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slovo předsedy CzST i na úvod
Vážení přátelé a příznivci bezvýkopových technologií.
Bývá dobrým zvykem, že tento prostor úvodu časopisu
je vyhrazen sponzorovi čísla. Z technických důvodů ale
došlo k tomu, že sponzor tohoto čísla pod zahlcením zakázek nestihl připravit články v takové oborné kvalitě, aby
uspokojil vaše oprávněné očekávání, bude si „brát“ jiné
číslo v někdy v příštím roce. Na mě tedy ale zbyla povinnost, samozřejmě milá, abych všem vám, kteří se v oblasti
bezvýkopových technologií pohybujete, popřál.
Náš obor je z hlediska veřejného povědomí tak trochu
nevděčný. Naše společná práce, od projektanta přes zhotovitele až po konečného provozovatele staveb, prováděných pomocí BT není na první pohled viditelná. Na rozdíl
od dopravních či pozemních staveb, naše díla náhodného
pozorovatele neohromí, protože prakticky nejsou vidět.
Konec konců, to už vyplývá z názvu tohoto odvětví. Položme si modifikovanou nerudovskou otázku. Co s tím?!
Možná si někteří z vás vzpomenou na seriál Neviditelní, týkající se vodníků, žijících mezi námi. Jeden z nich,
i za cenu vlastního života, prosazoval „coming out“, tedy
odtajnění stavu vodnického na veřejnosti. Ano přátelé!
To je asi ta správná cesta. Nebuďme pohodlní a představujme naše stavby pomocí médií. Samozřejmě. Je s tím
práce, když se však mohou ve veřejnoprávní televizi, ale
i v soukromých, objevovat zprávy o tom jak někde v Horní
Dolní místní občané svépomocí za pět tisíc korun opravili
Boží muka pod lesem, kam se pomalu nedostane ani noha
člena Klubu českých turistů, proč bychom i my nemohli
po dokončení mnohamiliónových staveb svá díla představit? Těch pár chlebíčků a káv pro novináře při tiskové konferenci už nás přece nezruinuje. Je jasné, že vedle zpráv
o masakrech, předčících svou brutalitou i Texaskou motorovou pilu, nebo o prohnilé politické scéně diváka, lačnícího

v teple svého obývacího pokoje po krvi příliš nenadchneme,
leč za pokus to stojí. Namítnete, že na to nemáte čas, ale
kdo jiný než my všichni společně to má udělat? Naše stavby jsou mnohonásobně náročnější a technicky zajímavější
než nějaký kus opravené vozovky IV. třídy, a přece o tom
se mluví, jak to zlepší život všech okolo. To, že díky našim
stavbám obyvatelé ani nepostřehnou, že jejich pomocí se
realizují nové a opravují staré inženýrské sítě bez toho, že
by až na lokální omezení v místech šachet trávili na cestách nepoměrně více času než při realizacích s výkopem, je
sice hezké, ale znovu opakuji. Mluvme o tom, představujme
naše díla na veřejnosti, chlubme se úspěchy a zdůrazňujme kladný vliv na životní prostředí!
Vážení čtenáři, promiňte mi, že jsem se možná nechal
trochu unést, a zapomněl jsem na hlavní důvod a námět
úvodníku. Je konec roku 2019. Popřát vám ke spokojeným vánočním svátkům již vzhledem k termínu vydání
časopisu nestihnu, tak alespoň zpětně doufám, že takové byly a do roku 2020 každému z vás přeji pohodu
v osobním životě, zdraví a štěstí. A v životě profesním?
Krásné dobře připravené a finančně naceněné stavby
tak, abyste generovali zisk, dobře zpracované geologické průzkumy, plynulý postup prací, poučené investory
i odběratele, zkrátka ať můžete dělat svou práci s pocitem, že má smysl.
Na závěr doufám, že se během roku budeme vzájemně
potkávat, ať už na valné hromadě v dubnu, nebo na konferenci v září a nadále budeme spolupracovat pro blaho
našeho krásného oboru a CzSTT, která v r. 2019 ve vší
tichosti dosáhla dvaceti pěti let své existence. V následujícím článku se jeho pisatel, který se zúčastnil všech národních konferencí, ohlédne při příležitosti tohoto výročí zpět.
S přáním všeho nejlepšího váš Stanislav Lovecký

Ohlédnutí za dvaceti pěti lety trvání České společnosti pro
bezvýkopové technologie pomocí národních konferencí
Vážení a milí čtenáři,
na úvod bych chtěl předsednictvu CzSTT móóóc pěkně
poděkovat ☺! Když se jeden z jeho členů, Ing. Fryč, před
konferencí v Hatích dozvěděl, že má prakticky naplnit obsah
dvojčísla časopisu, v mailové korespondenci nás upozornil,
že jsme se asi pomátli a on se v žádném případě necítí být
Jaromírem Soukupem bezvýkopových technologií. Tehdy
mi to připadalo vtipné, až zábavné. Ovšem zapomněl jsem
na česká přísloví, a jako husa klasu, dočkal jsem se času
i já. Zkrátka jsem zřejmě chválil dne před večerem a říkal
hop, ještě když jsem se teprve vznášel nad potokem. Takže
dopadla kosa na kámen a já jsem postaven před náročný
úkol oprášit vzpomínky a lovit ze své paměti, co v ní uvízlo
za dvacet pět let, které jsem měl čest prožít spolu s CzSTT.
Pro přehled uvádím, kde probíhaly jednotlivé konference
s nadějí, že mi to navodí tu správnou atmosféru, protože
všech jsem měl možnost se zúčastnit. Současně se omlouvám, protože se bude jednat o ryze subjektivní vzpomínky,
nepodložené dokumenty z archívu.
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Společenský
Rok	Město
Místo
				
večer
1.
1995	Praha
Vokovice	Loď
2.
1996 Brno
Výstaviště
Voroněž
3.
1997 Karlovy Vary	Thermal	Poštovní dvůr
4.
1998 Jeseník	Priessnitz, 	Priessnitz
5.
1999 Český
Zámek
Zámek
		
Krumlov
6.
2000 Brno
Voroněž
Voroněž
Kongresové
7.
2001	Praha
Obecní dům
			
centrum
8.
2002	Ostrava	Atom	Atom
9.
2003 Mariánské
		Lázně		
10. 2004 Znojmo	Dukla	Loucký klášter
11. 2005	Hradec
Černigov
Černigov
		
Králové
12. 2006	Litoměřice	Dům kultury Kostel
13. 2007	Praha	Olšanka	Olšanka
14. 2008 Brno
Výstaviště
Voroněž
15. 2009 Malenovice	Petr Bezruč	Petr Bezruč
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16. 2010	Liberec
Babylon
Babylon
17. 2011 Mělník	Ludmila	Ludmila
18. 2012	Luhačovice	Harmonie	Harmonie
19. 2013	Plzeň	Primavera	Primavera
20. 2014	Litomyšl
Zámek
Zámek
21. 2015	Třeboň
Beseda
Beseda
22. 2016 Kroměříž	Octárna	Octárna
23. 2017	Praha	Olšanka	Olšanka
24. 2018	Havlíčkův
Slunce	Slunce
		
