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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
jsem rád, že po čase máme opět možnost Vás blíže několika články seznámit s činností naší společnosti
a já k ní mohu doplnit pár slov úvodem.
Běh času se nezastavil ani na orloji věže Staroměstské radnice, kterou Subterra a.s. nyní rekonstruuje,
a tak se o od roku 2013, kdy jsme se na stránkách tohoto
časopisu blíže setkali naposledy, mnohé změnilo. Hned
v roce následujícím, tedy 2014, jsme si připomněli 50
let od vzniku naší společnosti; ten je symbolicky spojován s prvním odpalem na štolovém přivaděči pitné vody
z Želivky do Prahy v září 1964. A tak, jak se dříve říkávalo „u příležitosti výročí“, Subterra v roce 2014 změnila
své sídlo a přemístila se z pražského Braníku do Libně. Stěhovala se centrála společně s dvěma divizemi
podzemního a pozemního stavitelství. Další dvě divize
– železničního stavitelství a TZB svůj domicil nezměnily.
Nechci podrobně rekapitulovat chronologii uplynulých
let, ale jedna změna prolínající se celým tímto obdobím
je zásadní a týká se především podzemního stavitelství. Je jí vcelku razantní nástup naší ﬁrmy do zahraničí vynucený nedostatkem zakázek na domácím trhu
v tomto oboru. S působením v zahraničí měla Subterra
zkušenosti již od konce minulého století (ano, naše historie už jde napříč staletími), ale k tomu, aby zde realizovala přibližně až třetinu svého celkového externího
obratu, došlo až v roce 2013. Od té doby se tento objem
v jednotlivých letech příliš nemění. Nutno upřesnit, že
se nejedná jen o objemy podzemního stavitelství, ale
i stavitelství železničního, a to konkrétně v Maďarsku.
Současný stav naší činnosti v zahraničí je takový, že
„živé“ tunelové stavby máme na Slovensku (železniční
tunel Milochov) v Německu a ve Švédsku. V obou posledně jmenovaných zemích se jedná o tunely dálničního typu, přičemž ten švédský – na nově budované části
obchvatu Stockholmu – má úctyhodné parametry dané
dvěma tubusy v celkové délce přibližně osmi kilometrů
a čtyřmi kilometry tunelových ramp. Velký dálniční tunel jsme letos stavebně dokončili i v Srbsku. Má jméno
Bancarevo a tvoří jej dva tubusy o celkové délce sedm
set padesáti metrů.
V oblasti mikrotunelingu se takovým rozsahem činnosti pochlubit nemůžeme, nicméně jsme stále „in“.
Stavby, které jsme v tomto oboru realizovali v posledních čtyřech letech, jsou toho důkazem. Pro vodohospodářskou společnost Pardubice jsme provedli technicky
komplikovanou stavbu pod jednou z nejfrekventovanějších městských křižovatek. Práce zde byla velmi náročná nejen po stránce realizační, ale i vzhledem k reálné
možnosti nálezů leteckých bomb z 2. světové války.
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Ing. Ondřej Fuchs, generální ředitel, Subterra a.s.

Další významná stavba v tomto segmentu byla provedena v Plzni v rámci výstavby Úslavského sběrače. Zde
běžnou realitu stavebního života významně ovlivnily povodně, které se rozpracovaného díla významně dotkly.
Český trh příliš mnoho možností k realizaci takovýchto
technicky zajímavých děl bohužel nenabízí; jsme však
stále připraveni je provádět, a to jak po stránce vybavenosti vlastní kompletní mikrotunelovací sestavou,
tak i po stránce odborného personálu k obsluze těchto strojů. Naše zkušenosti nám jsou v současné době
prospěšné na menších stavbách v tomto oboru, jakými
jsou např. zakázky pro Pražskou vodohospodářskou
společnost nebo pro Správu železniční dopravní cesty,
která je naším významným investorem při obnově železniční infrastruktury. V rámci této obnovy bývají někdy součástí větších zakázek i drobné stavby pomocí
bezvýkopových technologií, jako na příklad v současné době probíhající Optimalizace trati Beroun – Králův
Dvůr. Jsme si vědomi toho, že roh hojnosti naplněný
zakázkami na nás nečeká v žádném stavebním oboru,
nicméně větší počet příležitostí k předvedení našich mikrotunelovacích kapacit a dovedností bychom rozhodně
uvítali. Poněkud neskromně doplňuji, že v poměrně bohaté sbírce různých ocenění za tunely, liniové stavby,
školy, betonové konstrukce atd. nám nějaké to „no-dig“
ocenění zatím chybí. A poněvadž si – opět poněkud neskromně – myslím, že by jednou mohlo dojít i na ně, přeji lepší zítřky celé české mikrotunelovací scéně i celému
českému stavebnictví.
Vám všem, vážení čtenáři, přeji mnoho drobných radostí všedních dnů, četných úspěchů v pracovním a nerušené spokojenosti v osobním životě.
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34. MEZINÁRODNÍ ISTT V PEKINGU
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT,
člen výkonného výboru ESC-ISTT
V souladu s mým slibem ve věci zveřejnění některého z projektů,
které byly prezentovány v rámci

34. mezinárodní ISTT konference v čínském Pekingu,
jsem vybral projekt:

Mikrotunelování mezi světově proslulými plážemi města
Rio de Janeiro DN 1500 v délce 915 m“
Tento projekt získal ocenění ISTT Award-2016
Dle mého názoru byl tento projekt technicky a technologicky velmi náročný
a rovněž byla velmi náročná jeho příprava a realizace

Vítězové soutěže ISTT NO-DIG 2016
Název přihlášky:
Kategorie:
Umístění projektu:
Provádění projektu:
Majitel:
Zhotovitel:
Napsal:

Největší výzva pro bezvýkopové technologie mezi dvěma světově
proslulými plážemi města Rio de Janeiro, Brazílie
Bezvýkopové projekty
Rio de Janeiro, Brazílie
2015
Cedae, Státní vodovodní a kanalizační společnost města Rio de Janeiro
CONSTRUTORA PASSARELLI
Vlamir Petrelli, Rua Paes Leme 524, 8. p., São Paulo, Brazílie
tel. +51 137 823 824, e-mail: vlamir@passarelli.com.br

Levá strana (nahoře) znázorňovala 7 šachet, pravá strana (dole) 4 šachty

Firma CONSTRUTORA PASSARELLI, jeden z průkopníků bezvýkopových technologií v Brazílii, přijala výzvu
k instalaci tlakového kanalizačního potrubí o průměru 60"
a délce 915 m, rozděleného do tří částí, jedné z nich o délce
675 m, které by propojilo stávající systém mezi plážemi Copacabana a Ipanema. Inovací pro tento druh infrastruktury
je skutečnost, že za použití betonového potrubí je systém
tlakový a navržen tak, aby doplňoval službu starého potrubí.
UMÍSTĚNÍ. Potrubí bylo nainstalováno tak, aby propojilo
stávající systém mezi čerpací stanicí André Azevedo s podmořským potrubím Ipanema, a bylo původně navrženo tak,
aby bylo protlačováno ze strany pláže Copacabana k pláži
Ipanema přes jednu z nejdůležitějších ulic spojujících obě
pláže. Ulice Královny Alžběty je rušná obytná ulice plná bytových domů, nacházející se v nejbohatší čtvti města.

Použití bezvýkopové technolgie bylo jediným řešením
vzhledem tomu, že v místě, kde se potrubí nachází, je šířka ulice nejvýše 10 metrů, přičemž obytné budovy jsou postaveny těsně vedle sebe s množstvím garážových vchodů po obou stranách, které nejsou příliš vzdáleny od sebe,
což vyžaduje důkladné zvážení umístění vstupních jam
a rozmístění zařízení s ohledem na co nejmenší možný
zásah do místní dopravy.
Zpočátku se jedna strana ulice zdála být vhodnější než
ta druhá, ale stávající podzemní inženýrské sítě rychle přiměly projektanty
vzdát se tohoto
záměru. Na závěr pak bylo roz-
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hodnuto provést protlačování najednou v délce 915 m
bez mezilehlých šachet a protlačovat trubky za použití
pomocných hydraulických stanic.

Dále bylo třeba vzít v úvahu geotechnické informace
a podzemní inženýrské sítě, jelikož zmíněná čtvrť je
jednou z nejstarších ve městě Rio de Janeiro a obsahuje všechny druhy infrastruktury (vodu, plyn, kanalizaci, telekomunikace a elektřinu). Elektrický kabel byl
o napětí 13 000 V.
K dokončení počátečních studií a výzkumů bylo použito dalších bezvýkopových metod, jako např. geofyzikálních nástrojů, které poskytly projektantovi nejlepší
plán pro mechanické průzkumy a přesně určily druh
půdy a hladinu spodní vody.
Rovněž byl použit GPR (georadar) v kombinaci se
stávajícími údaji vlastníků inženýrských sítí, s kvalitou
a přesností, nebo bez nich. Ty pak byly aktualizovány
a vykresleny v systému GIS těchto vlastníků.
Přechod mezi novým a starým potrubím byla další
náročná situace kvůli nedostatku místa mezi nimi, což
bylo dále komplikováno obavami z vlivu zvolené metody na potrubí staré 50 let.

URČENÍ BEZVÝKOPOVÉ METODY
Po několika měsících rozsáhlých výzkumů a studií projektant
konečně navrhl protlačování betonových trubek pomocí
zařízení Herrenknecht AVN 1500 v jediném záběru dlouhém
675 m, bez mezilehlých šachet, pomocí hydraulických
prodloužení pro dosažení ideálního tlaku. Vstupní šachta
byla poté ustavena na pláži Ipanema a čelila všem rizikům
způsobeným přílivem a odlivem. Poté byla vlastní šachta
na pláži důkladně vyhodnocena, stejně jako výstupní šachta
na pláži Copacabana, kde měl být stroj vytažen.
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Pro určení
nejlepšího umístění
pro vstupní
a výstupní šachtu,
pro jejichž instalaci
byla použita
metoda tryskové
injektáže, byl využit
i GPR (georadar).

Když průzkum a vzorky naznačily výskyt velkých
valounů, bylo zařízení Herrenknecht AVN 1500 vybaveno
vrtací hlavou pro směsnou půdu.

Vstupní šachta byla umístěna na pláži Ipanema, stejně jako
zásoby trubek a dalších výrobků.

Jakmile bylo určeno, že se použije betonové potrubí pro
tlakovou kanalizaci a bude postaveno tak, aby odolalo
750 tunám výkonu zařízení Herrenknecht, představovalo
potrubí největší riziko. Těsnění pak muselo odolat inﬁltraci
i exﬁltraci.

Byly použity čtyři těsnící spoje, aby odolaly tlaku 20 MPa.

Druhým náročným rozhodnutím bylo použití betonových
trubek v tlakovém potrubí s tlaky 20 MPa. Výpočty pro
takové potrubí, které by odolalo hydraulické tlakové síle
MTBM 750 tun, ukázaly, že hlavním problémem bude
těsnicí systém, který by zaručoval přítok a bránil úniku.

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T
VÝSTAVBA
Práce pak začala z pláže Ipanema k pláži opacabana
v jediném protlaku o délce 675 m a z tohoto důvodu bylo
nainstalováno několik mezilehlých tlačných stanic (viz
foto níže).

Po celou dobu byla prováděna průběžná kontrola všech
podmínek protlačování s inspekcemi vnitřku potrubí
(viz foto níže).

A konečně před instalací šachty museli majitelé přemístit
řadu podzemních inženýrských sítí, především energií, jak
je vidět níže.

Ačkoli během geologických studií a odběru vzorků byly
hlášeny výskyty valounů, byla jejich povaha a umístění
během protlačování překvapením pro manažery. To byl
jeden z nejtěžších okamžiků celého procesu.

Závěry: Shromáždění potřebných a přesných informací
je pro projektanty a vlastníky potrubí rozhodující, aby
se mohli správně rozhodnout. Předběžné technické studie s přesnými informacemi umožňují projektantovi určit
metodu, zařízení i materiál a sestavit rozpočet bez nutnosti měnit náklady a časový průběh provádění. Potrubí bylo připraveno k provozu dlouho před olympijskými
hrami.
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT

Ve dnech 08. - 13. 04. 2017 se konala

35. Mezinárodní ISTT konference
a výstava ve Washingtonu DC
v hotelu GAYLORD NATIONAL AND CONVENTION CENTER, National Harbor

JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU - (ESC)
Časově náročný program konference byl dne 07. 04. 2017
na jednání ESC projednán, připomínkován a schválen členy
výkonného výboru.

Zprávy pořadatelů celosvětových ISTT konferencí:
- Celosvětový kongres Medellin - 25. - 27. 9. 2017
- 2018 - Cape Town, South Africa 8. - 18. 10. 2018
- 2019 - Florencie, Italy 30. 9. - 2. 10. 2019
Závěrem poděkoval prezident ISTT Enrico Boi
a všichni účastníci meetingu dosluhujícímu výkonnému řediteli ISTT Johnovi Hemphilovi za jeho mnoholetou, obětavou a profesně dokonalou práci ve prospěch
společnosti.
JohnHemphil rovněž převzal ocenění za dlouholetou odbornou práci v oblasti bezvýkopových technologií v průběhu slavnostní večeře od zástupců ISTT, NASTT a kolektivu předních odborníků v oboru TT.

