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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
děkuji redakci časopisu za možnost
Vás seznámit s činností naší společnosti a krátce se zamyslet nad
budoucností dopravního stavitelství
z pohledu projektové společnosti.
Naše společnost SUDOP PRAHA
a.s. připravuje dopravní stavby již
od roku 1953 a za více než šedesát
let své činnosti zanechala svůj rukopis na většině významných dopravních staveb. V období plánovaného
hospodářství a pětiletých plánů fungoval tehdejší Státní ústav dopravního projektování jako podřízená organizace ministerstva dopravy relativně
stabilně a zakázky byly pravidelně
zadávány centrálními úřady. Většina
projektovaných staveb však čekala
dlouhá léta na zahájení a velké množství projektových dokumentací leželo
na věky ve skříních. Od privatizace
v první polovině 90. let se situace
rychle změnila a příprava dopravních
staveb běží v určitých vlnách. Dva
největší propady, které nastaly v 90.
letech a v roce 2010, vždy znamenaly
snižování počtu projektantů. Naopak
zvýšená poptávka po projektových
pracích byla zatím vždy vyvolána
končícím obdobím spoluﬁnancování dopravních staveb z evropských
zdrojů. Momentálně běží příprava
železničních i dálničních staveb velmi intenzivně a začíná se projevovat
nedostatek projektantů a techniků. Je
zřejmé, že střídání období s přebytkem a nedostatkem zakázek je pro
stabilitu odvětví zničující.
Stavební společnosti a zejména
ty, které se specializují na podzemní

a tunelové stavby, trpí nedostatkem
zakázek. Bohužel si myslím, že ještě
několik let bude trvat, než se dopad
intenzivní přípravy projeví dostatkem
zakázek také u dodavatelských ﬁrem. Přestože se připravují soubory
železničních staveb, jako např. Plzeň
– Domažlice, Kolín – Všetaty – Děčín,
České Budějovice – Plzeň, Praha –
Kladno, Brno – Přerov, Vysočany –
Lysá, Velký Osek – Hradec Králové
– Týniště, Olomouc – Šumperk nebo
Otrokovice – Zlín, tak při současné
legislativě bude zajištění všech požadovaný povolení a pozemků pro
zahájení staveb dlouhým procesem.
Na druhou stranu je potřeba zmínit,
že připravované stavby jsou zajímavé
i z pohledu podzemního stavitelství.
Ačkoli se naše společnost zaměřuje především na velká podzemní díla
pro dopravní infrastrukturu, snažíme
se najít prostor pro využití technologií spojených s mikrotunelováním.
Může se jednat například o kabelové
kolektory spojující tunelové portály
s přilehlými provozně-technickými
objekty, o štoly pro odvodnění tunelů s niveletou v údolnicovém oblouku nebo o propustky pod pozemní
komunikací či železniční tratí. Mikrotunelování je také neodmyslitelně
spjato s technologií Pipe rooﬁng,
vhodnou zejména pro budování silničních a železničních podjezdů, kde
ražbě velkého proﬁlu předchází instalace vzájemně svázaných velkoproﬁlových ocelových trub po obvodě budoucího tunelu, které stabilizují výrub
a minimalizují deformace na povrchu,

Ing. Tomáš Slavíček,
generální ředitel, SUDOP PRAHA a.s.

čímž zásadním způsobem přispívají
k bezpečnosti provádění budoucího
podzemního díla.
Velkou výzvou pro projektanty, dodavatele a zejména pro investory je
využití systému BIM pro přípravu, realizaci a správu dopravních staveb.
Naše společnost se podílí na zpracování pilotních projektů SŽDC v BIM.
Na první z nich, stavbu Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav již
byly podány nabídky zhotovitelů a tak
můžeme brzy očekávat první praktické zkušenosti z realizace stavby a následné správy při využití moderních
technologií.
Vážení čtenáři, přeji Vám mnoho
pracovních úspěchů, pevné zdraví
a spokojenosti v pracovním i osobním
životě.

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT
Od 1. 1. 2018 byly uskutečněny tři telefonní konference (Skype) vedení ISTT a členů výkonného výboru-ESC-ISTT.
Na programu těchto Skypových konferencí bylo projednání a schválení zejména níže uvedených dokladů:
- odsouhlasení zápisu jednání ESC z října 2017
- zpráva o průběhu zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT versus přidružení
členové ISTT (Afﬁliated Societies)
- zpráva o podpoře přidružených členů ISTT při pořádání konferencí
- standardy pro pořádání mezinárodních konferencí ISTT
- projednání nové formy webových stránek ISTT-samostatné bloky pro management ISTT, pro přidružené členské společnosti atd.
- prověřování databází přidružených členů ISTT-členové ISTT by měli zaslat
případné změny
- příprava témat na další Skypovou konferenci
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32. ROHRLEITUNGSFORUM V OLDENBURGU

07. – 09. 2. 2018 nabídlo jako nosné téma
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY A OBNOVY
doc. Ing. Petr Šrytr CSc.,
FSv ČVUT v Praze
O pozitivní a užitečné tradice je žádoucí pečovat. Proto
i letos nebylo možné odolat pozvání na toto významné
odborné setkání celoevropské úrovně nabízející efektivní seznámení se s trendy a novinkami v našem oboru.
Všichni účastníci z naší delegace si pak mohli opakovaně či poprvé ověřit, že jde opravdu o příležitost získat
na jednom místě mnoho zajímavých informací a na mezinárodní úrovni si vyzkoušet své dovednosti základní odborné spolupráce formou diskuse, navazování kontaktů,
kladení aktuálních dotazů zástupcům předních společností z našeho oboru atd.
Nechybělo zde kvalitní zpřehlednění aktuální odborné problematiky, zpřehlednění nabídky inovací, nabídky zajímavostí včetně nabídky postupů, jak prosazovat
BT do praxe ve veřejném zájmu. To vše bylo k dispozici
v rámci cílené nabídky programu workshopů a diskusí,
bohaté a adekvátně reprezentativní skladby vystavovatelů efektivně pokrývající celé spektrum problematiky
technické infrastruktury, kde mají BT své smysluplné
a co do významu narůstající uplatnění (zvolené nosné
téma inovativní technologie výstavby a obnovy to jen pečetilo a potěšilo všechny, kteří fandíme oboru BT). – To
pak potvrdila i výrazná participace GSTT včetně jejího
předsedy prof. Jense Hölterhoffa, DGWV a dalších odborných společností, participace významných výrobců

Česká delegace v prostředí zahajovacího aktu fóra (zleva:
Ing. M. Teichmann, Ing. L. Szeligová, A. Arlt, Bc. O. Sopr, A.
Kremerová, Ing. K. Kříž, Ing. V. Vácha a doc. P. Šrytr; mimo
záběr Ing. L. Karásková a Ing. J. Karásek)

technologických celků pro BT včetně úseku diagnostiky
pro kontrolu stavu potrubních vedení, výrobců materiálů
potrubí i kabelů a jejich příslušenství, subjektů-nositelů
úkolů péče o aplikace informačních technologií v oboru
technické infrastruktury atp. Ti, kteří jsme zde opakovaně, pak vnímáme soustavnou progresi této akce včetně
realistické orientace na ucelená řešení problémů, které
nejsou u nás, zatím, dostatečně vnímány jako důležité. – Každý účastník akce pak obdržel objemný sborník
všech referátů včetně CD-sborníku. Lze se tedy i následně důležitým tématům dále věnovat či i využít kontaktů
na jejich tvůrce. Zajímavé informace o této akci lze získat
i na www.iro-online.de, jejího organizátora.
Závěrem postřehy z odborného fóra v Oldenburgu
od dvou kvaliﬁkovaných návštěvníků z našich řad,
kteří zde byli poprvé:
- Akci hodnotím jako velmi rozmanitou, neboť dokázala
propojit sekce zajímavých, velmi aktuálních přednášek s výstavou, prezentací ﬁrem výrobců a dodavatelů
v oblasti BT, trubních materiálů, armatur aj. Jedná se
tedy o témata, která jsou řešena i na pracovišti, kde
působím, na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pro 8 účastníků
z FSv ČVUT v Praze a dva účastníky z FAST VŠB-TU

Tradiční dobré zázemí zde máme v bývalé děkance FHO prof. D.
Páralové a Ing. J. Páralovi, uprostřed, v rámci spolenčenského
večera Ollnburger Gröönkohlabend v kongresové Weser-Ems hale
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Tentokrát již před hlavním vstupem
do prostoru konání fóra

Ostrava to byla užitečná akce, i díky osobní schůzce se zástupci samotného vedení školy (děkanem
Prof. Dr. Thomasem Prisemannem a proděkanem Prof.
Dr. Thomasem Wesselsem), mimo jiné také výbornou
příležitostí k porovnání obou našich fakut, jejich předností i „bolavějších“míst. Velmi pozitivně vnímám přímé
propojení Oldenburské technické vysoké školy s praxí.
Za slabší stránku, což připustilo i vedení školy, naopak
považuji jistou relativní izolovanost školy z mezinárodního pohledu technických univerzit, kdy výměnné pobyty zahraničních studentů jsou zde velkou vzácností, přestože jsou velmi vítané. Jedná se tedy o dobrou
příležitost (nejen) pro studenty ČVUT, k absolvování
studijního pobytu v malebném městě Oldenburg (třeba
i s využitím nadace prof. J. Lenze, www.stiftung-prof-lenz.de ). Je však nutné počítat s tím, že v současné i nejbližší době je zde jediným studijním jazykem
němčina (studijní programy v anglickém jazyce na Oldenburské škole nejsou otevírány). Osobně hodnotím
Symbolem města Oldenburg
je kůň, což dnes potvrzuje
i jeho praktické užití např.
v rámci turismu (pro většinu
obyvatel však je zde dnes
převládající doprava na kole,
a to za každého i zimního počasí …)
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akci jako velmi přínosnou, příjemnou a jako podporu
motivace ve svém akademickém i odborném působení.
Ing. Karel Kříž, FSv ČVUT v Praze.
- V průběhu roku se u nás hodně odborných a specializovaných ﬁrem zúčastňuje nejrůznějších výstav
a konferencí. Jejich obsahová stránka je buď úzce
zaměřena na dané odvětví, či sdružuje více zaměření
dohromady. Vždycky je tato akce pořádána prostřednictvím ﬁrem, které daný obor zastupují. Zcela ojedinělou akcí byl pro mne již 32. ročník odborného fóra
„Oldenburger Rohrleitungsforum“, které je každoročně pořádané v JADE Hochschule v Oldenburgu. Toto
setkání odborníků, specialistů, studentů, zástupců
města a široké veřejnosti je speciﬁcké svým rozsahem a pořadatelským místem. V posluchárnách byly
během 8.-9. 2. 2018 realizovány na tři desítky odborných přednášek a diskuzních seminářů, které jsou
navzájem propojeny nejenom teoretickými základy,
ale také praktickými zkušenostmi. Jednalo se zde
o velice zajímavá témata, která jsou aktuální nejenom
v Německu. Na výstavních plochách v prostorách
školy a na venkovních prostranstvích bylo umístěno
na 200 stánků vystavovatelů, kteří zde představovali svoje technologie, materiály a technická vybavení.
V každém případě zde byla jedinečná možnost prodiskutovat s odborníky nejrůznějších ﬁrem závěry
nebo témata, která byla citována v posluchárnách
v rámci workshopů či i jiné aktuální otázky. Z hlediska
naší práce ve společnosti Wombat, kterou je sanace
potrubí bezvýkopovými technologiemi, mne zajímali
dodavatelé materiálů různých sanačních rukávcových
vložek, materiálů na renovací potrubí, diagnostická
kamerová zařízení a další navazující speciální ﬁremní
podvarianty BT. Jsem velice rád, že jsem se měl možnost poprvé této akce zúčastnit společně se zástupci
ČVUT FSv Praha. Oceňuji především rozsah a zaměření celého fóra. Propojení mezi vysokou školou a odbornou veřejností (prezentovanou dodavatelskými ﬁrmami) je zde přímo ukázkové a určitě se zde pozitivně
promítne do studijních oborů a též ve zpětné praktické
vazbě. Ing. Vladimír Vácha, Wombat Brno.

