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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
v úvodníku, kterým jsme začínali číslo 2/2013 časopisu NODIG, jsme vás seznámili se spektrem naší
činnosti v oblasti bezvýkopových technologií, a s tím
co se nám povedlo a co se nám povedlo méně. Tehdy
jsme osobou panem Ing. Tomášem Nosskem představovali organizační změny, které u naší organizace
probíhali. Pan Ing. Tomáš Nossek v té době převzal
odpovědnost za řízení OHL ŽS, a.s. teritorium Česká
republika. Na základě změn, které vyvolala naše mateřská společnost OHL v letošním roce došlo ke změně v osobě generálního ředitele, jímž se stal Ing. Petr
Brzezina, MBA, který provedl v souladu s požadavky
mateřské společnosti změny v organizační struktuře
naší společnosti. Jednou z těchto změn, která se připravuje, a dle rozhodnutí představenstva bude od 1.
1. 2017 platná, je že pan Ing. Jaromír Pelinka, MBA
bude ředitelem oblasti Morava a pro Pardubický kraj.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA již na přelomu prvního
čtvrtletí roku 2016 převzal pod svá křídla i řízení ostravské divize.
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych volně navázal na skutečnosti, které
jsou uvedené v předloze tohoto článku. Rád bych rozvinul svou představu o tom, jak budeme pokračovat
nejen v probíhající restrukturalizaci části společnosti,
která bude spadat pod mé vedení s důrazem na to,
aby byla zajištěna kontinuální realizace rozestavěných
staveb a také kterým směrem bychom se měli v obchodní činnosti dále ubírat. Dovolte mi, abych se ještě
vrátil částečně do minulosti a provedl drobnou rekapitulaci zrealizovaných akcí. Jednalo se o projekty „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače
s napojením Dluhonic a Kozlovic, Horní Pomoraví II
- jih, a Pavlov – Vodovod“. Na těchto akcích byly vyžity
bezvýkopové technologie, kde se osvědčily a velmi výrazně přispěly k úspěšnému provedení díla. Na stavbě
v Přerově byly realizovány protlaky sklolaminátových
trub DN 1200 délky 35 m, DN 1400 délky 256 m a DN
2400 délky 22,5 m. Na tomto projektu byla provedena též štola pomocí mechanizovaného štítu DN 3600
s následným vystrojením sklolaminátovým potrubím
DN 2400 o celkové délce 447 m. Dále byla použita
technologie horizontálně řízeného vrtání pro realizaci
shybky pod řekou Bečvou a pod kolejemi, kdy bylo do
země zatahováno potrubí PE d 315 a celkové délce 181
m. Na projektu Horní Pomoraví byly realizovány technologií řízeného mikrotunelování protlaky ocelových
chrániček DN 500 celkové délky 276 m a DN 400 délky 76 m. I na tomto projektu byla použita technologie
horizontálního
vrtání gravitační kanalizace
se zatahování
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PE potrubí d 280 celkové délky 307 m. V letošním roce
byl dokončen i projekt Pavlov – vodovod, kdy zde byla
použita pouze technologie horizontálně řízeného vrtání
pro pokládku vodovodních řadů od d 63 do d 225. Celkem bylo na stavbě provedeno 6 549 m řízených vrtů.
S výhledem na budoucnost nelze hovořit o konkrétních
akcích, ale chtěl bych nadále i u nově získaných zakázek s maximální možností využívat těchto technologií.
Ať se již jedná o provádění mikrotuneláží metodou HDD,
šnekové vrtání, štítování mechanizovanými štíty, ražba
klasickým způsobem, a protlačování trub ručně kopanými protlaky. Určitě je třeba se zamyslet nad tím, jestli
spektrum těchto činností s vazbou na výhled zakázek
nebudeme muset rozšířit. Jistě všichni víme, že v oblasti stavebnictví a to hlavně v oblasti vodohospodářských
a pozemních staveb je rok 2016 rokem, kdy jsou tyto
činnosti v útlumu na úkor stavebnictví, které realizuje liniové dopravní stavby. Předpokládám, že rok 2017 bude
rokem kdy se i v těchto strádajících činnostech odrazíme ode dna a opět začne probíhat období konjunktury.
Dále je nutno, aby nové zakázky, které budou vypisované dle nového zákona o „zadávání veřejných zakázek“, kde se opět převážně hovoří o jediném kritériu, a
to je „nejnižší cena“. Nejnižší cena by měla obsahovat
veškeré přímé náklady, režie a přiměřený zisk, který by
zajišťoval a vytvářel podmínky pro výchovu nových zaměstnanců, obnovu strojního a mechanizačního parku
a umožnil další technický rozvoj firmy. Přeji si, aby nabízená kvalita a cena byly tím rozhodujícím aspektem,
podle kterého budou nové zakázky realizovány.
Věřím, že rok 2017 nastartuje cestu k lepší budoucnosti našeho stavebnictví.
Všem čtenářům časopisu NODIG přeji mnoho zdraví, štěstí v osobní životě a mnoho pracovních úspěchů
v roce 2017.
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT,
člen výkonného výboru ESC-ISTT

Ve dnech 10. - 13. 10. 2016 se konala

34. MEZINÁRODNÍ ISTT KONFERENCE A VÝSTAVA V PEKINGU
v hotelu GREAT WALL SHERATON a v NATIONAL AGRICULTURE EXIBITION CENTR.
JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU - (ESC)
Časově náročný program konference byl dne 08.
10. 2016 na jednání ESC projednán, připomínkován
a schválen členy výkonného výboru.

BOARD MEETING - 09. 10. 2016
- zahájení v 10:00

V tajných doplňovacích volbách do ESC byli ze šesti
uchazečů zvoleni:
Yasin Torun-předseda společnosti - TSITT
Prof Jens Hoeterhof-předseda společnosti - GSTT
Matthew Izzard-místopředseda společnosti UKSTT
Prezentace uchazečů o pořadání celosvětové ISTT
konference v roce 2019
- Londýn-prezentaci provedli zástupci UKSTT
- Florencie-prezentaci provedli pracovníci AATT
- Bukurest-prezentaci provedli pracovníci RoSTT
Výsledek tajné hlasování o pořadateli celosvětové konference v roce 2019: vítězem se stala italská společnost
AATT a konference se bude konat v italské Florencii.

Dne 09. 10. 2016 se konal v hotelu Great Wall Sheraton
„Board Meeting“ za účasti vedení ISTT a předsedů
národních společností-členů ISTT.
Z 28 předsedů národních společností bylo přítomno 21
předsedů.
Jednání předsednictva ISTT bylo zahájeno projevem
dosluhujícího prezidenta ISTT pana Dereka Choie
v přítomnosti předsedů národních společností a trvalo do
pozdních odpoledních hodin.

Změna v pořádání 35. celosvětové ISTT konference.
Na základě tajného hlasování v průběhu celosvětové
ISTT konference v Sydny,se měla konat 35. celosvětová
ISTT konference v roce 2017 v kolumbijském Medellinu.
Při projednávání organizace této konference ze stran kolumbijské společnosti pro bezvýkopové technologie CISTT a vedení ISTT ne došlo dohodě zejména o předpokládaném finančním krytí.
Na návrh vedení ISTT proběhlo hlasování o změně
místa konání 35. celosvětové ISTT konference a ca.dvěma třetinami byl odsouhlasen návrh uspořádat konferenci
společně s konferencí NASTT ve Washingtonu ve dnech
9. 4. – 13. 4. 2017. V kolumbijském Medellinu se bude konat „Celosvětový kongres o bezvýkopových technologiích" ve dnech od 25. 9. do 27. 9. 2017.

Jednání bylo zaměřeno zejména na:
- schválení agendy jednání
- schválení zprávy z jednání vedení ISTT
- doplňovací volby tří členů do ESC
- finanční zpráva za období 2014-2015
- návrh finančního rozpočtu na rok 2016
- zprávy předsedů národních společností o činnosti
za období od 33. mezinárodní ISTT konference konané
v Istanbulu (v tomto bodě jednání jsem přednesl zprávu
o činnosti CzSTT)
Prezidentem ISTT byl zvolen za odstupujícího Derka
Choie Enroco Boi, jeho dosavadní zástupce. Zástupcem
Enrica Boie byl zvolen Jari Kaukonen-předseda finské
společnosti pro bezvýkopové technologie-FISTT.
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KONFERENCE A VÝSTAVA

- 10.10. - 13. 10. 2016
Konference probíhala ve čtyřech kongresových sálech.
Přednášky z oblasti BT byly kvalitně připraveny a odborně
předneseny a byly posluchači rozsáhle diskutovány.

- MODEROVÁNÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO BLOKU

S pověření vedení ISTT jsem moderoval dne
12. 9. 2016 dopolední přednáškový blok:
TRACK A - sekci 3 A - „MIKROTUNELING – VÝZKUM
A APLIKACE I“.
V této sekci byly prezentovány čtyři přednášky z oblasti výzkumu ve spojení s praktickým využitím.