Brod
25. 2019 Znojmo - Hatě	Savannah	Savannah

Polovina devadesátých let!!
A  vůbec celé „devadesátky“, to byla doba, kdy bylo
možné téměř cokoliv, co by dnes, v pseudokorektní době
a společnosti už vůbec nebylo možné. A  tak byla také
v tichosti založena i Česká společnost pro bezvýkopové
technologie, neboli CzSTT.
Prvním předsedou společnosti byl ustanoven profesor
z ČVUT, který ještě předsedal první konferenci v Praze.
Tam jsem poprvé poznal rtuťovitého Ing. Stanislava Drábka, Doc. Vávru nebo prof. Bieleckeho, předsedu Německé společnosti, který byl v začátcích naším mentorem
a ve vazbě na něj byla CzSTT začleněna do mezinárodní společnosti ITTS. Dalším velmi aktivním členem byl
Ing. Raclavský st. I když jsem se v mé, tehdy ještě krátké,
praxi s BT v podobě štolování, štítování, vložkování a prostých protlaků setkal, i tak celé setkání bylo jako zjevení.
Dodnes také nemohu zapomenout, jak Ing. Drábek lákal
účastníky na společenský večer s tvrzením, že uvidíme
Prahu jak ji neznáme. Záměr byl jistě bohulibý, ale večer
na lodi byl poznamenán velmi špatným počasím, takže
jsme místo okružní plavby s výhledem na památky z paluby strávili celý večer namačkaní v podpalubí a ve smíchovském zdymadle.
Jedním z členů předsednictva se stal Ing. Kůra z Brněnských vodáren a kanalizací, takže logicky se v Brně staly
pořadatelem další konference a od té doby se také datuje spolupráce CzSTT s pí. Valentovou, která organizačně
všechny další národní konference (až na výjimky) zajišťovala. Oproti prvnímu, téměř v ilegalitě pořádanému ročníku výrazně narostl počet účastníků. S ohledem na pracovní vytíženost se prof. … vzdal předsednictví a předsedou
se stal Doc. Ing. Ivo Vávra.
Za socialismu byl hotel Thermal v Karlových Varech synonymem luxusu a nikdy jsem nepředpokládal, že v něm
někdy budu ubytovaný a koupat se v bazénu na terase.
Ale počet účastníků konference stále rostl a národní konference v těch dobách byla i takovou malou mezinárodní,
protože se jí účastnili kolegové ze Slovenska, Polska, Rakouska i z Německa. Takže bylo vždy zapotřebí najít místo
s dostatečnou kapacitou přednáškového sálu a současně
i ubytování. Stejně jako v té době byla módní fialová saka
a vozy Mazda 626, bylo zvykem, že společenské večery
byly pořádány v jiných prostorách než vlastní přednášky.
A tak se v pozdních nočních hodinách kolem říčky Teplé
kolonádami ploužily z Poštovního dvoru unavené postavy.
A  protože filozofií společnosti je, misionářsky působit
v celé republice, po západních Čechách přišla na řadu severní Morava, opět v lázních, tentokrát v Jeseníku. Bylo to
dáno i aktivitou bratří Jedličkových z fy DORG, kteří jsou
místní a ve Společnosti také aktivně působili. Ale na rozdíl
od předchozího místa, přednášky sice probíhaly v Priessnitzu, ubytování však bylo nutno řešit atomizovaně, protože
na takový nával lidí Lázně Jeseník nebyly nadimenzovány.