Vtipná reklama společnosti působící v oblasti kanalizační
techniky ….
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017
Ing. Marcela Synáčková CSc.,
ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
Opět po roce vás informujeme o průběhu a výsledcích
soutěže o nejlepší studentskou práci v akademickém roce
2016/2017. Tato soutěž je stále aktuální, zůstává zajímavou
a prospěšnou aktivitou CzSTT ve smyslu: chceme motivovat a podpořit mladé adepty inženýrství ke vstupu do oboru
BT, chceme i touto formou usilovat o zviditelnění BT v prostředí technických vysokých škol, chceme naše studenty
přiblížit k našim ﬁremním členům CzSTT – nositelům BT,
chceme prezentovat možnosti širší aplikace BT v prostředí
ČR, chceme ve zpětné vazbě získat náměty od talentovaných studentů k zamyšlení se „jak to vidí oni bez zátěže praxí“, jaké vidí možnosti další progrese a dalšího vývoje BT?
Soutěžní kolo 2016/2017 proběhlo dle již dvacetiletých
zkušeností se sjednocením se soutěžním systémem
ISTT a do soutěže se zařazují práce bakalářské, diplomové práce a práce studentů-doktorandů, které mají podobu písemných prací ke státní doktorské zkoušce.
Nutno též konstatovat, že naše soutěžní studentské
práce se umisťují často na vítězných místech v mezinárodní soutěži NO-DIG AWARD (kategorie „Student or
young professional paper“).
Soutěže CzSTT o nejlepší studentskou práci se v akademickém období 2016/2017 zúčastnilo 8 prací ze čtyř vysokých škol: Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VUT v Brně, Fakulty stavební VŠB v Ostravě a Fakulty
životního prostředí ČZU v Praze. Soutěže se zúčastnilo
sedm diplomových prací a jedna práce bakalářská.
Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení:
Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Ing. Marek Helcelet, Ing. Miloš Karásek, Ing. Petr Krejčí, doc.Ing.
Petr Šrytr, CSc., Ing. Michal Sodomka, Ing. Vladimír Vácha
a Ing. Marcela Synáčková,CSc. Rozhodl součet pořadí
od jednotlivých porotců. Porota rozhodla o výsledném pořadí soutěžních prací a předsednictvo CzSTT pak 13. 3. 2018
beze změn toto pořadí schválilo a lze jej tedy i nyní oﬁciálně
vyhlásit a prezentovat (předsednictvo CzSTT pak vyhlašuje
dva vítěze, protože oba získali od porotců stejný počet bodů):
1. MÍSTO získal: Bc. TOMÁŠ NOVÁK
1. MÍSTO získal: Ing. MAREK SKOBLEJ
3. MÍSTO získal: Ing. MARTIN HOZA
V další části tohoto příspěvku uvádíme stručnou anotaci jednotlivých soutěžních prací v abecedním pořadí
jednotlivých autorů.

Ing. MARTIN HOZA
„PODCHOD VODOVODU POD DÁLNIČNÍM
TĚLESEM S VYUŽITÍM MIKROTUNELU“
(VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky,
vedoucí práce: Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.)
Cílem této diplomové práce řešení podchodu dálnice
D1. V následné rešeršní části je uveden přehled metod
pro bezvýkopovou výstavbu podzemních vedení, přičemž závěr této části pojednává o metodách pro reali-

zaci podzemních vedení průlezných a průchozích proﬁlů. Díky požadavku na přístup k vodovodnímu potrubí
(revize, opravy) je navrženo použití kruhové chráničky
světlosti 1800 mm. Na základě uvedených poznatků je
podchod dálničního tělesa navržen jako kombinace hydraulického protlačování a štítování.
Ve výpočtové části je určena potřebná protlačovací síla,
která je však vyšší, než maximální dosažitelná síla hydromotorů tlačné stanice. Je tedy uvažována injektáž bentonitové suspenze za rub ostění, čímž dochází k redukci
potřebné tlačné síly snížením plášťového tření. Po návrhu
rozměrů startovací jámy je navržena opěrná stěna. Použitá železobetonová protlačovací/protlačovaná trouba je posouzena v axiálním směru a v rovině příčného řezu. Průřez
je posouzen v souladu s ČSN EN 1992-1-1 a vyhověl s dostatečnými rezervami.
Na statický výpočet navazuje doporučený technologický postup prací a na konci diplomové práce je uvedeno
odhadované rozdělení nákladů na realizaci stavby.

Ing. KATEŘINA KLEPÁČKOVÁ
„VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ODKANALIZOVÁNÍ
OBCE ŠINDELOVÁ“
(ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování; vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
Cílem diplomové práce bylo variantně odkanalizovat
obec Šindelová. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou část.
Pro obec Šindelová byly navrženy 3 varianty řešení odkanalizování obce. První varianta navrhuje vybudování jedné
stokové splaškové soustavy napojené do centrální čistírny
odpadních vod. Druhá varianta je obdobná jako varianta první jen s rozdílem, že nedojde k vybudování centrální čistírny
odpadních vod, ale odpadní vody budou odvedeny do kanalizace sousedního města Rotava. Třetí varianta se jeví jako
nejúspornější a řeší vybudování tří samostatných lokálních
stokových soustav s vlastní čistírnou odpadních vod.
Pro navržené varianty byla zpracovaná ekonomická
rozvaha, na jejímž základě byla vybrána nejvhodnější
varianta s výstavbou bezvýkopovou metodou. Jediným
hodnotícím kritériem byla nejnižší cena.

Ing. KRISTINA KONVRZKOVÁ
„ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V KOMPLIKOVANÝCH
PODMÍNKÁCH PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra technologie
staveb; vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
Cílem diplomové práce je zpřehlednění problematiky
spojené se zařízením staveniště v obtížných
podmínkách prů-
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myslových, servisních a kombinovaných areálů, zejména
v souvislosti s problematikou tykající se vedení a objektů
vnitroareálových IS.
Řešení stavenišť a jejich zařízení staveniště v prvé řadě
vychází z účelu a rozsahu stavby a z dalších místních podmínek. Každá stavba vyžaduje použití rozdílných technologií výstavby v různém rozsahu, a proto bývá zařízení staveniště pro různé druhy staveb a konkrétní stavby s přihlédnutím k hledisku udržitelnosti odlišné. Pečlivým návrhem
zařízení staveniště je možné racionalizovat postup výstavby
a ušetřit nezanedbatelné náklady a eliminovat možná rizika.
Majitelé a managementy areálů však dávají nelogicky
stále přednost tradičním způsobům instalace či obnovy IS,
tedy otevřenému vykopu, který je však obvykle nevýhodný především z hlediska nároků na zábor plochy, omezujících vlivů na provoz areálu, s ohledem na náklady apod.
Kromě variant BT na obnovu a modernizaci IS lze také nasadit varianty BT pro nové instalace. Výhodnost nasazení BT oproti klasickému výkopu je podložena nespočtem
studií potvrzujících výše zmíněná fakta, včetně prostorové
či časové nenáročnosti (záleží samozřejmě na konkrétním
případu s adekvátním srovnáním všech reálných variant).
V současné době dochází a bude docházet k postupnému zdokonalování variant BT. Na základě této práce
bylo potvrzeno, že BT budou mít též uplatnění při obnově, modernizaci a kompletaci VTTV v areálu Elektrárny
Prunéřov (prakticky též v areálech všech typů).

používaných při výstavbě stokových sítí, o možnostech
jejich uložení a o jejich výhodách a nevýhodách.
Byly provedeny dva návrhy odkanalizování obce Březová. První varianta spočívá v gravitačním odvádění odpadních vod do čerpacích jímek, odkud jsou čerpány splaškovými výtlaky do výše umístěných uklidňovacích šachet,
ze kterých jsou již opět gravitačně odváděny na čistírnu
odpadních vod. Druhá varianta počítá s větvenou tlakovou kanalizací, jejíž provoz bude zajištěn čerpadly v domovních jímkách a nebude tedy vyžadovat žádnou další
čerpací stanici přímo na síti. Obě varianty byly posouzeny
podle provozních a investičních nároků a vzhledem k charakteru obce se jako vhodnější jeví kanalizace tlaková.
Mimo jádro obce byla navržena typová čistírna odpadních vod, která zajistí dostatečnou intenzitu čištění, díky
čemuž mohou být vyčištěné odpadní vody odváděny
do Stroupínského potoka. Výškově je ČOV umístěna tak,
aby nebyla ohrožena ani 100 letými průtoky v recipientu
a zároveň byla poblíž obslužné komunikace. Vyčištěné
odpadní vody z ČOV budou do Stroupínského potoka odváděny gravitační stokou.