VÝSTAVA
Součástí konference byla výstava.
Více než osmdesát firem, které vyrábějí a dodávají technologické prostředky a materiály pro realizaci staveb bezvýkopovými technologiemi prezentovalo a předvádělo poslední novinky z oblasti výroby a vývoje materiálů a technologických jednotek.

na University of Geoscience za „Výzkum HDD instalací
v komplexních útvarech“.

- Projekt nové instalace
vítězem této kategorie se stal projekt „Mikrotuneling
mezi světově proslulými plážemi v brazilském Riu-Copacabana a Ipanerna“ Kontraktorem tohoto projektu byla
společnost Passarelli Brazil.
- Nové technologické zařízení
vítězem této kategorie byla společnost Iseki Plog Tech. Inc.
Japan za systém zastavení a přemístění vytěženého materiálu pro Microtunneling Boring Machine (MTBM).
- Nejlepší realizovaná stavba bezvýkopovými
technologiemi
vítězem této kategorie se stala společnost a. hak Ledingbouw Nederlans za realizaci „Unikátního projektu-trubka v trubce technologií relining".
- Studenské práce
vítězem této kategorie se stal Yuanze Cheng-Arizona
State University-China za práci „Modelování HDD vrtacích tlaků a posuvů půdy“.
Závěr:
Konference a výstavy se zúčastnilo dle informace čínské
společnosti pro bezvýkopové technologie CSTT, 1978
účastníků z 26 zemí.
Bylo prezentováno 44 přednášek ze 16 zemí.
Počet vystavovatelů-81

NO DIG AWARDS
Předání cen se uskutečnilo na slavnostním “GALA VEČERU” dne 12. 9. 2016.
Ocenění byla předána v následujících kategoriích:
- Akademické prace/výukové programy
vítězem této kategorie se stal Prof.Wu Xianoming-Chi-

Rok 2016 je pozoruhodný následujícími výročími:
- 30 let od založení celosvětové společnosti pro bezvýkopové technologie-ISTT
- 20 let od založení čínslké společnosti pro bezvýkopové
technologie - CSTT
Dle mého názoru byla konference velice úspěšná,což
také vyplynulo z četných diskuzí odborníků, vyjádření
účastníků a návštěvníků výstavy.
Vytipovaná přednáška nebo vítězný projekt bude uveřejněn v našem odborném časopise NO DIG 1/2017.
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21. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH
Ing. Marek Helcelet,
BVK, a.s.
Po Smetanově Litomyšli, a Rožmberské Třeboni, bylo
za místo konání 21. konference o BT zvoleno město, které
je nejen spojeno
se jménem středověkého učence Jan Milíče, ale
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pochopitelně má také přízvisko. A to nadmíru vznešené,
neboť místo, sloužící jako předobraz tohoto přízviska, je
do dneška bráno jako sídlo moudrosti a učenosti, z něhož dnešní civilizace stále čerpá. Moravské Atény! Tak je
zváno město na úrodné Hané, proslavené také památkou UNESCO a arcibiskupskými sklepy s mešním vínem.
Všem je tedy jasné, že se konference odehrála v Kroměříži! A nutno hned na začátku říci, že to byla ze strany
předsednictva dobrá volba. I když vzhledem k ubytovacím možnostem Kroměříže nebylo možné, aby všichni
účastníci bydleli na jednom místě, v Kroměříži není od-

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

nikud daleko. Konferenční sál byl v optimální velikosti, tj.
ani příliš malý, kde by se účastníci tísnili, ani příliš velký,
kde by se naopak v prostoru ztráceli. Účast byla potěšující, možná i s ohledem na skutečnosti, že se po třech letech v Čechách konala na Moravě, a že konference byla
zařazena do programu celoživotního vzdělávání v rámci akreditace ČKAIT. Také počasí bylo velice milostivé
a sluneční paprsky babího léta vyhřály vzduch natolik,
že se večerní diskuse při řízené degustaci mohla odehrát ve velice příjemných venkovních prostorách hotelu
Octárna. Na sluneční výheň den před konferencí trochu
žehrali golfisté, kteří se tak, v rámci již tradičního turnaje,
museli potýkat nejen s velice náročným hřištěm. Takže
se, jinak velice odolný, místopředseda CzSTT Ing. Franczyk, kterého nezlomí jakékoliv geotechnické překážky,
na vyprahlé pláni u 12. jamky sesunul k zemi (viz. obr.)
a jen díky nezištné pomoci dalších členů předsednictva
byl zachráněn ☺, aby mohl o dva dny poté přednést poutavou přednášku.
Kroměřížská konference proběhla v Kulturním domě.
Slavnostní zahájení provedli starosta města Mgr. Němec, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Ing. Lejsal, předseda CzSTT Ing. Lovecký a jednatel společnosti
Vegi Ing. Foukal. Ve všech slavnostních projevech byla
znát profesní erudovanost, což bylo potěšující zejména
u pana starosty, kde bylo cítit, že se spolu s vedením VaK
Kroměříž skutečně na projektech spojených s bezvýkopovými technologiemi sám podílí.
Tradičně je konference rozdělena do tří ucelených
bloků a vedoucími jednotlivých sekcí byli jejich tradiční
moderátoři. První blok proto vedl místopředseda CzSTT
Ing. Franczyk, PhD. Sérii přednášek zahájil Ing. Vedra
z VaK Kroměříž, který posluchače seznámil se zahajovanou obnovou přivaděče surové vody z prameniště Hulín
do úpravny vody v Kroměříži, v jejímž rámci bude na úseku cca 7,5 km realizováno 54 úseků s použitím BT, převážně zatahováním předdeformovaného PE potrubí. Jelikož realizace stavby má termín dokončení až v prosinci
2017, doufejme, že zhotovitel této zajímavé stavby sdělí
své zkušenosti na konferenci v roce 2018. Netradičně se
na otázku používání BT v Kroměříži podíval ve své přednášce Ing. Foukal, který na příkladech z historie dokladoval, že již v 17. století byli naši předkové schopní realizovat
náročné podzemní stavby ve složitých geologických pod-