Kdo měl smůlu a nezarezervoval si včas nějaký pokoj alespoň v dochůzí vzdálenosti, musel bydlet i v obcích v okolí.
Dnes se to zdá nepředstavitelné, ale v prvních letech se
členové Společnosti přímo předháněli, aby se národní konference konala v jejich regionu, a tak například již po skončení konference ve Varech loboval zástupce vodohospodářské společnosti 1.JVS, aby se pátý ročník konal v Českém
Krumlově. A tak se účastníci poprvé sešli na nějakém zámku. Tentokrát v bývalé jízdárně v zámecké zahradě, nedaleko divadlo s otočnou scénou. Jelikož hodně představitelů
členů Společnosti bylo plno elánu, tak i společenské večery nekončily s oficiální dobou, ale protahovaly se i mimo,
do časných ranních, nezřídka i dopoledních hodin. Trochu
to sice nabourávalo program druhého dne konference, ale
místopředseda předsednictva Ing. Drábek to vždy vyřešil
k plné spokojenosti všech účastníků.
Díky jeho mravenčí práci a politické obratnosti v ISTT
se Společnosti podařilo získat pro r. 2001 pořadatelství
mezinárodní konference ISTT, což byl úspěch, srovnatelný např. se získáním pořadatelství olympijských her, nebo
MS ve fotbalu. Takže o Praze bylo rozhodnuto a proto
šestá konference v r. 2000 opět připadla Brnu. Prostory
hotelu Voroněž skýtají dostatek prostor jak pro vlastní konferenci, tak i pro ubytování, takže z tohoto hlediska bylo
všechno v pořádku, ale pro místní, kteří bydlí doma, je to
skoro za trest. V rámci společenského večera ale měli
jeho návštěvníci snad poprvé zaregistrovat a vidět tehdy
ještě mladinkou Terezu Kerndlovou, stepující v souboru
z Blanska. V předsednictvu Společnosti kromě Doc. Vávry a Ing. Drábka působili např. Ing. Esterková a Ing. Bezrouk, hodně vidět byli i Ing. Kotas a Ing. März, sekretářem
byl od počátku Ing. Kubálek.
A přišla konference, která nadělala trochu zmatků v číslování národních konferencí. Ačkoliv byla mezinárodní,
současně ji někdo považuje za regulérní, jiný ji za ni zase
nepokládá. Přípravy byly dlouhodobé, za místo konání byl
zvolen palác kultury neboli Kongresové centrum na Pankráci, záštitu převzal tehdejší ministr zemědělství, VIP večer byl v Břevnovském klášteru, slavnostní večer byl naplánován do Obecního domu, zkrátka vše nasvědčovalo
tomu, že, jak říkají „světští“, bude sukces. Mohl být. Ale to
by nesmělo přijít 11. září! Pokud je vám toto datum nějak
povědomé, máte pravdu. Ano, byl to den, kdy se v celém
světě na nějakou dobu zastavil čas. Zahraniční hosté ztratili jakýkoliv zájem o BT, spíše se snažili zjistit, zda a jak
se dostanou do svých domovů, místo veselice v Obecním
domě proběhla spíše panychida. Přestože byl program
konference dodržen, obecný smutek prostupoval všechny
a všechno. Od té doby asi nikoho již nenapadla myšlenka
podobné setkání v rámci BT v Praze uspořádat.
Jak nedobře končil r. 2001 tak z hlediska Společnosti
se naplnilo ono pověstné „do třetice všeho zlého“. Společnost postihla ztráta Doc. Vávry a povodeň zničila její
dosavadní archiv. Kancelář Společnosti sice byla na kopci
na ul. Bělohorské, ale archiv byl bohužel příliš blízko Vltavy.
Tento rok přivítala konferenci Ostrava. Sice to byly Vítkovice se svým hotelem Atom, ale vhledem k členitosti a rozlehlosti města je to asi úplně jedno. Společnosti se jako
její předseda ujal prof. RNDr. Miloš Karous, CSc. Komická
byla diskuse po přednášce Ing. Krále z ŽS Brno, kterého
se jeden z posluchačů dotázal, na jakém principu funguje
„samozhutnitelný“ beton, o němž přednášející hovořil. Vysvětlení, že „se
to tam prostě
nalije a ten beton tam doteče
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a zhutní se“, tazatele neuspokojila a neustále dotěrně
dorážel, čímž byla citelně zkrácena doba na přestávku.
V rámci ISTT probíhají soutěže o nejlepší projekty, stavby, studentské práce apod. V Mariánských Lázních proběhla rozsáhlá rekonstrukce kanalizační sítě, která musela proběhnout bez většího zásahu do chodu lázeňského města
a bez nebezpečí narušení léčivých pramenů. Tato stavba
byla sice zahájena fy WOMBAT, ale po námitce ochranářů, že se při použití jejich pryskyřic pro nasycení inverzního
rukávce uvolňuje styrén, stavbu dokončila fy Brochier, kde
v té době působil nynější předseda CzSTT Ing. Lovecký,
což na dlouhou dobu mezi zúčastněnými stranami vyvolalo
stav ozbrojeného příměří, srovnatelného se stavem na 49.
rovnoběžce Korejského poloostrova. Současně ale byla
stavba přihlášena do soutěže ISTT a získala první místo.
I proto se konference dostala do Mariánských Lázní. Byla to
také jedna z posledních konferencí, kde se přítomní v přednáškovém sále mačkali. Částečně to bylo způsobeno velikostí sálu, částečně i množstvím lidí. Stejně jako v Jeseníku byli účastníci rozptýlení po celém městě, ale vzhledem
k atraktivnosti lokace to tentokrát nikomu příliš nevadilo.
Jubilejní, desátý ročník přivítalo starobylé královské město Znojmo v hotelu Dukla, jehož pokoje daly ubytovaným
vzpomenout na socialistickou výstavbu a umakartová jádra sociálních zařízení mohla vyděsit několik zahraničních
hostů ze západních zemí. Společenský večer proběhl spolu s řízenou degustací klášterního vína v Louckém klášteru
a zasloužilí členové předsednictva byli pasováni na rytíře.
Kromě předsedy Společnosti Dr. Karouse to byl i Ing. Kůra,
ale dopad meče na jeho ramena pro něj byl „polibkem smrti“, protože jeho nadřízený, generální ředitel BVK, a.s. se
této pocty nedočkal a tak se po kooptaci do předsednictva
CzSTT dostal pisatel těchto řádků. Sice to možná nebylo
úplně dle stanov a „košer“, ale protože to bylo čtvrt roku
před volební valnou hromadou, nikdo to neřešil.
Po obměně části předsednictva, odstoupení starého
předsedy a zvolení Ing. Stanislava Drábka novým předsedou byla následující konference v Hradci Králové taková jakási neslaná, nemastná. I zde byli účastníci ubytovaní v ještě
socialistickém hotelu, ale přece jen Černigov byl asi tak o dva
levely výše než Dukla. Sídlo společnosti již v té době bylo
přemístěno do budovy Subterry v Braníku na ul. Bezové, což
přivítali ti členové předsednictva, kteří přijížděli od Brna.
Zato další ročník v Litoměřicích měl úplně jiné grády. Konference sice proběhla v klasickém kulturním domě, ale díky
nezapomenutelnému překladu přednášky německé expertky na protlačování kameninových trub Ing. Fialou z Kerama
zůstávala posluchačům dlouho v paměti. Pokud by byla vysílána na Silvestra, dostala by se do zlatého fondu kinematografie a byla by reprízována jako Mrazík, Bohouš, filmy Vlasty Buriana a skeče Felixe Holzmana. Poprvé se konference měli možnost díky Doc. Šrytrovi účastnit studenti ČVUT
a jeden z nich (Ing. Krejčí) je jedním ze současných členů
předsednictva. Společenský večer proběhl v odsvěceném
kostele, kde v části před oltářem vystoupili Jaroslav Svěcený
a Spiritual Kvintet. Bohužel raut byl připraven pod kůrem a tak
cinkání příborů a hovor diskutujících rušil umělecký zážitek.
Protože už téměř všechny kraje republiky konferenci o BT
hostily, další kole opět bylo načato v matičce měst. Hostitelskou náruč otevřel hotel Olšanka kousek od hřbitova, na dohled od žižkovské věže. Ale zda to bylo vlivem toho hřbitova, nebo opět duchem místa, tak ačkoliv byly přednášky
zajímavé, v rozlehlém sále se
posluchači
tak
trochu
ztráceli.
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Výhodou však bylo, že vše bylo na jednom místě, takže se
vše dalo absolvovat „v bačkůrkách“.
Po Praze se opět o slovo přihlásilo Brno, ale i zde to byla
tentokrát trefa mimo terč, protože předsednictvo chtělo inovovat a při představě, že bude působit synergický efekt,
změnilo termín konference na duben a přičlenilo ji ke stavebnímu veletrhu. Výsledkem byl propadák. Jak v účasti,
tak i ve kvalitě přednášek a v neposlední řadě i finanční.
Proto si členové vedení Společnosti posypali hlavy popelem a pokorně se vrátili k osvědčenému zářiovému termínu.
Přitom bylo rozhodnuto, že velká města si cti hostit konferenci neváží a účastníci jsou příliš rozptylovaní svody, které velkoměsto nabízí. Z toho důvodu se při hledání dalšího
místa upřednostňovala možnost menšího sídla, ale s tím,
že by všichni měli být pohromadě. Zajímavostí však bylo
představení tzv. Smart ballu pro detekci poruch v tlakových
systémech, což byla novinka z mezinárodní konference
v Torontu, jejíž licenci zakoupila fy SEBAK, s.r.o.
Proto následující konference splňovala požadavky tak
dokonale, že její návštěvníci byli izolováni nejen od světa,
ale i od signálu pro mobilní telefony. A bylo úplně jedno, kdo
má jakého operátora. V hotelu Petr Bezruč v Malenovicích
pod Lysou horou v Beskydech se čas prostě vrátil o několik desetiletí zpět, kdy kdo neměl pevnou linku, nebo fungující budku před domem, tak si prostě nezavolal. Poprvé
také byla konference díky množství přednášek rozdělena
do dvou sálů a zahraniční hosté mohli využít profesionálního simultánního tlumočení, stejně jako čeští hosté při
přednáškách cizinců. Poprvé také byl den před konferencí
odehrán první ročník golfového turnaje. Velkým konkurentem přednášejících bylo krásné podzimní počasí, kdy Lysá
hora přímo lákala vydat se po stopách slezského barda,
po němž se hotel jmenuje.
A jak bylo pod Lysou horu nádherně, tak příšerné počasí bylo pod Ještědem v Liberci, kde se konference konala
v komplexu Babylon a to dokonce za účasti předsedy ISTT.
Naštěstí Aquapark se saunami umožňoval relaxaci bez nutnosti vystrčit ven nos. Na této konferenci zazněly dva příspěvky, které možná byly trochu nedoceněné. Prvním byla
přednáška předsedou Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Ing. Matyášem, že krize, která vypukla ve finančním světě
v r. 2008, bude mít dopad na české stavebnictví až v následujících dvou letech. To se bohužel ukázalo jako pravdivá
předpověď. Druhou, neméně závažnou přednáškou bylo vystoupení Ing. Fryče o snižování emisí CO2 při využívání bezvýkopových technologií. Tohoto postulátu, který by měl být
vyučován již od prvního stupně základních škol až po univerzity, se naneštěstí pro obor BT nechopila žádná organizace
bojující za zlepšení ŽP a tak se na přednášku zapomnělo.
Kdo měl v mládí rád písně Rangers alias Plavců, mohl na ta
léta zavzpomínat v rámci společenského večera s původním
triem se sólistou Janem Vančurou. Asi těch pamětníků bylo
dost, protože píseň Inženýrská zněla sálem několikrát.
Dvakrát pod horami asi stačilo, a proto se konference
přesunula do nížiny, kde se stékají dvě největší české řeky.
A  co může být kýčovitějšího než pohled na soutok Labe
s Vltavou z návrší, osázeného vinicemi pod zámkem rodu
Lobkowiczů? Ano, Mělník. I  když konference nebyla přímo na zámku, pohodový klid malého města přímo vybízel
účastníky, aby zvolnili ve svém tempu a při společenském
večeru se nechali ukolébávat písněmi Pavlíny Jíšové. Složení předsednictva bylo stabilizované. Zajímavostí bylo, že
se starosta města, který převzal nad konferencí záštitu, stal
v následném volebním období senátorem, stejně jako o několik let později starosta v Havlíčkově Brodu. Z toho je patrné, že ti, kteří se chtějí stát senátory, měli by být příznivci BT.
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A protože se v lázních konferencím vždy dařilo, další zastávkou se staly Luhačovice. Sice to nebylo přímo v srdci
městečka, ale u cesty na přehradní nádrž v hotelu Harmonie. Jenže vzdálenosti jsou zde spíše symbolické, nebyl pro
nikoho žádný problém dojít k léčivým pramenům a napájet
se vodami Vincentky či z pramene dr. Šťastného. Ono také,
s ohledem na metanolovou aféru také nic jiného k pití moc
nebylo. Možná i díky tomu, že se proto posluchači přednášek
nemohli dostatečně rozjařit, přežil pisatel svůj lehce provokativní příspěvek o názoru provozovatele vodohospodářských
sítí na kvalitu díla vytvářeného pomocí BT ☺. Ačkoliv deklaroval svůj pozitivní postoj k BT i stavbami, které se povedly,
ještě několik let poté mu bylo předhazováno, že je kukačkou
v hnízdě CzSTT. V rámci sekretariátu Společnosti byla jako
budoucí náhrada za Ing. Kubálka přijata sl. Vavřínková.
Go west! Toto heslo prvních osadníků severní Ameriky
a kultovní píseň Pet shop boys jako by předznamenaly
posun místa konání z východu na západ. Ani v Plzni nebyla konference konána v centru města, ale na jeho okraji
v hotelu Primavera. Jelikož se CzSTT zapojila do mezinárodního projektu na zabezpečení inženýrských sítí proti
teroristickým útokům, část předsednictva a členů se druhý
den konference musela věnovat italským kolegům, kteří byli
nositelé grantu EU. Na druhou stranu tato spolupráce přinesla do Společnosti zajímavý finanční příspěvek. Společenský večer nebyl členy vnímán úplně pozitivně, protože
místní hudební uskupení mělo své reproduktory nastavené
tak hlasitě, že se v sále nedalo vůbec hovořit a diskutovat. Současně velkým konkurentem byl i zápas Plzně proti
Manchesteru City ve fotbalové Lize mistrů, takže většina
přítomných trávila čas v předsálí, kde sledovala televizní
obrazovku a sál většinu času zel prázdnotou. Plzeň také
byla posledním městem, kde jako předseda konferenci zahajoval a končil Ing. Drábek. S ohledem na svůj zdravotní
stav abdikoval a novým předsedou CzSTT se stal Ing. Stanislav Lovecký. Na mezinárodní konferenci v Brazílii obdržel
Ing. Drábek jako první na světě ocenění ISTT za dlouholetou práci a přínos pro obor BT.
Jelikož se opět potvrdilo, že velká města jsou pro konání
konferencí CzSTT „zakletá“, dalším městem se stala Litomyšl. Ne kvůli velikánům české kultury Bedřichovi Smetanovi, Boženě Němcové, Josefu Váchalovi a Olbramu
Zoubkovi, ani protože se zde nositel ocenění ISTT narodil
a navštěvoval i gymnázium, ale protože Pardubický kraj
byl dlouho míjen. Z prostředí hotelů se účastníci zase jednou ocitli v zámeckých prostorách a nutno říci, že ve velice
vkusně zrestaurovaných a reprezentativních. Naneštěstí
i na této konferenci se stále ještě projevovaly dozvuky krize, o níž hovořil v Liberci Ing. Matyáš a počet účastníků se
pohyboval pod průměrnou hranicí posledních let, kdy i tak
oproti prvním rokům klesl zhruba o čtvrtinu.
Pátou „pětiletku“ zahájilo další lázeňské město, již páté
v pořadí, turisty hojně navštěvovaná a cyklisty milovaná
Třeboň. S tím však byla spojená obvyklá bolest, a to sál
s dostatečnou kapacitou a ubytování. Naštěstí díky konání konferencí v polovině září již přece jen bývá po hlavní
sezóně. Útočiště nalezli účastníci v komplexu Beseda,
přímo na náměstí. Od této konference se stalo dobrým
zvykem, že přednáška, na které se členové předsednictva a redakční rady shodnou, je otištěna v plné verzi ve čtvrtém čísle časopisu NO-DIG. Této cti se poprvé
dostalo příspěvku Ing. Mikoláška z fy WOMBAT o vložkování shybek pod řekou Moskva v Moskvě, nedaleko
sportovního areálu Lužniki. Na konferenci na sebe také
upozornil „rozhněvaný mladý muž“ ze společnosti DUKTUS, Ing. Petr Krejčí, oprávněně kritizující stav webových