Ing. ALEŠ LANSDORF:

V bakalářské práce bylo provedeno zhodnocení alternativních řešení rekonstrukce stokové sítě pro akci Brno
– rekonstrukce kanalizace na ulici Veveří.
Ulicí Veveří prochází velké množství inženýrských sítí
včetně předmětné kanalizační stoky postavené v letech
1908 až 1910. Z provedeného hodnocení technického
stavu plyne, že kanalizační stoku je nutné podrobit neodkladné rekonstrukci. Při výběru možných alternativ
byly zohledněny požadavky investora a provozovatele.
Po zhodnocení těchto kritérií byly jako varianty vybrány
bezvýkopové technologie umožňující výstavbu v nové
trase, konkrétně metoda s použitím razicího štítu, metoda klasického ražení štol a mikrotunelování.
Závěrem práce je doporučení technologií k návrhu rekonstrukce. V úsecích, v kterých je nutné zachovat větší
hloubky stoky, počítáme s použitím razicího štítu a klasického ražení. Ve zbývajících dvou úsecích, které dosahují
menších hloubek, počítáme s otevřeným výkopem. Doporučení je provedeno s ohledem na skutečnost, že kromě
zájmové stoky je plánovaná rekonstrukce i ostatních inženýrských sítí, včetně kompletní rekonstrukce ulice.

„STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO UKLÁDÁNÍ
POTRUBÍ BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra zdravotního
a ekologického inženýrstvít; vedoucí práce: Ing. Karel
Kříž,Ph.D.)
Diplomová práce je zaměřena na zpracování pomůcky
pro využití bezvýkopových metod ukládání a opravy potrubí. Na základě zpřehlednění metod, které jsou v praxi
schované za nejrůznějšími výrobními názvy, rozborů rozměrů a možností strojů, manévrovatelnosti techniky atd.
byly stanoveny limity jednotlivých metod a jejich požadavky na stavební připravenost. Projektanti mohou tento
text využít pro základní obecný výběr technologie a posoudit její použitelnost v konkrétních podmínkách vlastního projektu. Je pak na konkrétní analýze počtu sondážních jam a jam pro napojení přípojek, lomů, armatur atd.,
aby posoudila ekonomickou efektivitu a rozhodla, zda je
výhodné využít bezvýkopové metody či uložit potrubí klasickou cestou v otevřeném výkopu.
V práci byl vytvořen alternativní systém třídění bezvýkopových metod a zpřehlednění v praxi a literatuře používaných názvů pro jednotlivé metody.

Ing. MARTIN LUKEŠ:
„NÁVRH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V OBCI BŘEZOVÁ“
(ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování; vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc.)
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Bc. TOMÁŠ NOVÁK:
„STUDIE ALTERNATIV REKONSTRUKCE
VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ“
(VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství
obcí; vedoucí práce: Doc. Ing. Jaroslav Raclavský,Ph.D.)

Ing. MAREK SKOBLEJ:
„POROVNÁNÍ METODY MIKROTUNELOVÁNÍ
A METODY ŘIDITELNÉHO VRTÁNÍ V PROFILECH
DO 400 mm“
(VŠB Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky
a pozemního stavitelství; vedoucí práce: Ing. Lukáš
Ďuriš, Ph. D.)
Cílem diplomové práce je porovnat na základě reálných
dat a skutečností metodu mikrotunelování s metodou řiditelného šnekového vrtání. Za pomoci dvou již realizovaných projektů byly porovnány klíčové oblasti týkající se
realizace obou těchto metod.
Pro délky protlaků do 20 až 25 metrů se jeví jako výhodnější metoda šnekového vrtání. V její prospěch hovo-
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ří nižší cena, rychlost mobilizace apod. Situace se však
mění u protlaků s délkou okolo 50 m, kde bude při rozhodování především záležet na geologii daného místa.
V případě úseků s délkami přes 70 m je výhoda již zcela na straně mikrotunelování. Musíme si totiž uvědomit, že
u šnekového vrtání bude záležet zejména na přesnosti pilotního vrtu. Do toho si připočtěme dnes obvyklé spády
okolo 7 – 9 ‰ a rázem můžeme na takto dlouhém úseku
realizovat pilotní vrt i na několik pokusů. Navíc stále hrozí
riziko toho, že se stroj ve startovací jámě pohne, narazíme
na skalní úsek apod. V neprospěch šnekového vrtání hraje
také ekonomická stránka celé věci. Takto dlouhých úseků se
v našich podmínkách nerealizuje tolik, aby se provádějícím
ﬁrmám vyplatilo investovat prostředky do tolika vrtných tyčí
resp. výpažnic, pro které by posléze nenašly uplatnění. Jak
vyplývá ze samotného porovnání, obě představené metody
mají jak své plusy, tak také mínusy. Můžeme stanovovat jakási obecná kritéria vhodnosti nasazení, avšak konečnou volbu
technologie nelze stavět pouze na tomto. Každý úsek je jiný
a každý potřebuje své individuální posouzení.

Ing. ELIŠKA ŠPAČKOVÁ:
„REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI
JANDOVO STROMOŘADÍ VE FRENŠTÁT POD
RADHOŠTĚM“
(VŠB Ostrava, Fakulta stavební, katedra městského inženýrství; vedoucí práce: Ing. Zbyněk Proske,Ph.D.)

Cílem diplomové práce bylo navrhnout řešení inženýrských sítí v ulici Jandovo stromořadí ve Frenštátě
pod Radhoštěm. V současnosti se tyto sítě nacházejí ve špatném technickém stavu, což je zapříčiněno
stářím sítí a mechanickým působením kořenového
systému vzrostlých stromů. Rekonstruované IS jsou
uloženy v prostoru veřejného prostranství v průběhu
celé ulice.
Z několika navržených variant byly pro detailní zpracování vybrány dvě, varianta A výkopová a varianta B
– bezvýkopová. Varianta A navrhuje nejen rekonstrukci
všech inženýrských sítí, ale i zvelebení celého uličního
prostoru včetně parku. Kromě respektování legislativních podmínek, norem a požadavků jednotlivých správců sítí je v této variantě pamatováno i na preventivní
opatření proti opětovnému narušení sítí kořenovým systémem nově vysázené aleje. Bezvýkopová varianta B
byla připravena pro případ nutnosti zachovat stávající
alej stromů nebo v případě akutní potřeby rychlé výměny plynovodního, vodovodního nebo kanalizačního
potrubí.
Na základě zhodnocení všech aspektů a s výhledem
do budoucna byla varianta A stanovena jako výhodnější,
neboť řeší všechny problémy současně a zároveň zahrnuje opatření, které případné hrozby eliminují. V této variantě bylo taktéž vypracováno ekonomické zhodnocení
návrhu a možnost čerpání ﬁnančních zdrojů z dotačního
programu EU.
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PILOTNÍ BIM MODEL ŽST. ČACHOVICE
Ing. Jan Bonev
„Building Information Modelling“, zkráceně BIM, je nesmírně komplexní myšlenka, která
se v poslední době snaží prosadit i v oblasti železničních staveb. Využití trojrozměrného
modelování, zlepšení koordinace během přípravy i realizace staveb, automatizace rozpočtování nebo snazší předávání informací mezi projektantem, zhotovitelem a správcem – to jsou logické požadavky investorů, které nepochybně odpovídají možnostem
soudobé výpočetní techniky. Ve skutečnosti je ale železniční BIM pouhou teorií a ani
v zahraničí neexistuje zavedená a ověřená praxe. Nejen proto si SŽDC nechala zpracovat pilotní BIM model železniční stanice Čachovice, o němž pojednává tento článek.
Model jsme zpracovali na podkladu již dokončené projektové dokumentace (ve stupni projekt) „Zvýšení
kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ jako jeden z úseků
stavby a napříč všemi profesemi.
Hlavním cílem z pohledu investora
bylo praktické ověření přínosů 3D
modelu ve spojení s negraﬁckými
informacemi oproti konvenčnímu 2D
projektu, vyhodnocení nedostatků
původního projektu, ověření výkazu

výměr a následné využití modelu
zhotovitelem a správcem.
Návrh železničních a silničních staveb s využitím 3D modelování je již
dlouhé roky běžnou praxí, ale možnosti takto zpracovaných modelů
jsou využívány jen omezeně. Většina
profesí se stále pohybuje ve dvou
rozměrech a důraz je při koordinaci
i zpracování výsledné dokumentace kladen na tradiční dvourozměrné
výkresy, na situace a řezy. Zpětné

zpracování modelu nad hotovou
dokumentací nemělo ambici ověřit
celý průběh tvorby projektu od začátku v duchu myšlenky BIM, takže
se naskýtá otázka, nakolik vlastně

jde o BIM model a nakolik spíše jen
o 3D model, který se snaží myšlence BIM pouze přiblížit.
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sim nemají bez dalších nástaveb dostatečné funkce pro návrh některých
profesí a profesní nástroje pro změnu
nezvládnou automatizované zpracování výkazů výměr na dostatečné
úrovni a v jednotné podobě. Softwarové vybavení pro BIM v oblasti dopravních staveb prochází bouřlivým
vývojem. Platformy hlavních výrobců
slibují propojování profesních programů dohromady a další výrobci dodávají nadstavby pro zpracování různých profesí, pro propojení výkazů
s rozpočty, pro podrobné zpracování
harmonogramů stavby atd.
Významnou roli při volbě programového vybavení a datových formátů
může hrát i sám zadavatel, například
udržováním vlastní knihovny graﬁckých prvků i jejich požadovaných
negraﬁckých vlastností a předáváním těchto podkladů zpracovatelům projektů, jak je tomu například
u Deutsche Bahn. Další významná
role zadavatele nebo jím pověřené
organizace může být v zavedení jednotného převodního mechanismu
mezi standardizovanými výkazy výměr z BIM modelu na jedné straně
a rovněž standardními rozpočtovými
položkami na straně druhé. Domníváme se ale, že zcela automatizované
vykazování a rozpočtování z 3D modelu nebude možné nikdy, protože
do rozpočtů se promítají i položky,
které nelze v modelu nijak zakreslit.