mínkách, neboť jak již bylo uvedeno, Kroměříž je vystavěna na vysoce vodnatém podloží, napájeného vodami
z řeky Moravy. Přednáška Ing. Foukala byla odměněna
bouřlivým potleskem, a pro ty členy CzSTT, kteří ji neměli
možnost slyšet naživo, je otištěna i v časopisu NO-DIG.
Tradičním přednášejícím je naopak Doc. Ing. Šrytr, CSc.,
tentokráte se zamýšlející nad otázkou, jak prosazovat
BT ve prospěch udržitelného rozvoje měst a obcí. Jeho
přednáška byla velmi emotivní a v jejím závěru znovu
apeloval na účastníky, aby se v rámci svých možností
snažili nejen své znalosti o BT uplatňovat v každodenní
praxi, ale také šířili kolem sebe informace o tom, že BT
existují a jaké je jejich potenciální obrovské využití v běžném životě, nejen ve městech, ale i v menších obcích.
Na závěr prvního bloku vystoupil Ing. Vokřál z Vodovodů
a kanalizací Jablonné nad Orlicí s přednáškou o vložkování kanalizací a vodovodů skelnými rukávci se zaměřením na normy a certifikace pro nové rukávce. V jeho příspěvku zazněla zajímavá informace z výstavy IFAT 2016
v Mnichově, kdy byl poprvé na veřejnosti představen
skelný rukávec vytvrzovaný UV zářením, vhodný pro styk
s pitnou vodou, čímž se pro zhotovitele těchto technologií
otevírá další zajímavý segment trhu. Pod vedením druhého bloku ostříleným matadorem Ing. Mikoláškem neméně
ostřílený Ing. Barborik ze Saint-Gobainu sdělil posluchačům zkušenosti z realizace obnovy vodovodního potrubí
z tvárné litiny metodou berstlining. Své bohaté zkušenosti doplnil řadou ukázek z různých staveb, věnoval se také
ekonomickým a ekologickým aspektům obnovy pomocí
BT a na závěr zdůraznil nutnost používat při realizacích
ty nejkvalitnější materiály trub tak, aby již při stavbě nedošlo k jejich poškození jak vnitřnímu, ale i vnějšímu.
Společnost TRASKO, a.s. je v oblasti vložkování rukávci
vytvrzovaných na místě velmi aktivní a Ing. Leitner se
dostává do stejné pozice nepostradatelného přednášejícího, jako jeho předřečník či Doc. Šrytr. Ve své přednášce o mechanických vlastnostech a E-modulu pro tyto
vložky se věnoval i způsobu zkoušení deformací a to pro
krátkodobé i dlouhodobé hodnoty. Jako červená nit se již
několik let táhne nechuť některých zhotovitelů vložek nechat posuzovat
jejich způsobilost
dle požadavků
norem EU a tak
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i závěr přednášky Ing. Leitnera o tom, že je nutné uvádět
srovnatelné mechanické vlastnosti rukávcových vložek
nejen pro účely statického posouzení, ale i pro zkoušky
vlastností po instalaci a vytvrzení, vyvolal bouřlivou diskuzi. Pro uklidnění vzedmutých emocí a vášní posloužila
historická událost z r. 1976, kdy se vlivem havárie vodovodu v Brně propadla vozovka s tragickým následkem
úmrtí ženy, která při pátrání po jejím těle nebyla nalezena. Ing. Helcelet se pokoušel najít odpověď, co se mohlo stát, dokladoval, že příčinou zmizení nebyla stávající
kanalizační síť, ale „viníkem“ mohla být stará středověká
stoka, která po ukončení funkčnosti nebyla zrušena a dal
tak odpověď na otázku, proč likvidovat inženýrské sítě
po ukončení jejich životnosti. Berstiningem byl druhý blok
zahájen a také jím končil, tentokrát v příspěvku společnosti Duktus litinové systémy, kterou sice připravil a měl
přednést Ing. Krejčí, ale z důvodu pracovního vytížení se
této části konference nemohl zúčastnit a tak ji přednesl
jeho kolega. Přednáška se týkala standardizace pro tuto
technologii a její použití v praxi. Po seznámení, proč by
vlastně standardizace berstliningu (ale nejen jeho) měla
být přijata, byly uvedeny požadavky, které by měla obsahovat projektová dokumentace, zhotovitel této technologie a materiál potrubí, kterým by měly být tyto zakázky realizovány. V závěru ještě byly představeny ukázky
z lokalit, kde již byla metoda berstliningu použita a provozovatelé vodovodních sítí si již při dalších obnovách
vyžadují.
Třetí blok bývá vyčleněn příkladům použití BT na stavbách. Jména přednášejících byla zárukou kvalitních příspěvků a tak sál i druhý den byl již od rána plný. Čtveřice
es, která byla jako v pokeru vytažena z rukávu vedoucího bloku Ing. Helceleta, posluchače nezklamala. Na „forhontu“ sedící Ing. Sodomka z OHL ŽS partii zahájil využitím BT na stavbě „Přerov – výstavba nábřežních sběračů
s napojením Dluhonic a Kozlovic“. Jako téměř na všech
jeho stavbách, nic nebylo tak, jak předpokládal projekt
a tak realizace jednotlivých úseků štítováním a protlaky byla vším, jen ne procházkou růžovou zahradou.
Na problémy zhotovitel narazil již při hloubení startovacích šachet, takže další „drobnosti“, jako např. naražení do kamenného pilíře železničního mostu z 19. stol.,
který měl být podle PD o 4 m jinde, bylo jen třešničkou
na dortu. Jako vždy se však zhotovitel se ctí z problémů
nejen u štítovaných úseků, ale i u protlaků, vyrovnal a tak
již dnes celá složitá stavba slouží svému účelu. Druhým
přednášejícím byl Ing. Fryč z PORR a.s., který kontroval
přednáškou, mající nejen ekonomický základ, ale i filozofickou nadstavbu. Tak jako se v oblasti „velkých“ tunelů
vedou otázky nad vhodnosti ražby „NATM“ versus „TBM“,
stejně tak jsou zhotovitelé spolu s projektanty a investory
postaveni před otázku „Štolování“ nebo „Mikrotuneláž“?
Ing. Fryč s půvabem sobě vlastním předvedl několik grafů, na nichž pomocí různých křivek nacházel tzv. „Fryčův bod“, kterým dokládal, kdy a za jakých předpokladů
je z ekonomického hlediska výhodnější využít pro realizaci stavby štít, nebo mikrotunelovací hlavu. Na závěr
přednášky všechny konkurenty seznámil s připravovanou stavbou v Podzámecké zahradě v Kroměříži s tím,
že tato stavba je jeho lénem a běda tomu, kdo by mu ji
chtěl uzmout. Třetím hráčem byl Ing. Cígler st. z Minova Bohemia, jenž
hru otočil zpět
k praktickým záležitostem a v pří-
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spěvku o upevňování a utěsňování podzemních liniových
staveb chemickými injektážemi se s posluchači podělil
o své bohaté zkušenosti z nejrůznějších staveb, přičemž
na jejich tvářích vykouzlil i úsměvy při ukázce nejrůznějších nápadů pro umožnění plynulé injektáže v náročných
podmínkách štol. Přitom ale současně přeložil bohatý
soupis jednotlivých technologií, používaných společností
Minova Bohemia pro utěsňování průsaků a přítoků vody,
opravy otvorů a dutin v ostění, stejně jako pro opravy
trhlin a spár. A jak říkají Angličané „Last but not least“,
celá konference vyvrcholila čtvrtým esem, přednáškou
Ing. Franczyka, PhD. o problematice volby prováděcí technologie v podzemním stavitelství, kdy se pokusil
v jím vytvořeném Desateru správného provádění BT
shrnout veškeré své celoživotní poznatky do (překvapivě☺) deseti pravidel, při jejichž dodržování by měla být
omezena rizika a negativní vliv nepředvídatelných událostí a záludností „Matky přírody“, která se na území ČR
všemožně brání tomu, aby jí nějací „krtci“ lezli pod kůži.
Jak již bylo uvedeno, diskusní večer proběhl v komplexu
Octárny a otázky, zajímající zúčastněné byly natolik obsáhlé, že se protáhl až do hodin, kdy se rozjíždějí pošťáci
a pekaří sází těsto do pecí. Díky pohostinnosti místních
sponzorů a spolupořadatelů měli navíc hosté možnost
ochutnat nepřeberné množství vzorků různých druhů
kvalitních vín a ještě před večerem navštívit kroměřížské
pamětihodnosti, čehož po přednáškách skoro všichni využili a z prohlídek odcházeli nadšeni.
Na tomto místě bývalo vždy uvedeno či naznačeno, kde
se bude konat příští konference, ale tentokrát ještě ani
místo, ani přesný termín známy nejsou, ale předpokládá
se nějaká zajímavá lokalita poblíž Prahy, opět někdy kolem poloviny září 2017. Na tomto místě bych chtěl požádat
všechny členy, kteří mají ostych veřejně vystoupit v rámci
konference se svými stavbami a zkušenostmi z nich, odhoďte jej a na již 22. konferenci CzSTT se (v dobrém slova smyslu) pochlubte, co všechno děláte a umíte, neboť
je to nejjednodušší cesta jak dát o sobě vědět.
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AKTUALIZACE DOS-T
doc. ing. Petr Šrytr, CSc.,
FSv-ČVUT v Praze

Aktualizace DOS-T 09.02.01.001 ČKAIT „Způsoby ukládání inženýrských sítí“ – šance ke správné prezentaci
a ke zviditelnění BT na správném místě pro široký okruh
uživatelů informačního systému ČKAIT PROFESIS

Když vznikl a byl následně v r. 1998 realizován tento
technický podklad v rámci profesního informačního systému ČKAIT, oboru Městské inženýrství/MI, bylo jeho
cílem především upozornit na důležitost vnímání způsobů ukládání inženýrských sítí/IS jako jejich klíčového
syntetického technického parametru, který dlouhodobě
spolurozhoduje o životnosti a provozuschopnosti tohoto
druhu inženýrských staveb a současně též o adekvátním
stavu a funkci veřejného prostoru sídel. Zejména se tak,
ve vazbě na konkrétní způsob ukládání IS, děje prostřednictvím jím vymezených podmínek prostorové koordinace IS v podzemí veřejného prostoru sídel (též z dlouhodobého hlediska).
Jakkoliv jsme v ČR resp. i ČSR v r. 1998 již měly za sebou počáteční etapu vzniku a vývoje bezvýkopových
technologií/BT obnovy a nové instalace IS, tak to byly
především jejich firemní nositelé, kteří pomohly v našem
prostředí k jejich vzniku a dalšímu rozvoji, k jejich zviditelnění formou konkrétních aplikací reagujících na potřeby
a požadavky praxe. Teprve vznikem naší odborné společnosti CzSTT v r. 1994 však vznikla i odborná platforma
k ucelenému jejich profesnímu zaštítění a k účinnějšímu
jejich prosazování a vnímání jejich důležitosti na stavebním trhu v ČSR (následně v ČR i SR), v EU i celosvětově
prostřednictvím aktivit ISTT.
Protože je problematika způsobů ukládání IS těsně propojena s problematikou BT, má i svou logiku BT
adekvátně zohlednit při inovaci předmětného DOS-T
09.02.01.001. Tohoto úkolu jsem se rád ujal na jaře r.
2016, kdy byla inovace tohoto DOS-T zařazena do edičního plánu ČKAIT na základě rozhodnutí profesního aktivu oboru Městského inženýrství/MI. Termín zpracování
a předání výchozí verze 31. 8. 2016 byl splněn a nyní
následují procedury související s redakčním zpracováním v rámci IC ČKAIT. Struktura inovovaného DOS-T
09.02.01.001 je následující: 1. Úvod, 2. Základní pojmy
a podklady, 3. Klasifikace způsobů ukládání IS, 4. Klasifikace BT obnovy, kompletace a inovace IS, 5. Shrnutí, 6. Přílohy (Příloha 1. – Ukázky konkrétních způsobů
ukládání IS, Příloha 2. – Zpřehlednění základních variant
BT formou katalogových listů, Příloha 3. – Základní zpřehlednění technologií průzkumů IS), 7. Soupis podkladů.

