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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
Je mi ctí Vám představit aktivity divize 5 Metrostavu a.s., která již řadu let působí v segmentu
podzemního stavitelství v České
republice a v Evropě. Divizi se
podařilo v posledních 5ti letech
získat do svého portfolia technologii plnoproﬁlových razících štítů
na stavbě metra V.A, kde byl průměr štítu 6,08m. Naše zkušenosti
z ražby chceme nyní zhodnotit při
ražbě tunelu Ejpovice, kde bude
stroj o průměru 9,84m, což je
v podmínkách střední a východní
Evropy něco zcela ojedinělého.
K výjimečnosti tohoto projektu patří také konstrukce segmentového
ostění, které si Metrostav na této
stavbě realizuje vlastními kapaci-

tami. V současné době působíme
také ve dvou severských zemích,
když na Islandu razíme technologií Drill and Blast nejdelší Islandský tunel délky 7,5 km a nově působíme také v Norsku, kde naši
pracovníci od července toho roku
razí silniční tunel.
Metrostav ale neovládá jen výstavbu svým průměrem velkých
podzemních staveb, ale realizujeme také menší proﬁly, kde bych
zmínil za poslední dobu především
projekt protipovodňových opatření
města Jablonec nad Nisou. Zde
byly realizovány dvě štoly v celkové délce téměř 1,8 km technologií
NRTM.

Vzhledem k nedostatku velkých
projektů na trhu jsme nuceni se
stále častěji poohlížet také po svým
rozsahem menších stavbách, které
má Metrostav historicky ve svém
portfoliu.
Nezbývá než hledět pozitivně
směrem k budoucnosti, kde doufám
bude na našem trhu opět dostatek
staveb, které jsou realizovány hornickým způsobem.
Zdař bůh
Ing. Jaromir Heřt
vedoucí provozu VNT tunely
Ing. Ladislav Terš
Vedoucí technické skupiny
a přípravy, VNT Tunely
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT,
člen výkonného výboru ESC

V průběhu 07. - 08. 01. 2014 byly uskutečněny telefonníkonference (Skype) členů výkonného výboru ESC-ISTT.
Na programu této telefonní konference bylo projednání
a schválení zejména níže uvedených dokladů:
- distribuce PHOTO BOOK dle závazných objednávek
jednotlivých národních společností sdružených pod ISTT

- ﬁnalizace zprávy o přípravě 32. mezinárodní konference NO DIG, která se bude konat 13. - 15. 10. 2014
- diskuze o výběru členů odborné skupiny ISTT, pro překlady technicko-technologického odborného slovníku ISTT
do více jazykových mutací (za CzSTT Ing. S. Lovecký)
- byl uzavřen okruh přihlášek do soutěže o ceny ISTT
pro jednotlivé kategorie.
Bohužel ani jeden ze studentů, kteří se úspěšně zúčastnili naší národní soutěže, přihlášku nepodal
- program příští schůzky výkonného výboru ISTT-ESC
- různé organizační úkoly

NO DIG 20 / 3

2

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

Zamyšlení nad 20 roky činnosti CzSTT
– pohled do minulosti a současná realita
Ing. Stanislav Drábek, čestný člen CzSTT
prof. Miloš Karous, RNDr. DrSc, GEONIKA s.r.o.
Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT
Celkem nedávno, v průběhu let 1970 – 80, angličtí inženýři zjistili, že nejsou na světě sami, kteří
se stále víc musejí potýkat s řadou problémů, jejichž příčinou jsou stárnoucí netěsné a poruchové
vodovodní a kanalizační sítě. Se stejnými problémy se setkali i pracovníci rozvodu plynu, sítě rozvodu elektrické energie a sdělovací i signalizační
kabeláže. Tato skutečnost přiměla řadu ﬁrem vyvíjet nová strojní zařízení a technologické postupy, které by umožnily provádět výstavbu a údržbu
inženýrských sítí bez nutnosti ve větší míře rozkopat komunikace dopravou přetížených měst
a nepoškodit terén i zeleň oddychových zón. Výsledek se brzy dostavil. Vznikla řada nových diagnostických a technologických postupů, nových
strojních zařízení. To vše nyní patří do množiny
bezvýkopových technologií, souhrnně též krátce
nazývaných technologie NO-DIG, neboť jejich
prapůvod se nachází v prostředí anglických inženýrů a výrobců strojních zařízení.
Stejně tak u nás si provozovatelé vodovodů
a kanalizací uvědomovali, že při rekonstrukci sítí
je třeba se zaměřit na nové produktivní metody,
které by umožnily urychleně opravovat chátrající městskou infrastrukturu. Změnou politických
poměrů v republice se otevřely možnosti užší
spolupráce se zahraničními ﬁrmami. Naše mnohé transformované ﬁrmy i ﬁrmy nově založené si
zakoupily technologie, o kterých bylo dříve možno
jen číst.
Byly to Brněnské vodárny a kanalizace, které
se přihlásily k myšlence založit národní společnost pro bezvýkopové technologie, takovou, jaké
v některých evropských státech již vznikly a přidružit se k mezinárodní společnosti pro bezvýkopové technologie - ISTT.
Myšlenka se posléze stala skutečností a tak
9. listopadu 1994 zahájila Česká společnost pro

bezvýkopové technologie svoji oﬁciální činnost
podpisem aﬁlační smlouvy s ISTT. Založení CzSTT organizoval přípravný výbor, který mimo
jiné, projednal i návrh na prvního předsedu. Byl
jím jmenován prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.
Prof. Paška vystřídal ve funkci přesedy vynikající odborník v bezvýkopových technologiích
doc. Ing. Ivo Vávra, CSc., zástupce vedoucího
katedry technologie staveb na FSv ČVUT Jeho
přičiněním se bezvýkopové technologie dostaly
do studijního programu fakulty. Jako předseda
CzSTT byl doc. Vávra stálým členem rady ředitelů ISTT v Londýně. Svojí diplomatickou aktivitou
přispěl k tomu, že nám bylo svěřeno pořadatelství Mezinárodní konference a výstavy NO-DIG
2001 v Praze. Bohužel, doc. Vávra se výsledků své několikaleté práce nedočkal. Zemřel 30.
května 1999. Jeho zásluhy nebyly zapomenuty,
byl vyznamenán „Zlatou medailí ISTT“ in memoriam. CzSTT se nacházelo uprostřed příprav
na 19. mezinárodní konferenci NO-DIG 2011 Praha, proto výběr předsedy byl obzvláště závažným úkolem. Po zralé úvaze byl osloven náš člen
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. Byla to správná
volba. Jako zkušený pedagog a vynikající manažer velmi citlivě stmelil předsednictvo společnosti
ke kolektivní práci. S jeho odbornou specializací
v oboru užitá geofyzika se začala rozšiřovat činnost pracovní sekce pro diagnostiku podzemních
vedení o geofyzikální průzkum horninového masivu. Díky dobré znalosti angličtiny se aktivně zapojil do všech jednání ESC ISTT, jehož byl za CzSTT členem.
Jeho kariéra v rámci ISTT byla přerušena
zdravotními potížemi, které ho přiměly na valné
hromadě v roce 2005 požádat o uvolnění z funkce. Po volbách „usedl do křesla předsedy“ jeden
z otců zakladatelů CzSTT Ing. Stanislav Drábek. Po celou dobu své podnikatelské činnosti
se Ing. Drábek věnoval práci pro CzSTT. Nejprve po řadu volebních období ve funkcich místopředsedů a nakonec po tři volební období jako
předseda CzSTT. Věnoval práci pro společnost
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nejen mnoho času ale i prostředků ze své ﬁrmy
AD Servis Terrabor.
Jeho obětavá práce byla po zásluze oceněna.
Na 30. Mezinárodní konferenci NO-DIG Sao Paolo 2012 se stal prvním držitelem vyznamenání
ISTT za celoživotní práci pro přidruženou společnost.
Skutečnost, že CzSTT je považována za spolehlivého člena ISTT je zásluhou nejen předsedů,
ale i celého předsednictva, kde každý jeho člen
se stará o svoji problematiku, ke které se při rozdělování práce po volbách přihlásil. Sekce vzdělávací a expertní, kam spadá každoročně vyhlašovaná soutěž CzSTT o nejlepší studentskou
diplomovou práci, je již několik volebních období
řízena doc. Ing. Petrem Šrytrem, CSc. Stejně tak
sekce provozovatelů a diagnostiky, o kterou se
stará Ing. Marek Helcelet a sekce dodavatelů,
řízená Ing. Igorem Fryčem. Důležitým prvkem,
který informuje a stmeluje členskou základnu, je
náš časopis Zpravodaj NODIG. Jeho redakční
radu řídí Ing.Karel Franczyk, PhD., který zároveň
odpovídá za plán činnosti CzSTT na každé příští
roční období po valné hromadě.
Ovlivňování činnosti celé ISTT jednotlivými
národními STT se uskutečňuje prostřednictvím
výkonného podvýboru ISTT tzv. Executive Subcommittee ISTT (ESC ISTT), který je spojovacím
článkem mezi sekretariáty národních společností a centrálou ISTT. Má 7 volených členů, jejichž
funkční období je tříleté. V letošních doplňovacích volbách byl vybrán do ESC náš Ing. Stanislav Lovecký.
Nazveme-li prvních 15 let činnosti CzSTT, podrobně hodnocených na stránkách prvního čísla
našeho Zpravodaje z roku 2009, minulým obdobím společnosti, pak za současnou realitu můžeme považovat naši činnost v posledních dvou
volebních obdobích našeho předsednictva. Podařilo se, co minulé vedení CzSTT považovalo
za důležité, udržet kontinuitu našeho zastoupení
v orgánech ISTT. Podařilo se, neboť jak již bylo
konstatováno, do ESC ISTT byl zvolen současný
předseda CzSTT.
Dále by bylo vhodné jen ve stručnosti připomenout, čeho naše společnost za poslední období
dosáhla:

- pravidelně vydává Zpravodaj NODIG jako
čtvrtletní technickou publikaci v rozsahu 32-36
stran odborného textu v plnobarevném provedení. Zpravodaj dostávají všechny technické knihovny, vysoké školy stavebního oboru
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a bezplatné všichni členové CzSTT, neboť je
součástí členství v CzSTT.
Bylo uspořádáno 5 národních konferencí o bezvýkopových technologiích s golfovými turnaji pro
účastníky konferencí. Byly to: 2009 Beskydy hotel
Bezruč, 2010 Liberec hotel Babylon, 2011 Mělník
hotel Ludmila, 2012 Luhačovice hotel Fontana,
2013 Plzeň hotel Primavera

- účastnili jsme se 5 mezinárodních konferencí ISTT informačním stánkem, přednáškou a účastí v mezinárodní soutěži NO-DIG
AWARD. Byly to: 2009 Moskva, 2010 Singapur
(cena NO-DIG AWARD pro Zuzanu Hálovou),
2011 Berlín (cena ISTT AWARD pro ﬁrmu Hobas), 2012 Sao Paolo (cena NO-DIG AWARD
pro Veroniku Onderkovou a Lifetime Service
Award za 25 letou odbornou činnost pro CzSTT a ISTT pro Ing. S. Drábka), 2013 Sydney

- získali jsme dotaci od SFŽP na léta 2010-12
na řešení úkolu č. 0021062 s názvem „Užívání
bezvýkopových technologií při snižování emise
CO2 během realizací staveb inženýrských sítí“ve výši 1.620.000,- Kč

- v rámci uvedené dotace byly vydány dvě publikace s nákladem 7000 výtisků a to: „Výzva
všem orgánům státní správy při povolování
nových staveb“ a „Informace o bezvýkopových
technologiích pro orgány státní správy“. Publikace obdržely všechny obecní, městské a stavební úřady, technické university a a střední
odborné školy.

- Byl podepsán kontrakt s Regione Lombardia na vzájemnou spolupráci na řešení projektu „Upsidedown Protect. Naším úkolem
bylo uspořádat seminář na téma „Diagnostika
a bezpečnost inženýrských sítí“, který proběhl
v rámci naší 18. konference v Plzni.

- Pokračuje spolupráce s institutem pro stavbu
potrubí na vysoké škole v Oldenburgu. Naši
zástupci se pravidelně oldenburského fóra
účastní.
Není toho málo, protože by bylo k uvedenému
ještě třeba vyjmenovat přednášky, školení, výstavy, expertizy, pořádání soutěže nejlepší studentskou diplomovou práci v oboru BT, které jsou
v souladu s naším plánem práce a především
s prvním bodem poslání naší společnosti - získávat a rozšiřovat vědecké, výzkumné a technické
poznatky o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi.
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OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
FSv ČVUT, Praha

Tak se jmenuje připravovaný Standard péče
o přírodu a krajin SPPK 01 002:2014, který vzniká
ve spolupráci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy university v Brně a Agentury ochrany přírody
a krajiny/AOPK ČR (www.standardy.nature.cz). Velice aktivní pak je v tomto odborném sektoru Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s./SZKT
(www.szkt.cz, www.arboristika.cz), která je členem
společnosti International Society of Arboriculture
(ISA) a má též zastoupení v radě European Arboricultural Council (EAC).
Již 8. ledna 2013 byla naše CzSTT informována o zahájení přípravy tohoto standardu a přizvána ke spolupráci. V první fázi jsme přislíbili spolupráci mj. též proto, že zpracovatelé zmiňovali bezvýkopové technologie/
BT jako jeden z nástrojů pro řešení konﬂiktních situací
ve veřejném prostoru sídel. Více jak jeden rok jim pak
trvalo, než zpracovali koncept tohoto standardu. Tento
koncept jsme pak měli k dispozici v předsednictvu naší
společnosti v červenci 2014. Jako nejefektivnější postup
této spolupráce jsme pak aktuálně zvolili přímou účast
našeho zástupce doc. P. Šrytra na diskusním fóru SZKT
Zajištění udržitelných podmínek pro budoucnost stromů
v ulicích sídel, konané 19. 8. 2014 v rámci konference
SZKT (sekce péče o dřeviny) a AOPK Stromy mezi domy
v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4, zaměřené mj.
i na hledání řešení, která umožňují plnohodnotnou realizaci všech žádoucích funkcí veřejného prostoru sídel.
Vážnost situace stavu veřejného prostoru měst a obcí
si sice uvědomují prakticky všichni zainteresovaní, ale
zatím chybí opravdová ochota kvalitně navzájem kooperovat při řešení již dlouhodobě či přímo historicky
existujících problémů, vzájemných konﬂiktů. Možná by
též účinně pomohlo, kdyby, zatím nedokončená revize
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení byla ještě svým zadáním usměrněna do podoby normy integrující uniﬁkaci řešení s novým názvem
Koordinace řešení veřejného prostoru sídel, jeho prostorového uspořádání a s normativními pravidly k zajištění
jeho udržitelného rozvoje. SZKT pak vychází z reálných
zkušeností svých i zahraničních, které potvrzují, že je
možná koexistence všech objektů a zařízení technické
infrastruktury a dřevin, zejména stromů. S narůstajícím
poznáním a rozvojem technologií se nesporně otevírá
celá řada možností, které by měli všichni zainteresovaní
využít a uvolnit tak stávající bariéry efektivnímu řešení,
umožnit progresivní systémové řešení.
Diskusní fórum Zajištění udržitelných podmínek pro
budoucnost stromů v ulicích sídel bylo organizováno
formou panelové diskuse k dílčím tématům:
• Jaké jsou překážky koordinace realizace staveb a výsadby dřevin v ulicích?

• Jsou známy legislativní překážky blokující domluvu mezi správci sítí a správci zeleně, např. o režimu
činností v ochranných pásmech sítí a stromů? Jaká
je situace ve vyspělých státech, mají též zavedena
ochranná pásma dle příslušných zákonů?