Graﬁcká část

Datové formáty
V úvodu prací jsme řešili v jakém
formátu model uložit a předat zadavateli a jak do něj umístit potřebné
negraﬁcké informace. Různé profese
potřebují pracovat s odlišným programovým vybavením a nativní datové
formáty těchto softwarů často navzájem nespolupracují. Jako vhodný
společný prostor pro uložení dat jsme
zvolili standardní CAD formát DGN,
který obsahuje i kontejnery pro uložení negraﬁckých informací.
Paralelně jsme data exportovali
do formátu IFC, který se rychle vyvíjí
a má ambici stát se univerzálním výměnným formátem pro BIM prostředí
napříč různými výrobci softwarů. Do-
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stupné verze formátu IFC ovšem mají
problém zpracovat některé graﬁcké
prvky. Stejně tak je zatím problém
předávat ve výměnných formátech
údaje o geometrických parametrech
os kolejí včetně pro železnice fundamentálního staničení, využívaného
prakticky všemi profesemi.
Výměnný formát IFC je využitelný
pro částečnou automatizaci vykazování a rozpočtování a v pozemním
stavitelství se již dnes používají programové nadstavby, které to umožňují. Silnějším nástrojem by pochopitelně bylo přímé propojení vytvářeného
modelu a výkazů výměr v nativním
prostředí při tvorbě projektu, kde se
mohou automaticky promítat i změny
v modelu. To ale v současné době
nepovažujeme u multiprofesních železničních staveb za reálné, protože
„čistokrevné“ nástroje pro BIM jako
Autodesk Revit nebo Bentley AECO-

Před zpracováním 3D modelu bylo
nezbytné najít odpověď na celou řadu
otázek, které se dosud v tuzemských
podmínkách na železnici podrobně
neřešily. Museli jsme najít vhodnou
míru podrobnosti a přesnosti. Hledali
jsme takový kompromis, aby byly vystiženy projektem navržené rozměry
z pohledu hlavních výměr a koordinace, model byl použitelný pro stavbu
a zároveň byly vypuštěny některé detaily, jejichž zpracování by bylo složité
a bez praktického přínosu. Například
jsme vypustili zákresy železničních
pražců, výkopů pro vedení kabelových tras a dalších prvků.
Podoba mnoha prvků v modelu je
ovlivněna jejich konkrétním typem
a výrobcem, které stanoví až zhotovitel stavby. Jde například o návěstidla, prefabrikáty, stožáry apod. Až
na výjimky jsme zakreslili pouze zjednodušené prvky s malou podrobností
a hlavními rozměry důležitými pro koordinaci. Podobný postup byl zvolen
u prvků, které vyžadují dopracování
realizační dokumentace, jako napří-
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klad technologie zabezpečovacího
zařízení.
Zemní práce byly zpracovány for-mou ploch, což na jedné straně
ulehčuje práci při zpracování a čtení
modelu, ale na druhé straně omezuje
možnosti automatického vykazování
z výměnného formátu, protože v modelu není přímo zastoupena vlastnost
jejich objemu. Ostatní prvky byly zakresleny převážně formou těles, tedy
uzavřených entit s vlastním objemem.
V průběhu prací se naplno ukázalo,
že 3D model obsahuje nové informace, které se v tradičně zpracovaném
projektu obvykle neřeší. Projektanti
museli nově deﬁnovat řešení v mnoha profesích kontinuálně místo doložení jen izolovaných řezů nebo situovat do souřadnic prvky, které jsou obvykle lokalizovány jen schematicky.

Negraﬁcká část
Negraﬁcké údaje (připojené ke graﬁckým prvkům modelu) mohou popisovat materiály, různé vlastnosti,
časovou polohu v harmonogramu
provádění stavby, nebo třeba hodnoty
důležité pro následnou správu majetku. Motivací pro jejich vkládání do modelu je hlavně zajištění jediného zdroje správných a aktuálních informací,
přístupného pro všechny účastníky
procesu od přípravy stavby po správu
majetku. Toto řešení má ambici omezit chyby, ale i zjednodušit práci: například údaje o speciﬁkaci výhybky projektant vloží do modelu jednou a poté
je bude (ideálně automaticky) čerpat
z modelu za účelem popisu výkresů,
převodu do textů, tabulek a výkazů.
Logickým požadavkem SŽDC je zajištění částečné nebo úplné automatizace jak výše popsaného vykazování
a rozpočtování, tak i převodu informací do evidenčních systémů správce.
V pilotním projektu jsme se proto snažili přizpůsobit strukturu negraﬁckých
informací těmto systémům, ale narazili
jsme na odlišné uspořádání stávajících systémů v jednotlivých profesích
a teprve začátek přípravy nového
systému. Naplnění cíle v podobě automatizace plnění pasportů je velmi
vzdáleno. Bude to vyžadovat zčásti
novou strukturu pasportů, standardizovanou a precizně dodržovanou podobu negraﬁckých informací v projektech a softwarový nástroj pro převod
kombinace negraﬁckých a graﬁckých
vlastností z BIM modelu.
Samostatnou kapitolou jsou údaje
o geometrických parametrech koleje
a staničení, jejichž uchování v pracovním a ideálně též výměnném for-

mátu BIM modelu považujeme za nezbytné pro předávání informací zhotoviteli i správci a jejich využití uvnitř
modelu mezi profesemi navzájem.
Se současným programovým vybavením jsme to do modelu zapracovat
nedokázali, ale vidíme naději v nových verzích softwarů pro návrh dopravních staveb, stejně jako ve vývoji
formátu IFC a jeho nadstaveb.

Závěr
Dokončený pilotní projekt ukázal
na hlavní problémy, které bude třeba v českém železničním prostředí
pro úspěšné zavedení BIM překonat. Účastníci procesu budou muset
vynaložit nemalé ﬁnanční prostředky na softwarové vybavení, investor
bude pro automatizaci hlavních funkcí potřebovat předpis pro jednotnou
graﬁckou i informační podobu modelů a nástroje pro převod informací

do pasportních systémů a rozpočtů.
Celé soukolí bude třeba udržovat
v chodu i během dalších změn na jakékoliv straně. Projektanti budou muset tyto předpisy striktně dodržovat
a při současné tvorbě tradiční dokumentace jim naroste objem práce.
Naproti těmto komplikacím stojí
všeobecně známé výhody plynoucí
z využití BIM s dopadem i do realizace staveb a jejich následné správy,
kde jsou ve hře o řád vyšší objemy
veřejných ﬁnancí. Z našeho pohledu
je BIM nepochybně správnou myšlenkou a výše popsané problémy
jsou jen malou překážkou v porovnání s očekávanými přínosy.
Původní verze textu byla zveřejněna ve sborníku Konference Železnice
2017.
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SANACE NUSELSKÉHO MOSTU
V PRAZE V LETECH 2013–17
Tomáš Martínek
Sudop a.s.
Úvod
Nuselský most v Praze tvoří důležitou dopravní spojnici mezi Prahou 2
a Prahou 4, kde spojuje centrum města s dálnicí D1 a městským okruhem
(tzv. Jižní spojka), a proto bylo nutné
jeho sanaci provádět po částech, se
zachováním provozu na mostě vždy
minimálně ve dvou jízdních pruzích
směrem z centra i do centra města. Zároveň most v tubusu nosné konstrukce
převádí trasu metra C mezi stanicemi
I. P. Pavlova a Vyšehrad. Proto byla
sanace mostu náročná z hlediska projektové přípravy i následné realizace.
Středisko mostů SUDOPu PRAHA
zpracovalo v roce 2011 dokumentaci
pro stavební povolení (DSP) pro sanaci
mostu a díky úsilí Ing. Marty Součkové
bylo úspěšně získáno stavební povolení. Následně jsme zpracovávali zadávací dokumentaci pro soutěž na zhotovitele (DZS), s předpokládanou cenou
stavebních prací téměř 250 mil. Kč.
Investor sanace – TSK hlavního města
Prahy následně veřejnou soutěží vybral zhotovitele sanace mostu, kterým
se stalo sdružení společností Dálniční
stavby Praha, a.s (dnes STRABAG
a.s.) a SMP CZ a.s. (zajímavostí je,
že se jedná o přímého nástupce původního zhotovitele mostu – Závodu
2 státního podniku Stavby silnic a železnic). Pro tohoto zhotovitele jsme během stavby zpracovali i realizační dokumentaci (RDS) a v průběhu stavby
jsme i konali autorský dozor na stavbě.

Historie mostu
Nuselský most byl zbudován v letech 1965–73 a do provozu byl uveden v dubnu téhož roku. Provoz
úseku metra vedoucího skrze most
byl zahájen v květnu 1974. Kromě rekonstrukce vozovek a izolace v roce
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Vzorový příčný řez – původní stav před sanací

1981, která byla provedena za vyloučení silničního provozu na mostě,
nebyla po dobu 40 let jeho existence
prováděna žádná větší oprava nosné
konstrukce ani příslušenství mostu,
pouze dílčí výměny částí mostních
závěrů. V roce 1999 proběhla v komoře mostu generální oprava ocelového roštu pro koleje metra, která se
ale netýkala poruch nosné konstrukce, pouze odstranila zjištěné závady
roštu.
Vlivem netěsných kobercových
mostních závěrů docházelo zejména
při přívalových deštích nebo tání sněhu na vozovce stále častěji k zatékání srážkové vody do prostor kolejiště
metra a narušení jeho provozu. Proto
byly v roce 2011 samostatnou akcí
vyměněny původní kobercové mostní závěry za lamelové s nízkohlučnou
úpravou a byl tak odstraněn v té době
nejpalčivější problém mostu.
Dalším poměrně závažným problémem byly poruchy betonu a výztuže
nosné konstrukce a spodní stavby
vlivem dosluhující izolace mostovky
a nefunkčních detailů chodníků a odvodnění mostu, jejichž odstranění
bylo předmětem komplexní sanace
mostu za provozu zahájené v roce
2013, která byla po pěti letech dokončena v roce 2017. Současně, jako
investiční akce Dopravního podniku

hl. m. Prahy, probíhala sanace mostovky stanice metra Vyšehrad, která
bezprostředně navazuje na Nuselský most a tvoří jeho pankráckou
opěru.