KONFERENCE A VÝSTAVA 09. - 13. 04. 2017
BOARD MEETING
08. 04. 2017 - zahájení v 10:00
Dne 08. 04. 2017 se konal v hotelu GAYLORD „Board
Meeting“ za účasti vedení ISTT a předsedů národních
společností-členů ISTT.
Jednání předsednictva ISTT bylo zahájeno uvítacím
projevem prezidenta ISTT panem Enrikem Boiem a trvalo
do pozdních odpoledních hodin.
Po schválení agendy meetingu bylo jednání bylo
zaměřeno zejména na:
- schválení pana Petera Smeallieho do funkce výkonného ředitele ISTT
- schválení zprávy z jednání vedení ISTT
- doplňovací volby dvou členů do ESC
- ﬁnanční zpráva za období 2015-2016
- návrh ﬁnančního rozpočtu na rok 2017
- zprávy předsedů národních společností o činnosti
za období od 34. mezinárodní ISTT konference konané
v Pekingu. (v tomto bodě jednání jsem přednesl zprávu
o činnosti CzSTT
V tajných doplňovacích volbách do ESC byli ze šesti
uchazečů zvoleni:
Kimberlie Staheli-ze severoamerické společnosti NASTT
Trevor Gosatti-z
australské společnosti ASTT
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Konference probíhala ve čtyřech kongresových salech. Přednášky z oblasti BT byly kvalitně připraveny
a odborně předneseny a byly posluchači rozsáhle diskutovány.

VÝSTAVA
Součástí konference byla výstava. Více než padesát
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.

NO DIG AWARDS
Předání cen se uskuteční v kolumbijském Medellinu
u příležitosti konání Celosvětového kongresu 25. 9. – 27.
9. 2017.

Závěr
Konference a výstavy se zúčastnilo dle informace severoamerické společnosti NASTT pro bezvýkopové technologie cca 1350 účastníků z 26 zemí.
Bylo prezentováno 44 přednášek ze 16 zemí.
Počet vystavovatelů-51
Dle mého názoru byla konference velice úspěšná,což
také vyplynulo z četných diskuzí odborníků, vyjádření
účastníků a návštěvníků výstavy.
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT

Řádná valná hromada CzSTT byla svolána v souladu se stanovami České společnosti pro
bezvýkopové technologie a konala se v úterý dne 18. 4. 2017, v zasedací místnosti Golden Ofﬁce, Bezová 1658/1 Praha 4-Braník. Předseda společnost přivítal účastníky valné
hromady. Řízením průběhu VH byl pověřen místopředsedu společnosti ing.Karel Franczyk, PhD, který přítomné seznámil s následujícím programem VH a nechal o něm hlasovat:
Program Valné hro mady CzSTT dne 18. 4. 2017
1.
2.
3.
4.
5.

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
6. Standardizace
7. Přestávka – občerstvení
8. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2017
9. Schválení ﬁnančního plánu na rok 2017
10. Informace o stavu členské základny
11. Diskuse
12. Schválení usnesení a závěr
Vzhledem k tomu, že účast členů společnosti byla nižší
než 50% muselo být hlasování přerušeno ve smyslu Stanov společnosti a při opakovaném hlasování byl program
VH schválen.
Při dalším hlasování byla jednomyslně zvolena návrhová komise pro zpracování závěrečného usnesení VH
ve složení: zapisovatel - ing. J. Zima, ověřovatelé - ing. V.
Vácha, P. Frková

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
ZA OBDOBÍ OD MINULÉ VALNÉ HROMADY
Od minulé valné hromady, uplynul rok. Je tedy nutno
posoudit, jak naše CzSTT pracovala a jak budeme pokračovat dál.
Předsednictvo společnosti se pravidelně scházelo jedenkrát za měsíc a řešilo jednak úkoly dle plánu činnosti
a další podněty dle požadavků, námětů , průběhu vývoje
a možností se co v největší míře zapojit do problematiky
bezvýkopových technologií.

Hlavní činnosti:
- Příprava 21. konference o bezvýkopových technologiích v Kroměříži
- Pořádání 21. Konference o bezvýkopových technologiích v konferenčním sále kulturního střediska v Kroměříži ve dnech 13. - 14. 9. 2016.
Program konference byl rozdělen do tří ucelených bloků řízených členy předsednictva. Na konferenci se setkalo se více jak 150 odborníků domácích i ze zahraničí.
Součástí konference bylo pořádání 8.ročníku golfového
turnaje CzSTT na golfovém hřišti –Slavkov u Brna,který
se konal dne 12. 9. 2017, den před zahájením konference.

Dle mého názoru byla tato konference úspěšná což se
projevilo mnohými diskuzními příspěvky k jednotlivým
přednáškám, diskuzemi odborníků a to nejenom v rámci
pořádaného „Diskuzního večera“.
Podrobnější popis 21. Konference o bezvýkopových
technologiích je uveden v našem Zpravodaji č. 4/2016,
ve kterém Ing. Marek Helcelet ve svém příspěvku výstižným a vyčerpávajícím způsobem konferenci popsal.

- Příprava valné hromady pro rok 2017
Společnost se intenzivně věnovala přípravě VH, její
programové skladbě,
příspěvkům a vystoupením jednotlivých členů.
Informace o pořádání VH včetně programu byla uveřejňována v našem odborném časopise na našich webových stránkách a dále společnost obeslala e mailovou
poštou všechny členy. naší společnosti

- Příprava 22. konference o bezvýkopových
technologiích v Praze
Konference se bude konat ve dnech 12. – 13. září 2017,
v Praze 3, v hotelu Olšanka.
Den před zahájením konference - 11. 9. 2017 pořádá
naše společnost 9. ročník golfového turnaje o pohár
CzSTT.
Záštitu konference převzal ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky.
Spolupořadatelství naší konference se v současné
době projednává. Organizačním garantem je Vlasta Valentová, konferenční a cestovní servis. Informace o konferenci je uváděna v našem odborném časopise na našich webových stránkách a dále byla vydána a rozeslána
I. informace o konferenci.

- Standardizace
Společnost s větším úsilím pokračovala ve stanoveném úkolu standardizace.
Byly vytvořeny pracovní skupiny pro zvolené technologie. Bližší informace o průběhu standardizace bude
součástí samostatného bodu dnešní valné hromady.
Členové naší společnosti byli vyzváni e mailovou poštou
k účasti na tomto úkolu.
Doposud vypracované ﬁnální nebo před ﬁnální verze
jsou uvedeny na našich
webových
stránkách.
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- ČKAIT (česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků ve výstavbě)
Společnost se u komory nejprve zaregistrovala a dále
po vyplnění požadovaných formulářů přihlásí naší letošní konferenci v Praze do akcí Celoživotního vzdělávání.
Po přijetí naší přihlášky resp. o zařazení naší konference
do programu bude rozhodovat komise komory a výsledek nám bude oznámen,
- Národní studentská soutěž
Studentské práce, přihlášené do národní studentské
soutěže za akademický rok 2015 - 2016 byly odborně
posouzeny a vyhlášení nejlepších třech prací včetně
předání diplomů a příslušného ﬁnančního ocenění je
předmětem programového bodu 4. této VH .
- Pokračovala spolupráce s vysokým školstvím
(Praha – Brno – Ostrava) s cílem zapojení výuky BT
studentů na na příslušných fakultách. FSV ČVUT Praha, FAST VUT Brno a FAST-VŠB-TU Ostrava
- Další činností byla spolupráce s institutem pro
stavbu potrubí a na odborné vysoké škole v Oldenburgu-účastí našich odborníků na „Oldenburském foru“ O těchto a dalších činnostech naší společnosti se můžete detailněji seznámit v našem odborném
časopise NO DIG a na výše uvedená témata se mohou
přítomní dotazovat v rámci diskuze.

ISTT
Informace o činnostech ISTT vychází pravidelně v našem odborném časopise a dále je možnost získat další
informace na webových stránkách ISTT.
V současné době probíhá platba ISTT členský příspěvků:
- za korporativní členy (39) je poplatek ve výši ..50,- liber
- za individuální členy (12) je poplatek ve výši....20,- liber
Celková platba je ve výši ................................2190,- liber
35. mezinárodní ISTT konference a No-Dig Show se
konala ve Washingtonu ve dnech 09. – 13. 04. 2017.
V bodě 12 Diskuze bude přednesena informaci o této
konferenci.

- Webové stránky společnosti

Naše původní webové stránky byly prakticky z hlediska vkládání nových událostí a informací nepoužitelné
z hlediska velmi zastaralého softwaru.
V říjnu minulého roku bylo zahájeno výběrové řízení pro
tvorbu nových moderních stránek. Nakonec byla vybrána ﬁrma Acid, se kterou máme velmi dobré zkušenosti
a po schválení její nabídky předsednictvem společnosti byly
práce na tvorbě stránek zahájeny. Myslím, že nové stránky
odpovídají modernímu trendu a budou nejenom našim členům přinášet pravidelné informace o bezvýkopových technologiích, pořádání výstav, konferencích, školeních atd.
Stránky jsou v pravidelně doplňovány a aktualizovány.

- PROJEKT PLUMBOSOLVENCE
Jedná se o odstraňování ekologických starých zátěží,
nevyužívaných kabelů tzv. mrtvol,které mají vnější olověný obal a je potencionální nebezpečí kontaminace půdy
a tím zhoršení
životního prostředí.
Naše
společnost by
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jako nezisková organizace měla mít pozici jeho nositele,
což na schůzce s partnery bylo potvrzeno.
Administrátorem projektu je Ing. Jaroslav Hubáček.
Naší společnost zastupuje Doc. Ing. P. Šrytr, CSc.

- Kontakty
Apeluji na zástupce členů naší společnosti, aby prověřili
e mailové adresy, tak aby se pošta dostala k pracovníkovi,
který dále bude členy společnosti informovat-rozesílat.
Tento požadavek jsme předali v písemné formě při zahájení naší 21. konference v Kroměříži a doposud jsme
obdrželi cca 7 vyplněných dotazníků.
Tato skutečnost způsobuje, že v některých případech
dostává sekretariát stížnosti na nedoručené informace aniž by stěžovatelé navštívili naše webové stránky,
kde jsou uvedeny aktualizované a nejnovější informace
o společnosti. Sekretariát se snaží všemi silami získat
nejnovější informace o kontaktech.

- Kancelář
Kancelář slouží k zasedání předsednictva a také
pro případy potřeby využití pro jednání našich členů.

- Redakční rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hlediska získávání sponzorů pro jednotlivé čísls našeho
odborného časopisu NO DIG, který vychází 3 x ročně-čísla 1. a 4. vycházejí samostatně, čísla 2. a 3. Vycházejí společně u příležitosti konference. Rovněž je náročné zpracování a výběr jednotlivých odborných článků
a výběr autorské databáze- tzn. odborníků a odborných
ﬁrem z české republiky i ze zahraničí. Při této příležitosti, bych chtěl poděkovat za vynikající práci celé redakční
rady pod vedením ing. K. Franczyka, PhD.
Pro dnešní VH jsme připravili přehled plnění plánu
činnosti za rok 2016. Podrobně o tomto plánu budou
referovat předsedové jednotlivých odborných sekcí.
Aby mohla naše činnost zdárně probíhat sestavuje
se každý rok finanční plán, který má část výdajovou
a příjmovou. S výsledkem za rok 2016 budete v průběhu VH seznámeni a mohu Vás ujistit, že nedošlo
k překročení plánovaných výdajů a že po věcné stránce bylo financování v souladu s předpisy, což potvrdil
v závěrech své kontroly daňový poradce pan Vlasatý.
To platí i o příjmové části za rok 2016. Výsledky roku
2016,které budou s plánem činnosti po schválení touto
VH, závazným podkladem pro činnost společnosti pro
rok 2017.