• Lze využít zelené pásy a kořenový prostor stromů pro
podzemní vedení technického vybavení a pokud ano,
za jakých podmínek?

• Lze připustit výsadbu stromů v ochranném pásmu
vedení technického vybavení/VTV a pokud ano,
za jakých podmínek?

• Je využití protikořenových bariér a separace podzemního kořenového prostoru cesta k trvale udržitelným výsadbám dřevin?

• Jaké jsou technické možnosti realizace nových či rekonstrukce starých VTV při splnění požadavku garance udržitelného rozvoje sídel včetně veřejné zeleně/městské zeleně (VZ/MZ) ?

• Mohou stromy poškodit VTV?
• Jsou známy jiné další případy rizik konﬂiktů ve veřejném prostoru sídel?
Dílčí zajímavé výsledky diskuse lze např. stručně shrnout do následujících poznámek:
- Je nesporně žádoucí přesněji popsat podstatu střetů
a konﬂiktů všech věcí a funkcí v případě základních
modelových situací veřejného prostoru.
- Analogicky je třeba přesněji klasiﬁkovat případy potenciálních rizik poškození dřevin, VTV a dalších objektů a zařízení ve veřejném prostoru sídel.
- Doprava a síťová odvětví mají zatím výsadní postavení
ve veřejném prostoru, což ostatní oprávněné nositele zájmů ve veřejném prostoru znevýhodňuje. Přípravou návrhu nového zákona o ochraně veřejné zeleně/
městské zeleně usilují např. arboristé o jistou nápravu.
- Arboristé aktuálně usilují o sjednocení postupů a zdokonalení metodiky rozhodování o veřejné zeleni/
městské zeleni (VZ/MZ) s cílem ji následně uplatňovat na území celé ČR včetně zabezpečení její aktualizace v závislosti na dalším vývoji podmínek ve veřejném prostoru sídel a na vývoji poznání či technologií.
- Existuje tendence pokračovat v tvorbě a vydávání
standardů SPPK ve spolupráci se zainteresovanými
subjekty.
- S BT se teprve prakticky účelově seznamují a potřebují pomoc ze strany naší CzSTT a jejich členů.
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-

Zaznělo též doporučení na uplatnění požadavku povinného zpracování adekvátních pasportů veřejného
prostoru sídel (dostatečně přesných koordinačních
situací, dostatečně přesných příčných řezů uličními
prostorami či veřejnými prostranstvími apod.).

-

Je pak evidentní, že nositelé péče o VZ/MZ mají nezanedbatelnou podporu managementů měst a obcí. VZ/
MZ je, na rozdíl od technické infrastruktury, více vidět!

Nyní několik postřehů a poznámek k průběhu vlastní
konference Stromy mezi domy:
- Ve srovnání s našimi či obecně konferencemi technického zaměření má ta jejich výrazně příjemnější
účastnické spektrum – v jednacím sále převládá
ženský fenomén!
-

-

-

Zajímavý byl např. příspěvek Manuál tvorby veřejné
zeleně a nové Pražské stavební předpisy či příspěvek Projekční příprava ulic – na co nezapomenout.
Konference měla i své slabiny. Například příspěvek
Uspořádání sítí v uličním prostoru – předpokládaný
vývoj se mi vůbec nelíbil, protože byl značně zmatečný, s mnoha nepravdivými tvrzeními, nekompetentní, neprofesionální. BT byly přednášejícím prezentovány povrchně, zmatečně, amatérsky. Na místě jsem se pak pokusil o jisté zkorigování negativních dopadů na posluchače v rámci diskuse.
Mezinárodní punc pak do programu vnesli kvalitními příspěvky Minimalizace střetů s infrastrukturou
měst, ulice budoucnosti prof. Dr. Hartmut Balder

(Univesity of Applied Sciences Berlin, BRD) a dále
příspěvky ISA – celosvětové vzdělání a výzkum v arboristice či Výzkum v arboristice z italského pohledu
prof. Francesco Ferrnini (University of Florence).
-

Odezněly i velmi arboristicky laděné příspěvky, jako
např.: Kořeny v městském prostoru- vliv poškození kořenů na stabilitu stromu, Aktuality v právních
předpisech ochrany dřevin, Zhodnocení přístrojových metod hodnocení stromů atd.

Závěrem:
-

SZKT se stará o vytváření rozumných podmínek pro
fungování VZ/MZ. Současně se tak i stará o ekonomické podmínky ﬁrem podnikajících v této oblasti.
Lze konstatovat, že SZKT je potenciálním spojencem CzSTT pro realizaci společných cílů.

-

Je pak patrné, že ti, co pečují o VZ/MZ vidí celkovou
nepříznivou situaci veřejného prostoru sídel reálně
a mají snahu účinně kooperovat při hledání východisek pro zajištění garance udržitelného rozvoje sídel.

-

Měli bychom se též připravit na otázky typu: Kde
a jak byly v ČR i jinde uplatněny BT v souvislosti
s ochranou dřevin?

-

Do konce září 2014 CzSTT poskytne tvůrcům standardu SPPK 01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti vyjádření ke konceptu tohoto standardu.
Kdo z členů CzSTT by měl zájem ještě participovat,
tak je to jistě možné.

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

RAŽBA TRASY C KOLEKTORU
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Metrostav a.s.
Ačkoli je trasa C kolektoru Václavské náměstí již nějakou dobu v provozu, jednalo se o velmi unikátní
projekt. Důležitým faktem bylo, že
se jednalo o přebudování původního
vodovodního kanálu na typický proﬁl
kolektoru. Došlo tedy k více než čtyřnásobnému zvětšení příčného řezu.
Při tomto druhu stavebních prací ne-
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bylo možné využít tradičně užívaných
postupů pro ražbu kolektorů v hlavním městě, ale metody musely být
modiﬁkovány.

Důvody výstavby kolektorů
V moderním, civilizovaném světě
je těžké představit si žití bez elektrické energie, nepřetržitého přísunu
teplé a studené vody, nebo dodávek
plynu. Aby, i přes stále se zvyšující
kapacitní nároky, mohla tato média
ve velkých městech zůstat i nadále naprostou samozřejmostí, je tře-

ba ukládat vedení různého typu do
sdružených tras, do tzv. kolektorů.
Uložení médií v kolektoru má zajistit plynulé a bezpečné energetické zásobování obyvatel, minimalizaci ztrát médií (což je významné
zejména u trubních sítí). V případě
havárie je možné velmi rychle lokalizovat poruchu a tu poté následně i
ve velmi krátkém čase opravit. Nezanedbatelný je i fakt, že dodatečné
pokládky inženýrských sítí lze v kolektorech provést bez územního
rozhodnutí a stavebního povolení.

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

V současné době se pod Prahou
nachází 90 km kolektorových tunelů,
v nichž vedou vodovodní a plynové sítě a rozvody kabelů. Průměrná
hloubka uložení kolektorů je 20 m,
nejhlouběji na ul. Na příkopech - vede
kolektor 40 m pod povrchem.

Kolektor C Václavské náměstí
Ve spodní části Václavského náměstí, vymezené ulicemi Vodičkova
– Jindřišská a ulicí na Příkopech, se
v současné době nacházejí tři větve
kolektorů. Trasy A, B a C. Zatímco
v prvních dvou případech se jednalo o kolektory zhotovené v podstatě
standardním způsobem, tzn. o ražbu
v předem zhotovených vějířích tryskové injektáže, kolektor C byl z hlediska stavebního výjimečný. Jednalo
se totiž o přeražení původního vodovodního kanálu ze 70. let na proﬁl
standardního kolektoru.
Obr. 1: Rozmístění pražských kolektorů dle lokalit

Kolektorová síť v Praze
Praha, metropole České republiky,
začala s budováním kolektorové sítě
v 70. letech 20. století a dnes se, bez
nadsázky řečeno, v tomto ohledu řadí
ke světovým velmocím. Kolektory se
zprvu realizovaly na tehdy nově vznikajících sídlištích, která měla poskytovat ubytování desítkám až stovkám
tisíc lidí. Ukládání technologických
vedení do podzemních tras se proto
nabízelo jako logické řešení. Jelikož
se stavělo v podstatě na zelených
lukách, nebyl s výstavbou kolektorů
problém. Většina tehdy vzniklých kolektorů byla hloubená.

