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i osobním životě.
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MILÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ
Ing. Karel Franczyk, PhD.,
předseda redakční rady Zpravodaje NO DIG
Dnešním vydáním Zpravodaje NO DIG 4/13 začíná
v životě České společnosti pro bezvýkopové technologie
poněkud výjimečné období. Tou hlavní událostí bude celý
příští rok, který je v naší existenci dvacátý a tedy výroční.
Proto jsme se rozhodli jej otevřít číslem, které bude jaksi nevážné, humorné, prostě silvestrovské. Vyzvali jsme
všechny sdružené členy a výsledkem je speciální rubrika
„No Dig Smile“, kterou najdete uvnitř čísla. Chtěl bych velmi poděkovat všem ﬁrmám a jednotlivcům, kteří se rozhodli i v dnešní nelehké době podpořit vydání něčeho, kde
nejde o nic víc, než o humor a legraci. Není totiž pochyb
o tom, že legrace a humor – a hlavně nadhled – patří k životu i k práci, a že bez nich by to na světě nestálo za moc.
Avšak v tomto čísle najdete samozřejmě i normální „vážné“ články a rubriky. Jde především o vybranou přednášku
z letošní konference NO DIG v Plzni a také diskuzní forum,
které s ní trochu souvisí. Dále všechny obvyklé rubriky,
informace okolo konference a kalendář.
Čímž se opět dostáváme k výročnímu roku 2014. Co
jsme na něj přichystali z hlediska redakční rady Zpravodaje? Chtěli bychom, aby jednotlivá čísla příštího roku měla
monotématický charakter, a aby popisovala stav dané problematiky pokud možno co nejkomplexněji. Takto by mělo
jít o následující témata:
1 / 14 Inspekce, diagnostika a průzkum
2 / 14 HDD vrtání
3 / 14 Nová pokládka
4 / 14 Sanace

Samozřejmě se ani příští rok neobejdeme bez sponzorů čísel. Vzhledem k tomu, že stojíme o co nejkomplexnější pohled na tyto okruhy, je možné i to, aby se o číslo
podělili až dva sponzoři najednou (u ispekce a průzkumu
i víc.) Proto bych chtěl vyzvat všechny zájmce o partnerství těchto čísel, aby se přihlásili. Opět platí známá pravda
– naše časopisy budou tak dobré, jak si je sami uděláme.
Kromě monotématického pohledu na jednotlivé podobory vás bude v příštím roce náš Zpravodaj informovat
zejména o všem, co souvisí s naším jubilejním dvacetiletím. Členové předsednictva a pamětníci se podělí o své
názory a zkušenosti. Také na stránkách Zpravodaje připomeneme některé významné události z naší historie.
Avšak zaměříme se i na aktuální dění a témata. Je na příklad jasné, že bezvýkopové technologie se posunuly jinam,
než kde byly ve svých začátcích. Dnes již nemusíme jejich
existenci obhajovat či komukoliv je objevovat. Nutné však je
sjednocovat pravidla pro jejich užívání, tedy standardizace.
Této problematice se musí věnovat nejen příslušné komise
a zájemci, ale sledovat ji bude i náš časopis.
Sledovat budeme i průběh příprav na konferenci
NO DIG v nadcházejícím roce, která bude v překrásné Litomyšli. Zaměření konference, které se tématicky určitě
projeví i v obsahu našich čísel, bude věnováno mimo jiné
tomu, jak mohou bezvýkopové technologie pomáhat při povodních a protipovodňové prevenci.
Zajímavostí je, že v příštím, jubilejním, roce půjde teprve
o devatenáctou konferenci No Dig v českých zemích. Ta výroční, dvacátá, bude až v průběhu roku 2015. A tou teprve
skončí speciální jubilující období pro naši asociaci. Období,
které začíná právě číslem Zpravodaje, které držíte v rukou.
Takže vám všem přeji do nadcházejícího vánočního a silvestrovského období, abyste si užili hodně radosti a legrace
nejen v tom období, ale i v celém následujícím roce.
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC
Ve dnech

1. – 4. září 2013 se konala

31. mezinárodní konference ISTT
v australském Sydney.
Program konference byl velmi dobře připraven
a organizován ISTT ve spolupráci s australskou společností ASTT.
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Časově náročný program konference byl předjednám členy ESC dne 25. 8. 2013.

Volba nového předsedy a místopředsedy ISTT:

Členové ESC dále pak na svém jednání dne 1. 9. 2013 se
zahájením v 9:00, schválili program pro Board Meeting
se zaměřením zejména na:

novým předsedou byl jednomyslně zvolen
Derek Choi
novým místopředsedou byl jednomyslně zvolen
Enrico Boi

• zasedání předsednictva ISTT v Sydney (schválení agendy)

Doplňovací volby 5 nových členů do ESC:

• volba nového předsedy a místopředsedy ISTT

Ve volbách byli zvoleni:

• doplňovací volby 5 nových členů do ESC
• návrh ﬁnančního rozpočtu na rok 2014

tři stávající členové ESC:
Jeff Peace-ASTT
Sergio Palazzo-ABRATT
Robert Toyoda-JSTT

• zprávy předsedů národních společností o činnosti
za období od 30. mezinárodní konference ISTT v Sao
Paulu(11/2012) a plán činnosti na 2014

a dva noví členové:
Ian Vickridge-UKSTT
Yasin Torun-TSITT

• ﬁnanční zpráva za období 2012-2013

• Photo Book-ﬁnální dohoda o cenách a distribuci
• prezentace pořadatelů příštích celosvětových konferencí:
2014 – Madrid - Španělsko 13. - 15. října 2014
2015 – Istanbul - Turecko 28. - 30. září 2015
• vyhodnocení prezentací uchazečů na pořádání celosvětových konferencí letech 2016 a 2017
• volba pořadatelů mezinárodních ISTT konferencí
pro roky 2016 a 2017

BOARD MEETING 1. 9. 2013
ZAHÁJENÍ V 10:00
Jednání předsednictva ISTT bylo zahájeno projevem
prezidenta ISTT p. Samuelem Ariaratnamem a předsedy australské společnosti ASTT p. Trevorem Gosattim,
v přítomnosti předsedů národních společnosti.
Jednání trvalo do pozdních odpoledních hodin a dále
uvádím výsledky voleb:

Volba pořadatelů mezinárodních ISTT
konferencí pro roky 2016 a 2017
2016 – Čína – Beijing
2017 – Kolumbie – Medellín

Konference a výstava 1. – 4. září 2013
Sydney-kongresové a výstavní centrum
Ve třech kongresových sálech byly přednášeny referáty
na téma bezvýkopových technologií. Součástí konference byla pořádána výstava ﬁrem, které vyrábějí a dodávají
technologické prostředky a materiály pro realizaci staveb
bezvýkopovými procesy.

Závěr:
Podrobnější průběh konference, včetně vytipované
přednášky bude uveřejněn v NODIGU 1/2014

3

NO DIG 19 / 4

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

18. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH
Ing. Marek Helcelet
Po roční zastávce v Luhačovicích se
konference opět vrátila do zemí koruny
České, tentokráte do města, pyšnícího se za ročník 2012/2013 tituly mistrů
republiky v nejsledovanějších kolektivních sportech. Zcela jistě nikomu z jejích účastníků nebyla neznámá jména
Martin Straka či Pavel Horváth. Zatímco toho prvního měli někteří možnost
poznat osobně při golfovém turnaji,
tomu druhému mohli při slavnostním
večeru držet palce v utkání Ligy mistrů
proti Manchesteru City. Pochopitelně
je to kromě toho město s nejznámějším
českým pivem a na rozdíl od ostatních
krajských měst osvobozené za druhé
světové vílce nikoliv Rudou armádou,
ale vojsky generála Pattona. Jistě i ti,
kdo se konference nezúčastnili poznali, že tentokrát byla konference v Plzni.
Hotel Primavera, kde se konference
konala je však od centra trochu vzdálen, ani počasí nebylo příliš nakloněné
romantickým toulkám a na rozdíl od 17.
ročníku již nestrašila vidina bílé hole
po požití něčeho silnějšího než je pivo,
ale všichni byli disciplinovaní a vyslechli si desítky hodnotných přednášek.
Konference byla slavnostně zahájena za účasti představitelů města
Plzně a Západočeského kraje, předsedy CzSTT Ing. Loveckého, zástupce generálního sponzora Duktus s.r.o.
a ředitele Vodárny Plzeň a.s. ze skupiny VEOLIA VODA ČR, a.s.. Protože
v Plzni právě probíhá výstavba „Úslavského sběrače“, která byla i náplní
přednášek na konferenci, bylo zřejmé,
že zástupci vedení města při svých
vtipných zdravicích věděli o čem hovoří, takže jejich deklarovaná podpora
bezvýkopových technologií nebyla jen
zdvořilostní frází jak naneštěstí občas
bývá zvykem. Je ale potěšitelné, že
vedení CzSTT se snaží místa konferencí směřovat právě do míst, kde se
akce pomocí BT realizují či v nedávné
době proběhly, takže představitelé takových míst mají ulehčenou práci.
Stejně jako v minulých ročnících
byla konference rozdělena do tří ucelených bloků, které byly řízeny členy
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předsednictva CzSTT. Poté, co v loňském roce emoce vzbudila přednáška Ing. Cíglera ml. o kontrole a zkoušení kvality sanačních rukávců, před
svou letošní o „Instalaci sanačních
vložek velkých průměrů a délek“ si liboval, že je nekonﬂiktní a nic mu „nehrozí“. To platilo jen do doby, než si
vzali slovo Ing. Šrytr a Ing. Lovecký,
kteří si brousili svůj ostrovtip a když
konečně Ing. Cíglera pustili od přednášecího pultu, měl pocit, že znovu
skládal státní zkoušky. Bohatá diskuse v podání zmiňovaných dvou
„inkvizitorů“ pokračovala i nadále,
čímž z případné letargie probouzela
dychtivé posluchače. A nejednalo se
jen o přednášky z praxe, ale i z oblasti materiálů, kdy kromě tradičního
příspěvku Ing. Barborika vystoupil
i zástupce konkurenční společnosti,
která byla generálním sponzorem.
Už od památné konference v Litoměřicích je vždy s napětím očekáván
příspěvek Ing. Fialy ze společnosti
Steinzeug-Keramo. Dlužno podotknout, že i když Theodor od té doby
měl mnoho daleko soﬁstikovanějších
přednášek, litoměřický vrchol nepřekonal. Letošní na téma srovnání BT
s otevřeným výkopem při výstavbě
Úslavského sběrače však byla díky
bohaté fotodokumentaci výborná.
Každý rok jsou dopoledne druhého dne prezentovány přednášky ze
staveb, a stejně jako v Luhačovicích
pořadatelům přálo počasí, což znamená, že vydatně pršelo a byla zima.
Jako vždy nezklamaly stálice typu Ing.
Franczyk či Ing. Fryč, ale tentokrát
u posluchačů jednoznačně vyhrál Ing.
Krzák z MT Prostějov. Jeho vystoupení, týkající se staveb s využitím mikrotunelování na jižní polokouli, konkrétně