Závěr
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům předsednictva společnosti a členům redakční rady
za vynikající a časově náročnou práci na vysoké odborné úrovni. Na VH byli pozváni všichni členové společnosti a to včas a prokazatelně.
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Sekce vzdělávací a expertní
(doc. Ing. Petr Šrytr CSc.)
Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, vzdělávací
a popularizační/publikační činnosti) v období duben
2016 – březen 2017
V rámci expertní činnosti, byla v tomto období
zaměřena pozornost na zlepšení postavení oboru BT
v rámci pokračující, ale zpomalené revize a inovace
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (ÚNMZ, TNK č. 66). Analogicky pak též
v případě revize a inovace ČSN 73 7505, iniciované
společností Kolektory Praha a.s. Předpokládala se pak
podpora adekvátního dořešení tohoto úkolu ze strany
hlavních subjektů-nositelů odpovědnosti (ÚNMZ, MPO,
MMR…) a dále též potenciálních našich zainteresovaných. To se však nepodařilo. - Aktuální stav obou
těchto důležitých ČSN po jejich pseudorevizi a pseudoinovaci je takový, že konservuje fakticky předchozí
nevyhovující stav, nezohledňuje adekvátně existenci
bezvýkopových technologií/BT, nerespektuje veřejný
zájem. – Lze tedy předpokládat další stupňování chaosu
v podzemí veřejného prostoru sídel ČR a tím i zhoršování
podmínek pro aplikaci BT. – Lze tedy doporučit přípravu
a realizaci naší oﬁciální žádosti o nápravu adresovanou
na MPO, pod které spadá ÚNMZ.
Další dílčí konkrétní odborná/expertní činnost
pak spočívala zejména v zabezpečení vyžádaných
konzultací či odborných posudků, anebo též v rámci
posouzení či zpracování několika územních plánů
v úseku technické infrastruktury, tj. všude tam, kde se
mám sám možnost odborně uplatnit a jsem k takové
spolupráci vyzýván.
BT jsou stále prakticky na trhu stavebních zakázek diskriminovány tím, že dostávají šanci jen, když je to jinak
neproveditelné a dále většinou jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto stavem nemůžeme být příliš spokojeni
a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak to principiálně změnit.
- Opětovně pak lze konstatovat, že CzSTT nemá dosud zavedenu, ke škodě věci (právě ve smyslu výše
uváděného), ani jednoduchou evidenci ročních výkonů
společností-nositelů BT v ČR.
Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období
realizována prakticky ve srovnatelném, tj. ve standardním rozsahu, jako tomu bylo v minulých obdobích.
Nebyla zanedbávána obvyklá forma BT-osvěty jednak
na ﬁremní úrovni a dále prostřednictvím vzdělávacích
programů celoživotního vzdělávání ČKAIT. Zde nabízí
pravidelně svá BT-témata FAST VUT Brno/ÚVHO (má BT
ve studijním programu jako volitelný předmět) a dále se
neformálně dostává do šance též ČVUT-FSv v rámci akcí
typu „BT v praxi obnovy, nové instalace a modernizace
inženýrských sítí“ či „BT a jejich možné aplikace“. Jednotlivé akce vzdělávacího programu v prostředí technických univerzit se i nadále uskutečňují neformálně v rám-

ci tematicky blízkých předmětů v Praze na ČVUT-FSv
(K122, K144; doc. P. Šrytr, Ing. M. Synáčková) a ČVUT-DF
(K612; doc. P. Šrytr) a na ZU v Praze (Ing. M. Synáčková)
a na FAST VŠB-TU Ostrava (doc. P. Šrytr, Ing. K. Franczyk, Ph. D.). Povedlo se pak realizovat naši přímou konkrétní nabídku na zařazení naší odborné konference NODIG CzSTT do vzdělávacího programu ČKAIT.
Prosazování BT do výuky vysokoškoláků technických
univerzit neformálně pokračovalo a pokračuje na FAST
VŠB-TU Ostrava a to, na Katedře městského inženýrství
a Katedře geotechniky (např. v rámci studijních programů
Městského inženýrství v několika tematicky blízkých
předmětech: Inženýrské sítě, Technická infrastruktura a Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování
včetně snahy prosadit zde BT i jako témata diplomových
či bakalářských prací). Analogicky též na FSv-ČVUT
v Praze v rámci studijního programu L, K122 (v rámci
předmětu Speciální stavební technologie).

Popularizační činnost a publikační činnost
ve prospěch BT a jejich nositelů:

• Svůj význam i relativně
•

dobrou úroveň (i při nižším
počtu přihlášených soutěžních prací) si zachovává
naše soutěž CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou
práci z oboru BT. Podrobnosti, viz. článek v našem
CzSTT ZPRAVODAJI 2017.
Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně
a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativních
i individuálních členů. Soutěž ISTT v kategorii „Student or
young professional paper“) se v posledních letech dostává do jisté nestability (buď z důvodů nedostatečného
počtu účastníků soutěže či příliš rozsáhlých změn místa
a programu konání konferencí ISTT.

• Pokračuje

•

spolupráce s IRO a FHO v Oldenburgu,
která rovněž stabilně nabízí dobré možnosti uplatnění
(studijní pobyty či praxe) pro mladé adepty našeho
oboru, např. využitím Nadace prof. Lenze (www.stiftung-prof-lenz.de). Aktuálně takovou praxi absolvuje
Ing. Martin Hlaváček (doktorand FSv ČVUT, K122). –
Pravidelně se zde účastníme celoevropské odborné
akce Oldenburgského fóra. V únoru 2017 jsme měli
opět početné zastoupení (sedmi studentů-doktrorandů
a tří pedagogů FSv-ČVUT a FAST VŠB-TU Ostrava)
na 31. Oldenburger Rohrleitungsforum (viz informace
v našem ZPRAVODAJI CzSTT 1/2017).
Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřednictvím cílených příspěvkův našem ZPRAVODAJI
CzSTT a dále též např. prostřednictvím sborníku
příspěvků naší NO-DIG CzSTT konference 2016
v Kroměříži. Pokračuje též příprava publikace
„Způsoby ukládání vedení inženýrských sítí a BT“ na
K222 FAST VŠB - TU Ostrava.

• Pokračuje snaha získat blízká akademická pracoviště
(spolupracujících s námi) stavebních fakult technických universit ČR pro členství v naší CzSTT.

Plán sekce EVPČ pro příští období:

• Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích činností,

zejména soustředit pozornost na naší soutěž CzSTT
o
nejlepší
studentskou
závěrečnou
práci s BT-
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•
•

tematikou včetně zabezpečení případné početnější
účasti autorů našich vítězných prací v soutěži NO-DIG
AWARD ISTT, v kategorii „Student or young professional paper“.
Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný předmět na dalších technických univerzitách v ČR.
Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN
73 6005 a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO.

Zpráva sekce provozovatelů a diagnostiky
(Ing. Marek Helcelet)

Zpráva za Sekci provozovatelů a diagnostiky
v období duben 2016 – březen 2017

• Čtenáři

•

•

Zpravodaje NO-DIG jsou informováni
o využívání BT v praxi na konkrétních stavbách, a to
jak v domácích podmínkách se složitou geologií, tak
i na stavbách zahraničních, které jsou zajímavé spíše
rozsahem, než složitými geomorfologickými podmínkami. V oblasti diagnostiky jde pokrok sice stále vpřed,
ale v současné době se spíše jedná o cizelování toho,
co je již běžně užíváno. Přestože mají všichni členové
možnost své názory a postřehy uplatnit v rubrice „Diskuse“, není tato možnost stále využívána. Rubrika ale
zůstane zachována i nadále, a členové společnosti budou opět v časopisu informováni o možnosti vyjadřovat
se k obsahu časopisu, webových stránek, nebo práci
celé CzSTT.
Na konferenci v Kroměříži byly jako vždy předneseny
příspěvky nejen z oblasti teoretické, ale i z praxe,
tentokrát i z řad provozovatelů VH infrastruktury.
Přednášky „domácího“ provozovatele a zhotovitele,
Ing. Lejsala a Ing. Foukala, byly hodnoceny velmi
kladně a vysoko. I když obecně zástupci provozovatelů
nemají potřebu o stavbách, realizovaných pomocí BT,
hovořit v rámci CzSTT, jejich využití se stalo součástí
každodenní praxe.
Sdružení SOVAK hodlá vydat aktualizovanou
příručku o BT s tím, že po informaci o připravovaných
standardech v rámci CzSTT se rozhodlo počkat,
aby příručka pro provozovatele vodovodů a kanalizací obsahovala nejnovější informace o jednotlivých technologiích, jejich možnostech a následném
využití pro výstavbu a obnovu vodohospodářských
zařízení. Očekávání zvýšeného zájmu provozovatelů
o účast na každoročních konferencí CzSTT poté,
co bylo získáno zařazení do programu vzdělávání
pro členy ČKAIT se ještě na konferenci v Kroměříži
plně neprojevilo, ale pro další konference je to velmi
pravděpodobné.

Sekce dodavatelů
(Ing. Karel Franczyk,Ph.D.)
Vyhlášení výsledků a předání odměn vítězům
studentské soutěže
Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení:
Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Karel Franczyk, Ph.D.,
Ing. Marek Helcelet, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Michal
Sodomka a Ing. Marcela Synáčková, CSc.
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Rozhodl
součet pořadí
od
jednot-

livých porotců. Porota rozhodla o výsledném pořadí
soutěžních prací,.Předsednictvo CzSTT pak beze
změn toto pořadí schválilo a lze jej tedy i nyní oﬁciálně
vyhlásit a prezentovat:
1. místo získal: Bc. Tomáš Urbánek „VARIANTNÍ METODY REALIZACE STANICE METRA“ (VŠB Ostrava,
Fakulta stavební, katedra geotechniky a pozemního
stavitelství; vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.)
2. místo získala: Bc. Nikola Švejdová „REKONSTRUKCE STOKY“ (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra
zdravotního a ekologického inženýrství; vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
3. místo získal: Bc. Petr Kubeček „BEZVÝKOPOVÉ
TECHNOLOGIE – MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE
VE VÝROBNÍCH A SERVISNÍCH AREÁLECH ČR“
(ČVUT v Praze, Fakulta
stavební, katedra technologie staveb; vedoucí
práce: doc. Ing. Petr Šrytr,
CSc.)
Na VH byl předán diplom
pouze Bc. Petru Kubečkovi.
Bc.
Tomáši
Urbánkovi
a Bc. Nikole Švejdové budou
diplomy předány na naší
konferenci, která se koná 12.
- 13. 9. 2017 v Praze

Standardizace
(Ing. Jaroslav Kunc)
Informace o průběhu standardizace pro valnou hromadu CzSTT dne 18. 4. 2017
Od poslední zprávy pro valnou hromadu CzSTT dne 12.
4. 2016 se podařilo:
1. Umístit na webové stránky CzSTT velmi pokročilé zpracování „Standardů“, včetně úvodní všeobecné části.
2. Korekce a ﬁnalizace probíhaly převážně formou interního projednávání v pracovních skupinách pro jednotlivé BT. Pokud byly prováděny korekce obsahu a byly
mi zaslány, prováděl jsem jejich archivaci a na zasedáních předsednictva CzSTT předával v ucelených
souborech tak, aby byl aktuální přehled postupu
na tvorbě těchto „Standardů“.
3. O záměru vytvoření „Standardů CzSTT pro BT“, jejich
významu a účelu vytvoření byli informováni účastníci
konference CzSTT, pořádané v září 2016 v Kroměříži.
4. Ke sjednocení symbolů a značek byl vytvořen
přehled používaných značek a symbolů a tento byl
po schválení na předsednictvu rozeslán před koncem
roku 2016 všem vedoucím skupin. Žádné „reklamace“
se neobjevily.
5. Speciální projednávání skupiny zpracovatelů bylo svoláno na 14. 3. 2017, kde byl rekapi-tulován stav a bylo
schváleno umístění rozpracovaných verzí i v „předﬁnálním vyhotovení“ na web CzSTT. Téma standardizace a postupu prací bylo téma každého zasedání
předsednictva CzSTT.
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6. Poslední verze, zasílané vedoucími skupin, jsem
převedl do zveřejnitelné formy pro webové stránky
CzSTT. To je bez poznámek a vyznačených změn,
které v rámci precizování obsahu byly naposledy
provedeny.
7. Ke dni 13. 4. 2017 je na webové stránce CzSTT umístěno celkem 5 dokumentů této dobrovolné aktivity členů CzSTT. Jedná se o tyto dokumenty:
7.1 – základní rozdělení jednotlivých BT, pro které je
snaha Standardy“ zpracovat
7.2 – technologie HDD, pod vedením Ing. Michala Sodomky
7.3 – technologie Mikrotuneling, pod vedením Ing. Karla Francyzka
7.4 – technologie Relining „hotovými troubami“, pod
vedením Ing. Petra Krejčího
7.5 – technologie Berstlining, pod vedením Ing. Petra
Krejčího
Co se od záměru vytvořit tyto „Standardy CzSTT pro
BT“ doposud nepodařilo:
1. Dohodnout vhodné názvy zpracovávaných BT. V základním rozdělení jsou uvedeny názvy, vyplývající
s připomínek zpracovatelů a také s ohledem na názvosloví těchto BT. Pro BT – relining je použito názvosloví v rámci norem ISO EN ČSN řady 11295 až
11299. Proto se objevuje rozpor mezi obsahem názvů
BT v základní verzi a v názvech jednotlivých zpracovávaných Standardech. Pro deﬁnitivní obsah bude
nutná dohoda všemi zúčastněnými zpracovateli.
2. Sjednotit graﬁcké provedení těchto Standardů, zveřejňovaných pod patronátem CzSTT
3. Zapojit všechny zájemce, kteří se do zpracovávání
přihlásili. Konkrétní stav znají vedoucí jednotlivých
skupin. Kdo se přihlásil i dodatečně na sekretariát
CzSTT, dostal základní osnovu pro zpracování obsahu.
4. Předat od některých skupin takové vyhotovení, které
by bylo možno na web CzSTT umístit.
Nastavené cíle:
1. Získat od zpracovatelů, kteří se k tvorbě těchto BT
dobrovolně přihlásili, zpracování „jejich BT“
2. Dokončit obsah všech Standardů do konečných
finálních obsahů a následně je graficky upravit
tak, aby byly tyto dokumenty CzSTT jednotného
vzhledu.
3. Sledovat vývoj a změny, které v oblasti BT existují,
doplňovat a přidávat takové BT, které budou tuto oblast výstavby propagovat a vysvětlovat. K prospěchu
členů CzSTT.