V centru města bylo nutné realizovat kolektory ražené. Jejich výstavba začal v 80. letech 20. století, kdy
byly uvedeny do provozu kolektory
Žižkov I a v centru města Kolektor
Královská cesta. Roku 1985 byla
zahájena práce stavba Kolektor
Centrum I, která byla dokončena v
závěru roku 2002. Stavba Kolektoru
Centrum I zahrnuje systém kolektorů 2. kategorie, uložených v hloubce
přibližně 20 - 35 m pod povrchem.
K vzájemnému propojení systémů
2. kategorie s kolektory 3. kategorie slouží některé výstupní šachty.
Součástí je i centrální dispečink na
Senovážném náměstí.

Obr. 2: Situace kolektoru C Václavské náměstí

Základní údaje o stavbě
Hlavní trasa kolektoru C je dlouhá
203,5m a vede od šachty AŠ2, kde
jsou nově pokládané tranzitní vodovody napojeny na původní, k šachtě
V3. Hlavní trasa je přes šachtu š17d
propojena s provozovaným kolektorem Vodičkova. Příčný řez hlavní
trasou je po celé délce konstantní
velikosti 20,6m2. Proﬁl je podkovovitý
(svislé stěny s kružnicovitou klenbou),
který je atypicky zvětšen tzv. třetí lávkou, což je jakási „rýha“ pode dnem
kolektoru, v níž je uloženo jedno ze
dvojice potrubí DN 500.
Sklon hlavní trasy je v celé délce
0,05%.
Z hlavní trasy bylo vyraženo 14
domovních přípojek o celkové dél-
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Obr. 3: Postup výstavby kolektoru C Václavské náměstí

ce 213m. Z přípojek byly provedeny
průvrty do jednotlivých objektů, sloužící pro uložení inženýrských sítí.
Předmětem opravy byl také úsek
mezi šachtou V3 a ŠV2. V tomto úseku zůstal příčný proﬁl zachován, původní vodovody a konstrukce však
byly demontovány a vybavení bylo
modernizováno tak, aby splňovalo
normy Kolektorů Praha a.s. Za šachtou ŠV2 došlo k propojení stávajícího
a nově pokládaného vodovodního vedení. Z této šachty byl nově postaven
únikový výlez.

Stavebně konstrukční řešení
Před zahájením stavebních prací
bylo štěrkopískové nadloží nad raženou trasou zpevněno technologií
tryskoinjektážních vrtů. Jejich správné provedení bylo základním předpokladem úspěšné a bezpečné ražby.
Následně bylo provedeno odstrojení veškerého vybavení původního vodovodního kanálu. Ten byl budován
v rámci podzemní činnosti během výstavby pražského metra trasy A a do
provozu uveden v roce 1976. Výrub
byl zajišťován dřevěným zátažným
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pažením vsazovaným do rámů z důlní korýtkové výztuže KC 24-0-06. Výrub byl kruhový o světlém průměru
3,8 metrů. Deﬁnitivní vystrojení bylo
realizováno prstenci. Každý prstenec
se skládal ze čtyř železobetonových
tybinků Prievidza, šířky 33 cm, tl. 14
cm, hmotnosti 260 kg. Prostor mezi
provizorním a deﬁnitivním vystrojením byl vyplněn betonem B20.
V první fázi ražeb bylo nutné po
krocích rozebírat výše popsaný vodovodní kanál. K tomu bylo používáno
minibarů osazených impaktory. Postupně, za účelem zvšení efektivity
prací, bylo původní segmentové ostění rozpojováno pomocí trhacích prací.
Provedený výrub bylo nutné upravit
pro atypickou korýtkovou výztuž K21
dimenzovanou na podkovovitý proﬁl
o výšce 3,60m a šířce 4,40m. Rámy
byly instalovány s krokem 1m a prostor mezi nimi byl následně zajištěn
kombinací KARI sítí a stříkaného betonu třídy C 20/25. Lze konstatovat,
že na několika metrech byly postupně
prováděny práce destrukční a práce
stavební.
Ve druhé fázi došlo k prohlubování
proﬁlu, tedy k ražbě tzv. druhé lávky.
Boky a dno výrubu bylo opět prvotně zajišťováno rámy K21 a následně
stříkaným betonem kombinovaným
s KARI sítěmi. Do vyraženého proﬁlu
bylo následně provedeno deﬁnitivní

ostění. Následovala ražba 3. lávky,
která je opět oproti běžným kolektorům konstrukcí netypickou. V tomto
případě jí bylo nutné zhotovit z důvodu uložení páteřního vodovodního
vedení DN 500. Při ražbách 3. lávky
bylo nutné dbát zvýšené opatrnosti,
aby nedošlo k poškození již existujícího deﬁnitivního ostění 1. a 2. lávky.
Zároveň bylo nutné instalovat deﬁnitivní ocelové rámy, které rozpírají
konstrukci kolektoru na úrovni 2. a 3.
lávky.
Po doražení 3. lávky vznikl kolektor proﬁlu přesahujícího 25m2, což je
dimenze srovnatelná s velikostí jednokolejného tunelu metra. Dílo bylo
navíc provedeno jen 12m pod úrovní
povrchu Václavského náměstí.

Závěr
Ražba kolektoru C na Václavském
náměstí si díky své povaze vyžádala
zcela unikátní řešení postupu prací. Při
její realizaci byly dokonce použity trhací
práce, což se zpočátku zdálo v prostředí Václavského náměstí téměř nerealizovatelné. Praktické zkušenosti však
ukázaly, původní předpoklady projektu
je nutné v součinnosti všech zúčastněných subjektů výstavby (objednatele,
technické dozoru, projektanta i zhotovitele) na základě zjištěných skutečností
neustále aktualizovat.
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PRODUKCE SPOLEČNOSTÍ-NOSITELŮ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
A STAV BT-SEKTORU STAVEBNÍHO PRŮMYSLU V ČR - TÉMA DO DISKUSE

TÉMA DO DISKUSE

Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
FSv ČVUT, Praha

Jak je na tom fakticky naše odvětví bezvýkopových
technologií v ČR i jinde (např. též i ve srovnání s jinými
vyspělými státy)? Jaké postavení zaujímá v rámci resortu
stavebního průmyslu v ČR? S jakými problémy se potýkají ﬁrmy-nositelé BT (členové i nečlenové naší CzSTT) při
svém působení na stavebním trhu v ČR i jinde? – Na takovéto otázky bychom pravděpodobně měli umět aktuálně
odpovídat. Měli bychom to umět konkrétně, věcně, účelně
(např. též ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb. v platném znění), tj. též tak, abychom věděli
kde nás bota tlačí a co dělat ke zlepšení situace? Bez
solidní přípravy a např. též i bez důležitých souhrnných
statistických či dalších dat atd. bychom se zřejmě zmohli
jen na neadekvátní odpověď, málo konkrétní a přesvědčivou. Současně si lze položit i důležitou otázku související:
Proč bychom měli umět na ty předchozí dostatečně přesvědčivě, konkrétně a podloženě odpovídat? – Především
proto, abychom právě i tímto standardním způsobem prokazovali význam BT a mohli i účinněji prosazovat zájmy
BT na stavebním trhu. – Základní otázky tak, jak jsou výše
formulovány, lze jistě pro nastartování efektivní diskuse
organicky rozvést do celé řady dílčích, jako např.:

• Jaké výkony společnosti-nositelé BT, vyjádřené v Kč/rok,
vlastně mají?

• Jaké jsou dílčí podíly jednotlivých technologických variant BT?