v Brazílii sklidilo zasloužený bouřlivý
potlesk. Těžko říct, jestli to bylo technickými parametry staveb, způsobem
uzavírání kontraktu či vidinou (v době
konference) ještě žijící naděje na postup na fotbalové mistrovství světa
2014 právě do této země.
Diskusní večer byl poznamenán
poměrně hodně hlasitě nazvučenou
kapelou, ale zejména již zmiňovaným
zápasem Plzně proti Manchesteru.
Probírání odborných témat, vyslechnutých během prvních dvou bloků
tak prakticky začalo s dvouhodinovým zpožděním, ale o to důkladněji
se mu pak diskutující věnovali, takže
poslední nadšenci do BT své učené
disputace končili v hodinách, kdy se
i ve veřejnoprávních televizích smějí
používat hrubší výrazy.
Jak mohli pozorní čtenáři časopisu NO-DIG zaznamenat, úspěšně se
rozvíjí spolupráce mezi ISTT a CzSTT na poli zabezpečení a ochrany
kritické infrastruktury. Součástí konference tak byla i účast expertního
týmu italských odborníků, kteří na samostatném semináři probírali s českými a slovenskými zástupci otázky,
týkající se této, zatím opomíjené, oblasti. Seminář pokračoval i po ukončení konference a byl italskými kolegy
hodnocen velmi kladně.
Za rok se konference přestěhuje
do Východočeského kraje, s největší
pravděpodobností do Litomyšle. Zda
bude zasvěcena rodákovi Stanislavu
Drábkovi ještě nebylo určeno, takže
nezbývá než se těšit na spoustu dalších nových informací z oboru bezvýkopových technologií, podbarvených
tóny hudby jiného slavného litomyšlského rodáka – Bedřicha Smetany.
Ing. Marek Helcelet
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STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O CENU CzSTT
Ing. Marcela Synáčková, CSc.,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra zdravotního a ekologického inženýrství

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

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ
O CENU CzSTT
Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 2013/2014 a dále pro
každý následující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou práci, bakalářskou práci,
písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, projektování, výstavby, rekonstrukce,
rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatněním bezvýkopových technologií (včetně zahrnutí oblasti výzkumu,
geotechnického a dalšího průzkumu, inženýringu, uniﬁkace, technických podkladů, informační báze a koordinace).

Ceny: 1. cena 15.000,- Kč

2. cena 8.000,- Kč
3. cena 5.000,- Kč
Termín odevzdání práce: do 19. 9. 2014
(na stavební fakultu ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6, Thákurova 7,
Ing. M. Synáčkové, CSc.; e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)
Vyhodnocení soutěže: Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do

30. 11. 2014.

Formální náležitosti práce:
 Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno
vedoucího práce, adresa)
 Stručný souhrn v angličtině
 Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
 Posudek vedoucího práce (1 A4)
Odborní garanti za jednotlivé školy:
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního
a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4604, fax 22435 4607; synackov@fsv.cvut.cz
- Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 17. listopadu, 708 33 Ostrava, (adresa garanta:
Jarkovská 20, Ostrava, kfranczyk@seznam.cz)
- Doc. Ing. Karel Vojtasik, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, L.
Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17, 708 33
Ostrava - Poruba, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
- Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí,
Žižkova 17, 611 00 Brno, tel. 54114 7720, fax 54114 7728; tuhovcak.l@fce.vutbr.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
a katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního hospodářství
a environmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 22438 2660; synackova@fzp.czu.cz
- Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta
stavební, Ústav geotechniky, Veveří 95, 662 37 Brno, tel. 54114 7239,
horak.vl@fce.vutbr.cz
- Ing. Igor Fryč, igor.fryc@porr.cz
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REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE V BRNĚ
- DOTEK NO DIG TECHNOLOGIÍ
Tak jako obvykle i nyní uveřejňujeme jednu ze zajímavých přednášek,
které zazněly na konferenci NO DIG
Ing. Věra Sokolářová, Ph.D.
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
V Brně jsou od roku 2000 významným impulzem dostaveb a rekonstrukcí kanalizačního systému města Brna tzv. velké vodohospodářské
projekty spoluﬁnancované ze zdrojů
EU. První dva projekty byly realizovány v rámci předstupních fondů Phare
a ISPA, projekt současný, s názvem
„Rekonstrukce a dostavba kanalizace
v Brně“ je spoluﬁnancován ze zdrojů
EU v rámci Operačního programu Životní prostředí pro programovací období 2007- 2013 („OPŽP“).
Celé dílo je rozděleno do 13 samostatných funkčních celků, tzv. ucelených částí díla (UČD), především
z důvodu velkého rozsahu celého
projektu, který zahrnuje rekonstrukci a dostavbu kanalizační sítě města
Brna v délce cca 26 km, z toho přibližně 9 km rekonstrukcí a necelých 17 km
dostaveb. Budovány jsou páteřní kmenové stoky brněnského kanalizačního
sytému, ale i oddílný kanalizačního
systém čtyř městských částí. Dále je
součástí projektu i výstavba 4 retenčních nádrží na jednotné kanalizační
síti se zadržením 13 800 m3 vody.
Předpokládaným dopadem projektu je zkapacitnění stávajícího ka-

nalizačního systému, řádné odkanalizování okrajových aglomerací Brna
a v neposlední řadě i možnost optimalizace řízení nátoku na ČOV za využití retenčních nádrží.
Aktuálně realizovaný projekt byl
zahájen v březnu 2012 a nyní se
nachází ve stádiu dokončování stavebních prací na všech částech díla.
Podle SoD bude celé dílo předáno
k 16.2.2014. Zhotovitelem je sdružení
ﬁrem IMOS a.s., OHL ŽS a.s. a Metrostav a.s.
I přes značnou kilometráž budované kanalizační sítě probíhala realizace převážně v pažených rýhách s výjimkou cca 2 km kanalizace, kdy projektant navrhl bezvýkopový způsob
výstavby. Z no-dig technologií byly
využity jak metody klasické a léty
prověřené, tak i metody využívající
současné technologické možnosti
a trendy. V následujících textech jsou
popsány realizace prováděné no-dig
technologiemi.
DN:
Materiál:
Délka:
Průměrná hloubka:
Průměrný skon:

Obrázek 1

6

Rekonstrukce kmenové stoky D (učd
1.3 místní část Husovice, viz obr. č. 1)
přímo navazuje na rekonstrukci kmenové stoky realizované v přecházející
fázi (v letech 2003-2005) s cílem zkapacitnění této páteřní kmenové stoky
brněnské kanalizační sítě. Ze zkušeností z předešlé fáze modernizace
bylo jednoznačně dáno, že jedinou
možnou realizační metodou je postup
bezvýkopový. Volba použité technologie vycházela z komplikovaných
lokálních podmínek, tj. geologie, silné koncentrace sítí a především pak
vedením trasy stoky v těsné blízkosti
řeky, s čímž souvisí vysoká hladina
podzemní vody. Po zvážení a zohlednění všech faktorů byla projektantem
navržena metoda horizontálního vrtání (mikrotuneláž), jenž nevyžaduje
práci lidí v podzemí a snižování hladiny podzemní vody, což jsou nezbytné
podmínky jiných technologií.

Parametry realizované kanalizace:

Schematické znázornění
rozsahu díla
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1/ Mikrotuneláž

1200
sklolaminátové potrubí, SN 64 000
cca 1300 m
5m
2‰
Přehledná situace UČD
• UČD 1.1 Rekonstrukce kmenové stoky,
Sokolova - Dufkovo nábřeží
• UČD 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C,
Karásek - Loučky
• UČD 1.3 Rekonstrukce kmenové stoky D,
Auerswaldova - Kaloudova
• UČD 1.4 Rekonstrukce kmenové stoky E,
Ráječek - Drážní těleso
• UČD 2.1 Dostavba kmenové stoky A, OK1A
a RN1A, Přízřenický jez
• UČD 2.2 Dostavba kmenové stoky A, OK2A
a RN3A, Sokolova
• UČD 2.3 Dostavba kmenové stoky EI, akro Ráječek
• UČD 2.4 Dostavba kmenové stoky EI,
Ráječek - Hájecká
• UČD 2.5 Dostavba kmenové stoky E - OK6E
a RN6E, Hamry
• UČD 3.1 MČ Bohunice - rekonstrukce
kanalizace
• UČD 4.1MČ Tuřany - dostavba kanalizace
• UČD 4.2 MČ Žebětín - dostavba kanalizace
• UČD 4.3 MČ Ivanovice - dostavba kanalizace
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Obrázek 2 Technologie ISEKI
Projektovaná délka byla rozdělena
na 10 dílčích razících úseků v délce
od 36 m do 220 m, navrženo bylo celkem 6 startovacích jam a 7 jam určených pro vytažení razící hlavice. Z celkové délky bylo přibližně 60 % trasy
vedeno souběžně se stávající trasou
kmenové stoky D v těsné blízkosti břehu řeky Svitavy. Zbylá část trasy byla
od stávající kmenové stoky odkloněna do prostoru přilehlých areálů, kde
byl předpoklad příznivějších (homogennějších) geologických podmínek,
ale se zvýšeným rizikem přítomnosti
betonových konstrukcí lokálních bezpečnostních krytů a jiných těžko zdokumentovatelných podzemních konstrukcí. Vyjma úseku č. X o délce 36 m
byla celá projektovaná trasa realizována systémem ISEKI. V celé délce
došlo pouze dvakrát k zaseknutí stroje
v důsledku neočekávané lokální geologické imperfekce. V jednom případě
bylo nutné vyprostit hlavici protiražbou
(v délce cca 5 m), v druhém případě
se podařilo odstranit místní překážku a úsek dokončit technologii ISEKI.