Plán činnosti CzSTT na období 2017 / 2018
(Ing. Karel Franczyk, PhD)
I. Rozdělení činností
- sekce vzdělávací a expertní (zodp. Doc. Ing. Šrytr, CSc.)
- sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. Helcelet)
- sekce dodavatelů a projektantů (zodp. Ing. Fryč)

II. V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT
Praha a VŠB Ostrava, včetně začlenění zástupců škol
přes individuální členství do CzSTT
- pravidelné poskytování prostoru ve Zpravodaji pro informace o aktivitách škol
- spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/
AITES, EFUC, SÚRAO, svazem plynařů a dalšími
příbuznými sdruženími
- pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci
v oblasti BT včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD
(zřejmě až pro rok 2018)
- spolupráce se SOVAK, případně dalšími organizacemi
v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména
na bázi expertní činnosti
- pokračování normotvorné činnosti a příprava standardů a to i ve spolupráci se sekcí projektantů
a dodavatelů
- posuzování standardů nebo katalogových listů vydaných jinými sdruženími
- ediční činnost ve prospěch větší informovanosti
o využití BT
- zajistit udílení bodů ČKAIT za konference NO DIG
v ČR
- Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný předmět na dalších technických univerzitách
v ČR.
- Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN
73 6005 a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO.
I. V oblasti provozovatelů a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací budovaných pomocí BT, zejména na platformě
Zpravodaje CzSTT
- volba vhodných materiálů a postupů a její dopad
na provozování vodovodů a kanalizací – diskuse,
na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT
- pokračovat v komunikaci i s mimovodárenskými provozovateli (plyn, elektro, telefon, atp.)
II. V oblasti projektantů a dodavatelů
- publikování nejzajímavějších projektů a staveb BT
ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze světa
ve Zpravodaji
- publikování zvlášť zajímavých staveb z ČR v Trenchless International
- pokračovat ve vytvoření základních standardů k jednotlivým hlavním BT metodám – ve spolupráci se
sekcí vzdělávací s cílem umístit většinu standardů
na webové stránky na jaře 2017
- poté vyvolat diskusi ohledně dalšího postupu

- redakční rada zpravodaje (zodp. Ing. Franczyk)
- pracovní skupina pro standardizace (zodp. Ing. Kunc)
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III. Redakční rada
- vydat 4 čísla Zpravodaje v roce 2017, z toho 2 – 3 bude
v jednom vydání, které bude distribuováno na konferenci
- rozšířit rubriky o aktivity vysokých škol

Internetové služby, telekomunikační poplatky ....10.000.Cestovné (předseda, předsednictvo,
sekretářka) ...................................................... 60.000.Vložné na odborné konference .......................... 6.000.Poštovné ............................................................. 3.000.-

- průběžně aktualizovat databázi členů a zlepšit vzájemný způsob komunikace

Odměny pro soutěž studentů ........................... 28.000.-

IV. V oblasti standardizace
- Dokončit standardizace základních metod ve formě
konečného návrhu a umístit je na web CzSTT

Překlady, tlumočení ........................................... 20.000.-

- Sledovat případně i řídit diskusi na to téma

Ostatní výdaje a výdaje související s činností
v ISTT ................................................................ 60.000.-

- S časovým odstupem provést ﬁnální úpravy
- Účastnit se posuzování standardů nebo katalogových
listů, které vznikají na jiných sdruženích

Časopis „Zpravodaj NODIG“ ............................ 60 000.Propagace, reklama, inzerce............................. 50.000.Občerstvení, drobná reprezentace.....................10.000.-

Konference CzSTT ............................................ 25 000.Bankovní poplatky .............................................10.000.-

- Průběžně standardy doplňovat a aktualizovat

Rezerva ..............................................................57180,-

- Spolupracovat na snahách o větší právní sílu standardů

Celkem ........................................................ 1 125.400.-

V. Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Executive
subcomitee)

INFORMACE
O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY

- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně konferenci NO DIG 2017 v Praze
- aktivně se zúčastnit v konference NO DIG 2017
ve Washingtonu a NO DIG 2018 v Jižní Africe

Stav členské základny:
39 korporativních členů
12 individuálních členů
Schválení usnesení a závěr:
1. Valná hromada vzala na vědomí

FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2017
(Ing. Stanislav Lovecký)
1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky ............................................ 585 400.22. konference CzSTT ...................................... 150.00.-

Zprávu o činnosti CzSTT v roce 2016,přednesenou
předsedou společnosti a předsedy odborných sekcí
CzSTT.
2. Valná hromada schvaluje:
a) Návrh rozpočtu na rok 2017

Spoluúčast ﬁrem na vydávání „Zpravodaje“....... 60.000.-

b) Plán činnosti na rok 2017

Prostředky z minulých let k zajištění vlastní

c) Zprávu o průběhu standardizace

odborné činnosti ............................................... 230 000,Z jiných zdrojů ................................................ 100.000.Celkem..........................................................1 125 400.2. VYDÁNÍ (Kč)

3. Valná hromada ukládá:
a) do příštího roku zajistí předsednictvo elektronické
rozesílání dokumentů 14 dní před konáním valné
hromady.
b) sekretariát ve spojení s předsednictvem dokončí
aktualizaci kontaktů na členy CzSTT.

Nájem sekretariátu a nebytových prostor ........156.000.Mzdové náklady ............................................. 434.000.Aﬁlační poplatky .............................................. 65.000.Údržba, opravy ................................................. 20.000.Režijní materiál, DKP......................................... 30.000.Investice ........................................................... 21 000,-
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Různé
Vzhledem k nízké účasti členů naší společnosti bude
předsednictvo kromě tradičních zdrojů (www stránky,
Zpravodaj) vyzívat členy k účasti na VH E-mailovou
poštou.
V roce 2018 se bude konat „Volební valná hromada“ a všichni naši členové budou v dostatečném předstihu vyzváni E-mailovou poštou k delego-vání příslušných pracovníků do volby nového předsednictva.
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016
Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Opět po roce vás informujeme o průběhu a výsledcích
soutěže o nejlepší studentskou práci v akademickém
roce 2015/2016. 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 2015/2016 proběhlo dle již sedmiletých 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 konstatovat, že naše 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 2015/2016 zúčastnilo 9 prací ze tří vysokých škol Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VŠB v Ostravě a Fakulty životního prostředí ČZU
v Praze. Soutěže se zúčastnily tři diplomové práce a šest
bakalářských prací.
Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení: Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Karel Franczyk,
Ph.D., Ing. Marek Helcelet, doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Ing. Michal Sodomka a Ing. Marcela Synáčková,CSc.
Rozhodl součet pořadí od jednotlivých porotců. Porota
dne 28. 2. 2017 rozhodla o výsledném pořadí soutěžních prací, předsednictvo CzSTT pak 14. 3. 2017 beze
změn toto pořadí schválilo a lze jej tedy i nyní oﬁciálně
vyhlásit a prezentovat:
1. MÍSTO získal: Bc. TOMÁŠ URBÁNEK
„VARIANTNÍ METODY REALIZACE
STANICE METRA“
(VŠB Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky
a pozemního stavitelství; vedoucí práce: doc. RNDr. Eva
Hrubešová, Ph.D.)
2. MÍSTO získala: Bc. NIKOLA ŠVEJDOVÁ
„REKONSTRUKCE STOKY“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra zdravotního
a ekologického inženýrství; vedoucí práce: Ing. Marcela
Synáčková, CSc.)

3. MÍSTO získal: Bc. PETR KUBEČEK
„BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE –
MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE VE VÝROBNÍCH
A SERVISNÍCH AREÁLECH ČR“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra technologie
staveb; vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
V další části tohoto příspěvku uvádíme stručnou anotaci
jednotlivých soutěžních prací v abecedním pořadí jednotlivých autorů.
Bc. JAN BRABEC:
„POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
NA VÝSTAVBU STOKY“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra zdravotního
a ekologického inženýrství;
vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
Cílem této bakalářské práce je zkoumání a vyhodnocení variant a subvariant bezvýkopových technologií při
výstavbě uliční stoky v dané lokalitě, realizované v čase
tvorby bakalářské práce. Z hlediska formy je tato práce
dělena do tří kapitol.
První kapitola se zaměřuje na komplexní rešerši v oblasti stokování. Zahrnuje stokové systémy a soustavy,
objekty na stokové síti a popis aktuálně používaných
materiálů. Druhá kapitola je věnovaná bezvýkopovým
technologiím pro výstavbu nových podzemních vedení.
Prezentuje speciﬁka jednotlivých druhů a jejich rozdělení dle platné normy. Třetí kapitola stručně popisuje různé technologické možnosti výstavby uliční stoky na odkanalizování Novomlýnské věže na Praze 1, porovnává
je s variantou otevřeného výkopu a následně hodnotí
tu nejvhodnější z nich. Práci uzavírá porovnání investičních nákladů jednotlivých variant. Bakalářská práce
potvrzuje, že využití bezvýkopových technologii je levnější, časově méně náročné a ekologičtější řešení.
Ing. MIROSLAV HEŘMAN:
„PLÁN OBNOVY STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA STŘÍBRA“
(ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra
vodního hospodářství a environmentálního modelování;
vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
V diplomové práci je stručně popsána problematika
odvádění odpadních vod. V jednotlivých kapitolách představuji
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chronologický vývoj odkanalizování ve světě i u nás.
Seznamuji čtenáře se základní vodoprávní legislativou
a nabízím krátký přehled nejběžnějších stavebních materiálů, které provázejí vývoj kanalizací v její novodobé
historii. Následně podrobně seznamuji s kanalizační
sítí města Stříbra, s jejím budováním od prvopočátků
po současnost.
Cílem práce bylo vytvořit prakticky použitelný plán
obnovy stokové sítě pro využití v provozní praxi. Musel
jsem k tomu využít stávající data provozní společnosti,
s jejichž pomocí jsem vytvořil statistiku poruch, havárií, obnovy a výstavby za uplynulých 10 let. Výsledky
těchto statistik mi umožnily zpracovat kompletní přehlednou charakteristiku současného stavebně-technického stavu kanalizace města Stříbra. Pro vytvoření
plánu jsem navrhl metodiku výběru, průzkumu, hodnocení a posouzení parametrů jednotlivých úseků stokové sítě.
Práce představuje základ systematického plánování v oblasti obnovy stokové sítě města. Její výsledky
lze efektivně využít k dalšímu plánování na základě
zvolené metodiky výběru dožívajících stok. Vzniklé
kamerové záznamy mohou posloužit ve zvoleném časovém horizontu 10 let k posouzení rychlosti procesu
amortizace stok a přehodnocení jejich stavebně-technického stavu.
Bc. MARKÉTA KIČMEROVÁ:
„POROVNÁNÍ RIZIK KLASICKÉ RAŽBY SBĚRAČE
V OSTRAVĚ MICHÁLKOVICÍCH A MECHANIZOVANÉ
RAŽBY KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE“
(VŠB Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky
a pozemního stavitelství;
vedoucí práce: Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.)
Cílem bakalářské práce je rozebrat problematiku metodiky řízení a hodnocení rizik ve stavebnictví. Konkrétně
posuzování geotechnických rizik, a to od návrhu projektu
stavebního díla po dokončení jeho výstavby. Pro názornost jsem posuzovala rizika na dvou konkrétních stavbách,
a to na klasické ražbě kanalizačního sběrače v Ostravě
Michálkovicích a na mechanizované ražbě kanalizačního
sběrače v Praze Vinoři. Stavby jsem si vybrala kvůli rozdílné technologii ražby v obdobně problematických geologických podmínkách.
Bakalářská práce postupně popisuje nejprve klasickou ražbu v Ostravě Michálkovicích a následně mechanizovanou ražbu v Praze Vinoři. Jednotlivé stavby jsou
popsány z hlediska způsobu jejich provedení a inženýrsko-geologických podmínek jejich okolního horninového prostředí. Poté jsou identiﬁkovány vzniklé nežádoucí
jevy při výstavbě a řešila jejich vznik i následky. Nakonec jsou vyhodnocena vzniklá rizika na jednotlivých
stavbách.
Ke srovnání rizik mezi jednotlivými stavbami jsem si
vybrala expertní metody FMEA a UMRA, protože poskytují možnost
přehledného
a jasného zob-
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razení nejohroženějších oblastí stavby v návaznosti
na hodnotu jejich ocenění. Zde platí, čím vyšší hodnotou
je oblast oceněna, tím vyšší je její riziko vzniku. Obecně
se snažíme, a to nejen ve stavebnictví, vhodnými opatřeními riziko výskytu těchto nepříznivých jevů snižovat,
protože řešení následků je oproti prevenci vždy mnohonásobně nákladnější.
Bc. PETR KUBEČEK:
„BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE –
MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE VE VÝROBNÍCH
A SERVISNÍCH AREÁLECH ČR“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra technologie staveb;
vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problémy
zajištění provozuschopnosti vedení technicko – technologického vybavení/VTTV (vodohospodářské sítě,
energetické sítě, telekomunikační sítě a technologická
vedení – sítě) v areálech, na jejich zpřehlednění včetně
využití bezvýkopových technologií/BT pro jejich inovaci a novou instalaci, zpřehlednění sdružených tras pro
VTTV v areálech.
V Bakalářské práci je toto prověření provedeno formou
příkladů pro konkrétní areály (zpřehlednění problematiky
pokud možno formou koordinační situace, formou fotodokumentace, obrázků, poznámek, shrnutí, dílčích závěrů
apod.) na příkladech těchto areálů:
a) Areál PRAGA Strašnice
(bývalý výrobní, dnes spíše servisní areál)
b) Areál FN Motol (servisní areál – péče o zdraví)
c) Areál letiště Václava Havla Praha
(servisní areál – letecká doprava a s ní související aktivity).
Bc. TOMÁŠ SPILKA:
„REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI
ČERNOMOŘSKÁ“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra zdravotního a ekologického inženýrství;
vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na materiály kanalizačních stok, jejich návrh a výstavbu. Praktická část práce se věnuje rekonstrukci kanalizaci v ulici Černomořská, která zahrnovala dva problémy nutné
k přezkoumání. Hlavním problémem rekonstrukce bylo
zachování původní kapacity kanalizace v původně zděném úseku, protože vejčitý proﬁl 500/875 je kapacitnější
než nově požadovaný proﬁl kruhových kameninových
trub DN 600. Po výpočtu odtokových množství Máslovou
metodou nově požadovaný proﬁl DN 600 vyhověl. Druhý
zkoumaný problémem byl v části stoky před spojnou komorou, která se nachází v křižovatce ulice Černomořské
a Košické. Tento úsek stoky je v oblouku a jeho celková
délka činí 12,45 m. Možnosti navržené možnosti sanace
jsou dvě.
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První varianta je zachování původního zděného vejčitého proﬁlu 500/875. Došlo by pouze k sanaci zednickým
způsobem. Stoka by byla vyčištěna a spáry opraveny.
Druhá varianta uvažuje zhotovení nové vstupní šachty
na začátku úseku, stejně jako varianta první. Tentokrát
není zřízena z důvodu změny proﬁlu, ale kvůli změně
směrového vedení stoky. Oblouk bude nahrazen přímým
úsekem z kameninových trub DN 600.