V rámci úvodní kapitoly je např. zdůrazněno, že se situace všech stavebních oborů, všech dílčích sektorů resortu
stavebnictví, všech druhů staveb zásadně mění, když je
zcela logicky v návaznosti na vývoj urbanizovaných území a sídel v nich, v návaznosti na vývoj lidských civilizací,
nastolován požadavek jejich udržitelného stavu a rozvoje.
Vzniká tak potřeba zajistit metodicky i prakticky prokázání
jeho splnění a to, i za cenu zásadních změn koncepčních
řešení různých druhů staveb. V případě IS jako zvláštních
druhů inženýrských staveb se taková nutnost již projevila
a bude se dále intenzivněji projevovat především ve velkých a větších městech (dále též všude tam, kde bude narůstat i požadavek na provozní spolehlivost a bezpečnost
IS, což je např. též velmi aktuální v určitých areálech výrobního či servisního charakteru a v případě dálkovodů).
Nevýhodou oboru inženýrských staveb, představovaných
IS, pak je to, že jeho odborné i faktické praktické zázemí
je extrémně heterogenní (je představováno zástupci či nositeli aktivit jednotlivých síťových odvětví, navzájem dlouhodobě nespolupracujících a odmítajících potřebné technické sjednocení a koordinaci koncepčních či i detailních
řešení v rámci ucelené technické obsluhy urbanizovaného
území a sídel v něm se nacházejících prostřednictvím IS).
Současně pak musí být respektovány a adekvátně ošetřeny technickým řešením i další oprávněné aktivity, odehrávající se ve veřejném prostoru sídel, tj. musí být respektovány i jejich nositelé. Respektovány tak musí a mohou být
na základě systémových a plně zkoordinovaných řešení
kvalitou i rozsahem potřeby uživatelů všech služeb systémů hromadné technické a další obsluhy, kterých jsou IS
součástí.
Klíčovým technickým parametrem IS, který má syntetický charakter a rozhodující vliv na splnění tohoto požadavku, je způsob ukládání vedení IS. Tento parametr
IS je současně citlivým parametrem i z ekonomického,
ekologického a koordinačního hlediska. S velkou pravděpodobností pak nebyl žádný jiný technický obor nastartován a dlouhodobě vyvíjen téměř fatálně neperspektivně
(bez dostatečné
prognózy změn
základních podmínek
řešení
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Demonstrační fota - Veřejný prostor sídla – musí to tak být? Takto si to přejeme??? …

a fungování IS), jako je tomu v případě oboru IS. To pak
tento obor výrazně znevýhodňuje a staví do téměř kritické situace s nezbytností učinit co nejdříve rozhodné
kroky přijetím ucelené koncepce, jak nepříznivou situaci
co nejdříve napravit, chce-li obstát a obhájit svou pozici
garanta civilizačních hodnot, garanta kvalitních služeb
IS, garanta jejich udržitelného stavu a rozvoje. – Je pak
překvapivé i málo pochopitelné, že za situace, kdy provozní praxe IS (zejména vedení technického vybavení/
VTV) již nabízí vážné varovné signály v podobě častěji
se vyskytujících vážných havarijních stavů a situací IS,
které již mají podobu vážných stavů nouze a obecného
ohrožení (podobu trestného činu), nedochází k adekvátnímu jejich vyhodnocení. Naopak jsou často veřejnosti
vědomě nabízeny desinformace a uplatňována řešení
v podobě nákladné a neperspektivní improvizace.
Vývoj řešení technické obsluhy urbanizovaného území
v úseku technické infrastruktury/TI, i zejména VTV, je již
delší dobu výrazně heterogenní (v úseku telekomunikační obsluhy je permanentně urychlován a v ostatních síťových odvětvích prakticky stagnuje, nereaguje adekvátně
na změny podmínek), je málo koncepční. Dlouhodobě
se prosazuje lepší či horší improvizace, jakkoliv bylo a je
možné identifikovat i příklady správné reakce, příklady
správných a adekvátně osvědčených řešení (uplatněny
a odzkoušeny v jistém rozsahu porůznu ve vyspělém světě i u nás). Takovým výrazným příkladem bylo a je včasné uplatnění sdružených či kombinovaných tras IS (konstrukční řešení a postupy realizace sdružených tras IS
různých typů lze pak vnímat jako jisté kvalitní varianty BT).
V rámci druhé kapitoly je kladen důraz na čistotu technické terminologie, která pak též
v praxi garantuje
minimalizaci pri-
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mitivních chyb a omylů s následným vznikem nemalých
škod či i škod nevratného charakteru. - V rámci třetí
kapitoly je zdůrazněno, že klasifikace způsobů ukládání IS těsně souvisí s klasifikací IS: IS= VTV+VTTV+Dál,
s uplatněním hlediska územní působnosti a funkčního
významu dle ČSN 73 6005, dále s polohou IS ve vazbě na povrch terénu, ……, též s dalšími početnými podmínkami, které lze, alespoň ty podstatné, např. vyjádřit
a zohlednit s pomocí kritérií ideálního způsobu ukládání,
obnovy, kompletace a inovace IS (VTV/vedení technického vybavení, VTTV/vedení technicko-technologického
vybavení, Dál/dálkovodů), ty lze vymezit a následně též
důsledně použít pro vyhodnocování variant řešení …….,
dále pak jsou nezanedbatelné i podmínky, které souvisí se zvyklostmi (rozhodovat setrvačně a konzervativně,
nereagovat včas na změny podmínek, nespolupracovat
s ostatními oprávněnými uživateli veřejného prostoru sídel, …) jednotlivých síťových odvětví a jejich problémy
(zejména zvyklosti síťových odvětví mohou být a jsou
od místa k místu velice různorodé a exaktně i prakticky
obtížně uchopitelné, jakkoliv se promítají též historicky),
je zde i těsná souvislost na způsoby trasování IS (VTV,
VTTV, Dál), …, na způsoby obnovy, nové instalace, kompletace i inovace IS, na požadavek zajištění technické
čistoty řešení IS. - Vazba na způsoby obnovy, nové instalace, kompletace i inovace IS je dána vzájemným těsným
oboustranným i obousměrným vztahem způsobů ukládání IS a bezvýkopových technologií/BT pro obnovu, novou
instalaci, kompletaci i inovaci IS. – Připomenuty jsou též
existující základní zvyklosti jednotlivých síťových odvětví
v souvislosti s užívanými variantami způsobů ukládání
vedení a BT či i v souvislosti s ochotou podpořit preventivní řešení společných problémů prostorové a další koordinace. – Rekapitulován je též vývoj podmínek řešení
a vývoj síťových odvětví z hlediska způsobů ukládání IS,
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zejména VTV. Je tím tak možné, účelné i nezbytné zpřehlednit i základní důvody, proč usilovat o žádoucí koncepční změny a systémovou nápravu nedostatků.
Obsah kapitoly čtvrté vychází z předpokladu adekvátně potvrzeného a též opakovaně nabízeného praxí oboru
IS, v neposlední řadě pak potřebou prokazovat splnění
požadavku garance udržitelného rozvoje dle stavebního
zákona č. 183/2006 v platném znění. Problematika způsobů ukládání IS zcela jednoznačně těsně souvisí s problematikou bezvýkopových technologií/BT a naopak, mj.
již také proto, že některé varianty BT rovněž představují
samostatné varianty způsobů ukládání IS. - Vznik a další
vývoj BT byl a je iniciován právě obavou z reálných projevů hrozeb, rozsahem i kvalitou nebezpečných disfunkcí
IS, tj. disfunkcí fakticky časově i prostorově nezvládnutelného charakteru, popírající civilizační hodnoty. Absentuje však často snaha pracovníků úseku koncepčního rozhodování pochopit BT jako nástroj k systémovému řešení problémů IS včetně problémů souvisejících s garancí
udržitelnosti stavu a rozvoje IS. Následně pak absentuje
jejich snaha podpořit adekvátním způsobem prosazování aplikací BT v praxi, tj. právě již v rámci koncepčního rozhodování a v dalších navazujících rozhodovacích
procesech. Dále je nabízena klasifikace BT v tabelární
podobě, opírající se o aktualizovanou a doplněnou klasifikaci BT dle ISTT. Pro úplnost a tím i větší přehlednost
a vypovídací schopnost byla zcela logicky doplněna o ty
varianty BT, které ISTT klasifikace v době svého zpracování nezahrnula (tehdy i dnes bylo a je třeba počítat s tím,
že vývoj BT dynamicky pokračuje, jakkoliv jde především
o vznik, tvorbu a nabídku, nových firemních subvariant).
Je dále oprávněně zdůrazňováno, že v případě závažných
technických podkladů typu ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505 by
se již při jejich aktuální revizi nemělo zapomínat na splnění
požadavku garance udržitelného rozvoje či např. nemělo též
opakovat prosazování resortismu na úkor veřejného zájmu
apod. Naopak je nezbytné usilovat již o systémové řešení,
včetně respektování předpokladu vyvážené reakce na souhrn reálných podmínek zadání, tj. podmínek aktuálně existujících i podmínek reálně očekávaných, předvídatelných,
kopírujících dlouhodobě vývoj urbanizovaného území a dále
nezanedbávat respektování předpokladu efektivního zhodnocení praktických zkušeností, poznatků zdravého prakticismu, souvisejících s dlouhodobým fungováním takovýchto
podkladů (unifikačních regulativů koncepčních i detailních;
technických, technicko-ekonomických, technicko-ekologických a dalších). – Zpřehlednění základních variant BT je pak
nabízeno formou katalogových listů v samostatné Příloze 2.