Konstrukce mostu
Most převádí šestipruhovou, směrově rozdělenou komunikaci a oboustranné chodníky pro pěší přes Nuselské údolí v Praze ve výšce cca
40 m nad jeho dnem. V tubusu nosné
konstrukce prochází dvojkolejná trať
metra trasy C nesená ocelovým roznášecím roštem, který zajišťuje roznos zatížení vlaky metra ke stěnám
komory nosné konstrukce, aby nebyla zatěžována poměrně tenká spodní
deska komory nosné konstrukce.
Původně měl totiž most převádět trasu podzemní tramvaje s vozy
lehčími než později použité vagóny
metra sovětské výroby a toto opatření (vlastně další most v mostě) bylo
vynuceno politickými tlaky a změnou
koncepce metra v průběhu výstavby
mostu.
Jedná se o předpjatou rámovou
konstrukci o pěti polích rozpětí 68,5
+ 3 x 115,5 + 68,5 m (velký obrázek),
s komorovou nosnou konstrukcí
z betonu zn. 450, délky 485 m a šířky
26,5 m. Šířka vozovky mezi svodidly

Boční pohled na most se sanační lávkou a lešením u pilíře P2
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je 2 x 9,6 m. Konstrukční výška mostu je cca 6,5 m (vzorový příčný řez).
Podélný sklon komunikace na mostě
je pouze 0,6% směrem do centra.
Dříky pilířů ze železobetonu sestávají ze čtyř samostatných listů s líci
skloněnými od svislé roviny, v jejichž
hlavě byl vybetonován zárodek tubusu nosné konstrukce. K němu
byly připnuty z obou stran betonážní
vozíky a metodou letmé betonáže
vybetonovány po částech dlouhých
3,5 m vždy poloviny polí mostu, s vynecháním střední lamely konstrukce.
Krajní pole mostu byla částečně betonována na pevné skruži. Po dobetonování uzavírající části NK v každém
poli mostu byly předepnuty průběžné
předpínací kabely a jednotlivá pole
mostu spojena. Předpínací výztuž
je vzhledem k zatížení spodní desky
provozem metra navržená také svislá
ve stěnách tubusu nosné konstrukce.

Stav mostu
před započetím sanace
Přes pečlivě provedenou rekonstrukci vozovek a izolace v roce
1981 se v průběhu let objevily poruchy betonu na podhledu mostu
(obrázek 1) v místě chodníku i okraje
vozovky v celé délce mostu a dále
také problémy s dilatačními závěry.
Most byl od začátku 90. let dlouhodobě sledován a bylo vypracována
řada diagnostických průzkumů poruch mostu, které odhalily mnoho závad, z nichž nejzávažnější byly:

Obrázek 1
Poruchy betonu na podhledu mostu

• zatékání do podhledu mostu v mís•

tě chodníků a odvodňovacích svodů, které způsobuje poruchy krycí
vrstvy výztuže s počínající korozí
výztuže na podhledu mostu
poruchy betonu a koroze výztuže
na opěrách a čele nosné konstrukce
v místě zatékání z odvodnění mostovky a netěsných mostních závěrů

• poruchy betonu na pilířích i opě•

rách a na tubusu nosné konstrukce
způsobené vlivem malého krytí výztuže (podle archivní dokumentace
pouze 20 mm)
některé dřívější vysprávky povrchu
betonu na podhledu a tubusu nosné
konstrukce, kryté nátěrem, vykázaly nízkou soudržnost s podkladem
a nebylo vyloučeno jejich odpadnutí.

Sanace mostu v nejbližší možné
době se tehdy ukázala jako velice nutná, proto jeho správce vypsal v roce
2011 soutěž na vypracování projektové dokumentace DSP a DZS, kterou
jsme úspěšně získali a zpracovali.

Návrh sanace mostu
Cílem sanace mostu bylo obnovení jeho dobrého technického stavu
a odstranění poruch betonu všech
částí spodní stavby, nosné konstrukce
a příslušenství mostu a tím prodloužení trvanlivosti mostu. Podkladem pro
zpracování projektové dokumentace
byla neúplná archivní výkresová dokumentace mostu, řada diagnostických
průzkumů zpracovaných v průběhu
90. let a v neposlední řadě i podrobná prohlídka mostu a určení rozsahu
a umístění poruch betonu.

Technické řešení detailů
a postupu sanace
Kromě odstranění poruch betonu
bylo nutné odstranit i jejich příčinu, což
byly kromě místy nefunkční izolace mostovky také nevhodně navržené detaily
vanové izolace mostovky a chodníků.
Pásová izolace z chodníku i vozovky
byla vytažena na svodidlovou zídku
tvořící předěl mezi nimi a její ukončení
v ozubu zídky z obou stran způsobovalo rozsáhlé zatékání za izolaci.
Proto bylo navrženo tuto svodidlovou
zídku ubourat a překrýt novou konstrukcí chodníků s pochozí izolací a s kamenným obrubníkem. Izolace mostovky byla ukončena na ozubu desky mostovky pod chodníkem, nahrazujícím
ubouranou svodidlovou zídku.
V 1. fázi sanace bylo pro výměnu
stávající izolace nutné zbourat stávající
střední římsu šířky 1,20 m s ocelovými
svodidly a se stožáry osvětlení výšky
6,0 m. Po položení nové izolace byla vybetonována nová římsa shodné šířky,
která byla osazena trojicí chrániček pro
vedení kabelů osvětlení a pro výhledové převedení kabelů telematiky TSK.
Nové stožáry VO byly navrženy
výšky 8,0 m a v rozteči po 30 m byly
osazovány na kotevní stoličky zabetonované do římsy.

Obrázek 2
Závěsy sanační lávky na příčných žebrech

Ve 2. fázi sanace proběhla výměna
izolace a vozovky ve dvou jízdních pruzích přiléhajících ke střední římse směrem do centra v levé polovině mostu
a následně se totéž opakovalo na pravé
polovině mostu. Provoz na chodnících
mostu nebyl v 1. ani ve 2. fázi sanace
omezen a vždy byly v provozu na mostě
dva jízdní pruhy oběma směry.
Po odstranění stávající izolace a vyrovnávek byl povrch mostovky vyrovnán
v tl. 10–40 mm sanační maltou, případně v tl. 40–90 mm (lokálně až 130 mm)
betonem, od tl. 60 mm kotveným trny
a vyztuženým KARI sítí. Nová izolace
mostovky byla navržena z natavovaných asfaltových izolačních pásů a prováděna vždy ve vyloučených jízdních
pruzích; byla navázána na izolaci provedenou v předchozí fázi. Stávající trojvrstvá vozovka byla nahrazena novou
dvouvrstvou vozovkou tl. 80 mm.
Jedním z hlavních úkolů pro 3. fázi
sanace bylo navrhnout přístup k podhledu nosné konstrukce ve výšce přes
40 m nad okolním terénem, nejen pro
samotné bourací a sanační práce,
ale také pro provedení doplňkového
diagnostického průzkumu nosné konstrukce a spodní stavby. Byla navržena sanační lávka zavěšená pomocí
kotevních přípravků na žebra konzol
mostovky nosné konstrukce v rozteči
po 3,5 m, do provrtaných otvorů v žebrech (obrázek 2). Lávka zajišťovala
kromě přístupu k podhledu mostu také
ochranu prostoru pod mostem po dobu
od demontáže stávajících chodníkových desek a bouracích prací do osazení nových chodníkových desek.
3. fáze sanace zahrnovala demontáž chodníkových desek, ubourání
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stávající svodidlové zídky, vybourání
stávající izolace a vyrovnávek povrchu mostovky, demontáž prvků odvodnění a úpravy okraje desky mostovky a následně vyrovnávky povrchu mostovky, položení nové izolace
a osazení prvků odvodnění, montáž
nových chodníkových desek, betonáž monolitické části chodníku a pokládku vozovky (obrázky 3–6).
Součástí této fáze byla i sanace
betonu podhledu nosné konstrukce
s odstraněním degradovaného betonu
na všech plochách podhledu. Vzhledem k původnímu uspořádání chodníkové části, kdy chodníkové desky byly
uloženy do ozubu svodidlové zídky
na okraji desky mostovky a římsového
nosníku a dále na povrchu příčných
žeber, bylo jediným možným řešením
nahradit původní chodníkové desky
novými, ale s lépe řešenými detaily.
Namísto původních rigolových odvodňovačů i svodů odvodnění, vykazujících řadu poruch, byly navrženy
nové odvodňovače. Zhotovitelem bylo
v rámci RDS navrženo použití uličních vpustí VISLA (obrázek 7), které
jsou zároveň rigolové a obrubníkové
a ve spolupráci s dodavatelem odvodnění bylo navrženo osazení atypických
talířů odvodňovačů do nik v konzole
mostovky, napojených na nové svody
a zaústěných do stávajících sběračů
DN 400 mm v komoře mostu. Vzhledem k poloze hustě rozmístěných kotev příčného předpětí v okraji konzoly
mostovky bylo nutné dodržet rozteč
a půdorysná vzdálenost odvodňovačů
je tedy stejná jako u původních.

Obrázky 3-6
Mostovka po odstranění izolace

Vyrovnání povrchu mostovky dobetonování

Pásová izolace mostovky s ochranou
z litého asfaltu

Obrázek 7 Montáž nových desek
na upravená žebra a okraj mostovky

Demontáž původních chodníkových
desek a bourání svodidlové zídky
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Dále byly v rámci výměny izolace
osazeny nové odvodňovací trubičky
propojené proužkem z drenážního
plastbetonu pod kamenným obrubníkem kotveným trny do monolitické
části chodníku. Pro odvedení srážkové
vody z prostoru mostního závěru byly
na opěrách mostu i na nosné konstrukci navrženy obrubníkové odvodňovače
RONN (obrázek 8), napojené na obnovené svody v opěrách a na nosné konstrukci. Tím je zabráněno možnosti zatečení srážkové vody do prostor metra.