stránek. Těžko hodnotit, zda to byl důvod jeho zvolení
do předsednictva CzSTT, ale v každém případě to byla
trefa do černého a svým mladickým nadšením a entuziasmem posunout obor dál je inspirací i pro „staré psy“.
V rámci společnosti se tak jako nosným tématem pro následující roky stala „standardizace postupů“ pro jednotlivé technologie BT. Svou činnost v sekretariátu definitivně
ukončil Ing. Kubálek.
Následná zastávka v neméně malebném městě jako
v předchozích dvou případech, tedy v Kroměříži, ukázala, že cesta, kterou předsednictvo zvolilo pro určování lokalit s důrazem na menší města, se ukázala jako
správná. I když prostory vlastní konference byly z důvodů
částečné rekonstrukce budovy kulturního domu trochu
stísněné a vystavovatelé si pomalu neměli kde sednout,
sál byl díky tomu neustále plný. Jako vždy, když má přednášku Ing. Fryč, posluchači se nenudí. Svou sérii přednášek o stavbách BT na železnicích zahájil Ing. Sodomka
z OHL ŽS a na rozdíl od svého, již zmiňovaného, kolegy
Ing. Krále ho žádný dotaz, byť sebe impertinentnější nezaskočí. Posluchače také zaujala přednáška Ing. Helceleta
z BVK, a.s. s prvky tajemství o zmizení ženy v podzemí
Brna při havárii vodovodu před čtyřiceti lety. Společenská
část konference se odehrála v prostorách hotelu Octárna
a díky nádhernému počasí, prostorám a komentované řízené degustaci byla účastníky tato konference ještě dlouho vzpomínána jako vzor, jak by konference měly vypadat.
Místa konferencí bývají vybírána také s ohledem na zajímavé, nedaleko probíhající stavby BT. Pro rok 2017 se
jako velmi zajímavé místo nabízela Zbraslav. Vše vypadalo
na dobré cestě, ale v době, kdy už se zájemci měli předběžně přihlašovat, tato možnost padla. Jelikož tou dobou je však
už pozdě hledat dostatečně kapacitní prostory, zachraňovala konferenci opět Praha a po deseti letech opět hotel Olšanka. Přestože po stránce ekonomické to byla nejúspěšnější