V posledním úseku mikrotuneláže
(úsek č. X) byla technologie ISEKI nahrazena ruční ražbou v ocelové chráničce s jejím následným vystrojením
projektovaným potrubím. Důvodem
byla avizovaná problematická geologie podloží, která byla na základě
doplňkového geologického průzkumu
zhotovitele potvrzena, a pak případný
obtížný způsob vyproštění razící hlavice, neboť 20 m z tohoto úseku se nacházelo pod mostní konstrukcí s podchodnou výškou 4 m.

2/ Horizontální vrtání
Metoda horizontálního vrtání byla
pro realizaci splaškové i dešťové kanalizace navržena i realizována v ulici Černohorská, místní část Ivanovice
(učd 4.3, viz obr. 1), z důvodu velké
hloubky uložení obou kanalizací (cca
9 m).
Jedná se o úsek o délce cca
217,0 m, v němž byly použity kameninové protlačovací roury DN 300
s pryžovým těsněním a spojkou z nerezové oceli pro splaškovou kanaliza-

Parametry realizované kanalizace:
DN
Materiál
Délka :
Průměrný sklon:
Průměrná hloubka:

Obrázek 3 Horizontální vrtání

300 splašková
kameninové
cca 270 m
8‰
7,5 m

700 dešťová
sklolaminátové
270 m
9‰
5,5 m

ci. Dešťová kanalizace byla provedena ze sklolaminátových protláčecích
trub CCGRP, DA 752 (vnější průměr
752 mm), SN 32.000. Odbočky byly
provedeny protlakem z protlačovacích železobetonových trub s těsněním a nerezovou spojkou. Technologicky byl celý úsek 217 m rozdělen
na pět částí. V místě budoucích revizních šachet byly vybudovány pažené
startovací jámy z ocelových proﬁlů
a pažnic Union. Startovací jámy byly
společné pro obě protláčené potrubí,
délky jednotlivých úseků mezi jámami pak činily 50 m.

3/ Polomechanizovaný štít
Rekonstruovaný úsek kmenová
stoka C (učd 1.2. lokalita Řečkovice,
viz obr. 1 ) byl navržen v souběhu se
stávající trasou kmenové stoky. Trasa
nově budované kmenová stoky vede
mezi dvěma významnými objekty,
a to železniční tratí Brno – Tišnov
a rychlostní komunikací Hradecká,
především sjezdem z této komunikace do městské části Brno - Řečkovice. Vzhledem ke konﬁguraci terénu,
stísněným poměrům a hloubce provádění v průměru 9 m byla rekonstrukce
kmenové stoky uskutečněna bezvýkopovou technologií. Pro navrhovaný
proﬁl DN 1600 bylo použito metody
štítované štoly (polomechanizovaný
štít ø 2560 mm délky 3950 mm)
Realizace štítované štoly byla rozdělena na dva úseky s délkou ražby
cca 180 m. V každém z úseku byla
zhruba v polovině délky vložená jedna revizní šachta, která v průběhu
ražby sloužila jako větrací. Do vyraženého prostoru, zajištěného železobetonovými klenáky, bylo vtaženo
sklolaminátové potrubí DN 1600, SN
5 000 a meziprostor zalit cementopopílkovou směsí.

4/ klasická ražba
Tuto bezvýkopovou metodu lze
v rámci aktuálního projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace
v Brně“ označit jako okrajovou. Délka úseků takto realizovaných stok je
pouze v řádu desítek metrů. V rámci
celého díla byla použita jen na dvou
učd pro realizaci úseků kanalizace,
kde použití jiné bezvýkopové metody
s sebou neslo zvýšenou míru rizika.
Vystrojení klasicky vyražených štol
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Parametry realizované kanalizace:
DN:
Materiál:
Délka:
Průměrná hloubka:
Průměrný skon:

1600
sklolaminátové potrubí, SN 5 000
cca 360 m
9m
5,45 ‰

Obrázek 4 Polomechanizovaný štít
bylo ve všech případech provedeno
sklolaminátovým potrubím s následným zalitím cementopopílkovou směsí.
Mimo výše uvedené typy bezvýkopových metod byly ještě v rámci
díla na učd 2.4. dostavba kmenové
stoky E I a učd 1.4. rekonstrukce kmenové stoky E (viz obr. 1) realizovány
dva protlaky z polymerbetonových
trub pod železničním tělesem. Délka
protlačovaného úseku se pohybovala
okolo 20 m, proﬁl protlačeného potrubí byl dračí o DN 2000/500, resp. DN
1800/450 ve sklonu cca 1,0 ‰.
Opravdu vypovídající srovnání
nákladů k realizaci kanalizace bezvýkopovou technologií versus otevřeným výkopem by představovalo
složitou matematickou závislost zohledňující nejen hloubku uložení, třídu zeminy, hladinu podzemní vody,
proﬁl kanalizace, typ použité technologie, ale i zohlednění dalších přidružených nákladů, jako jsou nutné
přeložky sítí, náklady na náhradní
obslužné komunikace a mnohé další.
Přesto je srovnání v následují tabulce uvedeno. V tabulce jsou uvedeny
realizované technologie včetně proﬁlů, délek v cenách za 1 m kanalizace
včetně potrubí bez těžních šachet,
a to v cenách z nabídky zhotovitele.
Ve spodní části tabulky jsou uvedeny pro srovnání dva příklady realizací
v pažené rýze, které odpovídaly realizacím bezvýkopovým, alespoň z hlediska DN.
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Přehled úseku klasicky ražených štol
v rámci celého díla
Učd

proﬁl

délka

1.2.

2735/2410

52

1600

2264/2210

21

1200

Obrázek 5

2028/2210

26

1000

Klasická ražba

2384/2161

11

1200

1.3

DN potrubí

Tabulka 1: "Srovnání“ cen no-dig technologií vs. pažený výkop
Technologie
Mikrotuneláž
ražba štítem
horizontální vrtání
Klasická ražba
Protlak
(polymerbeton)

DN

Realizovaná délka [m]

1600
1600
300
700
1000-1600
2000/500
1800/450

Materiál
Hobas
ŽB čedič výst.

Cena / m vč. potrubí

1330
360
700
217
110
20
19

DN
1600
1200

84 tis. Kč
42 tis. Kč
29 tis. Kč
47 tis. Kč
150 tis. Kč
103 tis. Kč
130 tis. Kč

Realizovaná délka [m]

Cena / m vč. potrubí

50
59

52 tis. Kč
31 tis. Kč

Tabulka 2: Podíl nákladů na no-dog realizace vs. celý projekt
Celkem projekt
Bezvýkopové technologie

Realizovaná délka [m ]
26,0 km
2,3 km

Cena bez retenčních nádrží

Závěr
V rámci akce “Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ se významněji bezvýkopové technologie uplatnily
při rekonstrukci kmenových stok, kdy
při vzájemném spolupůsobení větších
proﬁlů a dalších komplikujících faktorů (hloubka, vysoká hladina podzemní
vody, značná koncentrace sítí) se tyto
technologie jeví jako optimální řešení
pro realizaci. U menších proﬁlů kanalizačních potrubí, běžněji ukládaných
ve standardních hloubkách snadno realizovatelných v pažené rýze, byly v rám-

Cena vč. potrubí [m ]
1 642 mil
163 mil
1 248 mil

ci prezentovaného projektu tyto metody
používány spíše jako způsob překonání
lokálních komplikací pro „klasické“ výkopové technologie.
Nejdominantnější bezvýkopovou metodou, co do rozsahu, byla mikrotuneláž realizovaná systémem ISEKI. Tato
metoda jednoznačně prokázala, že pro
realizaci byla vhodně navrženou metodou a i díky umu zhotovitele vzniklo dílo
v požadované kvalitě. Z celkové délky
bezvýkopově realizované kanalizace
bylo mikrotuneláží provedeno de-facto
65 %, polomechanizovaným štítem pak
přibližně 25 %.

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION
SITES
NO DIG SMILE

Stavba má problém
aneb „Chlapský příběh dnešní doby“
(pokus o dělnický realismus 21. století)
Ing. KAREL FRANCZYK, PhD.