Obrázek 8 Detail desek a petlicový styk

Provádění sanačních prací
Celá rekonstrukce mostu byla rozdělena na čtyři etapy výstavby. Základní podmínkou jednotlivých etap
bylo zachování dvou jízdních pruhů
pro jednotlivé jízdní směry a zajištění
pěšího a cyklistického provozu vždy
po jedné chodníkové římse.
První etapa rekonstrukce proběhla
v roce 2013 a byla časově omezena pouze na prázdninové měsíce.
Po demolici římsy následovala sanace horní plochy mostovky, pokládka
nových hydroizolačních vrstev a betonáž římsy s následným osazením
zádržného systému a stožárů VO.
V roce 2014 následovala realizace
druhé etapy. Od května do června
byl uzavřen rychlý a středový pruh
do centra města a provedena kompletní výměna vozovkového souvrství
včetně sanace mostovky a pokládky
nové hydroizolace. V měsíci červenci a srpnu byla doprava převedena
na opravenou část mostu a obdobný
rozsah prací se uskutečnil v rychlém
a středovém pruhu z centra města.
Největší rozsah opravy Nuselského mostu byl naplánován do třetí
etapy rekonstrukce, která byla zahájena v březnu roku 2015 a probíhala
do července 2016. V rámci této etapy
probíhala sanace betonových konstrukcí spodní stavby, kterou tvoří dvě
krajní masivní opěry a čtyři středové
pilíře dosahující výšky 40,0 m. Přístup
k pilířům a opěrám a také k nosné
konstrukci u opěr byl navržen pomocí
systémového lešení (obrázek 11).
Technicky nejnáročnější stavební
částí této etapy ale reprezentovala
oprava chodníkové římsy ve směru
do centra a současná sanace betonových částí nosné konstrukce, pro
jejichž zpřístupnění byly navrženy
posuvné zavěšené sanační lávky.
Čtvrtá etapa rekonstrukce započala
v srpnu roku 2016 převedením pěší
a cyklistické dopravy na již dokončenou chodníkovou římsu ve směru
do centra a započetím opravy římsy
směrem z centra.
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Detail chodníku u vpusti odvodnění před
betonáží

Pro zachycení sanační vody stékající po konstrukci lávek byla součástí
spodní podlahy hydroizolace a odvodňovací žlab s jímkou. Spodní pojízdná
lávka byla zavěšena na dvojici ocelových nosníků IPN300 pomocí čtveřice rolen osazených elektromotorem.
Malá lávka byla tvořena pouze jednou
boční lávkou. Posun lávek probíhal
v taktu po cca 4 týdnech o délku cca
28 m pomocí přímočarých hydraulických válců. Montáž a demontáž sanačních lávek byla prováděna z parku
Folimanka a za kompletní uzavírky
Čiklovy ulice. Zvedání a spouštění jednotlivých montážních celků probíhalo
pomocí hydraulických válců na závěsech z tyčí Dywidag.
Na zpřístupněném povrchu betonové
konstrukce byla po akustickém trasování poškozená místa mechanickým způsobem odbourána. Dále bylo provede-

Nová vpusť odvodnění VISLA

Obrubníkové odvodnění u mostního
závěru

Pro urychlení prací byly zhotovitelem nasazeny dvě sanační lávky. Malá
lávka (obrázek 11), obsluhující jednu stranu nosné konstrukce a velká,
umožňující přístup k celému proﬁlu.
Dodavatelem lávek byla ﬁrma PERI.
Celková délka pracoviště na lávkách
byla 30 m, přičemž velká lávka (obrázek 12) byla tvořena dvěma bočními
lávkami vzájemně propojenými spodní pojízdnou lávkou. Tyto boční lávky
byly zavěšeny do ŽB žeber mostovky
pomocí závěsů s pojezdem a dvou řad
ocelových proﬁlů IPN 500 a měly tři
úrovně pracovních podlah. Při průjezdu lávky kolem pilířů bylo využíváno
jejich částečné sklápění. Nejnižší podlaha mohla být kromě sklápění ještě
v příčném směru mostu i vysouvána.
Docílilo se tak uzavření pracovního
prostoru. Volné okraje bočních lávek
byly vybaveny zábradlím a protihlukovou a protiprachovou clonou.

Obrázek 11
Malá sanační lávka a lešení u pilíře P2

Obrázek 12
Velká sanační lávka nad ulicí Jaromírova

no celoplošné otryskání vysokotlakým
vodním paprskem (VVP) tlakem min.
2000 bar. Otryskáním došlo k odstranění všech zbývajících nesoudržných
vrstev betonové konstrukce (včetně
zbytků nátěrů, nánosů a původních povrchových izolací). Při čištění byla také
důkladně očištěna obnažená výztuž,
jež byla zbavena korozního produktu
pískováním a opatřena ochranným nátěrem. Veškeré reproﬁlace v tloušťkách
od 2 do 200 mm byly provedeny pouze
lokálně, nikoliv celoplošně, čímž došlo k nastavení vysoké úrovně kvality
a kontroly provádění sanačních prací.
Po vytvrzení byl proveden celoplošný
ochranný nátěr, který svojí skladbou
nahrazuje nízké krytí výztuže, které
bylo příčinou poruch betonu spodní
stavby a nosné konstrukce mimo místa
zatékání srážkové vody.
V každém taktu sanačních lávek
probíhala také demontáž stávajících
chodníkových desek, zaměření polohy
a výšky žeber (konzol nosné konstrukce) a předání dat projektantovi, který
navrhl výšky vyrovnání okraje mostovky a žeber a zároveň rozměry a vyztužení nových chodníkových desek. Každá deska byla z důvodu rozměrových
odchylek nosné konstrukce příčných
žeber vyráběna na míru pro konkrétní
místo v konstrukci ve výrobně prefabrikátů v Brandýse nad Labem. Po vyzrání
byly desky přivezeny na stavbu a osazeny na místo do vrstvy sanační malty.
Desky byly navrženy jako prefabrikované, tl. 130 mm z betonu C30/37–
XF4, XC4, XD3, vyztužené betonářskou výztuží B500B, s petlicovým
stykem tvořeným výztuží z jednoho
boku desky a z čela směrem k obrubníku. Nové chodníkové desky tak
po dobetonování monolitické části
chodníku tvoří dilatační celek vždy
jako dvojice v délce 7,0 m a jsou kotveny do povrchu příčného žebra dvojicí kotev ze závitových nerezových
tyčí a dále stejnými kotvami do okraje konzoly nosné konstrukce. Jejich
příčný sklon byl navržen 2 %, aby
bylo zajištěno spolehlivé odvedení
srážkové vody z chodníku.
Po osazení desek proběhla montáž
kamenných obrubníků do lože z drenážního plastbetonu a armování monolitické části chodníku a petlicového
styku desek (obrázek 6).
Protože výšková poloha povrchu
žeber byla velice rozdílná, bylo nutné v některých místech provést proměnný sklon povrchu monolitické části
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pouze 250 mm od líce zábradlí, neznamená překážku pro chodce. Pro zajištění bezpečné chůze po chodníku byl
přesto zvýrazněn barevným pruhem
(obrázek 10).
Stávající svody odvodnění v opěře
Karlov byly repasovány nebo vyměněny. Bylo doplněno zaústění všech
svodů odvodnění do srážkové kanalizace, aby srážková voda z mostu již
nevytékala volně na terén.
V rámci dokončovacích prací byla
navržena náhradní výsadba zeleně
namísto kácených dřevin a úprava
ploch pod mostem, dotčených sanací mostu. Stávající svah pod mostem od ulice Čiklova u pilíře P4, který
vykazoval známky eroze a sesuvu
zeminy, bylo navrženo zpevnit gabionovou matrací tl. 300 mm (obrázek
13) opřenou do monolitické patní zídky zapřené o základový blok pilíře
mostu. Dále byly opraveny zídky podél přístupových chodníků a schodišť
na začátku mostu na Karlově, aby
i okolí mostu doznalo oprav a zlepšení vzhledu.

Obrázek 9
Hotový chodník a odvodňovač

Obrázek 10
Pohled na nový chodník

chodníku pod svodidlem 3–16 %. Tomu
byl následně upraven sklon patních desek sloupků svodidel (obrázek 9).
Izolace povrchu chodníku proti
srážkové vodě byla navržena jako přímo pochozí a je dotažená až ke kamennému obrubníku kotvenému trny
do monolitické části chodníku. Mezi
dilatačními celky chodníku jsou přiznané spáry tl. 20 mm, vyplněné pružnou
zálivkou. Toto uspořádání bylo zvoleno
na žádost správce mostu – TSK, který považuje tento způsob uspořádání
za nejsnáze obnovitelný, kdy hlavním
problémem každé opravy mostu je obtížný přístup k nosné konstrukci ve velké výšce nad terénem. Povrch příčných
žeber byl proto také opatřen izolací měděným plechem s okapnicí, který by
v případě porušení izolace nebo těsnící
zálivky zabránil poškozování povrchu
betonu srážkovou vodou.
Protože navržené zábradelní svodidlo podél chodníku je certiﬁkováno
pro výšku obrubníku 120–200 mm,
bylo nutné provést výškový odskok
mezi římsovým nosníkem osazeným
zábradlím a povrchem nových chodníkových desek. Ten činí 30–80 mm
a před osazením chodníkových desek
byl okraj římsového nosníku, tvořený
původně kapsou pro desku chodníku,
dobetonován s okosením. Protože je
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Diagnostický průzkum stavu
předpětí v průběhu realizace
sanace
V letech 2015 až 2017 byly ze sanačních lávek ﬁrmou Pontex provedeny doplňkové diagnostické průzkumy stavu předpínací výztuže,
které ověřily její stav jako uspokojivý. Byly provedeny sondy do kabelových kanálků ve vytipovaných místech možných poruch a bylo zjištěno
jen minimální množství míst bez injektážní malty, která byla po ověření stavu výztuže vyplněna sanační
injektážní hmotou. Předpínací dráty
byly v sondách zastiženy bez koroze nebo pouze s povrchovou korozí
z doby provádění mostu a bez jakéhokoliv oslabení jejich průřezové
plochy. Byl tak prokázán dobrý stav
nosné konstrukce mostu i do dalších
let jeho provozu.

Obrázek 13
Sanace svahu pod ulicí Čiklova u pilíře P4

Závěr
Průběh stavby byl díky její poloze
nad čtvrtí bytových domů pod drobnohledem příslušných úřadů i obyvatel. Zhotovitel byl nucen pracovat
s ohledem na přísné bezpečnostní
a hygienické, zejména hlukové, limity.
Za projektanta bychom rádi vyzdvihli
nadstandartní pozornost, která byla
zhotovitelem věnována kvalitě prováděných prací, za součinnosti TDI
vykonávaného ﬁrmou Pontex.
Věříme, že námi navržené změny
detailů v příslušenství mostu budou
plně funkční po celou dobu dalšího
provozu mostu a přispějí k zachování
jeho dobrého technického stavu až
do konce jeho životnosti.
Projektová dokumentace DSP, DZS: SUDOP PRAHA a.s.
Projektová dokumentace RDS: SUDOP PRAHA a.s.
Vedoucí projektant: Ing. Tomáš Martinek
Technická kontrola a spolupráce: Ing. Petr Zíka
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: Sdružení ﬁrem Dálniční stavby Praha, a.s
(dnes STRABAG a.s.) a SMP CZ a.s.
TDI: Pontex, spol. s r.o.,
Sanační lávky: PERI, spol. s r.o.
Diagnostický průzkum předpínací výztuže: Pontex, spol. s r.o.
Realizace stavby “Nuselský most – X676 – sanace”: 2013–17
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PŘEROV - VÝSTAVBA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ –
PŘEKÁŽKY PŘI REALIZACI BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Ing. Ondřej Pavlík, Ph.D.
Aquatis a.s.
1 ÚVOD
Realizace inženýrských staveb
v intravilánech měst se neobejde
bez použití bezvýkopových technologií. Důvody pro použití těchto
technologií jsou obecně známé –
zmírnění dopadu na obyvatele území, zachování provozu na komunikacích, nerealizovatelnost otevřených výkopů s ohledem na okolní
stavby.
Bezvýkopové technologie byly
použity i při realizaci kanalizačních
sběračů ve městě Přerov. Stavba

kanalizačních sběračů probíhala
převážně v západní průmyslovější části města, kde se vyskytuje
množství areálů, důležité dopravní trasy a značné množství veřejných i soukromých inženýrských
sítí. Vzhledem k velikosti a složitosti celé stavby se zde prováděly
protlaky s širokou škálou dimenzí
a délek, ražba pomocí polomechanizovaného štítu a došlo i na klasicky raženou štolu.
Dané území bylo v uplynulých
desetiletích postupně přetvářeno
s nejrůznějšími úpravami a živelnou
výstavbou vnitroareálových rozvodů od nichž se i díky změně majitelů nedochovali podklady. Proto
během realizace stavby docházelo
k různým neočekávaným překvapením, které jsou zmíněny v tomto
článku.