konference za poslední roky, opět se projevilo „prokletí“
velkých měst. Odosobněná atmosféra společenského
večera, nedodržení smluvených podmínek ze strany provozovatele hotelu, mírně nedůstojné prostředí při stravování, to vše potvrdilo přesvědčení předsednictva, že je
nutno místa konferencí vybírat i s ohledem na pocitovou
spokojenost svých členů, nejen s ohledem na finanční
profit. V sekretariátu došlo v důsledku změny majitele budovy na ul. Bezové a následnému zvýšení nájmu k personální změně, sl. Vavřínková se dohodla na odchodu ze
Společnosti a veškerou práci sekretáře, včetně zajištění
„práce z domu“ na sebe převzal předseda Společnosti.
Oficiální adresa Společnosti a místnost, kde jsou archivovány dokumenty CzSTT však na Bezové za mírný poplatek po dohodě s novými majiteli zůstaly.
V r. 2018 se účastníci konference setkali na půli cesty
snad ze všech koutů republiky, tedy na Vysočině, konkrétně ve městě, spojeného se slavným satirikem a „politickým“ vězněm Rakouska - Uherska, K.H. Borovským.
Opět se ukázalo, že to byla šťastná volba. Dostatečné
prostory pro posluchače i vystavovatele, možnost ubytování na jednom, max. dvou místech, přičemž druhé je
prakticky na dohled. To vše splňoval vybraný hotel Slunce. Jako vždy ke zdaru patří i počasí, které tentokrát
nikoho nezklamalo, mrzutý by snad mohl být jen lední
medvěd. Od kroměřížské konference se stalo dobrým zvykem po ukončení prvního dne,
ještě před společenským večeNO DIG 25 / 4
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rem, navštívit nějaké místní pamětihodnosti. Ani tentokrát
nebyli zájemci ochuzeni a ti, kteří v doprovodu místostarosty vystoupali až na ochoz kostelní věže a měli možnost shlédnout obydlí zvoníka, obydleného ještě v 70.
letech minulého století, nemuseli vynaložené námahy
litovat. I  když dobrovolní členové jednotlivých týmů pro
zpracování Doporučení (standardů) pro jednotlivé metody BT své materiály vytvořili, díky nepochopení některých v týmech nezastoupených členů, co bylo prvotním
smyslem popudu k jejich vytvoření, nebyly dosud vydány v písemné formě, jsou k dispozici pouze na webové
stránce společnosti.
Průběh poslední konference ve Znojmě - Hatích je jistě
v paměti účastníků ještě živý, případně je k dispozici v jiném článku tohoto čísla.
Co dodat? V mých vzpomínkách se objevuje spousta
osob, jmen a událostí, spojených s činností Společnosti,
které není z důvodu časového i prostorového možné všechny vypočítat. Namátkou ale musím zmínit pražské kolegy,
jako jsou Ing. Moučka, Ing, Kuk, Ing. V. Karásek a zejména
Doc. Ing. Petr Šrytr, bez kterého by nebylo možné dosáhnout takových úspěchů ve studentských pracích na mezinárodním poli. Šest nejlepších studentských prací, to je

vizitka nad jiné zářivější. Jeho elán a osvětová činnost je
k nezaplacení a jeho pedagogickýma rukama prošly stovky
studentů, z nichž se mnoho problematice BT věnují. Nesmím opomenout také Ing. Franczyka, PhD., dlouholetého
tahouna časopisu a studnici nápadů, jak činnost CzSTT
zlepšit, stejně jako jeho předchůdce v redakční radě Ing. Miloše Karáska, či jeho nástupkyni tamtéž, Ing. Lucii Karáskovou Nenadálovou. Nesmíme také zapomenout i na ocenění pro dvě stavby fy Brochier a jednu pro fy WOMBAT,
jejíž vlastníci jsou mými dlouholetými kamarády, které jsem
potkal na stavbách kmenových stok, prováděných štítováním. Na Ing. Kůru a Ing. Märze je v tomto čísle pamatováno
zvlášť. A nehovořit o Ing. Kuncovi z HOBASu? To by bylo
jako být v New Yorku a nenavštívit sochu Svobody nebo
se projít po Central parku. Nebo je možné nepřipomenout
Ing. Barborika? Zkrátka - dvacet pět let ve společenství pro
obor zapálených lidí zanechá stopy i v takovém technickém
nemehlu jako jsem já ☺.
Takže to, že jsem v předsednictvu CzSTT a dokonce
vedu na konferencích blok, zaměřený na příklady z praxe, beru jako nezaslouženou odměnu, za kterou ale vám
všem děkuji a pokud jste to někdo skutečně poctivě celé
pročetli, máte můj obdiv.
        Ing. Marek Helcelet

z č i n n o s t i i s t t / n e w s f r o m i s t t

Co nového v ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,

předseda CzSTT,
člen výkonného výboru ESC-ISTT

Ve dnech 30. září - 2. října 2019 se konala

37. MEZINÁRODNÍ ISTT KONFERENCE
A VÝSTAVA VE FLORENCII
v národním italském historickém výstavním centru Fortezza da
Basso

JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU- (ESC)
Časově náročný program konference byl dne 29. 9. 2019 na jednání
ESC projednán, připomínkován a schválen členy výkonného výboru.

BOARD MEETING - 30. 9. 2019 - zahájení v 10:00
Dne 30. 9. 2019 se konal ve výstavním centru Fortezza da Basso
„ Board Meeting“ za účasti vedení ISTT a předsedů národních
společností-členů ISTT.
Z 28 předsedů národních společností bylo přítomno 21předsedů.

Jednání předsednictva ISTT bylo zahájeno projevem prezidenta
ISTT pana J. Kaukonena v přítomnosti předsedů národních
společností a trvalo do pozdních odpoledních hodin.
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Jednání bylo zaměřeno zejména na:
- schválení agendy jednání
- schválení zprávy z jednání vedení ISTT
- doplňovací volby jednoho člena do ESC
- finanční zpráva za období 2018-2019
- návrh finančního rozpočtu na rok 2019
- schválení zprávy z 36. mezinárodní ISTT konference
konané v Kapském městě
- schválení plánu činnosti na 2019
- schválení postupu restrukturalizace ISTT
- přednesení zpráv komisí:
- regionální akční komise, komise regionálního podpůrného fondu,
- komise pro technologie a vzdělání
- zprávy předsedů národních společností o činnosti za období od 36. mezinárodní ISTT konference konané v Kapském městě (v tomto bodě jednání jsem přednesl zprávu
o činnosti CzSTT)
V tajných doplňovacích volbách do ESC byl ze dvou
uchazečů zvolen:
Sam Efrat-prezident jihoafrické společnosti SASTT
Výsledek tajného hlasování o pořadatelich celosvětových
konferencích v letech:
2021 - Panama
2022 - Helsinky
Prezentace uchazečů o pořadání celosvětové ISTT konference v letech
2023 – dva uchazeči - Austrálie a Čína
2024 - Kanada

KONFERENCE A VÝSTAVA
Konference probíhala ve čtyřech kongresových
sálech.
Přednášky z oblasti BT byly kvalitně připraveny a odborně
předneseny a byly posluchači rozsáhle diskutovány.

NO DIG AWARDS
Předání cen se uskutečnilo na slavnostním “GALA VEČERU” dne 1. října 2019. Ocenění byla předána v následujících kategoriích:
- Projekt nové instalace
vítězem této kategorie se stal
McConnell Dowell Constructors Ltd. WATERCARE
(Auckland, New Zealand, Council), and McMillen
Jacobs Associates
	Army Bay Ocean Outfall (Army Bay, New Zealand
- Nové technologické zařízení
- vítězem této kategorie byla společnost
SAERTEX multiCom GmbH
	Innovative GRP-Liner for Potable Water.
- Akademický výzkum
Zahra (Ellie) Kokankar Kouchesfehani and Amin
Darabnoush Tehrani, Center for Underground Infrastructure Research and Education (CUIRE); Department of Civil Engineering; The University of
Texas at Arlington; Dr. Mohammad Najafi (PI)
	Structural Design Methodology for Spray-Applied Pipe
Liners in Gravity Storm Water Conveyance Conduit

Závěr:

VÝSTAVA

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

Konference a výstavy se zúčastnilo dle informace italské
společnosti IATT pro bezvýkopové technologie více jak
600 účastníků z 26 zemí.
Bylo prezentováno 34 přednášek ze 16 zemí.
Počet vystavovatelů-41
Dle mého názoru byla konference velice úspěšná,což
také vyplynulo z četných diskuzí odborníků , vyjádření
účastníků a návštěvníků výstavy.
Vzhledem k tomu,že Florencie - hlavní město Toskánska bývá
označováno jako „město renesance“, „kolébka renesance“
nebo „hlavní město
umění v Evropě“,
přídávám na závěr
pár snímků
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24. konference o bezvýkopových technologiích
Ing. Marek Helcelet