Na stavbě prší. Provazy deště bičují nemilosrdně rozbahnělou zpevněnou
plochu, buňkoviště, dílny i sklad materiálu. Obloha je zatažená na týdny
dopředu. Vítr lomcuje s uvolněnými plachtami na stavebním oplocení a trhá
bezpečnostní pásku nataženou kolem startovací jámy. Nákladní auta se
valí příjezdovou provizorní komunikací a boří se nelítostně do země i přes
četné geotextilie v ní položené, které dle tvrzení proradných dealerů měly
v podobných situacích fungovat mnohem lépe.
K buňkovišti přichází - v gumových botách a v promočeném reflexním
kabátě - mladý směnový mistr Michal. Je tomu teprve rok a pár měsíců, kdy
opustil útulné prostředí stavební fakulty, aby předvedl na elitních podzemních
stavbách jedné z předních evropských specializovaných firem, co se tam naučil.
Vchází na zastřešenou terasu buňkoviště a energickými pohyby sklepává vodu
z reflexního pláště. Vstupuje dovnitř a ráznými kroky míjí několik dveří až se
zastavuje u těch s nápisem „stavbyvedoucí.“ Klepe a vstupuje dovnitř.
Uvnitř se halí do oblak cigaretového kouře zkušený stavbyvedoucí
Čenda. Jeho mohutná postava, násobena ještě několika vrstvami svetrů
a montérkovou blůzou, které má i přes zahřáté radiátory v místnosti stále
na sobě, vzbuzuje respekt. Stejně tak jeho tvář zbrázdnělá vráskami, drsnými
štětinami několikadenních vousů a neblahými zkušenostmi na desítkách
staveb nejrůznějších zemí světa. Je to tu drsný svět, na čemž nic nezmění
ani kalendář s krásnými slečnami na zdi, ani vůně česrtvé kávy linoucí se
z oprýskaného plechového hrnku na stole. Čenda popíjí své kafe a na stole
plném projektů, papírů, stavebních deníků a roztroušeného popela z cigaret, se
věnuje činnosti, kterou mohou provádět jen ti nejzkušenější z nejzkušenějších
– zakreslování geologických profilů ražby.
Mladý směnmistr přichází blíž a na pokyn stavbyvedoucího s ostychem usedá na kraj protější židle. S díky odmítne kávu
a zajíkavým hlasem tiše vysvětlí problém, se kterým si neví rady. Čenda dlouze mlčí a pozoruje mladého kolegu, který k němu
vzhlíží, jako k poslední naději. Čenda se pomalu postaví a přejde blíž k Michalovi. Položí mu ruku na rameno.
„Musíš být silný,“ řekne. „Silný! Rozumíš?“
„Ale, vždyť …?“ namítne Michal nesměle, avšak větu ani nedokončí.
„Dokážeš to!“ řekne Čenda pevně. „Já ti věřím.“
Michal sklopí hlavu. Začíná chápat nezvratnost osudu.
„Opravdu nechceš kafe?“
Michal zavrtí hlavou. „Možná až potom.“
Čenda pokývne a opět se vrátí ke geologickým profilům.
Naznačí tím, že považuje hovor za ukončený. Michal se postaví,
ještě jednou prosebnýma očima mlčky
probodne svého
nadřízeného a zdrceně odejde ven.
Venku déšť neustává. Přesto stojí všichni chlapi stále kolem
startovací jámy, opírají se o ocelové oplocení chránící ohlubeň
a jakoby fascinovaně hledí dolů na dno jámy. Když spatří blížícího
se Michala, otočí se k němu a upřou na něj své pohledy pátrající
po sebemenší naději. Avšak pohled na jeho zdrcenou a bolestí
pokřivenou tvář jim ji nemilosrdně bere.
Nic se nedá dělat, chlapi,“ říká mladý inženýr geotechniky,
„musíme to vyházet lopatama. Žádné jiné řešení není.“
Padne dlouhá řada vulgárních slov, avšak jeden po druhém
berou dělníci své lopaty a sestupují na dno jámy, kam se nešťasnou náhodou vyklopil obsah šestikubíkového kontejneru
plného kamení a rozbahnělé jílovité břečky z ražby. Začíná druhá polovina dvanáctihodinové směny na elitní stavbě využívající
špičkové světové bezvýkopové technologie.
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Není zas tak lehké
budovat kanalizační sít’ na Ukrajině
Ing. THEODOR FIALA

V roce 2011 byla naše firma (Steinzeug Keramo)
požádána o zajištění materiálu na realizaci splaškové
kanalizace v pivovaru Oboloň v hlavním městě Ukrajiny
v Kyjevě.
Vědomi si velké důležitosti nenarušení pivního moku
v kyjevských restauracích (otázkou však zůstává poměr konzumace piva vůči vodce v této bývalé postsovětské republice) byla dodávka trub včetně tvarovek
za nemalých technických, celních i povolovacích obtíží
(Ukrajina není členem EU) úspěšně realizována, neboť
odvádění nahromaděných splašků bylo i tak na hranici
všech hygienických termínů realizace této zakázky. Jinými slovy mechanizace byla již nastarována a čekala
netrpělivě na první trouby. Ty když dorazily, tak přišla
zpráva, že prováděcí firma zapomněla objednat nezbytně nutnou odbočku DN 300/250. Ta se seriově nevyrábí, takže nebyla na skladě, ale jak už jsem se v úvodu
zmínil, s ohledem na nenarušenou výrobu piva v Kyjevě
byla tato tvarovka během soboty a neděle v belgickém
závodě na výrobu kameniny bleskově zhotovena.
Problém ale byla její doprava na stavbu. Předchozí
dodávka trub se na Ukrajinu vyřizovala řádově v měsících, zde se naše firma musela pokusit o „nemožné“
V pondělí shodou okolností odjížděl kamion z belgického Hasseltu, kde byla i tato atypická odbočka přes
víkend vyrobena, s kameninovými troubami do jihočeského Písku. K údivu vedení naší firmy v Belgii jsme si
vyžádali přiložení této odbočky do tohoto kamionu.
V píseckém závodě Strabag si v úterý šéf naší české společnosti (mimo jiné bydlištěm též v Písku) 110 kg
těžkou odbočku DN 300/250 naložil do svého auta
(viz foto č. 1 a 2) a odvezl ji do Brna, kde si ji přeložil
do druhého auta další náš zástupce pro západní část
Slovenska (viz foto č. 3, tentokrát již bez složené palety a okamžitě ji převezl do Košic, kde byla přeložena již
do třetího osobního auta a sice dalšímu zástupci naší
firmy pro východní Slovensko (viz foto č. 4).
V této noční hodině nastal kritický okamžik, neboť
přes hranice EU se smí údajně převézt a proclít pouze
některé vybrané zboží, které je na přechodu Užhorod
důkladně kontrolováno. Náš kolega to přesto v nočních
hodinách risknul a na ostře zbožím i pašováním zatíženou slovensko – ukrajinskou hranici se vydal. Jeho
výhodou bylo, že mluví perfektně ukrajinsky a snad
i díky dostatečné zásoby vodky ? se mu podařilo pro-
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Odbočka DN 300/250 pro pivovar Oboloň v Kyjevě, váha 110 kg

Odjezd odbočky z Písku do Brna včetně složení palety

Odjezd odbočky z Košic přes hranici EU proclená jako komínová
vložka do 50 kg pro babičku do Užhorodu
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Odjezd odbočky z Košic přes hranici EU proclená jako komínová
vložka do 50 kg pro babičku do Užhorodu

clít a provést tuto kameninovou odbočku jako komínovou vložku do 50 kg pro svoji babičku v Užhorodě.
Tam už na něj čekala ona stavební firma, která si
tuto údajně nezbytnou odbočku převezla na stavbu
do Kyjeva (viz foto č. 5 – vykládka odbočky v pivovaře Oboloň). Náš kolega ze Slovenska do Kyjeva dojel
též, aby vysvětlil stavební firmě, jak s kameninou
na stavbě zacházet (viz foto č. 6 – překlad do ukrajinštiny).
O několik dní později jsme dostali z Ukrajiny ze
stavby tyto dvě poslední fotky (č. 7 a 8). Fotka č.
7 ukazuje „vyškoleného specialistu" na pokládku kameninových trub a poslední fotka nám byla zaslána
s jistou omluvou, že ona veledůležitá odbočka vlastně nebyla třeba, že splašky vytékaly z úplně jiného
místa, takže hlavní řad zaslepili a odbočku využili
pro napojení zcela jiného místa (kam se mohli dostat přímou trasou bez zalomení trub v oné odbočce). Vedení naší firmy v Belgii jsme o osudu bezplatně vyrobené odbočky již raději nic nesdělovali.

Pokládka kameniny místními zaměstnanci pivovaru na sklonku
podzimu

Příjezd vytoužené odbočky do pivovaru Oboloň v Kyjevě

Nelehké vysvětlování jak položit kameninu v pivovaře Oboloň
v Kyjevě - prospekt ve slovenštině je překládán ústně do ukrajinštiny

Odbočka úspěšně položena, hlavní řad DN 300 zaslepen
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Brno,
RKS "D" zlaté časy štítování
Ing. MAREK HELCELET