VT

BT

Demonstrační foto: Budeme se pořád prát, nebo by měl raději
zvítězit zdravý rozum? - Výkopové technologie/VT vlevo –
bezvýkopové technologie/BT vpravo …

V kapitole páté je mj. zcela logicky připomínáno, že chybí základní ČSN pro VTTV a pro Dál, analogické k ČSN
73 6005 a ČSN 73 7505. Tvorba takovýchto ČSN by byla
zřejmě přínosná. Lze k tomu využít mj. i výsledků existujících studií, které prokazují, že je to zvládnutelné, potřebné
i užitečné. V případě VTTV i Dál se ukazuje právě potřeba
zareagovat novými, takto zaměřenými ČSN na výrazně
odlišné podmínky jejich technického řešení a koordinace
již při koncepčních a navazujících rozhodovacích procesech. Důležité je to proto, že obvykle konverze areálů různých typů je podmíněna konverzí jejich VTTV. V případě
dálkovodů pak je třeba včas zareagovat na požadavek
ochrany ZPF i LPF, požadavky ochrany přírody a krajiny,
tedy i ekologické požadavky, dále pak na potřebu nezaostávat s technickým řešením a koordinací technického,
technicko-ekonomického a ekologického řešení dálkovodů za řešením VTV a VTTV včetně splnění požadavku
trvale udržitelného stavu a rozvoje dálkovodů. – Je pak
evidentní a mnoha studiemi exaktně i prakticky prokázáno, že v případě použití nevýhodného výlučně klasického
způsobu ukládání, zejména pro VTV a VTTV je a bude
velmi problematické prokazovat splnění požadavku garance udržitelného rozvoje. Zastánci klasického způsobu ukládání IS se nikterak nenamáhají takovou garanci
aktuálně a podloženě nabízet, např. užitím souboru hodnotících kritérií ideálního způsobu ukládání VTV a VTTV
apod. – Praxe pak opakovaně prokazuje, že ani při použití super kvalitních materiálů, kvalitního provedení včetně
přísné kontroly výsledné kvality díla atd. nelze prakticky
garantovat konkurenceschopnost klasického způsobu
ukládání z dlouhodobého hlediska, mj. i vzhledem k absenci možností přímé, operativní, soustavné, kvalitní dlouhodobé provozní kontroly stavu IS atd.
Nemohl být pak opomenut známý fakt nesnadného
rozhodování technických řešení a koordinace IS vyplývající zejména z neznalosti přesné polohy a stavu zařízení
správců a provozovatelů VTV (vlastně z neúplnosti, nepřesností i hrubých chyb jejich databází) včetně situace
heterogenní a nesjednocené metodiky Facility Management/FM (metodiky správy investičního majetku) jednotlivých síťových odvětví, jakkoliv jsou již dnes k dispozici
moderní technologie průzkumů IS a veřejného prostoru
sídel pod úrovní terénu (ty byly vlastně vyvíjeny paralelně s vývojem BT, právě též za účelem usnadnění rozhodování o jejich aplikacích). Proto byla zařazena Příloha 3.
– Základní zpřehlednění technologií průzkumů IS v rámci
šesté kapitoly.
V rámci nabízeného souboru legislativních, technických
normativních a dalších podkladů a veřejných informačních
zdrojů (kapitola sedmá) nemohly být pak opomenuty odkazy na www.czstt.cz, www.istt.com, www.upv.cz, www.uur.
cz a dále např. na www.sitel.cz, www.hydros.de, www.birco.
de, www.herrenknecht.com, www.wavin.cz, www.relineeurope.com, www.tracto-technic.de, www.trenchlessinternational.com, atd. - DOS-T 09.02.01.001 ČKAIT „Způsoby ukládání inženýrských sítí“ je vlastně uceleným zastřešujícím
podkladem pro primární (koncepční a další) rozhodování
s cílem usnadnit splnění požadavku garance udržitelného
rozvoje IS, veřejného prostoru sídel i urbanizovaného území v dnešních zkomplikovaných a dále se vyvíjejících podmínkách řešení,
předvídatelných
i těch obtížně
předvídatelných.
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VYUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ NA STAVBĚ
"PŘEROV - VÝSTAVBA LEVOBŘEŽNÍHO A PRAVOBŘEŽNÍHO
SBĚRAČE S NAPOJENÍM DLUHONIC A KOZLOVIC“
Ing. Michal
Sodomka,
I
OHL ŽS

V loňském roce v rámci celé republiky probíhalo dokončování více či méně zajímavých
vodohospodářských staveb z důvodu ukončení dotačního programu EU. Některé stavby byly
velmi zajímavé a také náročné. Toto lze jednoznačně říci o stavbě v Přerově, kterou realizovala naše
organizace. Na této stavbě byla podstatná část kanalizace řešena bezvýkopovými technologiemi.
Popis projektu a jednotlivých částí
Účelem projektu bylo provést rekonstrukci části kanalizační sítě města Přerov. Celkem bylo provedeno 9 619 m
nové kanalizace a kanalizačních výtlaků. Dále byla součástí projektu výstavba dvou retenčních nádrží s celkovým objemem 4 750 m3.

Celý projekt byl rozdělen do šesti samostatných
stavebních částí (viz. Obr. č. 1):
- UČ1 – Kmenová stoka N, nábř. Dr. E. Beneše
- UČ2 – Retenční nádrž RN-OK1Na
- UČ3 – Hlavní stoka A-1, ulice Tovačovská
- UČ4 – Retenční nádrž RN-OK1A-1-1
- UČ5 – Kanalizace Dluhonice
- UČ6 – Kanalizace Kozlovice
O složitosti a rozmanitosti celého projektu vypovídá
samotné umístění jednotlivých částí stavby, kdy se
podcházeli stávající komunikace, železniční trať a část
stavby byla v souběhu s řekou Bečvou, kterou jsme také

křížili jednoramennou shybkou. Při realizaci stavby bylo
použito několika typů bezvýkopových technologií, kterýma
naše firma disponuje. Části stavby UČ2, UČ4 a UČ6 byly
realizovány klasickým způsobem, na ostatních částech
UČ1, UČ3 a UČ5 byl pro výstavbu kanalizace použit vždy
alespoň jeden typ bezvýkopová technologie.
Použité technologie na jednotlivých částech stavby:
- UČ1 – protlaky sklolaminátových trub DN 1200 (dl. 35 m)
a DN 1400 (dl. 72 m), byly realizovány jako ručně kopané
protlaky
- UČ3 – protlaky sklolaminátových trub DN 1400
v celkové délce 167 m a také protlak sklolaminátových
trub DN 2400 v délce 19 m, které byly realizovány jako
ručně kopané protlaky. Na této části stavby byla jako
specifikum realizována ražba štítem DN 3600. Trasa byla
složena ze dvou protisměrných oblouků bez možnosti
korekce v šachtách. Tyto byly realizovány až za razícím
štítem jako šachty nasazené. Celková délka úseku byla
447 m. Vystrojení štoly bylo provedeno sklolaminátovým
potrubím DN 2400.
- UČ5 – PE chráničky d 315 (pod železnicí a pod řekou
Bečvou) pro kanalizační výtlak d 160, celková délka
chrániček byla 182,17 m a byly realizovány pomocí
technologie horizontálně řízeného vrtání.