„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky!“ Tento výrok řeckého filosofa Hérakleita z Efesu plně vystihuje letošní
místo konání jubilejní, již pětadvacáté konference České
společnosti pro bezvýkopové technologie. Koho by zarazil tento zdánlivý rozpor mezi oficiální číslovkou a tímto sdělením, musí jít zpět proti proudu času až do roku
2001, kdy v Praze proběhla sice mezinárodní konference
ISTT, ale ta je neoficiálně vedena i jako konference národní. Ale zpět k starořecké moudrosti. Když Vodárenská
akciová společnost, a.s. (VAS, a.s.) přislíbila spolupořadatelství i sponzorování konference, požádala o právo
určit její místo. Volilo se mezi dvěma městy. Konference
v r. 2018 proběhla v Havlíčkově Brodu, takže umístění
do Jihlavy se nejevilo jako vhodné a proto volba padla
na starobylé královské město Znojmo, kde se členové
CzSTT měli sejít po patnácti letech již podruhé. Jenže
nastal menší problém v tom, že v r. 2004 ještě fungoval
hotel Dukla, který byl zrušen a přestavěn na byty a přímo
ve městě již nejsou dostatečné ubytovací kapacity pro
všechny účastníky. Ty se ale nalézají nedaleko hraničního přechodu do Rakouska v Hatích, takže téměř všichni
mohli nalézt útočiště v hotelu Savannah, kde proběhla
i vlastní konference.
Milovníci golfu využili možnosti zahrát si v zahraničí
na devítijamkovém hřišti golfového klubu poblíž rakouského Drosendorfu. Jak bylo uvedeno v článku o loňské konferenci, svou účast přislíbil i předseda CzSTT
Ing. Lovecký, a jako správný chlap své slovo dodržel.
V chladném a zamračeném dni všechny překvapil svou
výkonností a dokázal, že se v jeho případě musel matrikář splést a omylem mu do rodného listu uvedl letopočet
o dvacet let dříve, než se skutečně narodil ☺.
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Slavnostní zahájení konference provedli starosta města
Znojma p. Grois, MBA, ředitel divize Znojmo společnosti
Vodárenská akciová společnost, a.s. Ing. Jaroš, MBA, vedoucí provozu Morava společnosti PORR, a.s. Ing. Fryč
a předseda CzSTT Ing. Lovecký. V čestném předsednictvu zasedal i místopředseda CzSTT Doc. Ing. Šrytr, CSc.
První blok tradičně uváděl místopředseda CzSTT
Ing. Franczyk, PhD. První přednášku mívají pro sebe
vyhrazenou zástupci spolupořádající organizace, takže
její první polovinu tvořilo představení společnosti VAS,
a.s. přednesené Ing. Jarošem, který také přítomné seznámil s počtem a druhem jednotlivých metod BT, které
na území, spravovaném znojemskou divizí VAS realizovala. V druhé polovině jej vystřídala Ing. Valdová, která
poukázala na množící se problémy s degradací kanalizačních šachet síranovou korozí a možností jejich oprav
pomocí sanačních hmot na polymerní a polymercementové bázi, tedy bez nutnosti šachty vykopat, odstranit
a nahradit novými.
Druhou přednášku přednesl rétor, srovnatelný s největšími antickými řečníky, Ing. Fryč z PORR, a.s., jehož
přednášky bývají studnicí znalostí a vědění, které posluchačům podává s nezaměnitelnou grácií a vtipem. Již
název přednášky „Filipika nad cenotvorbou (nejenom)
bezvýkopových technologií“ dával na vědomí, že bude
zajímavá nejen po stránce odborné, ale i historické, což
se potvrdilo již v úvodu, kdy přednášející zabrousil až
do doby vzniku českého státu, kdy mezi sebou soupeřili Přemyslovci s Mojmírovci. V odborné části Ing. Fryč
poukázal na množství položek, ovlivňujících návrhy cen,
které by měl znát a dobře vyhodnotit zpracovatel rozpočtu při podávání nabídky na získání stavby. Také doplnil
termín „Fryčův bod“, známý již z konference v Kroměříži
o tzv. „Fryčův empirický kalkulační vzorec“, obsahující
spoustu koeficientů, zahrnující mj. i šikovnost a odbornost dělníků, věkového průměru, supermanažerského
rozhodnutí atd. Při dobrém vyhodnocení všech položek

z činnosti CzSTT / news from CzSTT
by konečným výsledkem měl být pro zhotovitele zisk, přičemž při podcenění některé části vzorce může vzniknout
dramatická finanční ztráta.
V prvním bloku nemůže chybět i doyen CzSTT, její
místopředseda, Doc. Ing. Šrytr, CSc., jehož přednášky
se sice nevyznačují až tak velkou mírou zábavnosti jako
v případě jeho předřečníka, ale u přednášky o vztahu
mezi řízením rizik a bezvýkopovými technologiemi se to
ani nepředpokládá. Doc. Šrytr poukázal na nutnost zpracování nástroje pro kontrolu a řízení rizik, přičemž pojmenoval klíčové problémy a provedl jejich zpřehlednění.
Současně poukázal na využívání jednotlivých metod BT
v oborových odvětvích inženýrských sítí, přičemž nejlépe
v současnosti vychází obor vodovodů a kanalizací.
Poté, co v Havlíčkově Brodu dostal „převoznické veslo“,
odpolední blok vedl člen předsednictva CzSTT Ing. Krejčí. První přednáškou druhého bloku, která je z pozice přednášejícího poněkud nešťastná, protože někteří
účastníci ještě relaxují po obědě se šálkem kávy, byl
pověřen Ing. Barborik ze společnosti SAINT GOBAIN
PAM CZ s.r.o. Ve svém příspěvku o technických parametrech a technologických doporučeních pro výstavbu
a obnovu sítí pomocí BT zcela kategoricky a z pohledu
konečného uživatele zcela správně vyhodnotil vhodnost
jednotlivých materiálů potrubí, využívaných pro opravy a obnovu. O tom, že tvárná litina má podstatně delší
trvanlivost a lepší vlastnosti než plastová potrubí snad
není odborníky nutné přesvědčovat, je však zapotřebí
tyto skutečnosti uplatňovat nejen u provozovatelů IS, ale
zejména u ostatních účastníků výstavby, tedy u projektantů a zejména u investorů. Pro metody berstliningu je to
však klíčová otázka pro životnost nového díla.
Velice potěšitelnou skutečností byla přednáška
Ing. Brabce ze společnosti HYDROTECHNIK Praha,
s.r.o., který reprezentuje tu nejmladší generaci, která se
BT věnuje. Ing. Brabec ale logicky navazuje na své úspěchy ve studentské soutěži CzSTT. Vzhledem k tomu, že
již při studiu ve firmě pracoval jako operátor mikrotunelovacího stroje, jeho příspěvek, zabývající se využitím
mikrotunelování při výstavbě Zátišského sběrače v Plzni
nebyl jen planým teoretizováním, ale přinesl i praktické
poznatky. Smutnou skutečností tak zůstává jenom informace o tom, že bezhrdlové potrubí z „protláčecí“ kame-