Existují desítky bezvýkopových metod, které ulehčují provádění výstavby inženýrských sítí v centrech
přeplněných měst. Jejich výhody jsou zřejmé a bylo by nošením sov do Atén je zde vypočítávat, protože tento
časopis je určen lidem , kteří je umí odříkat jako vyjmenovaná slova po „zet“ či násobilku dvou (a to i po půlnoci po
společenském večeru konference o BT).
Byla však i jedna stavba, která popírala všechny výhody BT a jejich zákonitosti a odsoudila zdravý
rozum stát v koutku a tiše naříkat. Zdálo by se, že na „zelené louce“, mimo dosah všech infrastrukturních
zařízení, v hloubce cca 2,0 m pod rostlým terénem je nasazení štítu DN 3000 poměrně extravagantní,
stejně jako procházet se po ulicích se sedmi milióny v krabici od vína. Jednu logickou příčinu však toto
řešení přesto mělo. Nebyla technická! Z toho plyne, že mohla být jedině…, ano, hádáte správně, byla
politická.
Hrdý nositel Řádu práce a mnoha jiných státních vyznamenání – n. p. Ingstav Brno, závod 16 měl k dispozici
volný štít a momentálně neměl, do čeho by vrtnul. A jelikož v Brně právě probíhala výstavba rekonstrukcí kmenových
stok (RKS), která sice nebyla ZÚSP (pro ty mladší – závazný úkol státního plánu, který měl nejvyšší prioritu), ale
byla zařazena do akcí Vládního usnesení o vybraných problémech města Brna, bylo nasnadě, že se představitelům
Ingstavu podařilo přesvědčit kované soudruhy z MV KSČ o tom, že jiní (trochu méně kovaní) soudruzi by neměli co
do úst, pokud by nerazili.
Po mnoha peripetiích, např. když bylo nutné přesvědčit zahrádkáře, že je přece nad slunce jasné, že při použití
bezvýkopové technologie je nezbytné, aby stavba zbořila oplocení proto, aby mohl štít projet, stavba byla
slavnostně zahájena. Pracovníci na čelbě byli nadšení inovací, kdy nebylo nutno štít řídit pomocí laseru, ale v dálce
měli do země zaražený kolík, na který mířili. Během krásných letních dnů museli dokonce vysvětlovat manželkám,
jak je možné, že ač pracují v podzemí, chodí na šichtu vybaveni slunečními brýlemi a z šichty se vracejí opálení jako
plavčíci z Baywatch.
Po ukončení ražby byl trochu problém, jak provést těsnící injektáž v horní části konstrukce z klenáků, ale
betonová mazanina z „hubeného“ betonu jílocementovou injektážní směs zcela jistě bohatě nahradila. Poté se
konstrukce zasypala zeminou do výšky, aby krytí konstrukce bylo alespoň 1,5 m. Jelikož svahy náspu měly být
vyspádovány 1:15 – 1:20, bylo zeminy pochopitelně málo, takže se dovážela odkud to jen šlo, takže o původní
bonitní třídě I si zemědělci z obhospodařujícího JZD i zahrádkáři mohli nechat jenom zdát. Navýšením samozřejmě
vznikl nehezký val ca 2,5 m oproti okolnímu terénu, ale protože v blízkosti kmenové stoky teče řeka (dle jednoho
vyjádření VÚSH Bratislava potôčik) Svitava, vytváří tak vlastně ani původně neuvažovanou protipovodňovou
ochranu. Sice to v plánu nebylo, ale tento argument se hodil o několik let později, kdy „ekoteroristé“ urputně
prosazovali revitalizaci toku, spočívající ve vytvoření meandrů, slepých ramen a lagun v městské části Komárov.
Pokud odhlédneme od skutečnosti, že nová stoka by se musela překládat v délce několika kilometrů, domnívám
se, že i naprostému laikovi v oboru původu jmen musí být jasné, kde k takovému názvu předmětná čtvrť přišla.
Naneštěstí v době, kdy stavba vznikala, neexistovaly mobilní telefony s fotoaparáty, takže mnoho
fotodokumentace nebylo pořízeno, a to co bylo, zmizelo nenávratně v propasti času poté, co nositel Řádu
práce chřadl a tál jako sněhulák na jarním slunci, až roztál definitivně a jeho archivy propadly peklu. A tak tato
podivuhodná stavba pomocí BT a její realizace zůstávají jen v prachem zapomnění se zanášejících pamětích jejích
účastníků. Někteří již slastně užívají důchodů, někteří dosti úspěšně bojovali proti výstavbě tunelů Dobrovského,
někteří vytvářejí megalomanské stavby v rámci Kohezních fondů EU a někteří se tiše, jako „pátá kolona“, proplížili
až do předsednictva CzSTT a při svých příspěvcích na národních konferencích rozleptávají morálku ostatních
členů společnosti svými poznatky o stavbách, budovaných pomocí BT.
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Inovace v oboru
bezvýkopových technologií
Ing. JAROSLAV KUNC

Budování kanalizací patří z hlediska rozsahu k jedněm z nejnáročnějších instalací potrubí do země. Velké průměry potrubí, hloubky uložení, komplikace s křížením trasy kanalizací s dalšími podzemními sítěmi a objekty, neočekávané změny geologie v místě projektované trasy, omezující vlivy výstavby na povrchu, cena prací a materiálu
vedla společnost HOBAS k rozhodnutí inovovat svoje
výrobky. Tato inovace, se kterou se experti HOBAS
setkali již v minulosti podle nápadu vídeňského světoběžníka Járy Cimrmana, odpovídá přesně jeho tezi:

„Když bezvýkopově, tak absolutně“
Moderní design, se kterým společnost HOBAS
s tímto výrobkem přichází na trh, plně odpovídá uplatnění pro obor bezvýkopových technologií a to při plném
slova smyslu. Inovátoři se sklání před genialitou Járy
Cimrmana, který již v dávné minulosti byl propagátorem bezvýkopových technologií, který si uvědomoval
cenovou náročnost budování kanalizací, komplikace
s projektováním těchto sítí, jejich budováním a organizováním výběrových řízení. Jeho myšlenka: „Žádné
výkopy, žádné potrubí, žádné projekty, žádné provádění
staveb je pro peněženku občanů to nejlepší řešení“ se stává opět plně aktuální a současný trend „nejlepší stavba
je ta nejlevnější“ ji zcela a plně nahrazuje v novém slova smyslu „nejlepší stavba je ta, která se neudělá, protože nic
nestojí“.

(Ne)být to pravda,
bylo by to k neuvěření
Ing. MAREK HELCELET

Úspěch v Japonsku
Japonská společnost pro bezvýkopové technologie při příležitosti národní konference v Kjótu ocenila neocenitelné zásluhy dlouholetého člena CzSTT Ing.Oldřicha Kůry poté, co si japonský předseda v časopisu NO-DIG u tohoto
čestného člena České společnosti přečetl jeho mailovou adresu okura@sebak.cz. Na základě této adresy japonští
kolegové pochopili, že je šikovní Češi opět předběhli a jmenovali populárního Oldřicha čestným členem také.
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Oceněný WOMBAT
Po zisku ceny AWARD ISTT na konferenci
v Kodani, získal Wombat další ceny Jak nám
však sdělil soudní znalec v oboru medailistiky
a pohárologie Ing.Vitrín Kopáček, CSc., tyto
jsou dle něj naprosto bezcenné a on by si je
do vitríny v žádném případě nedal. Názor vedení
Wombatu je ovšem takový, že pan „znalec“ asi
až tak velkým znalcem není a vzhledem k jeho
jménu je jeho stanovisko jasným důkazem
předpojatosti a nechuti k ocenění za bezvýkopové technologie.
BT a AMFORA
Že se bezvýkopové technologie dostávají do povědomí lidí i mimo stavebnictví, svědčí i výrok prezidenta fotbalového klubu AMFORA Petra Salavy, kdy na otázku, čemu
dává přednost, zda výkopům či BT, jednoznačně prohlásil: „Bezvýkopu!!“ A dále pal pokračoval: „Ano, bez výkopu, zejména
čestného, bychom žádné utkání nemohli začít!“
Kdo se přizpůsobí?
Na jednom z bezejmenných atolů uprostřed Tichého oceánu byla americkými odborníky, za vydatného přispění
z kosmického programu NASA, vyvinuta v nejvyšším stupni utajení nová bezvýkopová technologie, pracovně nazvaná
„Stealth drilling“. Jak se ale stalo naneštěstí neblahým zvykem, dokumentace byla při průmyslové špionáži zcizena
a ničehož nic se objevila v portfoliu německé společnosti Weissfehler, a.g. Při první aplikaci, při realizaci protlaku pro
optické kabely pod přistávací drahou letiště v Hamburku, komentoval s úsměvem předák posádky Démétér Fazekasz udivené konstatování vedoucího stavebního odboru hamburské radnice, že nic nevidí, replikou: „NO DYG, gadžo!“
Zmařená šance
Předsedu CzSTT Ing. Stanislava Loveckého navštívili na rozhraní prosince a ledna zástupci Asociace pohřebních
společností a Českého svazu hrobařů s žádostí o vstup do společnosti. Vedeni byli snahou ulehčit si v zimních měsících
namáhavou práci v nepříznivých klimatických podmínkách. Zejména je zaujala metoda řízeného horizontálního vrtání.
Jejich zájem však rapidně opadl poté, co si uvědomili, že pro zahájení vrtání stejně potřebují vykopat startovací šachtu, a když už ji budou mít, mohou do ní nebožtíka uložit přímo.
Dobré renomé?!
Jako mávnutí motýlího křídla nad amazonskými pralesy může vést ke vzniku tornád, způsobilo oznámení Ing.Fryče na konferenci v Luhačovicích, že od 1. 10. 2012 se „jeho“ nová firma PSVS stává součástí fy PORR, okamžitou a lavinovitou reakci
na všech světových burzách kde jsou akcie PORRu kótovány. Hodnota akcií klesla na historické minimum v rekordně krátké
době, takže známý finančník a investor Warren Buffett (alias „Věštec z Omahy“) prohlásil, že škody, způsobené hurikánem
Sandy na Manhattanu na podzim r.2012 jsou ve srovnání s činností jarního vlahého vánku „Igor“ naprosto marginální a nepodstatné a i smrtící virus Ebola vychází z tohoto srovnání jen jako naprosto neškodná dětská nemoc, např. plané neštovice.
Nová konkurence
Členové předsednictva CzSTT Ing. Kunc, Ing. Franczyk a Ing. Helcelet se po úspěchu společné přednášky o kvalitě
staveb v Luhačovicích rozhodli, že nestačí jen planě filozofovat, a že je zapotřebí na trh přijít s produktem, který zákazníky přesvědčí právě díky kvalitě, takže založili novou společnost, která bude působit na (zatím jen) českém trhu
a bude konkurovat zavedeným, ale nespolehlivým firmám. Jako první bylo zapotřebí najít úderný název společnosti
a opět, po nejrůznějších krtcích a australských vačnatcích, bylo sáhnuto do živočišné říše. Podílníci nové společnosti
se shodli na názvu Surikata s.r.o., který má symbolizovat nespočet tunelů v pískových věžích, které surikaty obývají.
Současně se očekává, že tak jako se ze surikatích děr vysypávají zrnka písku, budou se z drobných tunýlků také sypat kulaťoučké penízky a snem vedení je získat zakázku na megaobří tunel „Blána“, protože když se dalo jen i z malé
„Blanky“ tolik vytěžit, byl by v tom čert, aby při protržení mnohem většího zařízení nebyli až do konce života častými
hosty na proslulých večeřích Viktora Koženého na Bahamských ostrovech.
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Příhoda ze začátků podnikání
Ing. JIŘÍ MIKOLÁŠEK