• Jaké jsou podíly BT v jednotlivých síťových odvětvích?
………., dále též

• V jakém stavu máme své BT-technické normativní, ﬁremní a další podklady?

• V jakém stavu jsou legislativní, technické a další podkla•
•

•

•
•
•
•
•

dy stavebnictví obecně a ve vztahu k našemu BT-sektoru? Je pro nás jejich stav vyhovující či v čem nikoliv?
Co může konkrétně naše CzSTT jako odborná společnost podnikat ve prospěch zlepšování postavení našich
korporativních členů na stavebním trhu?
Co může konkrétně naše CzSTT jako odborná společnost podnikat ve vztahu k reprezentativním zástupcům
jednotlivých síťových odvětví, ve vztahu ke konkrétním
potenciálním investorům k oživení a stabilizaci jejich zájmu o používání BT?
Jak dalece jsme připraveni vyhodnocovat a jak vlastně
vyhodnocujeme realizované akce s BT-aplikacemi? Pro
ilustraci lze nabídnout příklad dílčího výsledku tvorby
podkladu pro vyhodnocování (10), viz tabelární přílohy.
………., dále též
Jak dalece se uplatňují naši ﬁremní BT-nositelé mimo
území ČR?
Jak dalece se uplatňují zahraniční BT-nositelé na území
ČR?
V jakém stavu je vzájemná a mezinárodní kooperace ﬁremních BT-nositelů? ………., dále též
V jakém stavu máme v ČR důležité zázemí, představované vybavením (včetně příslušných databází …) pro nezbytný kvalitní průzkum v rámci přípravy BT-aplikací?
Jak jsou disponibilní a jak jsou využívány kapacity tohoto
BT-průzkumu?

• Jak lze efektivně a účinně prokazovat technologické, ekologické i ekonomické přednosti BT? ………., dále též

• Jak dalece (adekvátně?) jsou BT jako obor zastoupeny ve
•
•

studijních programech technického školství? Jak dalece
usilujeme o získání zájmu mladé generace
Co lze podnikat ve prospěch lepšího zviditelnění BT?
Další otázky lze jistě v rámci diskuse doplňovat.

Předpokládám, že bychom si měli dokázat na takovéto
otázky realisticky sami i v rámci diskuse odpovídat. Zcela
jistě se pak dá organizovaně, krok za krokem, důsledněji
napřít úsilí ke zlepšení situace.
Závěrem, zkusme tedy na dané téma diskutovat např. též
s využitím DISKUSNÍHO FÓRA našeho Zpravodaje CzSTT.
Jistě se i ukáže reálným vytvářet podmínky k postupné realizaci konkrétních a užitečných kroků ve prospěch BT.
Použité podklady:
(1) Šrytr P. Bezvýkopové technologie-progresivní technologie stavebnictví (Sborník referátů TECHSTA 2010,
15.-17. 9. 2010, FSv ČVUT v Praze, ISBN 978-80-0104 605-0).
(2) Šrytr P. a kol.: Sdružené trasy inženýrských sítí v urbanizovaných územích (Praha, Vyd. ČVUT, 2010, ISBN
978-80-01-04289-2).
(3) Šrytr P. a kol.: Stavebnicový systém pro variabilní řešení technologického proﬁlu a nosné konstrukce mobilní sdružené trasy inženýrských sítí (Užitný vzor č.
zápisu 19323, Úřad průmyslového vlastnictví, 16. 2.
2009, www.upv.cz).
(4) Kol. autorů: Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací (metodická příručka SOVAK, Praha, 2008, Šrytr P.-kap. 4, 5.4, 5.5,
ISBN 978-80-87140-07-9).
(5) Šrytr P.: Principy a pravidla územního plánování, kap.
8. Technická infrastruktura (přepracované a doplněné
vydání MMR ČR a ÚÚR Brno z r. 2006, aktualizace
v r. 2010, www.uur.cz).
(6) Stavební kniha 2011- Městské inženýrství (ČKAIT, kol.
autorů, Šrytr P.- kap. 1.1, 2. 2, 3., Praha, 2011, ISBN
978-80-87438-09-1).
(7) Šrytr P.: Výpadky-poruchy a havárie- inženýrských sítí
z hlediska udržitelného rozvoje (Praha, Vyd. ČVUT,
2009, ISBN 978-80-01-04706-4).
(8) Šrytr P.: Revize ČSN 73 6005 a bezvýkopové technologie (Sborník referátů 16. Mezinárodní konference
s mezinárodní účastí NO-DIG, CzSTT, Mělník, 13.14.9.2011, ISSN 1214-5033).
(9) Šrytr P.: Technická infrastruktura sídel na rozcestí
svého vývoje. Jak dále? (Urbanismus a územní rozvoj, MMR ČR, ÚÚR Brno, č. 5/2013, ISSN 1212-0855,
MK ČR E 7021).
(10) Habarta L.: Bezvýkopové technologie – úroveň uniﬁkace na konkrétním příkladu (Diplomová práce, FSv
ČVUT v Praze, ved. doc. P. Šrytr, 2013).
Ilustrační tabelární přílohy s použitím (10); pozn.: vyplnění nesmí být příliš časově náročné, formulář musí být uživatelsky přívětivý ...
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Příloha 8: Formuláře Vyhodnocení bezvýkopové obnovy vodovodních řadů
B – zhotovitel 1/2

VYHODNOCENÍ BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY
VODOVODNÍCH ŘADŮ
A) Identiﬁkační údaje
Název projektu:

Klepněte sem a zadejte text.

Kraj:

Klepněte sem a zadejte text.

Město / obec:

Klepněte sem a zadejte text.

Investor:

Klepněte sem a zadejte text.

Zhotovitel (dodavatel BT):

Klepněte sem a zadejte text.

Provozovatel vodovodu:

Klepněte sem a zadejte text.

Termín realizace:

Klepněte sem a zadejte text.

B) Použitá varianta BT
Prosté vyvložkování (Live Insertion)
Vložka na míru (Close-Fit Lining)
Epoxydace či cemenace nástřikem (Epoxy or Cement Mortar Spray Lining)
Destruktivní výměna potrubí – vytažení/vytlačení pův. potrubí (Pipebursting)
Destruktivní výměna potrubí – roztrhání původního potrubí (Pipebursting)
Další jiná varianta ..................................
………………….
Firemní označení ………………….
Upřesnění ………………….

C) Technické údaje
Průměr potrubí:

nové potrubí
zadejte text

původní potrubí
zadejte text

Materiál potrubí:

zadejte text

zadejte text

Délka potrubí [m]:

zadejte text

Druh spojů:

zadejte text

Zachováno původní potrubí:

ANO

Rozměr startovací jámy [m]:

zadejte text

Rozměr cílové jámy [m]:

zadejte text
komunikace
ostatní zpevněné plochy
nezpevněné plochy

Trasa potrubí umístěna převážně:

NE

kombinace (zpevněno …..%, nezpevněno .….%)

NO DIG 20 / 3
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Příloha 8: Formuláře Vyhodnocení bezvýkopové obnovy vodovodních řadů
B – zhotovitel 2/2

D) Bodové hodnocení investičního záměru
Úroveň degradace původního potrubí

(vysoká 5b – nízká 1b)

zadejte text

(výborná 10b – nedostatečná 1b)

zadejte text

Ekonomická náročnost vybrané varianty BT

(vysoká 1b – nízká 10b)

zadejte text

Časová náročnost vybrané varianty BT

(vysoká 1b – nízká 10b)

zadejte text

Citlivost varianty BT na dodržení
technologické kázně

(vysoká 1b – nízká 10b)

zadejte text

Citlivost varianty BT na podmínky v místě
staveniště

(vysoká 1b – nízká 10b)

zadejte text

Možnost další opravy/obnovy potrubí
po vyčerpání životnosti

(malá 1b – velká 5b)

zadejte text

Stupeň vlivu užité technologie na ŽP

(vysoký 1b – nízký 5b)

zadejte text

Stupeň znehodnocení veřejného prostředí

(vysoký 1b – nízký 5b)

zadejte text

(výborná 10b – nedostatečná 1b)

zadejte text

Množství provedených změn při realizaci
oproti PD

(malé 5b – velké 1b)

zadejte text

Výsledky předepsaných kontrol a zkoušek

(výborné 10b – nedostatečné 1b)

zadejte text

Kvalita finančního zabezpečení projektu

(výborná 10b – nedostatečná 1b)

zadejte text

Kvalita komunikace s investorem z pohledu
dodavatele BT

(výborná 5b – nedostatečná 1b)

zadejte text

(vysoká 10b – nízká 1b)

zadejte text

Kompletnost a srozumitelnost projektové
dokumentace

Schopnost dodavatele BT řešit vzniklé
problémy/změny

Míra dodržování platebních podmínek

Celkem bodů (max. 120b):

zadejte text

Doplňující vyjádření zhotovitele k projektu.
Klepněte sem a zadejte text.