Ing. TOMÁŠ ŠVEC:
„STP RAŽBA KOLEKTORU HLÁVKŮV MOST“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra technologie staveb;
vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
Diplomová práce řeší výstavbu kolektoru Hlávkův
most v podobě zpracování stavební technologického
projektu. Cílem této diplomové práce je technologické
a ekonomické porovnání varianty ražení kolektoru pomocí trhacích prací nebo výložníkovou frézou.
Doba výstavby metodou trhací práce je 29,5 hodin a použitím výložníkové frézy je 22 hodin. Také
je na provádění ražby výložníkovou frézou potřeba
méně lidí.
Orientační rozpočet na ražbu kolektoru trhacími
pracemi nebo výložníkovou frézou nelze porovnat
dle klasického rozpočtu. Nejdůležitější a nejvýraznější položkou je koupě či půjčení razících či trhacích
strojů. Dále hraje roli počet nasazených pracovníků
a čas.

Bc. NIKOLA ŠVEJDOVÁ:
„REKONSTRUKCE STOKY“
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra zdravotního
a ekologického inženýrství;
vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc.)
Bakalářská práce zpracovává přehled metod výstavby a opravy, respektive obnovy podzemního trubního
vedení za použití bezvýkopových metod. Hlavním cílem
bakalářské práce je stanovení dvou reprezentativních
metod návrhu rekonstrukce kanalizační stoky bezvýkopovou metodou. Závěrem práce je doporučení jedné optimální metody k realizaci.
První teoretická část je zaměřena na téma stokové sítě,
kde pojednává o soustavách a systémech stokových sítí,
a především na téma bezvýkopových metod. Pojednává
o metodách použitelných zejména pro rekonstrukci stokové sítě, konkrétně na návrh rekonstrukce kanalizační stoky
v městské části Komořany, Praha 12.
Druhá praktická část se zabývá dvěma stanovenými metodami sanace. Zpracovává detailní popis daných
technologií, popis pracovního postupu sanace včetně použitých strojů a vyhodnocení investičních nákladů. Na základě bližších speciﬁkací a dle uvážení stavu sanovaného
potrubí je doporučena optimální metoda k realizaci rekonstrukce stoky.

Bc. TOMÁŠ URBÁNEK:
„VARIANTNÍ METODY REALIZACE STANICE
METRA“
(VŠB Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky
a pozemního stavitelství;
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výstavby ražené části stanice metra Náměstí Bratří Synků
na nové trase D pražského metra. V úvodní části jsou
rozepsány základní parametry nové trasy pražského metra a stanice Náměstí Bratří Synků včetně geologických
hydrogeologických a geotechnických vlastností zemino-horninového prostředí. V další části se již věnuji samotnému technickému řešení provádění ražeb. Zvažuji
celkem 4 varianty. Velmi okrajově se věnuji ražbě podle
zásad nové rakouské tunelovací metody a blíže se zaměřuji na varianty využívající technologie protlaku, pipe-rooﬁngu resp. kombinaci obou těchto metod. Též se
teoreticky zabývám problematikou tření mezi konstrukcí
a zeminou při protlačování. V jedné kapitole se věnuji návrhu geotechnického monitoringu, jak povrchu resp. nadzemní zástavby, tak samotné konstrukce stanice během
stavebních prací. V závěru porovnávám jednotlivé varianty jak z hlediska technického, tak z hlediska ﬁnanční
a časové náročnosti.
Ing. ŽĎÁRSKÝ ONDŘEJ:
„VYHODNOCENÍ PRVNÍ A DRUHÉ ETAPY
MIKROTUNELOVÁNÍ NA PROJEKTU ÚSLAVSKÉHO
SBĚRAČE V PLZNI“
(VŠB Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky
a pozemního stavitelství;
vedoucí práce: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.)
Diplomová práce se zabývá posouzením a vyhodnocením obou etap Úslavského kanalizačního sběrače.
Úvodem se práce zmiňuje o historii kanalizačního vedení v Plzni a o současných nově vzniklých potřebách
odkanalizování tohoto města. Celý projekt je zajímavý
využitím bezvýkopových technologií, konkrétně mikrotunelováním. Práce do detailu princip této metody popisuje a vysvětluje její výhody i nevýhody. Následuje
popis obou etap z hlediska inženýrsko-geologického
průzkumu s důrazem kladeným na speciﬁcké požadavky pro technologii mikrotunelování a geotechnický průzkum. Obě etapy jsou samostatně vyhodnoceny a důležitou součástí práce je i porovnání obou etap z hlediska srovnání použité technologie, geologického prostředí a způsobu realizace. Práce obsahuje i kapitolu
zabývající se ekonomickou stránkou projektu, ve které
se srovnávají náklady pro možnost provádění stavby
otevřeným výkopem a bezvýkopovou technologií. Cílem práce je podat ucelený obraz o proměnlivých geologických podmínkách, rizik spojených s možností povodní a navrhnout
opatření vedoucí
k minimalizaci ﬁnančních ztrát.

15

NO DIG 23 / 2-3

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

HISTORIE MIKROTUNELOVÁNÍ U SUBTERRA a.s.
Ing. Jan Frantl,
Subterra a.s.

Technologie mikrotunelování u Subterra a.s. má poměrně dlouhou historii, jejíž počátky
lze datovat již do 90 tých let minulého století. Lze tedy v zásadě konstatovat, že s kratšími
přestávkami se tato technologie u naší společnosti využívá již přes 20 let. Stavby uvedené v tomto
článku byly již v minulosti v našem časopisu detailněji popsány (např. v článku ing. Franczyka
K.), a tak se nyní zaměříme na vyjmenování realizovaných staveb a jejich základní popis.
Z projektů je potřeba uvést jako
první projekt, který byl realizován
v Ústí nad Labem na výstavbě
kmenové stoky „Y“, jež byla v téměř
celé své délce provedena strojem
Iseki Unclemol DN 1600 mm s řízeným protlačováním železobetonových
trub. Přes nedostatky v geologickém
průzkumu před zahájením stavby (tak
jako bohužel u mnohých jiných podzemních staveb v ČR) se nakonec podařilo touto technologií stoku „Y“ ukončit, i když se to neobešlo bez částečné
úpravy projektové dokumentace.
Další stavbou již blíže do současnosti byla výstavba kanalizačního sběrače v Ostravě – Staré
Bělé, a to v letech 2003 až 2005.
Na této stavbě byl nasazen stroj
TCC Unclemole 980mm a byly zde
protlačovány kameninové keramické roury. I přes velmi nepříznivé
podmínky pro mikrotuneling v jílovitých horninách se nakonec správnou volbou stroje a jeho následnou
úpravou pro konkrétní podmínky
docílilo požadovaného výsledku dle
projektové dokumentace.
A to se již ve dvacetileté historii
mikrotunelování u společnosti Subterra dostáváme téměř do ,,nedávné“ minulosti, kdy se v letech 2007
až 2009 realizoval kanalizační sběrač pro objednatele město Karviná. Na této stavbě byl nasazen stroj
Unclemole TCC 1680, kterým byl
proveden dvoukilometrový sběrač
CA2 ze sklolaminátových trub DN
1400 mm. Kromě této stoky byl realizován i sběrač ALFA, a to z keramických trub DN 1000 mm. Přestože byly
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geologické podmínky protlačování
ve srovnání s výše uvedenými stavbami nejsložitější, anebo minimálně
velmi speciﬁcké (střídání v proﬁlu
ražby vrstev jílů, písků a zvodnělých
štěrků), bylo na této stavbě zúročeno
úsilí v té době již mnoha zkušených
techniků a operátorů pro obsluhu
strojů, takže stavba dvoukilometrového úseku sběrače byla nakonec
zrealizována v rekordně krátkém termínu 6 měsíců.
V letech 2010 až 2013 byly zrealizovány zatím dvě poslední velké
stavby provedené mikrotunelovacími stroji.
V Pardubicích na třídě kpt. Jaroše byla pro Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. zrealizován řízený
protlak strojem Iseki TCC 1280mm
do kameninových trub DN 1000mm
v délce 145 m. I na této stavbě se
ukázal podstatný rozdíl v případě,
že stroj postupuje v předpokládané
geologii – jemnozrnné písky (výkony

stroje se pak pohybovaly až na hranici 18m/den), anebo když stroj pracuje“ v geologii jiné - výskyt velkých
balvanů (výkony stroje se snížily až
na 4m/den).
Zatím poslední velkou stavbou byla ražba dvoukilometrového Úslavského kanalizačního sběrače
v Plzni. Investorem akce bylo
město Plzeň, zhotovitelem sdružení ﬁrem Eurovia, Hochtief, Streicher,
dodavatelem mikrotunelovacích prací včetně startovacích a koncových
šachet byla společnost Subterra.
Na samotné stavbě byly realizovány dva proﬁly a to DN 800 a DN
1000 mm,, vždy do kameninových
trub, a to strojem Iseki Unclemole
TCC 980 a Iseki TCC Unclemole
1280. I zde docházelo vcelku k neočekávaným změnám geologie,
na většině úseků se vyskytovaly
břidlice vhodné pro protlačování
zeminovým štítem, bohužel byly
ražbou zastiženy také vyvřelé hor-
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Naše společnost je také velmi aktivní na stavbách modernizace železnice, kde také lze najít projekty
související s vlastním mikrotunelováním. Jako příklad lze uvést stavbu modernizace železnice Beroun
– Králův Dvůr, v jejímž rámci byl
také realizován protlak zatlačováním
z ocelových trub DN 1800 v celkové
délce 73m. Pro zahájení protlačování byla vybudována startovací šachta Š5 a cílová šachta Š 26 s poměrně velkými rozměry 10,4*5,4*5.1m.
Bohužel i na této stavbě se nakonec
ukázal rozdíl mezi předpokládanou
geologií a geologií skutečně zastiženou. Kromě střídání geologického
proﬁlu od nezhutněných navážek až
po jílovité vrstvy se nakonec v proﬁlu protlaku nalézal i betonový základ
bývalé drážní budovy a pozůstatky
bývalého železničního provozu jako
byly staré kolejnice, případně štěrk.
Jak z předchozích řádků plyne,
lze si jen přát, aby se i nadále realizovaly v prostředí České Republiky
podobné projekty, jako byly popsány v tomto článku, nicméně, a to je
určitě přání všech stavařů, majících
co dočinění se ,,spodní stavbou,,je
nezbytná větší znalost a související
podrobnější průzkum geologického
prostředí, ve kterém mají být protlaky realizovány. Jenom tak lze stavby
zahájit ale i dokončit s odpovídajícím
technickoekonomickým výsledkem
a ke spokojenosti investorské obce.
niny – Spility, které především při
neočekávaném výskytu měly velký
vliv na postupy stroje a jeho celkové
opotřebení.
I o tomto projektu bylo již mnoho
napsáno, proto se další článek věnovaný této stavbě bude zaměřovat
jenom na její určitá speciﬁka.
Jak je z výše uvedeného textu
zřejmé, je v naší akciové společnosti
věnována pozornost především řízenému protlačování proﬁlů DN 600 až
DN 1400 mm, ale to neznamená, že
by se na dalších stavbách naší akciové společnosti, nerealizovaly další
typy bezvýkopových technologií.
Namátkou lze vyjmenovat např.
výstavbu sběrače Z
proﬁlu DN
600mm v Ústí nad Labem, nebo
sběrače F v Plzni Radčicích. Výjímkou nejsou ani protlaky prováděné
v pražském regionu, většinou v subdodavatelském systému, jejichž re-

alizace plyne zejména ze složitých
místních dopravních podmínek (protlaky DN 200 a DN 300). Jako příklad
lze jmenovat Odvodnění akumulace
ČS Hrdlořezy. Byla zde realizována
přípojka DN 300 mezi šachtami Š0
a Š1 (hradidlová) délky 11 m. Protože
však přechází oba jízdní pruhy velmi
frekventované Koněvovy ulice, chodník a plot s betonovou podezdívkou
a v komunikaci podchází vodovod
DN 600, plynovod DN 200 a v chodníku kabely 22kV, 1kV včetně sdělovacích kabelů různých operátorů
bylo rozhodnuto tento úsek kanalizace provést řízeným protlakem.
Protlak byl veden úpadně. Jelikož se
procházelo obtížným geologickým
podložím – střídání horniny 4 a 5,
byl pilotní vrt prováděn 3x, vlastní vrt
a protlačení silnostěnné kameninové
trouby již proběhlo byť s komplikacemi s požadavky projektu.
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MIKROTUNELÁŽ V PLZNI
Jan Vítek,
Subterra a.s.