Tato příhoda se stala ještě v dávnověku bezvýkopových technologií, začátkem devadesátých let minulého století,
kdy ještě chyběly větší zkušenosti a hlavně patřičné materiálové vybavení. Na druhé straně nechyběla kreativnost, nápaditost a také cit pro situaci, bez které by to tehdy prostě nešlo.
Naše firma WOMBAT, s.r.o. tehdy vysoutěžila zakázku na sanaci podzemních rozvodů technologické vody v areálu Železáren Veselí nad Moravou. Předepsaná technologie pro sanaci byla relining, tedy zatažení plastového potrubí
do stávajícího děravého, a tedy nevyhovujícího ocelového potrubí DN 250 – 400. Podkladem pro zpracování cenové
nabídky byla pouze situace s vyznačeným průběhem tras potrubí. Celkový rozsah sanace potrubí byl téměř 1.000 bm,
přičemž provozovatel nám určil pouze některá místa v areálu, které je možno obsadit technikou a provést nějaké zásahy
do povrchů. Byl přesvědčený, že když firma nabízí technologie bezvýkopové, kopat se zkrátka nebude. Vůbec nepřipouštěl
možnost, že by byly narušeny stávající asfaltové komunikace, pod kterými předmětné trubní vedení víceméně probíhalo.
Se vším si tedy musel poradit zhotovitel.
Po nezbytné prohlídce, tehdy ještě zázračnou novinkou, televizní kamerou si náš stavbyvedoucí sedl k plánům se
zakreslenými trubními rozvody. Některé sanované úseky mu vycházely 80 metrů, některé 120, další 150, ale našly se
i úseky dlouhé více než 200 metrů. Všemi sanovanými úseky bylo nutné protáhnout lanko tak, aby na něj bylo možné
uchytit tažnou hlavu, zafixovat vtahované potrubí a provést vlastní zatažení potrubí. V dnešní době by to nebyl problém,
ale tehdy měla kamera, která mohla protáhnout lanko dosah maximálně 150 metrů. A kopnout šachtu v půlce dvěstěmetrového úseku? Neexistuje, znělo rozhodnutí provozovatele. V potaz přicházela ještě možnost zatěsnění úseku
v dolní části a splavení provázku, ale ukázalo se, že potrubí není ve spádu a tedy ani tato možnost není reálná. Nastalo
rozčarování. Co teď? Přijít za provozovatelem a přiznat mu, že nejsme schopni dílo zajistit, když při příslibu zakázky
jsme tvrdili, že bezvýkopové technologie jsou řešením prakticky při jakékoliv problému. Bylo nutné dát hlavy do hromady
a něco vymyslet. Zkoušelo se sehnat dlouhou spirálu, která v té době snad existovala. Někde ji půjčit nebo snad koupit.
Určitě bude existovat třeba v blízkém Rakousku. Ale jak zjistit patřičné informace. Mobily ještě neexistovaly a slovo
internet také ne.
Po chvíli rozpačitého mlčení předák rozhodl. Pojďme do hospody, dnes už nic nevymyslíme a ráno moudřejší večera.
A tak se celá parta přestěhovala do blízkého hostince a objednala si první pivo. V hlavách chlapů se stále objevovala
myšlenka, jak se dostat v neprůlezném profilu z jednoho konce na druhý. Blížil se chladný podzemní večer a do hospody
se začali trousit místní štamgasti. Myslivecká sezóna byla v plném proudu a najednou se začali zjevovat v hospodě
chlapi v zelených kabátech a s flintami. Náhle spočinul zrak našeho předáka Ladi na unaveném kokršpanělovi, ležícím
v rohu pod věšákem. Už to mám! Vykřikl a vyrazil k partě myslivců.
Pánové, chtěl by váš pejsek vydělat nějakou korunu? Hodil dotaz k bujarým myslivcům Laďa. Odpovědí mu byl nechápavý výraz. No tedy jestli by uměl váš norník proběhnout potrubím. No to by uměl, samozřejmě, vždyť je k tomu
vycvičený. A slovo dalo slovo. Po chvíli stál rozechvělý černě žíhovaný kokršpaněl před rezavou třístovkou a na obojku měl
uvázaný provázek. Po krátkém pobídnutí od majitele na druhém konci potrubí po minutě vyběhnul rezavý kokr z potrubí
ven. No vida, a máte to i s vyčištěním, radostně zvolal Laďa. Jsme z nejhoršího venku!
Večer se tehdy protáhl až do hluboké noci a dodnes si chlapi při obdobných zakázkách vzpomenou na to jak pejsek
pomohl wombatům vyřešit tehdy prakticky neřešitelný problém.
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Prosakující hráz
Ing. ZDENĚK CÍGLER

Utěsňováním nežádoucích průsaků vody na stavbách se už bavím pěkných pár roků. Za tu dobu už jsem při boji
s vodou zažil ledacos. Jednou mě dokonce trefil, naštěstí do přilby, dřevěný utěsňovací kolík, který vyletěl z natlakovaného vrtu. Lidé v mém okolí z toho měli náramnou legraci a já slabý otřes mozku.
Prostě stane se všelicos, jako kdysi snad před deseti lety…… zákazník přichází s prosbou o pomoc, problém je
zdá se velmi vážný. Kontaminovaná voda prosakující sypanou hrází nádrže průmyslových vod ohrožuje na životě nic
netušící ryby, které si užívají klidu v potoce pod hrází. Zákazník mě seznamuje s problémem, dodává výsledky všech
možných průzkumů a měření. Urychleně zpracováváme a domlouváme nejlepší technické řešení, volba je jasná, musíme provést těsnící injektáž přesně cílenou do slabých míst sypané hráze. Abychom nebyli drazí, použijeme levnou
cementovou směs i když zpravidla pro takové práce používáme velmi účinné ale drahé polyuretanové pryskyřice.
Neztrácíme čas, provádíme poslední prohlídku hráze, v hrázi objevuji nenápadnou štolu a v ní jakési staré potrubí s ventilem. „Co to je za potrubí ?“ ptám se, „Toho si nevšímejte, prověřoval jsem to u investora, to je dávno
zrušené potrubí“ odvětí zákazník. Inu dobrá, jde o čas, vrtáme, injektujeme.
Náklady se rychle blíží odhadované částce půl milionu, v té době už mělo být pod hrází sucho, ale opak je
pravdou. Rychle informuji zákazníka. Pokyn zákazníka zní jasně: „Proboha přejděte na polyuretany, vodu musíme
za každou cenu zastavit!“.
Dobře, náš zákazník, náš pán…, vrtáme , injektujeme, náklady se rychle blíží k milionu. Informuji zákazníka, reakce je
stejná:“ Snažně vás prosím, injektujte ! Musíme to zastavit !“
Slibně se navyšující zakázku však náhle a znenadání ukončuje náš předák řečený Pišta, nemá zakázáno přemýšlet
a tak nachází v hrázi nenápadnou štolu, ve štole staré potrubí s jakýmsi ventilem, ventilem otáčí ve směru hodinových
ručiček. Reakce je okamžitá , průsak vody zastaven.
Zákazník nevěřícně kroutí hlavou, já připravuji zápis o předání díla, jehož součástí je i slib, že se investor detaily utěsnění nedozví !!!
A předák Pišta ? Co s ním ? Odměnit jej nebo ho potrestat za předčasné a nevhodné ukončení zajímavé a vysoce
odborné zakázky?

Foto příspěvek ﬁrmy Duktus,
litinové systémy s.r.o.

SPOJ BLS LZE TÁHNOUT
NA VŠECHNY STRANY.
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Městské inženýrství a kanalizační poklopy
trochu jinak aneb svěží větry
do stojatých vod kanalizačního provozu
Ing. IGOR FRYČ

V posledních číslech našeho časopisu se rozvinula delší polemika na téma kanalizačních poklopů a jejich
umístění včetně zvukových doprovodů s tím souvisejících. Názorová různorodost, u tohoto na první pohled
banálního tématu, byla povšimnutí hodná. I když v závěrečné fázi debaty se spíš kolegové soustředili na to, kdo
ulovil kozla a kdo nikoliv a tím pádem vylili příslovečnou vaničku i s dítětem.
Nutno dodat, že nikdo z diskutujících nepřekročil svůj stín a nedokázal se vymanit ze zažitých stereotypů
a ustálených zvyklostí. Kromě konstatování pravd již zjevených se čtenář nedočkal žádného překvapivého
a progresivního návrhu řešení nevyhovujícího stavu kanalizačních poklopů v České republice. V případě doktora
Franczyka je to zřejmě způsobeno nedostatkem profesních zkušeností. Protože deset let strávených na dolech OKD
a dalších deset let v Austrálii mu přece jenom neumožnilo hlouběji proniknout do podstaty konstrukce kanalizačních
šachet. Naopak u inženýra Krále je možné absenci novátorských myšlenek přičítat až přemíře jeho zkušeností. V této
souvislosti bych chtěl upozornit zákonodárce, aby při tvorbě dvacáté třetí novely Zákona o zadávání veřejných
zakázek nezapomněli zakomponovat limitující ustanovení týkající se požadované délky praxe. Mohlo by znít například
takto: „Vedoucí projektu musí mít v daném oboru praxi v délce minimálně 5 let, nejdéle však 35 let“. Rozhodně v tom
není třeba hledat nějakou skrytou mezigenerační diskriminaci. To ani náznakem. Jistě však každý z nás někdy zažil
debatu se starším kolegou, která sice byla roztomilým popovídáním, ale výsledku se dobrat možné nebylo.
Samostatnou kapitolou je příspěvek ing. Marka Helceleta, který se na první pohled může nezasvěcenému
laikovi zdát jako odborně erudovaný, přesvědčivý a dokonce i pravdivý. Opak je však pravdou. Názorový fundament
dlouholetého vodárenského pracovníka je částečně zkostnatělý a okoralý. Reprezentuje náhled na danou
problematiku skrze prizma člověka zatíženého rutinou každodenního provozu a s tím spojeným monotónním
uvažováním.
Nová doba žádá nové pohledy na věc. V prvním je popsána bezvýchodnost situace, pokud zůstaneme odkázání
pouze na normy, standardy a normálie. Ve druhé svěžím je dán průchod kreativitě a novým nápadům a z toho
pramenící radosti z práce. A přiznejme si, kdo ji v dnešní době ještě má.