Dne: zadejte text

Vypracoval: zadejte text
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝPOČETNÍ PROSTŘEDKY
V OBORU BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D.

Článek popisuje porovnání výpočetních prostředků pro hodnocení bezvýkopových
a výkopových technologií v souvislosti s ekologií, které vznikly v uplynulých letech a byly
publikovány zejména na konferencích ISTT a GSTT.
Původně různé softwary s emisními kalkulátory sloužily nejvíce pro letecký a dopravní
průmysl, například umožňovaly porovnat spotřebu emisí různých dopravních prostředků,
kde bylo vyhodnoceno množství emisí CO2 [kg], spotřeba primární energie – přepočtená
na l benzinu na osobu a jízdu a množství prachových částic v gramech (Mefa, 2012).
Hodnocení emisí
u pozemních staveb
Ve stavebnictví se u pozemních staveb používá k vyhodnocení emisí například software TQ Tool (TQ Tool,
2000). Program vyhodnocuje: primární spotřebu energie
[MJ], skleníkový efekt – [kg CO2 ekv.], acidiﬁkační potenciál [kg SO2 ekv.], nitriﬁkační potenciál [kg (PO4)3- ekv.], fotochemický smog [kg etylenu ekv.], snižování ozonové vrstvy [kg R11 – ekv.]. Software TQ Tool obsahuje části, které
vyhodnocují materiálové charakteristiky (TQ Tool, 2000).
Softwarový prostředek byl odzkoušen pro hodnocení bezvýkopových technologií na skutečném projektu s využitím
technologie mikrotunelování a porovnání s klasickou výkopovou technologií, výsledek ukázal, že bezvýkopové
technologie dosahují ve všech ohledech příznivějších
hodnot.
Spotřeba primární energie, technologie mikrotunelování
v porovnání s klasickou výkopovou technologií. Zdroj: autor, zpracováno v programu TQ - Tool.

Environmentální hodnocení podle ISTT kalkulátor E - Calc
Až v roce 2009 se objevila zmínka o kalkulačním nástroji, který je aplikován přímo pro výpočet emisí z bezvýkopových technologií. Kalkulátor byl vyvinut na Arizonské

univerzitě ve spolupráci s ﬁrmou Vermeer (Ariaratnam,
2009a; Vermeer, 2009). Kalkulátor kvantiﬁkuje množství
oxidu uhličitého CO2, oxidů dusíku NOX, oxidů síry SOX,
oxidu uhelnatého CO, uhlovodíků HC a tuhých částic. Nevýhodou kalkulačky je, že není univerzální pro použití jakékoliv bezvýkopové technologie a neobsahuje všechny
fáze výstavby.
Kalkulátor E – Calc zahrnuje pouze následující 4 technologie výstavby inženýrských sítí:
•
•
•
•

HDD (horizontální řízené vrtání),
Klasickou výkopovou technologii,
Berstlining (obnova v původní trase s roztrháním potrubí),
Trenching (technologie na pomezí bezvýkopových
technologií a výkopové technologie).

Kalkulátor vychází z emisních hodnot stanovených EPA
(Environmental Protection Agency, USA) v dokumentu AP
– 42 (EPA, 1995) z roku 1995 a přepočítává emise podle
tříd motorů na základě jejich výkonů a druhů katalyzátorů
podle uvedené rovnice 1. Z pohledu EPA jsou považovány dusík a oxid uhličitý za hlavní skleníkové plyny.

Mechanismus výpočtu emisí dle EPA
EPA (Environmental Protection Agency, USA), (EPA, 1997)
Obecný vzorec pro odhad množství emisí uváděný podle
kanceláře EPA (EPA, 1997)

Primární spotřebovaná energie [MJ]
359064,5731
Výkopová technologie

Bezvýkopová
technologie
mikrotunelování
610642,5203
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(1)
kde:
E
A
EF
ER

množství emisí [kg],
množství paliva [kg],
emisní faktor [-],
účinnost zařízení [%].

Kalkulátor umožňuje započítat přesuny hmot, které vycházejí podle vlastních zkušebních výpočtů jako rozhodující položka. Nutné údaje zadání do kalkulátoru o stavebních strojích jsou: výkon stroje, model a rok výroby stroje,
technologie motoru stroje, charakteristika paliv, zejména
obsah síry a jak moc již byl stroj využíván (využité hodiny).
Nutná data o vozidlech pro přesun hmot jsou: model vozidla, rok výroby, hmotnost vozidla, kilometráž, charakte-