2 PŘÍKLADY PŘEKÁŽEK
U JEDNOTLIVÝCH
TECHNOLOGIÍ PROVÁDĚNÍ
2.1 Protlaky

Obrázek 1: Původní kamenná zeď v trase
protlaku – DN1400

Obrázek 2: Zastižení stromů na čelbě štítu (foto: OHL ŽS, a.s.)

NO DIG 24 / 1

16

Při realizaci stavby bylo provedeno velké množství protlaku o proﬁlech DN1200 – DN2400. Veškeré
protlaky byly realizovány zatláčením sklolaminátového potrubí
SN64 000 s nasazeným řiditelným předštítkem. Jeden z protlaků
o DN1400 a délce 57,0 m byl realizován pod železniční tratí Přerov-Olomouc v blízkosti železničního
mostu přes řeku Bečvu. Realizace
protlaku byla prováděna ve stísněných podmínkách mezi mostní konstrukcí a stávajícími objekty. Trasa
protlaku byla před zahájením prací
posunuta na základě nově poskytnutých údajů od SŽDC, které byly
objeveny při nedávné rekonstrukci
mostu.
Přestože byla trasa protlaku upravena, byla v průběhu provádění
ražby zjištěna ve 2 místech (staničení protlaku 40,5 m a 58 m) kamenná zeď, která měla být dle předaných podkladů situována mimo
proﬁl protlaku. Kamenná zeď byla
dříve součástí opěrné zdi historic-

Obrázek 3: Zastižení stromů na čelbě
štítu (foto: OHL ŽS, a.s.)

kého mostu přes řeku Bečvu. Pro
překonání překážky byl zpracován
technologický postup provádění
protlaku za mimořádně obtížných
podmínek zabezpečení stability
nadloží protlaku, drážního tělesa
proti poklesu a zajištění bezpečného průjezdu vlaků po drážním tělese za podmínek režimu zpomalené
jízdy nařízených SŽDC. Pro eliminaci nadvýrubu byla prováděna
injektáž, realizovaná přímo z čelby
protlaku.
2.2 Polomechanizovaný štít
Realizace kanalizace pomocí
polomechanizovaného štítu byla
prováděna v areálu teplárny mezi
odkalovacími lagunami, kdy hloubka nové kanalizace dosahovala až
9ti metrů. Při provádění ražby polomechanizovaným štítem DN3600
pro pokládku potrubí DN2400 docházelo opakovaně ke kolizi štítu se stromy a pařezy, které byly
zřejmě při dávné výstavbě odkalovacích lagun ponechány v místě
růstu a zahrnuty do podloží hráze
laguny. Průměry kmenů těchto stromů dosahovaly až 0,7 m. Veškeré
tyto překážky bylo nutné odstranit
z proﬁlu ražby před dalším postupem štítu v pracovním cyklu. I přes
podrobný IG průzkum v oblasti
v průběhu projektových prací nebyl
žádný z těchto stromů zastižen.
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Obrázek 4: Situace štítovaného úseku se zákresem výskytu stromů

2.3 Klasická štola
Klasická štola byla realizována
v místě navrhované odlehčovací stoky
tlamového průřezu o rozměrech 2,4m
x 1,52m. Realizace tohoto úseku byla
v projektové dokumentaci navržena
pomocí otevřeného výkopu. Během
realizace docházelo v celé délce k odhalování inženýrských sítí, jejichž trasy se lišily od předaných podkladů pro
projektovou dokumentaci.
V jednom místě došlo ke křížení tří IS a nově navrhované stoky. Jednalo se o dva betonové
teplovodní kanály, nátok provozní
vody do teplárny o DN700 a původní odlehčovací stoku o profilu

1000/1500, kterou nová stoka nahrazovala.
Tyto IS ohraničovaly navrhovanou
stoku ze spodní i vrchní strany – vodovod DN700 pod navrhovanou stokou,
stávající odlehčovací stoka v proﬁlu
navrhované stoky a teplovodní kanály nad navrhovanou stokou. Z důvodu
skutečného výškového a situačního
umístění těchto IS nebylo možné realizovat odlehčovací stoku v paženém
výkopu (dle PD), ale bylo nutné realizovat dílo v klasické ražené štole o rozměrech 3,7 x 1,9 m, která zajistila stabilitu podcházených sítí. Tyto skutečnosti si vyžádaly značné časové zdržení
výstavby daného stavebního objektu.

3 ZÁVĚR
I přes veškerou snahu během přípravy staveb nelze odhalit všechny
neočekávané překážky a problémy,
které se pak vyskytnou během jejich realizace. Poté je za spolupráce
investora, projektanta a zhotovitele
nutné najít řešení, které je technicky správné, proveditelné a v neposlední řadě legislativně průchodné
za dodržení termínů stavby.
Během realizace stavby kanalizačních sběračů v Přerově se veškeré
výše popsané problémy podařilo
společným úsilím překonat a dokončit dané dílo v požadovaném termínu
a kvalitě.

Obrázek 6: Vyražená štola pod teplovodním kanálem – v pozadí obtokové potrubí
a nátok do teplárny

Obrázek 5: Situace v místě křížení štoly s ostatními IS
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TECHNOLOGIE COMPACT PIPE – SANACE
PŘIVADĚČE SUROVÉ VODY HULÍN – KROMĚŘÍŽ
Radim Modlitba1), Ing. Petr Holeš2)
1)
WAVIN Ekoplastik s.r.o.,
2)
Wombat, s.r.o.,
Úvod
Sdružení společností Wombat, s.r.o. a Vodohospodářské
stavby Javorník - CZ s.r.o. bylo ve výběrovém řízení vybráno
jako generální dodavatel stavby „Zkapacitnění prameniště
a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Investor
se rozhodl pro technologií instalace předtvarovaného plastového potrubí HDPE 100 RC. Výrobcem potrubí Compact
Pipe pro sanaci přivaděče byla společnost WAVIN GmbH,
dodavatelem ﬁrma WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Potřeba renovace a vyšší kapacity vodovodu
Prameniště Hulín bylo vybudováno v 70. letech minulého století. Jímací území tvoří soustava vrtů, akumulační
nádrž s armaturní komorou a čerpací stanice. Z vrtů je
voda čerpána potrubími DN 150 do armaturní komory
a akumulační nádrže, odkud je potom vedena přes
čerpací stanici do úpravny vody v Kroměříži. Stav vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN 300 i všech
částí prameniště byl před sanací již na pokraji životnosti
a provozovatel musel stále častěji řešit celou řadu závad
a poruch. Zároveň se, vzhledem k dlouhodobému suchu
v posledních letech, z prameniště Hulín stal jeden ze zásadních zdrojů vody pro celý okres Kroměříž, z čehož
vyplývá i potřeba vyšší kapacity. Všechny tyto aspekty
vedly investora k rozhodnutí o modernizaci celého systému, tedy jak výtlačných potrubí surové vody na jímacím
území, tak i čerpací stanice s armaturní komorou včetně
armatur a vodovodního přivaděče.

Výběr správné metody renovace
Projekt požadoval minimální zásahy do krajiny, omezení výkopových prací a instalace takového potrubního
systému, který zaručí maximální kvalitu pitné vody a minimální dopad stavby na okolí. Nakonec bylo rozhodnuto
o využití inovativní technologie zatažení předtvarovaného plastového potrubí, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Z tohoto důvodu je
vhodné tuto metodu využít všude tam, kde je hustá síť
inženýrských sítí, především v místech městské či průmyslové výstavby, anebo v krajinářsky chráněných či
zemědělsky obdělávaných oblastech. Princip metody je
založen na zatažení „složeného“ PE potrubí se zmenšeným vnějším průměrem do původního potrubí. Prohřátím
celého úseku parou, a díky paměťovému efektu polyetylenu se průřez trubky vrací zpět do kruhového tvaru
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a těsně dosedne k vnitřní stěně stávajícího potrubí. Staré
potrubí nadále slouží jako chránička a opora pro novou
trubku, díky které se zvyšuje odolnost proti vnitřnímu tlaku a vnějšímu zatížení. Výsledkem je zvýšení životnosti
a bezpečnosti celého potrubního systému.
Volba správné technologie byla prvním z těžkých úkolů tohoto projektu. Záměrem investora bylo realizovat sanaci vodovodního přivaděče zatažením plastového potrubí HDPE
100 RC. Z několika možných technologií (relining, výměna
otevřeným výkopem atd.) připadaly v úvahu zejména dvě
technologie - berstlining a Compact Pipe. Faktory s hlavním
vlivem na volbu technologie lze rozdělit na tři kategorie:

Technické:
• Průtoková kapacita nového potrubí:
plánovaný maximální průtok Q=100 l/s je s rezervou
dodržen i při instalaci potrubí DN309 z HDPE 100 RC
SDR 17, PN 10. Není tedy třeba zachovat průtočný
proﬁl v plné míře, nebo jej navyšovat.
• Míra využití původního potrubí:
původní potrubí je vhodné využít jako ochranu pro
nové, samonosné potrubí. Výhodou sanace metodou
Compact Pipe je, že ocel, ze které je původní potrubí
vyrobeno, bude ještě dlouhá desetiletí plnohodnotnou
chráničkou pro potrubí z plastu. Zároveň při instalaci
nemůže dojít k poškození zatahovaného potrubí ani
okolních sítí a jiných produktovodů.
• Rozměr a poloha montážních a instalačních jam:
jámy potřebné k provedení montáže potrubí Compact
Pipe jsou prostorově poměrně nenáročné. Ideálním
rozměrem je cca 4 m x 2.5 m. Za sníženého komfortu
lze potrubí instalovat i menšími jámami. Tento faktor je
výhodný především v místech výskytu dalších produktovodů nebo sítí, zejména v intravilánu. Oproti tomu
jámy nutné k instalaci technologií berstlining jsou pevně dané rozměry instalačního zařízení a prostorem
potřebným ke svařování a zavedení trub. V některých
místech na přivaděči by mohlo dojít k problematickému umístění technologie a zařízení.
• Doba potřebná k sanaci:
z počátku se investor domníval, že doba odstavení
přivaděče a prameniště z Hulína může být téměř libovolně dlouhá. Vzhledem k nízké hladině podzemní
vody v roce 2017, která má, bohužel, dlouhodobě sestupnou tendenci, bylo nutné zkrátit termín rekonstrukce na minimum, aby se zabránilo přetížení ostatních
pramenišť na Kroměřížsku. Technologií Compact Pipe
jsme schopní sanovat i ohyby do cca 30°. Trasa potrubí vede v souběhu s potrubím DN500. V některých

Obrázek 1: Instalace potrubí Compact Pipe
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Obrázek 4:
Slavnostní spuštění přivaděče 27. 9. 2017
Obrázek 2: Proces zatahování potrubí Compact Pipe z cívky.

místech se potrubí přibližovala, což bylo řešeno koleny na stávajícím potrubí DN300. Použití technologie
berstlining by znamenalo navýšení montážních úseků
a tím prodloužení termínu dokončení stavebních prací.
• Náklady na sanaci:
investor Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vybíral
tak, aby zvolil co nejlepší řešení při zachování přiměřené ekonomické náročnosti. Projekt byl spoluﬁnancován z fondů Ministerstva zemědělství ČR.
Krajinářské:
• Ovlivnění zemědělské činnosti výkopovými pracemi
a pojezdem techniky:
Kroměřížsko je velmi úrodným krajem, investor proto
vybíral z bezvýkopových metod sanace potrubí tak,
aby krajina utrpěla co nejméně. Volba technologie
Compact pipe oproti berstliningu zaručila nižší počet
menších instalačních jam.
Veřejnoprávní:
• Nutnost stavebního povolení:
provedení sanace vodovodu ve stávající trase nevyžaduje stavební povolení. Toto splňují obě technologie.
• Možnost dohody s majiteli pozemků:
provádění bezvýkopových metod je pro majitele dotčených pozemků přijatelnější než akceptovat na parcele
rýhu pro instalaci nového potrubí. Komunikace s nimi je
tedy zpravidla jednodušší a rychlejší.
Komentář produktového manažera společnosti WAVIN
Ekoplastik s.r.o. Radima Modlitby k výběru technologie:
„Volba moderní bezvýkopové technologie Compact
Pipe byla v tomto případě jednoznačná. Na rozdíl od jiných metod umožňuje menší rozměry montážních výkopů a jednodušší a rychlejší instalaci. Přínosem je tedy
nejen ekonomický dopad, ale především ohleduplnost
a šetrnost k životnímu prostředí. Navíc se tato technologie osvědčila již u mnoha podobných projektů v ČR i v zahraničí a získala dokonce několik významných ocenění.“

Průběh rekonstrukce
Potrubí přivaděče bylo odstaveno 13. února 2017. Vzhledem k tomu, že přepravovaným médiem je surová voda, byl
předpoklad, že se v potrubí může nacházet značná inkrustace. Naše domněnka byla potvrzena, a především na prvních třech kilometrech od ČS dosahovalo znečištění potrubí
abnormálních hodnot. K čištění jsme používali sadu škrabáků a mechanické vrátky od společnosti Bagela v součinnosti s tlakovými vozy Aquatech a IBOS. Vyšší počet cyklů
potřebných k vyčištění potrubí způsobil na začátku drobné zdržení, po krátké době jsme ale proces optimalizovali
a oproti předpokládané době realizace jsme postupovali
velmi rychle. Největší překážkou výstavby byl velmi těžký
pohyb v podmáčeném terénu polí, i s pomocí zemědělské
techniky jsme ale dokázali manipulovat s používanými technologickými zařízeními i cívkami tak, aniž by došlo k výraznému poškození povrchu zemědělských ploch.
Celá stavba probíhala bez problémů. Krom drobných
směrových odchylek jsme se oproti projektu museli odchýlit pouze v místě, kde bylo třeba kvůli geometrii původního
potrubí vykopat jámu v těsné blízkosti silnice. Bylo tedy nutné jámu pažit štětovnicemi larsen. Na třech místech byly
lokalizovány nepředpokládané lomy na potrubí, které nebylo možno potrubím Compact Pipe bez rizika sanovat. Byly
tedy vykopány jámy, původní potrubí bylo vyřezáno tak, aby
nové plastové potrubí bylo zataženo a následně expandováno do volného prostoru. To je postup, který technologická
metodologie bez problémů umožňuje, protože nové potrubí
je plnohodnotně samonosné.
Základní údaje o stavbě
Počet úseků: 54
Celková délka sanovaná pomocí Compact Pipe: 7248,5 m
Zahájení stavby: 13. 2. 2017
Příjezd prvních cívek: 24. 3. 2017
První zatažený úsek: 27. 3. 2017
Poslední zatažený úsek: 15. 8. 2017
Celková doba rekonstrukce přivaděče: 116 dnů
Průměrný počet m instalovaných za 1 den:

Závěr
Plánovaným termínem dokončení prací
byl listopad 2017. Ke spokojenosti investora byly práce na přivaděči dokončeny
již v srpnu s tříměsíčním předstihem a potrubí bylo uvedeno do provozu.

Obrázek 3: Proces zatahování potrubí Compact Pipe z cívky.
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AQUATIS a.Ɍs.
VÁŠ PARTNER PRO PROJEKTY
VE VODNÍM HOSPODÁĚSTVÍ

NNABÍZÍME VÁM, SVÝM KLIENTŮM, KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ A PROJEKČNÍ ŘEŠENÍ
V OBORU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OD STUDIÍ A GENERELŮ AŽ PO REALIZAČNÍ
DOKUMENTACI TAVEB. SAMOZŘEJMOSTÍ JE PRO NÁS VYSOKÁ ODBORNOST V ÚROVNI
NÁVRHU, CITLIVÝ EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP A DŮRAZ NA TRVALOU VYUŽITELNOST
VODNÍCH ZDROJŮ. MYSLÍME NA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU I PRO BUDOUCÍ GENERACE.

OV Svitavy

Brno, StaŸkova, SkƎivanova“ (ŠTOLA)

ÚST\EDÍ:
Brno
Botanická 834/56, 602 00 Brno
tel.:+420 541 554 111
fax: +420 541 211 205
e-mail: info@aquaƟs.cz
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www.aquatis.cz

POBOKY:
Praha:
TƎebohosƟcká 14, 100 31 Praha 10
tel.: +420 241 440 414
Trenēín:

Organizaēní složka, Jesenského 3175
911 01 Trenēín
tel.: +421 326 522 600
AQUATIS Balkans d.o.o. : Vladimira Gađinoviđa 2
11 040 Beograd, Srbija
tel.: (+381) 114 230 720
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KALENDÁŘ NO DIG 2018
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
Events Organised in the Czech Republic
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA CzSTT

Duben

10. 4. 2018
zahájení v 10.00 hodin
v budově Golden Oﬃce
Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník

23. KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Září

11. a 12. 9. 2018
zahájení v 10.00 hodin
Havlíčkův Brod

Říjen

36. Mezinarodni-ISTT
No-Dig konference

8. - 9. 10. 2018
“Jihoafrická republikaKapské Město“
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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: robert.kostolany@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 - In Memorian
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

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: vaclav.kastan@aquatis.cz
http://www.poyry.cz
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: marek.koutny@bmh.cz jiri.vinkler@bmh.cz
http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.,
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz http://www.bvk.cz

IMOS group Vysočina s.r.o.,
Jihlavská 919, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: rostislav.vasak@imosvysocina.cz
INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com
http://www.inset.com
KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: moucka@ko-ka.cz 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

BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: f.hensch@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: volf@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: jedlička@dorg.cz
http://www.dorg.cz
DUKTUS litinové systémy s. r. o.
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ
E-mail: petr.krejci@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 roman.hek@eurovia.cz
petr.lienert@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
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METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: Jiri.novak2@metrostav.cz
karel.roessler@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz

http://www.michlovsky.cz
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MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 Znojmo (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz tomas.krzak@forteas.cz
http://www.mtas.cz

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz smvak@smvak.cz
http://www.smvak.cz

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

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

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Provoz Morava: Šmahova 356/111
627 00 Brno – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: PacvonZ@pvs.cz
info@pvs.cz
http://www.pvs.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

STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz
TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
E-mail: s.leitner@trasko.cz m.mazlova@trasko.cz
http://www.transtechnikcs.cz

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: vesely@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: krejci@repopraha.eu http://www.repopraha.eu
REVIS-Praha, spol. s r.o.,
Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 - Radotín
E-mail: beranek@revis.cz
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: petr.spousta@saint-gobain.com
juraj.barborik@saint-gobain.com
trubni.systemy@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz http://www.sebak.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
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: vanous@vak.cz http://www.vak.cz
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: vacha@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@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: ing.jiri.zima@seznam.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
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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

VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
C z STT
která se bude konat

v úterý 10. dubna 2018
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.
14.

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
Volby nového předsednictva
Přestávka – občerstvení
Vyhlášení výsledků voleb
Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2018
Schválení ﬁnančního plánu na rok 2018
Informace o stavu členské základny
Závěrečná zpráva o výsledku voleb
a usnesení VH
Diskuse
Schválení usnesení a závěr

„Předsednictvo společnosti Vás všechny srdečně zve
a očekává Vaší 100% účast, zároveň žádá o delegování vhodných kandidátů
do voleb příštího předsednictva společnosti“

23.

Konference
o bezvýkopových
technologiích

HAVLÍČKŮV BROD
11. a 12. září 2018
11 and 12 September 2018

23rd

Conference
on trenchless
technology

1. Informace

MOTTO:
Až z Brixenu přání ZNĚJÍ od Havlíčka Borovského:
„BT prosím POUŽIJTE i v ulicích města mého!“

1st Information