Obr. 1: Celková situace stavby

Zdroj: zadávací dokumentace stavby
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Obr. 2: Situace jednotlivých protlaků na UČ1

Zdroj: zadávací
dokumentace stavby

Obr. 3: Situace jednotlivých protlaků na UČ3

Zdroj: zadávací dokumentace stavby
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Obr. 4: Situace úseku realizovaného štítem DN 3600

Zdroj: zadávací dokumentace stavby

Popis a realizace jednotlivých částí
UČ1 Kmenová stoka N, nábř. Dr. E. Beneše – na této
části se jednalo o rekonstrukci stávajícího sběrače
na pravém břehu řeky Bečvy. Na trase byly provedeny
dva kopané protlaky ze sklolaminátových trub. Pod železniční vlečkou do firmy PRECHEZA mezi šachtami ŠN-05
a ŠN-06 je proveden ručně kopaný protlak DN 1200. Při
provádění tohoto protlaku došlo k částečnému zachycení betonového křídla mostní opěry. Tato byla po dohodě
s projektantem a majitelem odbourána z čelby protlaku,
který byl dokončen dle schváleného projektu. Druhý protlak sklolaminátových trub DN 1400 byl navržen pod pětikolejnou železniční tratí (kolejové zhlaví Olomouc – Přerov, Přerov – Ostrava). Jak se později ukázalo, jednalo
se o nejsložitější protlak na celé stavbě. Dle zadávacích
podmínek byla trasa protlaku navržena v trase stávající kanalizace. Toto technické řešení se později ukázalo
jako neproveditelné. Kontrolní sondou bylo zjištěno, že
stávající kanalizace je masivně obetonována, kdy průměr tohoto obetonování je větší než vnitřní průměr nově

budované kanalizace (viz. Obr. č. 7). Dále bylo zjištěno,
že potrubí stávající kanalizace je železobetonové, silně
armované (viz. Obr. č. 6), takže původní technické řešení projektanta předpokládalo realizaci nového sběrače
bezvýkopovou technologií (např. Iseky, Herrenknecht)
by nebylo možno z důvodů masivní armatury realizovat
(viz např. havárie Iseky při realizaci podchodu železniční
trati Brno – Modřice). Po zjištění všech dalších podmínek
(poloha všech IS, ověření polohy křídel nového mostu,
základy původního mostu) byla projektantem navržena
nová trasa těsně v souběhu se stávající kanalizací.
Při hloubení startovací šachty bylo nutné vybourat část
stávající kanalizace a provést obtok z důvodu osazení protláčení soupravy do požadované polohy.
Další přípravné práce už probíhali v souladu s projektovou dokumentací a byla zahájena ražba protlaku. Jak se
však ukázalo, ne všechny problémy byly vyřešeny změnou polohy protlaku a ve staničení 40,5 m se v celém profilu čelby objevila kamenná zeď (viz. Obr. č. 8). Kontrolou
dalších dokumentů bylo zjištěno, že se jedná o mostní křídlo z poloviny 19. století, kdy byla budována severní drá-

Obr. 5: Situace výtlaku na UČ 5
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ha v „Rakousko – Uherské monarchii“. Tato zeď měla být
původně o 4 m mimo novou trasu protlaku, než bylo uvedeno, a proto došlo ke kolizi. Dočasně bylo zjištěno, že se
jedná o zeď mocnosti 1,5 m a ve staničení bude zastiženo
druhé opěrné křídlo starého mostu. Práce bylo nutné zastavit do doby, než byl projektantem stanoven další postup
prací, který odsouhlasil i zástupce provozovatele dráhy.
Jelikož ze získaných podkladů nebylo patrné, jaké nadloží
nad kamennou zdí při ražbě zůstane, byla projektantem

Obr. 9: Pažení šachty ŠA-1-25 na ulici Tovačovská

Obr. 6: Bourání stávající kanalizace

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 7: Pohled na vybouranou kanalizaci

navržena injektáž nadloží z čelby protlaku. Injektáž byla
navržena tak, aby se co nejvíce eliminovalo riziko případného vykomínování nadloží do protlaku pod provozovanou
kolejí. Jako další opatření byla po dobu překonávání této
zdi nařízena pomalá jízda. Po překonání druhého křídla
tohoto starého mostku již ražba byla dokončena bez komplikací. V místě prostupů kamenné zdi byla ještě provedena dodatečná výplňová injektáž pro zamezení případných
poklesů nadloží.
UČ3 - Hlavní stoka A-1, ulice Tovačovská – jednalo se
o část, na které se nacházelo nevíce úseků realizovaných
bezvýkopovou technologií. Trasa kanalizace je vedena
z převážné části ulicí Tovačovská a dále pokračuje mezi
lagunami směrem k retenční nádrži. Jednalo se zde
o čtyři kusy ručně kopaných protlaků DN 1400 a jeden
DN 2400 (viz. Tabulka č. 1). Úsek mezi ulicí Tovačovskou
a retenční nádrží je proveden pomocí mechanizovaného
štítu DN 3600.
Tabulka č. 1: Profily a délky jednotlivých protlaků

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 8: Pohled na čelbu protlaku s injektáží nadloží

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

ŠACHTA
ŠA-1-24
ŠA-1-27
ŠA-1-29
ŠA-1-32
ŠA-1-33

-

ŠACHTA
ŠA-1-25
ŠA-1-28
ŠA-1-30
ŠA-1-33
ŠA-1-34

PRŮMĚR RAŽBY
2400
1400
1400
1400
1400

MATERIÁL
DÉLKA ÚSEKU
SKLOLAMINÁT
22,65
SKLOLAMINÁT
49,16
SKLOLAMINÁT
51,68
SKLOLAMINÁT
20,55
SKLOLAMINÁT
64,68

Vlivem výskytu velkého množství inženýrských sítí
(u některých sítí nebyl znám ani majitel) nebylo možné
použít technologii beranění ocelových Larsen. Proto
na zapažení startovacích šachet byly použity ocelové
pažnice UNION rozepřené pomocí I-profilů (viz. Obr.
č. 9). Hloubky jednotlivých šachet se pohybovaly až
do 6 m.
Z geologického hlediska ražba protlaků na této části probíhala bez větších komplikací. Na čelbě protlaků
se objevovaly štěrkopísky, hladina podzemní vody byla
kontinuálně snižována čerpáním z hydrovrtů. Při provádění protlaku mezi ŠA-1-33 a ŠA-1-34 nám práce
zpestřila příroda, kdy při intenzivních deštích došlo
k havárii stávající betonové kanalizace, která vedla
nad protlakem.
Vlivem této havárie
začala
dešťová voda
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Obr. 10: Zatopení šachty při přívalových deštích ŠA-1-33

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 11: Výskyt kmenů stromů na čelbě štítu

kameniva frakce 3/6 mm s následných zainjektováním cementovou směsí. Trasa nově budovaného sběrače je provedena dvěma protisměrnými oblouky s vložení přímého
úseku. Při vlastní realizaci nebylo možné přesně dodržet
poloměr prvního oblouku z důvodu překážek v trase (kmeny a pařezy starých stromů - viz. Obr. č. 11). Drapák štítu
nebyl schopen tyto kmeny odtěžit, a tak bylo přistoupeno
k ručnímu obnažení a postupnému vyřezávání. Samotná
ražba byla prováděna mezi lagunami přerovské teplárny.
Hladina podzemní vody byla při ražbě snižována soustavou 24 hydrovrtů.
UČ 5 - Kanalizace Dluhonice – v místí části Dluhonice byla již dříve vybudována kanalizace. Ovšem nebyla
napojena na stoku, která by odváděla splaškové vody
na čistírnu odpadních vod. Tato nevyhovující situace byla
projektantem vyřešena pomocí čerpací stanice a kanalizačního výtlaku, který je napojen na sběrač A. Samotný
výtlak je veden pod koridorovou tratí, kde křižuje 5 kolejí
a pokračuje volným terénem až k řece Bečvě. Samotný
výtlak je proveden z PE potrubí d 160. Křížení železniční
tratě a koryta řeky Bečvy bylo provedeno bezvýkopově.
Průměr chráničky byl 300 mm. Pod železniční tratí měla
chránička délku 57,5 m a pod korytem řeky 124,67 m. Obě
tyto chráničky byly provedeny pomocí vrtné soupravy
Grundodrill.