Subterra a.s. se podílela v Plzni na výstavbě Úslavského kanalizačního sběrače, v rámci projektu Čistá Berounka, v městských částech Lobzy a Božkov, mezi ulicí Rokycanská a K jezu.
Stavba byla rozdělena na dvě poloviny, řízený mikrotuneling a hloubenou část, kterou zajišťoval jiný dodavatel. Subterra a.s. razila řízeným mikrotunelováním složité úseky např. pod ulicí
Rokycanská, pod řekou Úslavou, golfovým hřištěm a v ulici K jezu podél zástavby. Výstavba
probíhala od května 2012 do listopadu 2013. Celá stavba byla prováděna v záplavové oblasti
řeky Úslavy a ve složitých geotechnických a hydrogeologických podmínkách pod hladinou
podzemní vody.
Stavba začala hloubením startovacích a cílových šachet spadající pod činnosti prováděné
hornickým způsobem. Z těchto šachet probíhalo řízené protlačování keramickými rourami
typu CreaDig DN 800 v celkové délce 785 metrů a DN 1000 v celkové délce 973 metrů pomocí
mikrotunelovacího stroje ISEKI.
V ulici K jezu a Libušínská byly protlačovány keramické roury DN 800 mezi šachtami Š53-Š59
v těsné blízkosti domů, pod komunikacemi, otočkou trolejbusů a inženýrskými sítěmi v délce
308 metrů.
Nejdelší úsek ražby keramickými rourami DN 1000 byl protlačen mezi šachtami Š44-Š41 pod
vodotečí řeky Úslavy v délce 180 metrů.
Po dokončení ražeb bylo zhotoveno 7 monolitických revizních šachet, z toho dvě spadiště
a 25 prefabrikovaných revizních šachet.
V ulici K jezu byl položen do výkopu nový kanalizační řad DN 250 v délce 188 metrů a bylo
přepojeno 12 domovních přípojek, zhotoveno 5 nových uličních vpustí a 4 prefabrikované revizní šachty.
Šachty a geologie
Startovací šachty byly hloubeny
o vnitřních rozměrech 6x5 metrů a cílové šachty o vnitřních rozměrech 4x4
metry. Vzhledem k tomu, že celá trasa vedla podél řeky Úslavy a hloubka šachet byla od 5 do 7 metrů, tak
do šachet byl velký přítok spodní
vody. Hned od začátku hloubení šachet se ukázalo, že geologie bude
velmi různorodá. V šachtách byl zastižen písek, balvanitý štěrk, břidlice
s různým stupněm zvětrání, prokřemenělé krystalické břidlice a spility.
Ve více případech byla tato zastižená
geologie odlišná od geologie popsané v zadávací dokumentaci.
Například v úseku Š4-Š6 podél
ulice Rokycanská jsme při hloubení šachty Š6 zastihli horniny
s vyšší pevností. Z důvodu změny
geologických podmínek oproti zadávací dokumentaci byl proveden
geologický doprůzkum daného
úseku, z něhož vyplývá výskyt dílčích úseků mnohem tvrdších skalních hornin v místě mikrotuneláže.
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Výskyt těchto úseků je nutno přičíst anomáliím vzniklým zejména
lokálním vyplněním trhlin vyvřelými
horninami typu spilitů anebo intenzivnější metamorfózou břidlic doprovázenou kontaktním prokřemeněním, která měla v řadě případů
také spíše lokální charakter.
Při zhotovení a následném zásypu revizních kanalizačních šachet,
včetně napojení na vrtané úseky,
bylo důsledně dbáno na izolování
proti průniku podzemních a povrchových vod.

Mikrotunelovací stroj ISEKI
Mikrotunelovací stroj ISEKI má
tyto části:
- vrtací hlavu
- řídící kontejner
- tlačnou stolici s hydraulickým
kontejnerem
- napájecí kontejner
- nádrž na výplachovou vodu,
čerpadla a separace
- lubrikační systém

NA
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Vrtací hlava
Na stavbě byla použita zapůjčená vrtací hlava ISEKI Unclemole
TCC 980 a vlastní vrtací hlava ISEKI
Unclemole TCC 1295.
Směr vrtání a sklon vrtací hlavy
lze řídit pomocí dvou pístnic a kloubu. K rozpojování horniny dochází
pomocí vrtací korunky, hornina je
následně vytěžena pomocí výplachové vody – slurry systém.
Parametry vrtací hlavy Unclemole
TCC 1295:
Rozměry stroje:
vnější průměr - 1295 mm
délka - 2995 mm
hmotnost - 12 000 kg

Nádrž na výplachovou vodu,
čerpadla a separace
Rozdrcená hornina se vytěžuje
z vrtací hlavy pomocí výplachové
vody,která je dopravovaná do systému pomocí kalových čerpadel
a je čištěna nad nádrží přes dvou
stupňovou separaci a následně je
znovu vyčištěná voda použita.
Lubrikační systém
Lubrikační systém slouží na přimíchávání přídavných látek do výplachové vody a ke snížení třecích
sil mezi keramickou rourou a horninou.

Průběh vrtání
Parametry drtiče mezi vrtací
korunkou a tělem vrtací hlavy:
maximální přípustný průměr kamene
– 400 mm
maximální pevnost kamenů v tlaku –
až 100 MPa
maximální velikost rozdrcených částic – 40 mm
Ostatní: digitální kamera, terč kam
dopadá paprsek laseru, audio komunikační jednotka, sada měřidel.

Řídící kontejner
V řídícím kontejneru je „mozek“
celé technologie. Je tam ovládací
pult, kterým se ovládá vrtací hlava,
čerpadla výplachu a tlačná stolice,
na obrazovkách se sledují parametry vrtání a celého systému a pořizuje
se elektronický záznam o průběhu
vrtání.
Tlačná stolice a hydraulický
kontejner
Pomocí tlačné stolice se postupně zatlačuje vrtací hlava a keramické roury do vrtu. Za tlačnou stolicí
je umístěn laser, který je nastaven
do směru a sklonu ražby.
Napájecí kontejner
V napájecím kontejneru je veškeré ovládací elektrické zařízení, které
zajišťuje napájení pro různé části
mikrotunelovacího stroje. Zařízení je
ovládáno z ovládacího pultu umístěného v řídicí kabině. Může být napájen ze sítě nebo z generátoru. Příkon
sestavy 240 kW.

Pracovní doba pro vrtání byla stanovena na 24 hodinový provoz. Mikrotunelovací stroj ze začátku řídili
pouze operátoři od Iseki. Postupně
zaškolovali dva české operátory,
kteří byli již po měsíci schopni samostatně řídit mikrotunelovací stroj.
Vrtací hlavou TCC 980 byl proveden zkušební vrt z důvodu zastižení
jiné geologie při hloubení startovací
šachty než bylo popsáno v projektu. Operátor upozorňoval na stále
menší postup při vrtání než je obvyklé. Po 13 metrech byla ražba
zastavena z důvodu velkých tlaků
na rozpojování horniny. TCC 980
byla vytažena z vrtu a byla zkontrolována vrtací korunka, která byla
minimálně opotřebena. Firma Iseki
po vyhodnocení všech parametrů
ražby navrhla přivařit ke stávajícím
ramenům vrtací korunky přídavná
ramena s tang. noži, které pomůžou
s rozpojováním horniny a ochrání periférní zuby. Tato úprava se
ukázala jako úspěšná a následně
docházelo během dalších ražeb
pouze k výměně tang. nožů (opotřebení) a navařování obroušených
ploch vrtací korunky.
Vrtací hlava TCC 980 po úpravě
razila 16m za 24 hod, což bylo zástupci Iseki komentováno jako velký
úspěch vzhledem k zastižené geologii!
Po dokončení 6. úseku pod golfovým hřištěm byl stroj vrácen
do Anglie z důvodu nepřipravenosti
přeložky inženýrských sítí objednatelem v místě startovacích a cílových
šachet v Božkově.
Po skončení ražeb s TCC 980 byla
provedena stejná úprava na vrtací
hlavě TCC 1295.
Vrtací hlava TCC 1295 razila úsek

č. 7 až č. 10 bez větších problémů
s průměrem 16m/24 hod.
Úsek č. 11 byl od začátku nejrizikovější úsek celé stavby. Bylo potřeba
podvrtat řeku Úslavu a skalní masiv
za řekou v délce 180 metrů. Že
v místě vrtání je výskyt horninového
prostředí na hraně možností technologie bylo jasné od počátku
vyhloubení startovací šachty Š44
a proto došlo k renovaci vrtací korunky po úseku č. 10. Byly vyměněny periférní zuby a tangenciální
nože na přídavných ramenech. Vše
bylo realizováno operátory od Iseki
a podle instrukcí výrobce mikrotunelovacího stroje.
Těsně po zahájení ražby bohužel
došlo po cca 20 metrech, kvůli geologii, těsně před řekou k ulomení ramene vrtací korunky. Po vyproštění
byl stroj TCC 1295 poslán na opravu
do dílen Iseki v Anglii.
Po necelém měsíci byla zahájena ražba na úsecích č. 12 až č. 15.
Na trasách č. 12 a č. 13 z důvodu
zastižení měnící se geologie docházelo k prostojům kvůli míchání přídavných látek do výplachového systému. Přídavné látky se přimíchávají
do výplachové vody z důvodu
lepšího vynášení materiálu s čelby
do nádrže a slouží také ke stabilizaci
čelby při vrtání. Míchání přídavných
látek bylo následně doplněno Venturiho tryskou vlastní výroby, což
výrazně zkrátilo potřebnou dobu
k míchání. Na čtrnáctém úseku byla
zmapována geologie pomocí georadaru, který výborně zmapoval geologii v trase ražby a během vrtání tím
pádem nedocházelo k žádným neočekávaným situacím. Po dokončení
ražeb byla vrtací hlava TCC 1295
poslána na přestavbu vrtací korunky
do skalního prostředí, aby bylo možné dovrtat úsek č. 11.
Vrtací hlava TCC 1295 jela v úseku
č. 12 až č. 15 v průměru 14m/24hod.
Po přeložce inženýrských sítí
v místě startovacích a cílových šachet v Božkově byla provedena vrtací hlavou TCC 980 ražba v těsné
blízkosti domů, pod komunikacemi,
otočkou trolejbusů a inženýrskými
sítěmi v úseku č. 16 až č. 18 bez
větších problémů. Vzhledem k husté
zástavbě byla stanovena jedna pracovní směna v délce 11 hodin.
Vrtací hlava TCC 980 jela v průměru 8 m/11 hod.

19

NO DIG 23 / 2-3

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

Jako poslední byl doražen úsek č. 11 dlouhý 180 metrů pod řekou Úslavou. Vrtací hlava TCC 1295 s nově
vyrobenou vrtací korunkou do skalního prostředí začala
vrtat ze šachty, kde byla vyproštěna po ulomení ramene.
Během ražby došlo k zatopení vnitřku vrtací hlavy průvalem vod přes již dříve vyražené potrubí z pracoviště jiné
ﬁrmy. Po vyčerpání vody byl zjištěn rozsah škod. Následně na řece Úslavě byla povodeň, která zatopila startovací šachtu a zařízení staveniště. Včasným zatěsněním
kameninového potrubí ve startovací šachtě se předešlo
dalším škodám na vrtací hlavě. Po jednáních mezi objednatelem, Subterrou, ﬁrmou Iseki a báňským úřadem, bylo
rozhodnuto, že stroj bude opraven vnitřkem, protože vrtací
hlava se nacházela uprostřed řeky. Tým ze Subterry vymyslel způsob demontáže poškozených dílů z vrtací hlavy
pomocí unikátních přípravků a zařízení vlastní výroby.
Pracovníci museli při demontáži a zpětné montáži pracovat v hodně stísněných podmínkách uvnitř vrtacího
stroje. Často pracovali vleže nebo museli klečet. Nejtěžší díl, který byl demontován, vytažen, opraven a zpětně
namontován vážil přes 700 kilo. Po opravě proběhly
funkční zkoušky ﬁrmou Iseki s kladným účinkem a následně byla zahájena ražba. Vrtání probíhalo už bez jakýchkoliv problémů.
Vrtací hlava TCC 1295 jela v úseku č. 11 v průměru
10m/24 hod.