1) Řešení konzervativní – striktní postup dle norem
Za tím to účelem autor prostudoval dostupné normy a euronormy řešící prostorové vedení inženýrských sítí
a zároveň se naučil nazpaměť všechny skripta docenta Petra Šrytra týkající se městského inženýrství. Paralelně
pak po večerech detailně prozkoumal generely a územní plány 7 krajských měst, 26 okresních měst, 33 městysů, 75
vesnic střediskových a 123 obcí včetně 6 chatových oblastí. Z prostudovaných materiálů vyšlo najevo, že v 72,9 %
případů dochází v ulicích moravských a českých měst k elementárnímu porušování norem s ohledem na prostorové
uspořádání inženýrských sítí. Pokud se porušují normy, končí všechna legrace a je nutné navrhnout okamžitou nápravu.
Tou je zcela jistě neprodlená rekonstrukce všech problémových ulic našich měst a obcí. Protože člověk nemůže být
odtržen od reality ekonomického života, okamžitě bylo přistoupeno k finanční analýze. Za pomocí směrných cen ÚRS
byly stanoven odhad nákladů souvisejících s takto odvážně pojatou globální rekonstrukcí. Z výsledků vycházejících
pro analyzované obce pak byly interpolační metodou stanoveny náklady pro celou Českou republiku s výjimkou
hlavního města Prahy. Pochopitelně byla celková cena vynásobena aktuálním koeficientem vyjadřujícím poměr vítězná
nabídková cena/předpokládaná rozpočtová cena. Tento koeficient se v současné době statisticky pohybuje na úrovní
0,49. I přes tuto úpravu se stále jednalo o částku překvapivě velmi vysokou – cca 1 bilion 208 miliard a nějaké drobné
miliony korun českých. Její absolutní výše nebyla až tak podstatná. Autora spíš zajímalo časové období za kdy je
možné takový titánský úkol zrealizovat.
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U zkoumaných obcí tak bylo nutné ještě dodatečně analyzovat všechny veřejné investiční plány pro
rekonstrukcí inženýrských sítí a to i včetně privátních vlastníků a provozovatelů. Stejnou metodou jako
v předešlém odstavci pak byla stanovena průměrná roční výše investic do rekonstrukcí sítí pro celé Česko
s výjimkou hlavního města Prahy. Prostým dělením pak bylo možné dospět k odhadu délky mnou navržené globální
perestrojky. Dámy a pánové jedná se celkem 134 let a 8 měsíců (všimněte si podobnosti s datem založení Karlovy
univerzity). Tento přesný údaj byl však zkreslen jednou okrajovou podmínkou. Během této doby by se nesměl
nově postavit ani jeden nový metr kanalizace, vodovodu, plynovodu nebo kabelovou. Všechny peníze by musely
být investovány jen a jen do rekonstrukcí, aby bylo možné napravit současný neuspokojivý stav. Při zohlednění
nutnosti investic do zcela nové infrastruktury se nám pak celková délka rekonstrukce prodlužuje o dalších 68
let. Měsíce již nepočítaje. To už byl důvod k jisté skepsi a pochybnosti o správném směru úvah. Zvlášť když
se ukázalo jako nutné připočítat ke zkoumaným nákladům další drobné vyvolané investice. Například demolice
budov neumožňujících přesné dodržení ochranných pásem inž. sítí, přeložky vodotečí nevhodně křižujících se
splaškovou kanalizací, zvýšení násypů drážních těles pro zabezpečení minimálního krytí nad chráničkami apod.
Přílišné lpění na nekompromisním dodržování všech norem zahnalo autora do klasické cimrmanovské slepé
uličky. Tudy cesta nevede. Jednorázovým, byť sebeosvícenějším krokem nelze současný stav zlepšit. Někdo by mohl
naivně namítnout, že se jedná o dlouhodobý proces. Ale ruku na srdce, nadčasové a koncepční řešení předmětné
problematiky je stejná utopie jako kdybychom obdobná řešení očekávali od našich ministerstev a úřadů.
Výše popsaná deziluze přispěla k tomu, že jsem se rozhodl úplně vynechat přesný, vyčerpávající a do nejmenších
detailů zpracovaný manuál pro správné použití, osazení a provozování kanalizačních poklopů. Bylo by to zbytečné.
Protože k čemu dokonale provedená šachta s nádherným samonivelačním poklopem, když vás trýzní svědomí,
že není dodrženo požadované ochranné pásmo a kanalizace je umístěna 180 mm od kabelovodu na místo
požadovaných 300 mm. Buď naprostá dokonalost nebo nic.

Příhoda ze začátků podnikání

2) Řešení tvůrčí – prolomení stávajících tabu a konečné řešení
a) Rekonstrukce a oprava kanalizací
Tam kde jsme svázaní již dříve nevhodně navrženou trasou kanalizace a spoustou revizních šachet rozesetých
po komunikacích a chodnících (pozor i zde může poklop klepat například při nedovoleném parkování) nezbývá než
revidovat naše dosavadní postoje a přistoupit k razantnímu snížení počtu poklopů při současném zachování
počtu šachet. Jak toho dosáhnout? Zasfaltovat!!! Pamětníci ví, že to není až tak objevná myšlenka. V dřívějších
letech byla s úspěchem často praktikována, ale nikoliv systematicky, ale pouze nahodile.
Pro rozvinutí idey tohoto druhu je potřeba si stanovit jasné pravidlo, které by definovalo nutný počet vstupů
na kanalizaci. Pro tento účel jsem vytvořil jednoduchou poučku, kterou bych si dovolil neskromně nazvat jako
„Fryčova kanalisační teze“.
teze“ Ta zní: „Vzdálenost funkčních revizních šachet v metrech se musí rovnat nebo být
menší než průměr kanalizačního potrubí v milimetrech“. Pro méně chápavé je možné demonstrovat takto:
Na potrubí DN 200 mm musí být funkční šachta zřízena nejméně po každých 200 m.
Na potrubí DN 800 mm musí být funkční šachta zřízena nejméně po každých 800 m.
Na potrubí DN 2000 mm musí být funkční šachta zřízena nejméně po každých 2 km.
Je třeba zdůraznit, že poučka platí absolutně bez ohledu na lomy v šachtách, soutoky nebo spadiště. Protože to
bychom počty poklopů příliš nesnížili a z problémů se nikdy nevybabrali. Vyjímku tvoří odlehčovací komory. Zde musí
být vstupy zachovány. K těmto objektům má autor teze respekt získaný před léty na stavbě OK Vlhká v Brně.
Důslednou aplikací výše uvedené zásady jsme schopni významně snížit počty neuralgických míst na našich
silnicích a není na škodu si zrekapitulovat i další z výhod:

Prosakující hráz

•
•
•
•

Neviditelný poklop – spokojený občan, spokojený řidič. Tito lidé jsou též potencionální voliči, proto je
spokojena i místní samospráva.
Pracovníci kanalizačního provozu jsou v klidu a nejsou frustrování havarijním stavem šachet. Co oči nevidí,
to srdce nebolí.
Poklopy se nekradou! Sběrači kovů povětšinou nedisponují pneumatickými kladivy a kompresory.
Neviditelný vstup má synergický efekt v podobě snížení rizika teroristického útoku a to i bez přispění
grantu z Evropské unie.
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Závěrem je třeba dodat, že asfaltování poklopů případně jejich zadláždění nesmí probíhat živelně. Před jejich
zneviditelněním musí proběhnout jejich přesná lokalizace pomocí GPS a jejich souřadnice budou zaneseny
do speciálních map s označením „top secret“. Mapy musí být archivovány u vybraných a prověřených zaměstnanců
s funkcí specialista.
b) Výstavba nových kanalizací
Při investiční výstavbě je třeba dodržovat dále uvedenou strategii.
➢ Nově budované kanalizace zásadně, ale zcela zásadně situovat mimo veškeré komunikace a zpevněné
plochy. Nejlépe do městských zelených ploch, polí a hájů. Patrné výhody jsou následující:

•
•

V trávě nebo v lese vám poklop nikdy klepat nebude.
Keře, stromečky a nejvýhodněji již vzrostlé stromy přímo nad kanalizací budou čerpat živiny přímo
z kanalizace. Kořínky si cestu vždycky najdou. Ušetří tak organizace pečující o obecní a městskou
zeleň, protože v ochranném pásmu kanalizace nebude nutné nikdy nic zalévat ani hnojit. Souběžně se
musí zrušit anachronický požadavek na certifikát odolnosti potrubí proti prorůstání kořenů. Stejně
nikdo nikdy neviděl, jak se taková zkouška reálně simuluje.

•

Bude se šetřit životní prostředí způsobem nevídaným. Veškerý výkopek bude jenom na odhoz vedle
rýhy. Jakmile se do výkopu nahází potrubí, hned se bude zasypávat. Náklady na přesuny hmot se
rázem sníží o 80 % a snížení emisí CO2 bude srovnatelné pouze s nasazením protláčecí stanice typ
Ingstav/Žab-3.

•

Nebudou se plundrovat české lomy, štěrkovny a pískovny zbytečně spotřebovaným zásypovým
materiálem.

•

Nebude se muset hutnit! Co si v parku nebo na zahrádce sedne, to se jednoduše dosype. Stavbyvedoucím
ubude stresu a technickému dozoru investora práce.