ENVIRONMENTÁLNÍ SERVIS / ENVIRONMENTAL SERVICE

Pohled GSTT
na environmentální
hodnocení výstavby
bezvýkopových
technologií
Na německém Rohrleitungsforum v Oldenburgu byly v uplynulých letech v sekci GSTT
publikovány následující poznatky o hodnocení bezvýkopových a výkopových technologií
v souvislosti s ekologií.
Thewes et al. (2011) publikoval hodnocení bezvýkopových
technologií v SRN pro GSTT
s využitím metody MCDM
- Multi - Criteria - Desicion Making - Methoden, metody
multikriteriálního hodnocení
Příklad výstupů z kalkulátoru E-Calk porovnání bezvýkopového řešení technologií HDD
pro
bezvýkopové a výkopové
a výkopového řešení – rozdíl činí 80 %. Zdroj: autor.
hodnocení. V publikaci je pracováno s kvantitativními ekonomickými kritérii a kvalitativními ekologickými kritérii. V rámci ekonomických kritérií
ristika paliva (obsah síry), charakteristiky aktivity zařízení,
jsou zařazeny také externality jako kvalitativní kritéria.
vzdálenost v km.
Následně jsou zvolena kvalitativní ekonomická kritéZadávané položky jsou rozděleny na údaje o příslušném
ria (externality): kritérium omezení dopravy, poškození
zařízení, údaje o palivu a údaje o stavbě. Datové vstupy
okolí a povrchů stavby a zeleně. Autoři pracovali s nádo programu vyžadují podrobnou znalost všech strojů
sledujícími ekologickými kritérii: kritérium voda (snižovčetně jejich podrobného popisu obsahujícího výkon, rok
vání hladiny podzemní vody, znečištění vody), kritérium
výroby, začlenění do třídy Tier (je možné vybrat z Tier 1,
odpady, kritérium fauna a flora, kritérium půda (konta2, 3), počet použitelných hodin stroje a již použitých hodin
minace půdy), kritérium energie a spotřeba primárních
stroje, typ motoru a obsah síry v palivu. Obsah síry v palisurovin a kritérium emise (hluk, znečištění vzduchu).
vu je standardně zadaný koeﬁcientem 0,33. Uživatelem je
Autoři pro vyhodnocení kritérií zvolili metody hodnotozadáváno, s jakou procentní výkonností právě stroj pracuvé analýzy s pomocí teorie mlhavých množin – Fuzje a kolik hodin.
zy Theorie (Kaufmann et al., 1991). Kvalitativní kritéria
Další soubor položek tvoří data o dopravě materiálů.
autoři hodnotí pomocí vlastního uvážení podle bodové
Zadávané údaje tvoří údaje o roku výroby, objem síry
škály s hodnotami od 1 do 9. Externality jsou uváděny
v palivu, počet jízd a vzdálenost. Jednotky, se kterými
pouze ve formě kvalitativních kritérií a nejsou kvantifiaplikace E – Calc pracuje, nejsou v České republice obkovány. Kvantitativní data (náklady a emise) jsou hodvykle používány (vzdálenosti v mílích, výkon v koních).
noceny pomocí pozitivního či negativního hodnocení.
Je potřeba české údaje přepočítávat na výše uvedené
Pozitivní hodnocení znamená, že čím je vyšší hodnota
jednotky, což může potencionální uživatele odradit.
kvantitativních dat, tím je horší pro zadanou variantu
Výstupem aplikace je: množství uhlovodíků, oxidu uhelvýstavby (Thewes et al. 2012).
natého, oxidů dusíku, prachových částic, oxidů síry v librách (lbs1) a oxidu uhličitého v S/T2 (1S/T je 2 000 liber).
Podle autorů v současné době chybí rozhodující
Výsledkem je sloupcový graf každé zadané technologie,
kritéria pro výběr optimální metody výstavby inženýrbarevně je odlišen každý zadaný stroj, či jednotlivé přeských sítí.
suny zeminy. Z pohledu analýzy se jedná o zjednodušeDalší environmentální hodnocení výstavby inžený nástroj sloužící pouze k utvoření základní představy
nýrských sítí bylo prezentováno na příkladu 1000 m
o vztahu bezvýkopových technologií a výkopových techpotrubí v 1 m hloubky a 0,5 m šířky, že je 50 krát více
nologií k emisím. Kalkulátor v současné době umožňuje
vytěžené zeminy, která může podle druhu a hloubky
výpočet pouze tří bezvýkopových technologií v porovnání
uložení až 250 krát stoupnout. Přesun zeminy zapřís výkopovou technologií.
čiňuje 50 krát větší množství CO 2 , 100 krát větší
Dalším přístupem je v rámci prací ISTT publikovaný „zeleprašnost. Potrubí položené výkopovým způsobem
ný přístup“ autorkou Tardif (2009), která hodnotí řešení proje zatíženo nestejnoměrným tlakem, bezvýkopově
blematiky rekonstrukce inženýrských sítí, spočívající v mainstalované potrubí je staticky v lepší situaci (Baximalizaci ﬁnančních a environmentálních přínosů použitím
yer, 2011). Bezvýkopové technologie jsou pokládány
bezvýkopových technologií a snížením emisí až o 85 %.
za inovativní,
cenově
1
v
ý
h
o dné
lbs (libra), 1 lbs = 0,453 kg
2
a bezpečné
S/T (short ton), 1short ton = 2000 lbs = 907,184 kg, jednotky
hmotnosti používané v USA
technologie.
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jená v roce 2012). Základem práce
byla využita Teorie rozhodování jako
aparát k výběru optimální technolo7,00
gie konkrétního zadání a podmínek
6,00
stavby. Podklad k rozhodování tvoří
5,00
autorem pro účely disertační práce
4,00
vytvořené listy technologií, jednotlivých nejvíce používaných variant
3,00
bezvýkopových technologií. V prá2,00
ci byla identiﬁkována a následně
Materiál
1,00
vybrána kritéria rozhodování, nejStroje
0,00
prve předběžná kritéria ekologickéTransport
Instalace
ho hodnocení, která byla ověřena
Externality
na skutečných modelových stavbách
pro více variant bezvýkopových
technologií, kde byla dále testována
použitelnost jednotlivých kritérií.
Po eliminaci nevýznamných kritérií
(v situaci jejich neúměrného počtu)
byl zpracován soubor kvalitativních
použitelných kritérií pro všechny
varianty bezvýkopových technoloVybrané technologie pro realizaci
gií, poté byl soubor kvalitativních
kritérií transformován a agregován
Porovnání spotřeby primární energie na 1 bm stavby pro 8 modelových testovaných
do kvantiﬁkovatelných parametrů:
staveb, normováno na průměr potrubí DN 300. Zdroj: autor.
materiál, stroje, transport, instalace
a externalita. Práce se opírá z důvodu
zpracování
velkého
počtu kritérií a variant technologií
Sledování emisních ukazatelů v České
o
multikriteriální
hodnocení
konkrétních staveb. Výpočet
republice
je zpracován za účelem stanovení výhodnosti pořadí
Stav životního prostředí v České republice je sledovariant technologií pro jednotlivé stavby. Rozhodování
ván již od 60. let 20. stol. V roce 1989 vstoupila v plato volbě variant spočívá v porovnání hodnot užitnosti varinost Úmluva o ochraně ozónové vrstvy. Ozonová vrstva
ant k vynaloženým nákladům. Výpočet souhrnné užitnosje tvořena ozonem nacházejícím se ve stratosféře a vyti variant ukazuje míru efektivnosti každé varianty. Pro
tváří ochrannou vrstvu, chrání faunu a flóru před ničivýstanovení úhrnné užitnosti variant bylo pracováno s dismi účinky UV záření. Kjótský protokol (1997) stanovuje
kriminační analýzou s Ivanovičovou odchylkou, která je
kvantitativní redukční emisní cíle smluvních států a vymetodou vícerozměrné statistické analýzy. Práce se dále
žaduje jejich dosažení (oxid uhličitý CO2, methan CH4,
oxid dusný N2O, hydrogenované fluorovodíky HFCS,
polyfluorouhlovodíky PFC s, fluorid sírový SF6 – vše vyjádřené v agregovaných emisích CO2). Zákon o ochraně ovzduší 92/2004 Sb. stanovuje práva a povinnosti pro ovzduší a udává hlavní znečisťující látky: tuhé
znečisťující látky, anorganické kyslíkaté sloučeniny síry
vyjádřené jako SO2, anorganické kyslíkaté sloučeniny
dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý, těkavé organické
látky, těžké kovy, oxid uhelnatý, amoniak a soli amonné
NH2, methan, polycyklické aromatické uhlovodíky. Vyhláškou 425/2004 Sb. (náležitosti energetického auditu) jsou sledovány parametry staveb přepočtené na primární energetické zdroje: tuhé znečisťující látky, oxid
siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý.
9,00

Stavba č.7 Klasická výkopová technologie

Stavba č.7 Mikrotunelování

Stavba č.6 Klasická výkopová technologie

Stavba č.6 Augerboring

Stavba č.5 Klasická výkopová technologie

Stavba č.5 Protlak

Stavba č.4 Klasická výkopová technologie

Stavba č.4 Zemní raketa

Stavba č.3 Klasická výkopová technologie v kombinaci
s protlakem

Stavba č.3 HDD

Stavba č.2 Klasická výkopová technologie

Stavba č.1 Klasická výkopová technologie

Stavba č.1 HDD

8,00

Stavba č.1 Pluhování

Primární spotřebovaná energie normováno na DN 300 [GJ]
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Environmentální hodnocení bezvýkopových
technologií v České republice
Na stavební fakultě ČVUT v Praze byla zpracována disertační práce Metodika hodnocení bezvýkopových technologií inženýrských sítí z ekologického hlediska (obhá-
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Příklad environmentálního hodnocení staveb, Klasická výkopová
technologie, ukládání polypropylenové trouby DN 1800, Oldenburg, 2008. Zdroj: autor.
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Závěr
V oboru inženýrských sítí se běžně nezpracovávají
žádné studie s hodnocením dopadů výstavby na životní prostředí, ale ve všech pracích je prokázáno,
že bezvýkopové technologie jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zpracování studií obsahujících vyčíslení konkrétních dopadů výstavby inženýrských sítí
by nejen v zahraničí ale i v České republice mohlo
zvětšit procento využití bezvýkopových technologií
při instalaci inženýrských sítí.
Tato práce vznikla za ﬁnanční podpory projektu SUSEN
CZ.1.05/2.1.00/03.0108, který je realizován v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Použitá literatura

Příklad environmentálního hodnocení staveb, Výstavba plynovodního potrubí DN 600, HDD, Rastede, Německo, 2008. Zdroj: autor.