Závěr
Mikrotuneláž v Plzni potvrdila i přes několik nestandardních událostí výhodu minimalizace výkopů ve velkých
hloubkách v zhoršených geotechnických a hydrogeologických podmínkách bezprostředně vedle řeky Úslavy
a v zástavbě. V současné době je Úslavský kanalizační
sběrač již předán do užívání provozovateli.
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KOLEKTOR HLÁVKŮV MOST
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Zbyněk Kaisr, Subterra a.s.
Ing. Radek Kozubík, HOCHTIEF CZ a.s.
Úvod
Plánovaná oprava a rekonstrukce Hlávkova mostu přes Vltavu v Praze bude řešena jako generální oprava všech významných konstrukčních částí Hlávkova mostu. Při statickém průzkumu mostní konstrukce bylo zjištěno značné opotřebení většiny klíčových nosných prvků
mostu. Proto bude nutno sejmout celé klenbové pasy a po rekonstrukci původních pilířů
vybetonovat novou železobetonovou konstrukci nových kleneb.
Takto rozsáhlá oprava si vyžaduje předem z mostu odstranit, respektive přeložit, veškeré
zde uložené inženýrské sítě, jejichž provoz musí zůstat v průběhu rekonstrukce mostu plně
zachován. Z reálně dvou možných řešení vzniklé situace, dočasná nová mostní konstrukce
nebo trvalá konstrukce nového kolektoru, byla vybrána druhá možnost, která zajišťuje jednorázové deﬁnitivní přemístění veškerých technických sítí
z mostního tělesa. Jedná se o kolektor 2. Kategorie vedený
pod Vltavou, v trase situované proti proudu řeky v souběhu
s Hlávkovým mostem.
NO DIG 23 / 2-3
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Charakteristika stavby
V předmětné lokalitě Hlávkova
mostu jsou v současné době provozovány kolektory „NLS“ (kolektor „Nábřeží Ludvíka Svobody“)
a „SPHM“ (kolektor „Severní předmostí Hlávkova mostu“), oba jsou
kolektory 3. kategorie. Výstavbou
Kolektoru Hlávkův most budou propojeny nejen stávající provozované
kolektory na obou protilehlých stranách Vltavských břehů, ale i ražený
kabelovod PREdi a.s. a plánovaný
Kolektor Centrum I. To umožní nejen
přeložení sítí technické infrastruktury z Hlávkova mostu, ale zejména
propojení kolektorové sítě doposud
oddělených systémů.
Stavbu provádí sdružení firem
Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a.
s.. Zadavatelem stavby je MagisObr. 2 – Pohled z technické komory TK103 do kolektorové trasy a propoje se šachtou J103
trát hl. m. Prahy a správcem je
společnost ZAVOS a.s.. Výstavčerpací jímkou a dále při povrchu k šachtě připojeba nového kolektoru je složena z několika dílčích
nou hloubenou odbočnou větví směrem k tenisovým
celků, které se mohou na první pohled zdát, že jsou
kurtům Štvanického stadionu. Hlavní směr ražby však
na sobě nezávislé. Těmito celky jsou čtyři těžní šachz technické komory TK 103 (viz. Obr. 2) pokračuje
ty, mezi nimi tři úseky ražené kolektorové trasy, dvě
opět pod Vltavou směrem na holešovický břeh, kde
technické komory, dvě propojení na stávající kolektory
je na jeho těsném okraji situována šachta J104 elipa jednu hloubenou odbočnou větev viz. Obr. 1 podélný
sovitého tvaru. Z této jámy bude provedeno napojení
řez. Vzhledem k vzájemné úzké stavebně-technické
na stávající kolektor SPHM.
i technologické provázanosti jednotlivých částí stavby
je nutné její návrh a realizaci chápat jako koordinovaný celek.
Dělení jednotlivých hlavních částí kolektoru
Šachta J101 je situována na těšnovské straně před
je následující:
ministerstvem zemědělství. Na povrchu bude napojena na stávající kolektor NLS a kabelovod společnosti CETIN. V podzemí na šachtu navazuje technická
komora TK101, ze které bude umožněno napojení se
na kabelový tunel PREdi a.s. a propojení s Kolektorem
centrum I. Ze šachty J101 vede trasa kolektoru pod
řekou dále na ostrov Štvanice do šachty J102 situované před restauraci bývalého zimního stadionu Štvanice. Z této šachty ražba dále pokračuje k technické
komoře TK 103 na níž navazuje odbočením směrem
po proudu řeky Vltavy šachta J103 se záchytnou

SO 201 - Hlavní trasa - úsek mezi šachtou J101 a J102,
délka 166,95mm, proﬁl 23,2m2
SO 202 - Hlavní trasa - úsek mezi šachtou J102 a technickou komorou TK103, délka 78,58m, proﬁl
23,2m2
SO 203 - Hlavní trasa - ražená technická komora TK103,
délka 10,84m, proﬁl 73,31m2
SO 204 - Hlavní trasa - úsek mezi komorou TK103
a šachtou J104, délka 138,70m, proﬁl 23,2m2

Obr. 1 – Podélný řez trasou Kolektoru Hlávkův most
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SO 205 - Hloubená odbočná větev
z J103 východním směrem, délka 99,6m
SO 206 - Hlavní trasa - ražená technická komora TK101, délka 18,00m, proﬁl 73,31m2
SO 301 - Šachta J101 (kruh. proﬁl)
Ø 6,06, hloubka 32,24m,
Těšnovské předmostní
SO 302 - Šachta J102 (kruh. proﬁl)
Ø 8,16, hloubka 36,96m,
ostrov Štvanice
SO 303 - Šachta J103 (kruh. proﬁl)
Ø 6,80, hloubka 29,3m,
ostrov Štvanice
SO 304 - Šachta J104 (proﬁl elipsy) 6,51 x 5,78, hloubka
32,2m, Holešovické předmostí

Inženýrskogeologické
a hydrogeologické poměry
Inženýrskogeologické poměry
Dle geomorfologického členění ČR patří území, kde je kolektor
situován, k Pražské kotlině, která
je součástí České tabule. Morfologické poměry území jsou výsledkem erozně akumulační činnosti
Vltavy, v dnešní podobě bylo modelováno v pleistocénu a konečně i v holocénu. Říční koryto se
počalo zahlubovat do podložních
staropaleozoických hornin, z nichž
zejména komplex ordovických
hornin, intenzivně zvrásněných
a tektonicky porušených, vyniká
pestrostí petrografického složení. Tato variabilita ve složení, ale
i v pevnosti a odolnosti vůči zvětrávacím procesům ovlivnila postupný vývoj říčního koryta. Velmi
často můžeme pozorovat projevy
selektivní eroze, při niž vytvářejí
pevnější břežní partie údolí, kdežto vlastní koryta jsou zahloubena
v měkčích souvrstvích. V důsledku
této eroze a následující akumulace fluviálních sedimentů vznikly
charakteristické terasové stupně,
v pražské kotlině obzvláště dobře
zachované. Pro tvářnost terénu je
důležitá i činnost člověka v historické i současné době.
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Obr. 3 – Pohled na čelbu kolektorové trasy po trhacích pracích v Souvrství letenském
(ordovik, beroun) tvořeném břidlicí s šedými křemennými pískovci až křemenci a polohami jílovitých slídnatých prachovců.

Na stavbě zájmového území se
podílela vedle erozivní a akumulační činnosti Vltavy odolnost předkvartérního podkladu vůči erozi
a denudaci. Původní morfologie
terénu je narušena vlivem lidské
činnosti při terénních úpravách pro
výstavbu nábřežních zdí a komunikačních systémů na levém i pravém
břehu Vltavy a ostrova Štvanice.

Všeobecně lze geologické poměry zájmového území charakterizovat jako poměrně složité a značně
proměnlivé. Na zvětralém skalním
podloží ordovických břidlic leží ﬂuviální sedimenty a navážky. Podloží
je děleno do tří souvrství od Holešovic je to souvrství letenské s nejpevnějšími horninami písčitých
břidlic (viz. Obr. 3), následované

Obr. 4 – Zařízení staveniště u jámy J103 na ostrově Štvanice
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Obr. 5 – Ražba pomocí razícího kombajnu Alpine AM50

od ostrova Štvanice souvrstvím
Vinickým s měkčími horninami
jílovitých břidlic, na které navazuje
v blízkosti Těšnova ve vodním toku
souvrství Záhořanské s nejměkčími horninami prachovitých břidlic.

Hydrogeologické poměry
Skalní prostředí umožňuje pohyb
vody puklinovou propustností. Jako
celek jsou tyto horniny v neporušeném a nezvětralém stavu pro vodu
prakticky nepropustné. Mocnost
zvodnělého horizontu v ordovických
horninách je ovlivněna řadou činitelů, zejména stupněm zvětrání, mocností pokryvů i morfologií území.
I za optimálních podmínek je výška
zvodnělé vrstvy poměrně malá. Horizont podzemní vody vzniká pouze
v pásmu povrchového rozpojení
puklin, v navětralých horninách při
povrchu skalního podkladu. Horniny zde obsahují hustou síť drobných
puklin, vhodných pro oběh podzemní vody a vytvoření téměř souvislé
hladiny podzemní vody. Do větších
hloubek proniká voda v poruchových zónách.

Stav realizace
V současné době je stavba z hlediska času ve své polovině a stav
realizace prací je následující. Na ostrově Štvanice (viz. Obr. 4) a na Těšnovském předmostí jsou zrealizovány
hloubené šachty J101, J102 a J103
(viz. Obr. 3). Šachta na Holešovickém
předmostí J104, je vyhloubena zhruba z poloviny, přičemž byl dokončen
ražený propoj s kolektorem SPHM.
Kolektorová trasa mezi šachtou
J102 a technickou komorou TK103 je
proražena. V úseku mezi šachtami
J102 a J101 byla ke konci srpna vyražena kalota v celé délce a ve spodní
lávce bylo vyraženo 40 m. V těchto
úsecích v záhořanském a vinickém
souvrství se hornina rozpojuje mechanicky pomocí tzv. razícího kombajnu
Alpine AM50 (viz. Obr. 5). V úseku mezi
komorou TK103 a šachtou J104 bylo
vyraženo 126m kaloty a 55m spodní
lávky. Hornina letenského souvrství se
zde rozpojuje pomocí trhacích prací
za použití vrtacího stroje Boomer T1D.
Výše uvedené ražby se realizují pod Vltavou, což klade vysoké nároky na bezpečnost prací v podzemí, na kompletní
kontinuální sledování a rychlé vyhod-

nocování průběhu
ražby geotechnickým monitoringem
a rychlé reagování
zhotovitele na zjištěné skutečnosti.
Dále byla dokončena
hloubená
odbočná větev od
šachty J103 směrem k tenisovým
kurtům na Štvanici
a také obě technické komory TK103
a TK101 v primárnímním ostění.
V nejbližším období jednoho měsíce
očekáváme
dokončení ražby jak
v úseku SO201,
tak i v úseku SO
204 zahájení betonáže sekundárního ostění komory TK101. Dále se
bude pokračovat
v betonáži sekundárního
ostění
vlastní kolektorové
trasy. Dále budou
probíhat
práce
na propojení kolektoru do kolektorů
SPHM a RNLS a vlastní instalace technických zařízení, která umožní bezproblémové fungování a spravování
budoucího kolektoru. Předpoklad dokončení veškerých prací na kolektoru
je v září 2018.

Závěr
Stavba kolektoru se nyní nachází
ve své klíčové fázi. Bezpečné dokončení ražeb je jedním ze zásadních milníků celé výstavby, který napoví mnohé
o úspěšnosti projektu. Dalším takovým
milníkem bude až úspěšné zprovoznění technologií pro bezproblémovou
správu kolektoru, jež bude nutné pro
kolaudaci a úspěšné předání budoucímu správci Kolektory Praha a.s..
Dokončením Kolektoru Hlávkův most
dojde k významnému propojení dvou
dosud oddělených částí kolektorové
sítě a dalších energovodů ve snadno
spravovatelné podzemní formě bez vlivu na povrch. Tato skutečnost výrazně
přispívá ke zvýšení účinnosti a efektivnosti kolektorové sítě jako celku a povede jejímu dalšímu rozvoji.
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PROJEKT AKWT
Ing. Jiří Patzák, Subterra a.s.
Úvod + Technické řešení
Tunel AKWT (Alter Kaiser Wilhelm Tunnel) má délku
4205 m a leží na železniční trati Koblenz – Perl mezi městem Cochem a obcí Ediger-Eller ve spolkové zemi Porýní-Falc a jeho stáří je přibližně 140 let. Jeho výstavba
začala v roce 1874 ze strany portálu Eller, o tři měsíce
později ze strany portálu Cochem. Prorážka proběhla
v roce 1877, ve stejném roce byla vybudována obezdívka
tunelu z kamenného řádkového zdiva. Do provozu byl tunel oﬁciálně uveden v srpnu 1879 (zprovoznění traťového
úseku). V roce 1974 byla trať elektriﬁkována. Až do roku
1988 byl AKWT s délkou 4205 metrů nejdelším železničním tunelem v Německu.
Tunel AKWT je součástí koridorové trati. Cílem výstavby nového a rekonstrukce starého tunelu je zvýšení traťové rychlosti z 90 km/h na 120 km/h a zároveň zvýšení
bezpečnosti provozu na trati - nahrazení dvoukolejného
tunelu dvěma jednokolejnými a propojení obou tunelů 8
kusy tunelových propojek ve vzdálenosti cca 500m.
Rekonstrukce AKWT byla rozmanitá, velmi členitá
a svým způsobem ojedinělá stavba, protože kombinovala prvky rekonstrukce starého tunelu s prvky výstavby
nového. Projekt byl mimo jiné zajímavý tím, že ačkoliv je
tunelová trouba pod hladinou podzemní vody, je vestavba navržena bez mezilehlé izolace. Těsnicí funkci přebírá deﬁnitivní ostění z vodonepropustného monolitického
betonu, pracovní a dilatační spáry jsou utěsněny proti
přitékající spodní vodě pomocí spárových plechů a pasů.

Rozsah stavby

nů při zahájení stavebních prací (v souvislosti s pozdějším
uvedením NKWT (Neuer Kaiser Wilhelm Tunnel) do provozu
oproti předpokladu) to doposud bylo zejména zastižení rozdílné tloušťky a kvality, resp. poloha paty stávající kamenné
obezdívky oproti původním předpokladům. Uvedené rozdíly
vyvolaly ve výsledku nutnost změny realizační projektové
dokumentace, značný dopad do harmonogramu stavby a ﬁnančního plnění.