•

Ušetří se za geodety, protože na poli nebo na louce si nebudeme hrát na nějaké centimetry nebo
decimetry.

•

Zbude dost asfaltobetonu na opravu dálnice D1.

➢ Kanalizaci trasovat pokud možno přes soukromé pozemky. Skryté výhody je možné definovat takto:

•

Zvýši se zaměstnanost. Počet investičních techniků ve veřejné zprávě bude potřeba zdesetinásobit.
Zvýší se i poptávka po kurzech asertivního chování.

•
•

Díky umístění významného liniového díla na svém pozemku si lidé budou více vážit inženýrů.
Vhodně umístěná šachtička spolu s vkusnou hnědo-bíle vyvedenou tyčkou se může stát krajinotvorným
nebo orientačním prvkem na leckteré zahradě.

•

Vhodným zákonodárným opatřením by se dala převést na majitele nemovitosti povinnost starat se
o kanalizaci nebo jiné médium procházející pod jeho pozemkem. To by výrazně snížilo provozní náklady
vodárenských společností. Při souběžném zvýšení ceny vodného a stočného by pak mohly generovat
ještě vetší zisky a ty posílat svým mateřským společnostem do zahraničí.

•

Kanalizační poklop na soukromém pozemku by musel být uzamykatelný. Jeho vlastník by měl za povinnost
jej otevřít do 120 minut od telefonického oznámení dispečinkem kanalizačního provozu.

V případě, že přes veškeré možné úsilí a opatření (samozřejmě, že s vynaložením veškeré odborné péče)
nebude jiná možnost, než-li kanalizaci přece jenom situovat pod komunikaci, pak musí být tato provedena
výhradně bezvýkopovým způsobem a NE JINAK. Co se týká konkrétního způsobu provádění nebo nejvhodnějšího
výběru technologie, volejte prosím přímo mně a zbytečně se neobracejte na kolegy z předsednictva, redakční
rady nebo členské základny. Moji přátelé mají svých starostí a povinností dost a já jim touto cestou rád
pomůžu.
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POLYMERBETONOVÉ TROUBY MEYER-POLYCRETE
Ing. Petr Herel,
Ing. Pavel Šimunek
Je jen dobře, že autorům článku v minulém čísle NODIG Ing. Jiřímu Vítkovi a
Miloslavu Jílkovi z ﬁrmy JV Projekt VH
s.r.o. se podařilo prosadit v Brně výstavbu stok kmenových stok z polymerbetonových trub. Jen tak dále, za kvalitu si
zkrátka musíme připlatit, což se nám z
dlouhodobého hlediska jistě vyplatí.
Musíme však oponovat zmínce, že slabinou je napojování kanalizačních přípojek.
Naše ﬁrma HEREL spol. s r.o. již více než
20 roků provádí ve shodě s provozovatelem
brněnských kanalizací vsazování odboček
pro přípojky DN 150, DN 200, DN 250 i DN
300 do uličních stok z různých materiálů.
U betonových trub tloušťky stěny > 60
mm provádíme vyvrtání otvoru jádrovou
korunkou a kameninové upravené hrdlo je
ve vývrtu utěsněno pryžovým těsnícím prstencem FORSHEDA. Trouba hrdla při tom
musí být zkrácena tak, aby zářez lícoval se
zakřivením vnitřní stěny stoky a hrdlo bylo
současně opřeno o těsnící prstenec. Prostor mezi vývrtem a troubou je třeba vypl-

žujeme za vhodné řešení. Jednak je tato
odbočka určena pro provedení odbočky z
trub PVC, nebo PP, za druhé je její životnost nesrovnatelná s přípojkou provedenou z kameninových trub, které se v městě
Brně již dlouhodobě osvědčily.

nit, což provádíme rychletvrdnoucí maltovinou ERGELIT.
Stejnou technologii jsme použili i na stavbě RÁJEČEK – HÁJECKÁ s malou odchylkou, když maltovinu ERGELIT jsme nahradili pro zvýšení životnosti zatmelení odbočky
tmelem ﬁrmy SIKA - SIKADUR RAPID.
Použít pro napojení odbočky tvarovku
FABEKUN ﬁrmy Funke Gruppe nepova-

Jako mistrovský kousek naší ﬁrmy považujeme napojení odbočky DN 300 zasahující do čedičové vystýlky vejčité trouby
b/h 500/750. Vše je zdokumentováno na
přiložených fotograﬁích.
Pokud snad budete mít nějaký problém
s napojením kanalizačních přípojek do jakéhokoliv materiálu (např. kamenina, HOBAS, Duroton, klenáky ražených štol a podobně) jsme vybaveni letitými zkušenostmi
k jejich vyřešení a ochotni na toto téma i
dále diskutovat.
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ
Ž
Ý
Á TECHNOLOGIE
ZUZANA HRABÁLKOVÁ

Když mladá absolventka SPŠ stavební v Brně Zuzana nastupovala do svého prvního zaměstnání, zcela jistě netušila, že bude i její
poslední, byť se jí razítko v občanském průkazu několikrát měnilo
v závislosti na momentálním názvu společnosti, zajišťující zásobování vodou a jejího odkanalizování v druhém největším městě
tehdejšího Československa a dnešní České republiky, tj. v Brně.
Od Vodohospodářské správy města Brna přes Jihomoravské vodovody a kanalizace OZ Brno – město, Brněnské vodárny a kanalizace, s.p. až po dnešní Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vždy
neochvějně hájila zájmy životadárné tekutiny v jejích nejrůznějších
podobách, od surové, neupravené, přes křišťálově čistou po její
úpravě až po znečištěnou, odtékající na ČOV, kde se z ubohé Popelky opět stává téměř neposkvrněná Sněhurka.
Ale dosti poezie. I když je Zuzana romantická a citlivá duše, trávíví
spoustu času v koncertních a výstavních sálech, během své celoživotní praxe se zapsala i do historie používání a využívání BT v Brně.
V rámci projekční složky dnešních BVK,a.s. navrhovala a zpracovávala dokumentace cementací a epoxidací vodovodních řadů, přičemž plně využívala i zkušeností svého dlouholetého partnerského
a posléze i manželského stavu s členem předsednictva CZsTT a redakční rady NO-DIG Ing. Milošem Karáskem. Po dobu, kdy bývala
výstava VOD-KA v Brně, ochotně trávila svůj volný čas na stánku
CzSTT,
kde trpělivě
C
a fundovaně vysvětlovala
v zájemcům o bezvýkopové
technologie
v
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principy jednotlivých technologií,
přičemž jí kromě nastudovaných
materiálů výrobců a zhotovitelů
pomáhala i účast na mnoha národních konferencích.
Pochopitelně nejen prací je člověk živ, a tak kromě již zmíněných
kulturních zájmů Zuzana s Milošem náruživě sportují, ať již na tenisových dvorcích, zasněžených
pláních a svazích či na zelených
greenech golfových hřišť. Pokud
jim k vybití nekonečného množství
energie nestačí popsané aktivity,
vrhají se do vášnivého víru tanců
(nejen klasických, ale i divokých
latinsko-amerických), kde by mohli konkurovat párům, soutěžícím
ve „Star dance“. A jelikož ani tato
aktivita tento obdivuhodný pár nemůže zastavit, o víkendech zvelebují chalupu nedaleko Křetínské přehrady, kde tráví víkendový čas
s milovanou vnučkou a odkud vyráží na cyklotoulky po Vysočině.
Přestože již tato nevšední žena není v aktivním pracovním procesu, o BT nadále projevuje velký zájem a je kdykoliv ochotná se
o své bohaté zkušenosti v této oblasti podělit.
Za CzSTT M. H. a K. F.
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KALENDÁŘ NO DIG 2014
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

Leden

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
Events Organised in the Czech Republic
7. 1. 2014

Zákon o vodovodech a kanalizacích
sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1
www.sovak.cz

Únor
Březen
Duben

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

Květen

14. – 16. 5. 2014

8. 4. 2014

Valná hromada CzSTT
Budova Subterra Praha - Braník

14. – 16. května 2014 – IWA 2014
Evropská konference
vodohospodářských provozních
společností Oslo – Norsko
www.iwa-euc2014.org

Červen
Srpen
Září

15. – 17. 9. 2014

NO-DIG Litomyšl

16. – 20. 9. 2014

25. Mezinárodní stavební veletrh
PVA Expo Praha

Říjen

13. – 15. 10. 2014
INTERNATIONAL NO-DIG 2014
IFEMA Convention Centre,
Madrid, Spain nodig-madrid.com
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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
METROSTAV a.s.,
Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
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MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz http://www.michlovsky.cz

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

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

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.,
Sídlo: Václavské nám. 837/11; 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha
Provoz Morava: Šmahova 356/111, 627 00 Brno - Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz
http://www.pvs.cz

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 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., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
E-mail: info@subterra.cz http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.,
Průběžná 90, 100 00 PRAHA 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz
http://www.vhs.cz

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

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

Franczyk Karel Ing. PhD., ISEKI MICROTUNNELLING,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
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
Sochůrek Jan Ing.,
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz; http://www.ingutis.cz
Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6,
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz
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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
Nenadálová Lucie, Bc. Ing., Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz
Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Předsednictvo České společnosti
pro bezvýkopové technologie
se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1
IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6
OS/1-25465/94R

svolává

VALNOU HROMADU
CCzz STT
která se bude konat
v úterý

8. dubna 2014
v 10:00 hodin

v zasedací místnosti budovy
SUBTERRA a.s., Bezová 1658/1,
Praha 4 – Braník.



TOTO ČÍSLO SPONZORUJÍ FIRMY:

Wombat,
Womb
at, s.r.o.

Keramo Steinzeug s.r.o.

ISEKI

HOBAS CZ spol. s r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.

Minova Bohemia s.r.o.

Porr a.s.

SEBAK, spol. s r.o.

Herel spol. s r.o.

DUKTUS litinové systémy s.r.o.