Emise CO2 na 1 bm staveb normované na průměr potrubí DN 300 [t]

opírá o kalkulační vzorec, který se běžně používá ve stavební praxi ke stanovení nákladů staveb. Jeho analogie
s environmentálními parametry staveb je využita ke kvantiﬁkaci environmentální zátěže životního prostředí hodnotami spotřeby primární energie u hodnocených variant
modelových staveb.
Testovaná stavba č.1 bezvýkopová technologie pluhování a HDD a klasická výkopová technologie, stavba č. 2
klasická výkopová technologie, stavba č. 3 bezvýkopová
technologie HDD a klasická výkopová technologie, stavba č.4 bezvýkopová technologie zemní raketa a klasická
výkopová technologie, stavba č. 5 bezvýkopová technologie protlačování a klasická výkopová technologie, stavba č.6 bezvýkopová technologie Augerboring a klasická
výkopová technologie, stavba č.7 bezvýkopová technologie mikrotunelování a klasická výkopová technologie.
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
ING. MARTINA ZAHRADNÍKOVÁ
Lze si takovou kombinaci představit? Není to přesmyčka pro zamyšlení? Není a zde je příběh, který je toho
důkazem.
Bezvýkopové technologie v podzemním stavitelství potkáváme při řešení speciﬁckých problémů poměrně
často. Méně častěji je možné v tomto
„chlapském“, někdy i „chlapáckém“
prostředí potkat ženu, která nevaří
pouze kávu nebo neobsluhuje kopírovací stroj.
Při svém studiu dopravního stavitelství na ČVUT Praha si Ing. Martina Zahradníková zvolila zaměření
na geotechniku. Sám tento fakt byl
klíčem k nástupu studentské praxe
během posledního ročníku na pracoviště významné podzemní stavby. Tou
se stala výstavba největší jednolodní
ražené stanice pražského metra, stanice pod sídlištěm Petřiny. Shodou
náhod se mohla zapojit do zahájení realizační přípravy a následně se

Ing. M. Zahradníková při hodnocení čelby
Ing. M. Zahradníková s mistrem směny
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podílet na vlastní realizaci. Svým
zájmem pro „věci neveřejné a podzemní“ si brzy získala uznání kolegů.
Ti jí umožnili nahlédnout do speciﬁk
podzemního stavitelství realizovaných technologiemi v souladu s dikcí
legislativy souhrnně označovanými
jako Činnosti Prováděné Hornickým
Způsobem. Logicky se po složení
státních zkoušek rozhodla pro prohloubení svých znalostí podzemního
stavitelství a nastoupila do provozní
pozice asistentky vedoucího projektu, kde řešila denní agendu s mistry
a stavbyvedoucími. Po získání příslušné praxe složila zkoušku Technického dozoru na OBÚ.
Na další stavbě, kterou byly protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou, již pracuje v pozici přípraváře
stavby a osvědčuje se v komplexní
problematice vedení přípravy této vodohospodářské stavby.
Ve vazbě na současný stav investiční výstavby byl tým, kterého
je Ing.Zahradníková členem, pověřen realizací z kategorie dopravních
staveb, rekonstrukcí tramvajové trati
Evropská v Praze 6 - Dejvicích. Zde
si po letech strávených „v podzemí „
mohla ověřit, zda nezapomněla svoji
původní profesi dopravního inženýra.
Nezapomněla, i zde se výrazně zapojila do průběhu realizace a podpo-

řila týmové úsilí k úspěšnému zprovoznění TT v závěru roku 2013.
V současné době realizuje obdobnou rekonstrukci TT v Bratislavě.
A kde jsou v životopise Ing. Zahradníkové bezvýkopové technologie?
Objevily se, byly průběžně součástí
hlavních prací realizovaných staveb.
Jednalo se zejména o řízené i neřízené protlaky pro připojení médií v ZS
a přeložky kabelů. V několika případech bylo použito velkoprůměrového
vrtu pro těžbu při hloubeních šachet,
vrty v úklonných ražbách, vrty pro
zajištění větrání podzemního díla, či
provedení prostupu složitými konstrukcemi.
Pokud by bylo pro čtenáře důležité,
kde Ing. Zahradníková působí, sdělujeme, že se tomu děje na půdě společnosti Metrostav a.s., divize 5.
Miroslav Vlk, vedoucí týmu.
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AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
Events Organised in the Czech Republic

Září

21. – 26. 9. 2014

15. – 17. 9. 2014

IWA 2014
Světový kongres a výstava
o vodě
Lisabon - Portugalsko
http://www.iwa2014lisbon.org

NO-DIG LITOMYŠL

Říjen

16. – 20. 9. 2014

25. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
PVA Expo Praha - Letňany

13. – 15. 10. 2014
INTERNATIONAL NO-DIG 2014
IFEMA Convention Centre,
Madrid, Spain nodig-madrid.com
28. – 30. 10. 2014

WASMA
11. ročník specializovaného
mezinárodního veletrhu vodohospodářství a ekologie
Rusko - Moskva
www.wasma.ru

Listopad

4. – 7. 11. 2014

3. 11. 2014 od 14.30 hod.

AQUA UKRAINE
Mezinárodní veletrh
a konference
Kyjev - Ukrajina
www.iec-expo.com.ua

BEZPEČNOST PRÁCE
VE STAVEBNICTVÍ
zasedací místnost v 1. patře budovy
Hradeckého stavebního centra,
Jižní 870, Hradec Králové, Slezské
Předměstí
3. - 4. 11. 2014

21. Podzimní plynárenská konference
Plzeň
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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

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

Ing. Stanislav Drábek,
Gončarenkova 30, 147 00 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

HOBAS CZ spol. s r.o.,
třída Maršála Malinovského 306
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com

Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: ofﬁce@czstt.cz

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

http://www.hobas.com

http://www.imos.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 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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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
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METROSTAV a.s.,
Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu

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

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

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

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

OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: vkral@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.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

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

STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz
http://www.stavoreal.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

STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz

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

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

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://pt.mc-bauchemie.cz
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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
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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Vás zve na

19. KONFERENCI
o bezvýkopových
technologiích,,
technologiích
která se koná 16. - 17. září 2014
ZÁMEK LITOMYŠL

•

LITOMYŠL

SPOLUPOŘADATEL:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

akciová společnost

The ISTT je 32. mezinárodní NO-DIG konference a výstava od Pyrenejské
společnosti pro bezvýkopové technologie (IbSTT), která se bude konat

13. - 15. října 2014 na výstavišti
stavišti IFEMA
A v Madridu, ve
v Španělsku
ISTT Mezinárodní No-Dig Konference a výstaava je hlavním fórem, které sdružuje inženýry
ry
z celého světa. Program poskytuje kombinaci
ci
odborných jednání, živou a informativní výýstavu o nejmodernější technologie a produkkty, a je jedinečná událost, kde průmysl přijde
de
e
společně k síti s podobně smýšlejícími lidmi.
Pyrenejský region má 20ti letou historii s vyyužitím bezvýkopové technologie, zejména
na
v směrového vrtání a potrubí rehabilitaace. V posledním desetiletí došlo ke značnému
mu nárůstu nových
no
ovýc
ých
montážních prací v rozvíjejících se městských aglomeracích.
ch
ch.
h.
Kromě toho, jak prospěšné organizace a vlády zkoumají n
nututnost zvýšit a udržet stávající infrastrukturu vody a odpadních
dn
nícch
vod, existují významné příležitosti na trhu bezvýkopovou
ovo
ou
technologií pro účast v budoucí investice.

See more at: http://www.nodigmadrid.com/en/#sthash.yo847QR2.dpuf