Závěr
Za poslední roky se jednalo o jednu z velmi složitých,
ale zajímavých staveb, jak technologicky tak i složitostí výrobních procesů. Stavba byla náročná pro všechny
zúčastněné strany, jak pro nás jako dodavatele prací,
tak i pro projektanty a dozory stavby. Všechny nesnáze a změny projektu se nakonec podařilo dokončit v požadovaném termínu a snad i ke spokojenosti investora
a provozovatele.
Obr. 12: Vrtná souprava Grundodrill 25 N při realizaci
chráničky pod železnicí

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

protékat skrz štěrkové vrstvy až k protlačovanému potrubí a kolem něho drénovala do šachty. Hladina vody nakonec vystoupala až do protlaku (viz. Obr. č. 10). Samotný
déšť trval ani ne hodinu, ale následky jsme likvidovali dva
dny. Nejprve jsme museli ověřit, odkud k přítoku vody došlo a co je jeho přesnou příčinou. Po lokalizaci poruchy
dešťové kanalizace jsme provedli opravu a protlak dokončili.
Na ÚČ 3 v úseku mezi ŠA-1-04 a ŠA1-10 byla kanalizace
realizována pomocí mechanizovaného štítu DN 3600. Celková délka tohoto úseku je 447 m při průměrném spádu
0,7 ‰. Plocha výrubu byla 10,41 m2. Nadvýrub za vnější
stěnou betonových segmentů
byl vyplněn pomocí tříděného
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ BT
PŘI VÝSTAVBĚ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D.
Ing. Lumír Nachmilner, CSc.
Centrum výzkumu Řež

Česká republika počítá s výstavbou hlubinného úložiště
radioaktivních odpadů pro uložení vyhořelého paliva
z jaderných reaktorů a středněaktivních odpadů vznikající
v jaderné energetice, průmyslu a zdravotnictví. Bezpečnost
ukládání je založena na kontrole migrace radiokontaminantů z úložiště do biosféry: je toho dosasaženo systémem
bariér, jak přírodních, tak i inženýrských vytvořených člověkem. Jejich úkolem je zajistit bezpečnost biosféry po celou dobu existence radionuklidů. Inženýrské bariéry jsou
schopné zadržet kontaminanty po dobu až milionu let, potom přebírá funkci hostitelská hornina. Palivové tablety jsou
uloženy v proutcích z odolné slitiny zirkonia, které jsou dále
uloženy v kovových ukládacích kontejnerech – zde v současné době probíhá výzkum materiálů, které budou mít nejvhodnější vlastnosti z antikorozního a chemického hlediska. Kovový kontejner bude dále obalen bentonitem, který
vyplní a utěsní volné prostory v úložné komoře. Poslední
ochrannou bariéru tvoří přírodní bariéra, která musí omezovat pohyb radiokontaminantů a také odvést teplo vznikající
při jaderném rozpadu.

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
a vyhořelého jaderného paliva v České
republice
V ČR se předpokládá umístění hlubinného úložiště
v krystalických horninách (žuly, metamorfity) zhruba 500
metrů pod povrchem. V současnosti probíhá výběr finální
lokality pro umístění úložiště, pro které je nyní zvažováno devět lokalit. Zahájení výstavby úložiště je plánováno
v roce 2050 a uvedení do provozu v roce 2065. Souběžně
probíhají výzkumy zaměřené na výběr vhodných bariéro-

KBS3 koncept vyvinutý pro švédský a finský program (vertikální
a horizontální verze); zdroj: (www.posiva.fi)

vých materiálů, chování uložených odpadů a vyhořelého
paliva v podmínkách hostitelských hornin, výběr metodik
pro zkoumání a prověřování charakteristik horninového
masivu, atd. Odhaduje se, že cena vybudování a provozu úložiště přesáhne 110 miliard Kč, z toho cca třetina je
určena na výstavbu povrchových a podzemních provozů.
Každoroční množství vyhořelého paliva a vysokoaktivních odpadů se pohybuje v České republice okolo 80 tun.
Celková kapacita úložiště má být téměř 10 000 t (včetně
nových reaktorů). Vyhořelé jaderné palivo v České republice se nejprve skladuje na několik let v elektrárenských
bazénech u reaktorů a poté se palivo překládá do speciálních kontejnerů z litiny a převáží do meziskladů elektráren. Kontejnery jsou konstruovány tak aby odstínily
jaderné záření a odvedly vznikající teplo.
Další možnost jak se vypořádat s vyhořelým jaderným
palivem je přepracování jaderného paliva, které se využívá například ve Francii. Po přepracování paliva však
zůstávají vysoaktivní odpady, které je třeba stejně uložit do hlubinného úložiště. V České republice se zatím
o přepracování paliva neuvažuje. V rámci výzkumu se
však zkoumají technologie, které by umožnili další zpracování vysokoaktivních odpadů.

Popis areálu úložiště

Podzemní laboratoř Äspö Švédsko, průzkum měření odchylek
na povrchu pro geologické modelování hlubinného úložiště;
foto: autor

Předpokládaná výstavba úložiště zahrnuje vybudování
nadzemního areálu (cca 20 ha plochy) a podzemních prostor s půdorysem cca 2 km2 a délkou úložných chodeb až
45 km (v závislosti na zvoleném úložném konceptu). Nadzemní areál bude sloužit pro manipulaci s přivezenými
kontejnery, budou zde administrativní budovy, podpůrné
provozy, dílny, sklady materiálů a horniny a také informační centrum. Podzemní prostory budou s povrchovým areálem propojeny svislými přístupovými šachtami a zároveň
tunelem ve tvaru šroubovice, tak aby se oddělila doprava
úložných kontejnerů od cest sloužící pro přístup pracovníků do podzemí a ústupových
cest pro zajištění
bezpečnosti. [3]
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Popis areálu úložiště, příklad Finsko; zdroj: (www.posiva.fi)

Předpokládaná délka úložných
chodeb bude okolo 300 m, nejvhodnější způsob ukládání (vodorovně,
svisle, či šikmo) bude zvolen podle
nejvhodnější dostupné technologie
v době rozhodnutí o výstavbě okolo
roku 2040.
Důležitým požadavkem pro dosažení dlouhodobé bezpečnosti úložiště je zajištění neporušenosti hostitelské horniny, proto kvůli minimalizaci vzniku zón porušení je vyloučeno
použití trnavin, vč. tzv. hladkého výlomu – tato technologie je přijatelná
pouze pro budování přístupových
cest k úložným prostorám. Metody,
nacházející uplatnění pro budování úložných prostor, jsou v podstatě
čtyři: širokoprofilové vrty (cca 1.5 m)
pro budování horizontálních úložných
prostor a vertikálních úložných hnízd,
TBM pro obslužné chodby, použití
destrukce hornin pomocí vodního paprsku bylo shledáno málo efektivním,
zato nadějně vypadá řezání hornin
diamantovým drátem.

se předpokládá ke konci dvacátých
let. Řada zemí je zatím v plánovací fázi přípravy úložiště (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Ukrajina).
V Holandsku jsou všechny odpady
a vyhořelé paliva skladovány s tím,
že do roku 2100 se má rozhodnout
o způsobu jejich zneškodnění.
Evropská komise podporuje výzkum úložiště financováním řady projektů již 30 let, každoročně jsou pro
tyto účely uvolňovány částky v řádech desítek milionů eur. V současné době mj. probíhá projekt JOPRAD
(Towards a Joint Programming on
Radioactive Waste Disposal), který
má za úkol vytvořit systém podpory
vývoje hlubinného úložiště tak, aby
se zvýšila účast odborníků ze zemí
s méně vyvinutým programem ukládání. Projektu se účastní výzkumné
organizace, instituce podporující
jaderný dozor (Technical Support

Organisations - TSO) i budoucí provozovatelé úložišť. Ve všech třech
kategoriích má Česká republika
zastoupení: SÚRAO jako provozovatelem úložiště, Centrem výzkumu
Řež jako TSO organizací a Centrem
experimentální geotechniky a ÚJV
reprezentujícím výzkum.
Z dalších probíhajících projektů
s českou účastí lze uvést SITEX-II:
Sustainable network for Independent
Technical EXpertise of radioactive
waste disposal – Interactions and
Implementation, účastní se zejména TSO a dozorové organy v oblasti
jaderné bezpečnosti, předmětem je
vytvoření sítě TSO v Evropě a vypracování společné strategie ověřování
bezpečnostní dokumentace úložišť.
MIND – Microbiology In Nuclear
Disposal – cílí na provádění experimentů pro určení korozní rychlosti
uhlíkové oceli vlivem mikroorganismů; účastní se ho Centrum výzkumu Řež a TUL (Technická univerzita
v Liberci).
DOPAS - Full Scale Demonstration of Plugs and seals- ověřuje
technologie uzavírání podzemních
úložných sekcí, jeden z experimentů
je instalován v podzemní laboratoři
Josef provozované CGE (Centrum
experimentální geotechniky).
Ve Švédsku byla v roce 2009 již vybrána konečná lokalita pro výstavbu
hlubinného úložiště v žulovém masivu
blízko jaderné elektrárny Forsmark,
úložný koncept je založen na použití
dvouvrstvých kontejnerů vyrobených
z oceli a mědi. Tento koncept byl vyvinut ve spolupráci s finskými a jinými
evropskými i zámořskými institucemi
na základě výzkumů prováděných

Současná situace v rámci
Evropy
V evropském srovnání přípravy
výstavby hlubinného úložiště se
Česká republika nachází cca v polovině vývoje. Nejdále jsou ve Finsku, kde se právě zahajuje výstavba
úložiště v Eurojaki rozšířením stávající podzemní laboratoře. Ve Švédsku očekávají povolení k výstavbě
během cca 2 let, Francie rovněž
o povolení výstavby zažádala. Otevření úložiště ve všech třech zemích
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v podzemní laboratoř v Äspö. Laboratoř se nachází na pobřeží Baltského moře. Probíhá zde například demonstrace vodorovného a svislého
ukládání maket úložných kontejnerů,
výzkum mikrobiálního osídlení chodeb, testování mechanismů pro ukládání úložných kontejnerů a těsnění
kontejnerů nebo vrtání a studium
stability úložných prostorů. Podzemní
laboratoř a informační centrum jsou
přístupné veřejnosti pro předem objednané exkurze.
Bezvýkopové technologie byly testovány rovněž pro výstavbu podzemní laboratoře ve Francii nedalo Bure,
poblíž které má být vybudováno úložiště pro francouzské středně a vysoce aktivní radioaktivní odpady; hostitelskou horninou bude jílovec.