niny bylo na území ČR použito naposled, protože fy Wienerberger, vlastnící Keramo Steinzeug rozhodla o ukončení výroby těchto trub.
O výstavbě mikrotuneláži s Direct Pipe a E-power Pipe
na dlouhé vzdálenosti hovořil zahraniční host, p. Lutz
zur Linde ze společnosti Herrenknecht AG. Zmínil nejen stavbu v Plzni, o které před ním hovořil Ing. Brabec,
ale představil zejména zajímavé stavby při podchodu
Rýna, na Novém Zélandu či v Austrálii. Také detailně
popsal novou metodu E-power Pipe, s jejíž pomocí bude
v budoucnu možné realizovat stavby pomocí mikrotunelingu na podstatně delší vzdálenosti než dnes, bez nutnosti budovat mezišachty.
Ještě před svým vstupem do CzSTT, byla na poli
osvětové činnosti ohledně vložkování aktivní společnost
TRASKO, s.r.o., která díky stále se zvyšujícím úspěchům
oddělila skupinu pro bezvýkopové technologie jako
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dceřinou společnost, pod názvem TRASKO BVT s.r.o.
Mezi množstvím mužů, pohybujících se v prostředí BT
nepřehlédnutelně vyčnívají Ing. Luptáková a Ing. Mazlová, a právě druhá jmenovaná přednesla jejich společný
příspěvek (samozřejmě i s Ing. Leitnerem) o nestandardních aplikacích UV technologie, zaměřených zejména
na eliminaci vrapů, nebo alespoň na jejich omezení na co
nejmenší míru. Kromě předpokládaných lomů na potrubí,
jako je např. u shybek, může dojít i k nepředpokládaným
změnám, např. v důsledku dřívějších přepojení, havárií
apod. Přednáška zahrnovala i praktické ukázky z řešení
obou takových případů, kdy byly využity rukávce, vytvrzované pomocí UV záření.
Tím skončil po odborné stránce první den konference, ale účastníci ještě měli možnost navštívit Loucký
klášter s řízenou degustací místních vín. Večer, opět
v prostorách hotelu, po opětovném uvítání předsedy
CzSTT, který současně poblahopřál dlouholetému členu předsednictva Ing. Oldřichu Kůrovi k jeho životnímu
výročí, byly zahájen diskuse, které umožnily návštěvníkům konference probírat otázky jednotlivých metod tak
podrobně, že někteří málem pokračovali na poslední
blok přednášek, vedený třetím místopředsedou CzSTT
Ing. Helceletem.
V tomto bloku BT, tentokrát na téma organizace výstavby u projektů bezvýkopových technologií, bývají v převážné míře přednášky lidí, pohybujících se přímo v terénu.
Ale výjimky potvrzují pravidlo, a tak jako první vystoupila
Mgr. Vosková ze ZEPRISu, s.r.o., které dal pro přednesení přednost její kolega a spoluautor Ing. Brož. I když název
přednášky „Metody bezvýkopových oprav inženýrských
sítí“ nesliboval nějaké překvapení, přednášející představila zajímavou metodu berstliningu ze šachet, tedy pomocí
krátkých pp trub, bez nutnosti realizovat startovací šachtu.
Montáž probíhá v běžných vstupních kanalizačních šachtách DN 1000 mm, kdy jsou jednotlivé díly spouštěny přes
běžný otvor DN 600 mm, a celé zařízení je smontováno
v šachtě, odkud probíhá i vlastní provedení BT.
Pokud je Ing. Fryč považován za básníka BT, dá se
další přednášející, Ing. Sodomka z firmy OHL ŽS, a.s.
považovat za jeho žáka, alespoň co do poetičnosti názvů přednášek, které jsou rok od roku barvitější a lákají
účastníky konference k vyslechnutí. Název „Bohumínský rok aneb rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
v železniční stanici Bohumín“ dával tušit, že jako vždy
se pracovníci zhotovitele museli poprat s nelehkými
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podmínkami významného železničního uzlu, pod dozorem příslušníků „modré“ armády, kteří sice věděli, co
chtějí, ale spolu se svým projektantem již nevěděli, jak
to provést. A tak, jako téměř na všech stavbách Ing. Sodomky přišla ke slovu příslovečná česká schopnost improvizace, vypouštěly se nevhodně navržené startovací
šachty, prodlužovaly se trasy protlaků pro kabely nn,
vn, sdělovací i zabezpečovací, a to vše v těsné blízkosti
průjezdných kolejí rychlíkových tratí. Výsledek byl samozřejmě pozitivní, a tak se přednášející po Přerovu,
Berounu a Bohumínu již těší na obdobné lahůdky v jiné
železničně důležité stanici, o níž by účastníkům konferencí o BT mohl referovat příště.
Další přednášející patří také mezi „mladé pušky“, tedy
do nastupující generace nových odborníků v oblasti BT.
Ačkoliv se původně uvažovaná přednáška měla týkat sanace vodovodního přivaděče mezi Valašskými Klobouky
a Brumovem-Bylnicí metodou Compact Pipe, Ing. Holeš
ml. z fy WOMBAT, a.s. správně usoudil, že posluchače
spíše zaujme novinkou, a to technologií Primus Line, určenou pro tlaková potrubí. Vlastní rukávec je složen kevlarového úpletu s aramidovými vlákny a výsledek je samonosné potrubí, zvnějšku opatřené ochrannou vrstvou
PE a zevnitř buď vrstvou PE nebo TPU v případě sanace
ropovodů a plynovodů. Wombat již má provedenu referenční stavbu v Adamově, kde v nepřístupném, strmém
zalesněném úseku téměř 1,6 km byla touto technologií
provedena sanace plynovodu.
Ačkoliv se to na první pohled nezdálo, přednáška
Ing. Demjana ze společnosti TALPA-RPF s.r.o. o významu výplachových směsí pro úspěch řízeného horizontálního vrtání se stala jedním z vrcholů konference.
Zájem o podrobnosti byl mezi posluchači tak velký, že
se čas na dotazy neúměrně protáhl, čímž byl poněkud
poškozen poslední přednášející. Vzhledem ke kvalitě příspěvku jej čtenáři časopisu mohou nalézt na jiném místě, protože tato přednáška byla vybrána pro svou kvalitu
k otištění, aby se s ní mohli seznámit i ti, kteří neměli
možnost se konference zúčastnit.
Jak již bylo zmíněno, dotazů na Ing. Demjana bylo
tolik, že poslední přednášející, Ing. Franczyk musel
svou, také velmi zajímavou, přednášku o rizicích jako
předzvěstech claimů, myšlenkově spojenou s přednáškami Ing. Fryče a Doc. Šrytra částečně zkrátit. Pojednání o rizicích, rizikových analýzách, jejich podcenění
a z toho vyplývajících požadavků na vícenáklady (claimy)
bylo doplněno nejen příklady negativními, ale i kladnými. S ohledem na skutečnost, že tuto přednášku nebylo
z objektivních důvodů možné otisknout ve sborníku, byla
uložena na webové stránky CzSTT, kde ji lze najít pod
informací o 24. konferenci.
Čas, vymezený pro konferenci uplynul jako voda
v řece, do níž sice není možné vstoupit dvakrát, ale
po odborné stránce lze zhodnotit, že úroveň přednášek i přednášejících vzrostla geometrickou řadou, takže to, že nic nelze opakovat, je vlastně pozitivní jev
a známkou pokroku. Zhruba v tomto duchu se s účastníky konference rozloučil předseda CzSTT Ing. Lovecký, který všem také poděkoval za jejich účast a pozornost. Na závěr současně všechny pozval na jubilejní
25. národní konferenci (byť bude, jak již bylo zmíněno, konferencí šestadvacátou J). Její místo sice ještě
nebylo přesně určeno, ale všechny indicie naznačují,
že by měla být hodně na západě republiky, v termínu
od 22.9 do 23. 9. 2020.
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Ulice Lichá v Ostravě –
bezvýkopová pokládka po celé délce
Ing. Karel Franczyk, PhD.
V oboru bezvýkopových technologií jsou často prezentovány projekty,
které jsou nějakým způsobem atraktivní pro odbornou veřejnost. Tyto
projekty zaplavují profesní časopisy
a sborníky konferencí a seminářů.
Můžeme si tak přečíst o stavbách
extrémně dlouhých, komplikovaných
či jinak náročných. Čteme o podcházení velkých řek, projektech v náročných geologických či hydrogeologických podmínkách, o podvrtávání
frekventovaných železničních tratí
nebo přistávacích drah na letištích.
Možná zajímavější však mohou
být zprávy o projektech normálních,
standardních, obyčejných, mohli bychom použít i přívlastku „nudných“.
Protože slovo „nudný“ může být
v osobním životě vnímáno spíše negativně, ale v hodnocení stavebních
projektů jde o charakteristiku jednoznačně pozitivní. Co
nám řeknou tyto zprávy? Že mimo ústřední pozornost
odborné veřejnosti probíhá každodenní, rutinní, spolehlivá a hlavně efektivní pokládka podzemních vedení bezvýkopovým způsobem. Že se stala běžnou součástí projektů, stavebních prací, a že se stejnou samozřejmostí
ji vnímají řadoví projektanti, přípraváři, stavební technici
a konec konců i náhodní kolemjdoucí. Takovým projektem byla i oprava vodovodu v ulici Lichá v Ostravě.
Ulice Lichá je relativně zastrčená slepá ulice na Slezské Ostravě v bezprostřední blízkosti místní zoologické
zahrady. Ulice je dlouhá něco přes dvě stě metrů a představuje jediný příjezd pro několik málo zde žijících obyvatel a pár firem, které zde mají sídlo. Je navíc relativně
úzká a proto by bylo docela problematické provádět zde
rozsáhlejší výkopové práce. Zvláště když jeden z místních podnikatelů provozuje kamionovou dopravu (a má
zde pro své vozy dvůr) a několik dalších využívá zase
kamióny pro své zásobování.
K opravě vodovodu přistoupilo město Ostrava společně s Ostravskými vodárnami po sérii poruch s dodávkami vody v oblasti. Kamerové zkoušky prokázaly, že vedení, které zde bylo vybudováno svépomocí před mnoha
desítkami let, je nevyhovující a musí být nahrazeno zcela
novým vodovodním řádem. Proto se rozhodl projektant
Patrik Lupták z projekčního oddělení Ostravských vodáren (častý účastník konferencí NO DIG), pro novou pokládku vodovodního potrubí v celé délce ulice metodou
horizontálního vrtání HDD.
Akci provedla přímo společnost OVaK, jako provozovatel a pro vrtání bylo využito služeb firmy Talpa RPF, s.r.o.
Vlastní stavební práce byly zahájeny 4. 10. 2019
a po provedení vyměření, přípravných kroků a stavebních jam bylo ve dnech 18. a 19. 10. realizováno kompletní vyvrtání a bezvýkopová instalace potrubí vtažením
do vrtů. Tyto dny byly dohodnuty předem s majiteli objek-

