15. – 19. 9. 201515. – 19. 9. 2015

FOR ARCH 2015FOR ARCH 2015
26. Mezinárodní stavební veletrh26. Mezinárodní stavební veletrh
PVA EXPO PVA EXPO PRAHAPRAHA

KALENDÁŘ NO DIG 2015KALENDÁŘ NO DIG 2015
NO DIG CALENDARNO DIG CALENDAR

WASMAWASMA 
27. – 29. 10. 2015 27. – 29. 10. 2015 

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH 
VODOHOSPODÁŘSTVÍ VODOHOSPODÁŘSTVÍ 
A A EKOLOGIEEKOLOGIE
RUSSIARUSSIA - Moscow - Moscow

IIWE 2015 - Instanbul water expoWE 2015 - Instanbul water expo  
3. – 5. 9. 20153. – 5. 9. 2015

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
- TECHNOLOGIE ČISTĚNÍ - TECHNOLOGIE ČISTĚNÍ 
ODPADNÍCH VODODPADNÍCH VOD
TURECKOTURECKO - Istanbul - Istanbul

ŘíjenŘíjen
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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., 
třída Maršála Malinovského 306
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com  http://www.hobas.com 

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

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

METROSTAV a.s., 
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz  http://www.metrostav.cz 

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

Ing. Jiří Kubálek, CSc., 
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2 
E-mail: offi ce@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 
 
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., 
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz  http://www.cerhra.cz

ČIPOS spol. s r.o., 
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz  http://www.cipos.cz 
 
ČKV PRAHA s.r.o., 
Ke Kablu 289, 100 37 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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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 

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

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
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 

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

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., 
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

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., 
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com   
http://www.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 169/1235, 709 00 OSTRAVA Mariánské Hory
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., Koželužská 2246/5, 180 PRAHA 8
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., 
U Rejdiště 3469/18, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz  http://www.vegi-km.com

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. 
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz  
http://www.vhs.cz 

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz  http://www.vak.cz 

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

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

Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com  
http://www.relineeurope.com 
Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG 
Boleslavova 710/19, 709 00  OSTRAVA

Drábek Stanislav Ing., 
Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4 
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

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

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

Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: nea@cvrez.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

Mutina Jiří, 
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@adasi.cz; adasi@adasi.cz; 
http://www.adasi.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://www.pt.mc-bauchemie.cz 

RELINEEUROPE Liner GmbH & Co, KG, 
Grosse 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

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

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

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

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

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

Krovoza Oldřich, 
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5

Pytl Vladimír Ing., 
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4 

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

Sochůrek Jan Ing., 
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o., 
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;    



33. ročník Mezinárodní NO-DIG kon-
ference a výstavou, se bude konat ve 
spolupráci s tureckou společností pro 
infrastrukturu a bezvýkopové technolo-
gie (TSITT) ve dnech 

28. - 30. září 2015
na WOW Convention Center 
v Istanbulu v Turecku

Turecko má 20. letou historii využití bezvýko-
pové technologie, zejména v mikrotunelování, 
horizontálně zaměřeného vrtání a rehabilitaci 
potrubí.

INTERNATIONAL INTERNATIONAL 
NO-DIGNO-DIG ISTANBUL 2015 ISTANBUL 2015
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Vás zve na

20. KONFERENCI20. KONFERENCI
o bezvýkopových technologiích,o bezvýkopových technologiích,
která se koná 15. a 16. září 2015
v kulturním domě Beseda, Třeboň

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
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