Významné projekty v ČR
v oblasti hlubinného ukládání
Vývoj hlubinného úložiště v ČR je
řízen SÚRAO, které zadává většinu zakázek v této oblasti. Nosným
projektem je v současnosti Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště
(koordinovaný ÚJV): Zkoumá se
chování obalových souborů pro VJP
(vyhořelé jaderné palivo) a RAO (radioaktivní odpady) vliv mikrobiální
aktivity na korozi materiálů úložného obalového souboru pro ukládání
pro ukládání odpadů, nepřijatelných
do přípovrchových úložišť, v prostředí
hlubinného úložiště.
Byl také zahájen projekt zaměřený na inženýrské aspekty budování
hlubinného úložiště (koordinátorem
je ČVUT v Praze). Průzkum potenci-

Podzemní laboratoř Äspö Švédsko, -450 m pod zemským povrchem pro výzkum
hlubinného ukládání; foto: autor

onálních lokalit je odložen kvůli negativní reakci obyvatel z ovlivněných
lokalit, přestože byl vydán souhlas
s jeho zahájením Ministerstvem životního prostředí.
Vývoj hlubinného úložiště (SÚJB):
nezávislé posouzení bezpečnosti
lokalit navrhovaných pro umístění
budoucího hlubinného úložiště (HÚ)
na základě vstupů poskytnutých
budoucím provozovatelem úložiště
v rozsahu zadávací bezpečnostní
zprávy pro povolení umístění HÚ.

Závěr
Bezvýkopové technologie patří
mezi perspektivní technologie, které
musí být aplikovány v rámci výstavby
hlubinného úložiště, jako tomu již
bylo například v rámci výstavby podzemní laboratoře ve Francii ve Finsku nebo ve Švýcarsku. Výstavba
hlubinného úložiště je obrovskou
příležitostí pro unikátní nasazení různých metod bezvýkopových technologií a šancí pro inovace v oboru BT.

Literatura
[1] Udržitelná energetika SUSEN,
informace o projektu, Jiří Richter,
vydáno 2015
[2] Interní přednášky výzkumného
programu Jaderný palivový cyklus v projektu SUSEN – J.
Mikšová, T. Černoušek, L. Karásková Nenadálová
[3] Hlubinné úložiště radioaktivních
odpadů a vyhořelého jaderného paliva, Informační materiál
SÚRAO, 2011
Poděkování:
Předložená práce vznikla díky projektu
SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108 (ERDF).

Maketa úložného kontejneru ve švédské podzemní laboratoři Äspö; foto: autor
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CO SE SKRÝVÁ ZA LETOŠNÍ CENOU NO DIG AWARD?
Nositelem ceny NO DIG Award pro rok 2016 v oblasti technického vývoje se stala firma ISEKI z Japonska za
nové řešení skalní hlavy u mikrotunelovacího stroje typu MTBM. Řešení umožňuje zpětné couvání stroje i výměnu
valivých dlát v čele během vrtání a to i u malých profilů, což dosud možné nebylo. Maloprofilové skalní hlavy proto
byly až dosud ve svém využití velmi limitovány. Řešení tak představuje novou generaci skalních strojů a velký příslib
pro jejich širší využití.

Firma ISEKI převzala ocenění na letošním kongresu NO DIG v Pekingu.

Placená inzerce:

KAREL FRANCZYK

Zástupce firmy ISEKI (mikrotunelovací a tunelovací systémy) v ČR
Konzultant v geotechnice a bezvýkopových technologiích
Provozovatel portálu:

www.vsepodzemi.cz
NO DIG 22 / 4
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www.ohlzs.cz

Moderní tvář stavebnictví

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

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

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

Vodohospodářské, geotechnické
a zdravotně-technické stavby:

• retenční nádrže, úpravy vodních toků
• protipovodňová opatření, čištění přehradních nádrží
a objekty na nich
• komplexní výstavba kanalizačních stok
• komplexní výstavba kanalizačních řadů, vodojemů
a čerpacích stanic
• výkop, pažení a roubení jam a šachet
• záporové a hnané pažení
• snižování hladiny podzemní vody z hydrovrtů čerpáním
nebo vakuováním
• realizace ČOV
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BUDOUCNOST CzSTT?
O tom, že jméno Karásek bude v CzSTT zastoupeno ještě
výrazněji, se rozhodlo 16. srpna 2016, kdy se manželům Lucii (dříve Nenadálové) a Jiřímu Karáskovým narodil syn Jiří.
Všichni jsou v pořádku a chlapeček jeví živý zájem o svět kolem sebe, o čemž se mohli přesvědčit členové redakční rady
Zpravodaje na zasedání dne 8. 11. 2016, kdy maminka Lucie
dorazila i s ním. Takže přejeme malému Jiříčkovi i oběma rodičům, aby vše zdárně zvládali i nadále, a aby všichni tři fandili
aktivitám CzSTT alespoň tak jako dosud.

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto: Nejúčinnější prezentací firmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich firem, jejíž podstatou je
využití publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG.
Časopis s převahou informací o vaší firmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru
vašeho propagačního materiálu.

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

•
•
•
•
•
•

Návrhu a grafického zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT. Návrh bude obsahovat
vyobrazení technologií užívaných firmou a logo firmy podle vašich podkladů
Uveřejnění úvodníku s fotografií představitele firmy
Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání
Zpravodaje 30.000,- Kč, reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem 37.750,- Kč
včetně DPH. Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je
dostupná i malým firmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním
a regionálním knihovnám v ČR.
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KALENDÁŘ NO DIG 2016
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

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

Únor

WaterEX 2017
Mezinárodní konference

Vodárenská biologie 2017

14. - 17. 2. 2017
Mumbai - INDIA

Březen

1. - 2. 2. 2017
hotel DAP, Vítězné nám. 6, Praha 6
Podzemní vody ve vodárenské praxi 2017
4. ročník celostátní konference

20. - 24. 3. 2017
Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s.

Duben

NASTT je No-Dig Show & ISTT
35. Mezinárodní konference

9. - 13. 4. 2017
Mumbai - INDIA

Valná hromada CzSTT

18. 4. 2017
Bezová 1658/1 - Braník
Stavební veletrhy Brno 2017

26. - 29. 4. 2017
Září

Trenchless World Congress 2017

25. - 27. 9. 2017
Plaza Mayor Medelin Colombia
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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
Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: office@czstt.cz
Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

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

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: ingo@aquatis.com
http://www.poyry.cz
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:cipos@cipos.cz http://www.cipos.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
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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
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 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz http://www.michlovsky.cz
MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.cz
OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.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

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA Mariánské Hory
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz
STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz
http://www.protlaky-mikrotunelovani.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.steinzeugkeramo.com
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
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
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

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

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz

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

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

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
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: lucie.nenadalova@volny.cz
Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o.,
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com http://www.geonika.com

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

Mutina Jiří,
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@adasi.cz; adasi@adasi.cz;
http://www.adasi.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://www.pt.mc-bauchemie.cz
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
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Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz
Sochůrek Jan Ing.,
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;

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
CzSTT
která se bude konat

v úterý 18. dubna 2017
v 10.00 hodin
v zasedací místnosti budovy,
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.

Program Valné hromady CzSTT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uvítání členů CzSTT
Volba komise pro usnesení
Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Předání odměn vítězům studentské soutěže
Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva
revizní komise
Standardizace
Přestávka – občerstvení
Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2017
Schválení finančního plánu na rok 2017
Informace o stavu členské základny
Závěrečná zpráva o výsledku voleb
a usnesení VH
Diskuse
Schválení usnesení a závěr

21. KO N FE R E N CE

o bezvýkopových technologiích

NO-DIG Kroměříž 2016