Současný stav
Tunel AKWT byl po provedené rekonstrukci dne 02. 06.
2017 uveden do provozu.
Hlavní stavební práce realizované společností Subterra
a.s. v tunelu (ražba + deﬁnitiva) byly zahájeny v 7/2014
a dokončeny v souladu se smluvním harmonogramem
v 11/2016. Dodatečné práce nad rámec smlouvy o dílo
spočívající v instalaci deﬁnitivních protipožárních dveří
v tunelových propojkách a dalších činností, byly dokončeny
krátce před zprovozněním tunelu v 5/2017. V současné
době probíhá za drážního provozu sanace historických,
památkově chráněných portálů v Cochemu a Edigeru-Elleru. Dokončení těchto prací je plánováno do konce
roku 2017.
Nejsložitějším technickým úkolem v rámci projektu
bylo řešení velmi komplikované logistiky betonáží a armovacích prací deﬁnitivního ostění. Zásobování obou
bednících komplexů horní klenby a pracoviště spodní klenby betonem, výztuží a ostatními matriály, mohlo
po značnou část realizace deﬁnitivy probíhat pouze přes
severní portál (Cochem). Deﬁnitivního ostění bylo navíc
po určitou dobu realizováno v souběhu s proﬁlací horní
klenby a ražbou spodní klenby, logistika těchto prací byla
zajišťována přes jižní portál (Ediger-Eller). Tato skutečnost byla v kombinaci s příčným proﬁlem tunelu, který
neumožňoval bez zvláštních opatření vzájemné vyhýbání dopravních prostředků rozhodujícím faktorem, který
komplikoval plnění plánovaných výkonů a kladl vysoké
nároky na stavbyvedoucí a mistry, kteří běh pracovních
operací koordinovali. Na realizaci stavby se při maximálním souběhu prací podílelo více něž 150 pracovníků, při
betonážích horní klenby (časově kritická činnost) se podařilo dosahovat výkonů špičkových 14 kleneb za týden.

Před zahájením hlavních stavebních prací bylo nutno realizovat přípravné práce sestávající zejména z vybudování
přístupových ramp k tunelu, demontáže trakčního vedení
v tunelu a v příportálových oblastech, demontáže vnitřního
vybavení tunelu (zabezpečovací technika, kabely, kabelové
kanály) a demontáže železničního svršku a spodku a provedení injektáže stávající kamenné obezdívky.
Hlavní obsah rekonstrukce prováděný Subterra a.s.
spočíval v zabudování nového deﬁnitivního ostění
z vodonepropustného železo-betonu
do původní obezdívky AKWT. Za tímto
Lázeňské městečko
účelem byla stávající kamenná klenba
plošně reproﬁlována. Minimální tloušťka nového deﬁnitivního ostění je 40 cm.
Dno tunelu bylo prohloubeno o cca
1,5 m, stávající nefunkční systém odvodnění byl nahrazen novým. Oba historické, památkově chráněné portály
s kamennými orlicemi, byly zachovány
a sanovány.
Realizace celého projektu byl zatížen velkým množstvím změn v průběhu výstavby. Mimo termínových posu-
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Stísněné podmínky zařízení staveniště
v prostředí lázeňského městečka

Ražba spodní klenby



Primární obezdívka tunelu spodní
klenby

Armování horní klenby



Betonáž a izolace horní klenby
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DLOUHÉ VRTY, OBTÍŽNÉ PODMÍNKY TO JSOU DNEŠNÍ VÝZVY PRO HDD
Ing. Ivan Demjan,
jednatel společnosti Talpa-RPF

Křížení vodních toků je při výstavbě vodovodů, plynovodů nebo jiných inženýrských sítí obvyklou překážkou.
V dnešní době již ubývá případů, kdy se projektant rozhodne překonat vodní tok jeho překopem. Je to způsob
drahý, časově náročný a nese s sebou i nemalá ekologická rizika. Metoda HDD, tedy řízeného horizontálního vrtání, je u nás používána od roku 1992, kdy se tady
objevily první vrtné soupravy. Od té doby se vyvíjely
technologie i stroje, a především vyrůstali lidé, kteří je
obsluhují. Rozsah použití se rozrůstal tak, jak rostly možnosti. Začátkem devadesátých let byly výkony strojů velmi malé, a proto byl jejich účel určen hlavně pro křížení
komunikací v délkách do třiceti, padesáti metrů. Překonat
vodní tok v ideálních půdních podmínkách, to vyžadovalo určitou dávku odvahy. Pokud vše klaplo a potrubí
se dostalo bezpečně na druhou stranu toku, pak to byla
příležitost pro oslavu!
Dnes je křížení vodního toku poměrně standardní prací,
a pokud nás příroda nepřekvapí něčím neočekávaným pod
povrchem, pak je většinou i rychle provedena a výsledek
má potřebnou kvalitu provedení. Základem úspěchu je příprava, to je známo, a jejím prvním krokem je promyšlený
projekt křížení. Projekt by měl obsahovat informace o geologických podmínkách podloží v místech vrtných prací,
ideálně na obou stranách řeky. Většina projektantů při přípravě projektu neváhá a zadání prokonzultuje s některou
z odborných ﬁrem. Podélný proﬁl vrtu, tedy bezvýkopově
pokládaného potrubí, musí odpovídat technickým možnostem strojů, tedy jejich výkonu v tahu a jejich kroutícímu
momentu. Tyto parametry určují poloměr ohybu použitých
vrtných tyčí a modelují křivku, kterou stroj může při křížení
toku dosáhnout. A výběr vhodného stroje závisí na geologických podmínkám v místě křížení
a na délce podvrtu. K tomu můžeme
přidat ještě technické a technologické
inovace, které dnes umožňují to, co
bylo ještě včera nemyslitelné. Zkrátka,
je to spletenec podmínek a možností
vycházející ze zkušeností vrtařů. Většina projektantů, kteří potřebují křížení
vodního toku vyřešit, požádá o konzultaci, kterou my, pracovníci vrtných
ﬁrem rádi poskytneme, protože – co
může být horší než když projekt, základ budoucího díla, obsahuje chyby
a dílo se nedá zrealizovat.
Příkladem správně připraveného
projektu, podle kterého byla radost
provést náročné křížení vodního toku,
byla rekonstrukce vysokotlakého ply-
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novodu v Nosislavi. Tato stavba obsahovala křížení řeky
Svratky v délce 175 m pro ocelové potrubí DN300 mm
s cementovláknitou izolací vnějšího rozměru 350 mm, které realizovala společnost TALPA-RPF koncem srpna roku
2016. Pro práce byl použit stroj Vermeer D36/50 s tahem
18 tun. Vzhledem k přísným požadavkům kladeným na potrubí byl projektantem navržen poloměr ohybu potrubí 588
metrů, což klade na přesnost řízení vrtu velké nároky. Nepřesný vrt by totiž mohl způsobit potíže při vtahování velmi
tuhého potrubí, vedoucí k nárůstu odporů při vtahování
a v extrému i ke kolapsu, kdy odpory převýší výkonové
možnosti stroje. Geologický průzkum v místě provádění
byl proveden na obou stranách toku a vyplynulo z něj,
že ve svrchních vrstvách je podloží tvořeno náplavovými hlínami, na které navazují písčité sedimenty mocnosti
cca 4 m, které jsou zvodnělé. Tyto vrstvy jsou posazeny
na neogenním podloží tvořeném šedým jílem pevné konzistence třídy rozpojitelnosti 4. Toto jinými slovy znamená,
že vrt během navádění bude ve své nejobtížnější fázi procházet velmi měkkým a nesoudržným prostředím písků,
kde bude podzemní voda vyplavovat výplach, následně
pak přejde do prostředí pevných jílů, které budou mít tendenci bobtnat a svírat potrubí během vtahování. V závěrečné fázi vrtných prací vrt přejde opět do zvodnělých
písků. Jedná se tedy o střídání různých geologických prostředí, které vyžadují i různé typy aditivovaných vrtných
výplachů tak, aby se odvrtaný materiál bezpečně dostal
do jam a vytvořil se prostor k vtažení potrubí. Vzhledem
k váze a tuhosti potrubí je nutné, aby během vtahování
potrubí do vrtu asistovaly dva jeřáby, které mají za úkol
udržovat sklon vtahovaného potrubí tak, aby se nelámalo
o hranu výkopu.
Práce byly zahájeny 29. 8. 2016, pilotní vrt byl proveden během prvního dne. Poté bylo prováděno postupné
rozšiřování a vyplachování vrtu. Třetí den bylo k vrtnému
soutyčí připojeno vtahované potrubí a práce byly během
dopoledne dokončeny, potrubí bylo na svém místě.
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
Ing. Kristýna Nečasová
Zjednodušeně řečeno by se daly
dámy z naší dlouholeté oblíbené
rubriky rozdělit do dvou kategorií:
- Jednak na ty, které si uveřejnění zasloužily svými zkušenostmi a dlouholetým podílem na zvládání problematiky bezvýkopových metod.
Těm chceme touto cestou poděkovat, ocenit je, zatleskat jim.

zástupci se pravidelně zúčastňují
našich konferenci, referují o svých
stavbách, a hlavně v hojné míře
bezvýkopové technologie na svých
projektech využívají. V mnohých

- No, a pak na ty, které jsou zajímavé svým mládím, tím, že do světa
bezvýkopových technologií teprve vstupují, že se ho nebojí, že
mají dost energie a chuti, aby se
do těchto věcí pouštěly. Ty chceme
povzbudit.
Inženýrka Kristýna Nečasová,
z Ostravských vodáren a kanalizací
a. s., patří mezi ty druhé.
Což je dáno už tím, že teprve
před dvěma lety ukončila studium.
Po SPŠ Stavební (Pozemní stavitelství), pokračovala dál na nám všem
dobře známou Vysokou školu báňskou (obor Technologie a hospodaření s vodou).
Od prvního září 2015 pak nastoupila do podniku Ostravské vodárny
a kanalizace a. s. (OVAK a. s.) jako
technik investiční výstavby. Ani
tento podnik není nám – příznivců
bezvýkopových technologií - zdaleka neznámý. OVAK a. s. a jeho

případech (na příklad první využití
kameninového potrubí pro mikrotuneling v ČR atp.) byli dokonce průkopníky nových metod, materiálů
a postupů.
Tak bylo jen logické, že i slečna Nečasová získala brzy první zkušenosti
s využíváním BT. Doposud dozorovala dvě stavby, kde byla využita BT.

U jedné opravy vodovodu se instalovalo potrubí PE DN 100 horizontálním
řízeným vrtáním. (Realizováno TALPA – RPF s.r.o.). Druhou její stavbou
byla rekonstrukce kanalizace, jejíž
součástí byla i sanace zatrubněné
části vodního toku o DN 500, inverzním sanačním systémem opravy.
Konktrétně se jednalo o vtlačování
obráceného dvousložkovou pryskyřicí smáčeného rukávce z polyesterové tkaniny potahované PVC, který
byl vytvrzován UV lampami. (Realizováno Sebak spol. s .r .o. za účasti
německých zástupců dodavatele rukávce - společnosti Brandenburger.)
V současné době pak dozoruje i ostře sledovanou stavbu na ul.
Frankova, kde bude také využita
BT inverzní sanační metodou. Tentokrát se bude jednat o inverzní rukávec vytvrzovaný vodou. A jako
bonus navíc je tu i změna spočívající
ve využití HDD vrtání místo původně
projektovaného výkopu. V zásobě
(či ve výhledu) má ještě další zajímavé projekty, které však teprve čekají
na svou realizaci.
A teď něco k její osobě: Celoročně
provozuje turistiku, a když to počasí
už skutečně nedovoluje, tak se věnuje četbě detektivek. Ale tím největším koníčkem – což u tak krásné
mladé dámy možná leckoho překvapí – je houbaření.
Jako třeba na přiloženém snímku.
Karel Franczyk

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
NO DIG 23
22 / 2-3
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knihovnám v ČR.
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KALENDÁŘ NO DIG 2017
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

Září

Trenchless World Congress 2017

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

25. - 27. 9. 2017
Plaza Mayor Medellin Colombia

2018
Duben

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA CzSTT

10. 4. 2018
zahájení v 10:00 hodin
v budově Golden Office
Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník
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RŮZNÉ
RŮZN
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MI SCELLANEOUS
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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

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY

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

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., závod PS,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: vkral@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

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz
http://www.pvs.cz
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info @pvk.cz http://www.pvk.cz
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz
http://www.vhs.cz
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@
zepris.cz, zepris@
zepris.cz
http://www.zepris.cz
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INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http://www.relineeurope.com
Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
Franczyk Karel Ing. PhD., ISEKI MICROTUNNELLING,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: nea@cvrez.cz

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

Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o.,
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com http://www.geonika.com
Mutina Jiří,
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@adasi.cz; adasi@adasi.cz;
http://www.adasi.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://www.pt.mc-bauchemie.cz
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 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

Přijďte všichni - tato Valná hromada bude Volební !!

TRENCHLES WORLD CONGRESS – MEDELLIN 2017
SVĚTOVÝ KONGRES BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
se koná

VE SPOLUPRÁCI S ISTT
V KONFERENČNÍM A VÝSTAVNÍM CENTRU
NA NÁMĚSTÍ “PLAZA MAYOR“,
V KOLUMBIJSKÉM MEDELLINU.
Termín kongresu je od 25. - 27. září 2017
Pohled na německé městečko Cochem, kde provádíme rekonstrukci tunelu