Parametry akce byly:
Délka nového řádu: 213,75 m
Staré potrubí: OC DN 80
Nové potrubí: PE100 RC SDR 11 D 90 x 8,2 mm
Přípojky: PE D 32 x 3 mm – 4 ks plus 1 x hydrant
Úseky HDD: 98,5 m a 117 m
Startovací jáma: 3,5 x 2 m (hloubka 1,8 m)
Koncové a kontrolní jámy: 2 x 2 x 1,8 m
tů a místními podnikateli tak, aby nebyly omezeny jejich
aktivity. Práce byly zahájeny v pátek v poledne a již v sobotu brzy odpoledne bylo potrubí zataženo, jámy překryty ocelovými deskami, silnice uklízena a provoz na ní
plně obnoven.
V dalších dnech proběhlo propojování, navrtávky a instalace přípojek, napouštění vody, tlakové zkoušky a odběry vzorků. Vzhledem k tomu, že práce prováděli lidé,
kteří tyto úkony mají v každodenní náplni práce, šlo vše
rychle a bezproblémově. (Možná by bylo dobré dodat, že
i vedoucí provozu vodovodní sítě v Ostravě – ing. Hruška
– je občasným návštěvníkem konferencí No Dig. O lidech
z firmy Talpa RPF není nutno dodávat nic – ti jsou v CzSTT v hlavním proudu dění od samého založení.)
8. 11. 2019 byly veškeré stavební aktivity na ulici ukončeny a ulice i vodovod byly předány do normálního provozu.
Řeklo by se – normální, rutinní, až nudná záležitost?
Ano, a to je dobře. Takto totiž probíhá – ve vší tichosti, stranou velkého zájmu odborníků a přesto k všeobecné spokojenosti – velká většina akcí prováděných bezýkopovými
technologiemi.
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Na odborné téma / technical topics

Význam výplachových směsí pro úspěch
řízeného horizontálního vrtání
Ing. Ivan Demjan,
TALPA-RPF s.r.o.
Řízené horizontální vrtání je velmi sofistikovaná činnost. Bylo by chybou si myslet, že stačí mít stroj
s dostatečným výkonem a můžeme s ním dosáhnout jakéhokoliv cíle, který se na obchodním trhu
objeví. Mnohem důležitější než stroje jsou totiž lidé, kteří je obsluhují, jejich dovednosti a znalosti.
Každý vrt je prováděn v jiných podmínkách. O jeho úspěšnosti rozhoduje schopnost obsluhy těmto
změnám přizpůsobit technologii provádění. Základem je výběr vhodného výplachu a parametrů vrtání.

Úvod
Technologie řízeného horizontálního vrtání je dle mého
názoru mezi stavaři dostatečně známá, při výstavbě infrastruktury se s ní setkáváme každodenně a dalo by
se tedy předpokládat, že její principy není nutné zvláště
podrobně prezentovat. Proto mne občas překvapí dotaz,
který ukazuje, že míra znalostí u odborné veřejnosti není
příliš hluboká. Pracovníci technického úseku jedné vodárenské společnosti se mne zeptali, jestli je v pořádku,
že vrtaři, kteří jim provádějí bezvýkopovou pokládku vodovodního řadu v obci, nepoužívají bentonitový výplach
a vrtají pouze s použitím čisté vody. Ve většině případů se dá tento postup označit jako hazard, který může
vést k nevratnému poškození vtahovaného plastového
potrubí nebo dokonce k jeho utržení. Skrytá vada může
po čase způsobit poruchu vodovodu se všemi důsledky.
Na druhé straně pro vrtaře samotné to znamená zvýšení
jednotkových nákladů, ačkoliv oni jsou přesvědčeni, že
ušetřili.
Proto jsem se rozhodl, že dnešní přednášku zasvětím
problematice významu správného používání výplachů
jako klíčového nástroje pro úspěšnou realizaci řízeného
horizontálního vrtání.

Vrtný výplach
Řízené horizontální vrtání je postaveno na provedení
řízeného pilotního vrtu, který je veden v požadované trase mezi startovací a cílovou jamou. Tento vrt je obvykle
malého průměru a pro vtažení potrubí musí být nejprve
rozšířen. Během tohoto rozšiřování je nezbytné z vrtu
vymístit dostatečný objem zemin nebo jiných materiálů
tvořících okolí vrtu tak, aby bylo možné vtáhnout potrubí.
Podmínkou je provedení otvoru o 20 až 50 procent většího, než je průměr vtahovaného potrubí. Pokud to neuděláme, vrtné nářadí pouze rozvolní vrtanou zeminu a při
vtahování potrubí pak přebytečný materiál ve formě husté kaše částečně tlačíme před sebou, částečně odchází
dozadu kolem vtahované trubky a ve velké míře je vtlačován do stran. Vyplývá z toho, že potrubí je podstatně
více namáhané a stroj musí vynaložit mnohem větší sílu
pro dokončení operace vtažení potrubí do vrtu. U malých profilů potrubí může velmi snadno dojít k překročení
maximálních tahových sil (viz tab. č. 1) a poškození potrubí, rovněž dochází k významnému prodloužení doby
vtahování.
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Hlavní úkoly výplachu:

• Zajišťuje stabilitu vrtaného otvoru zpevněním
a udržováním stěn tunelu

• Vynáší odvrtanou zeminu z vrtu
• Udržuje částečky ve vznosu (zpomaluje jejich
sedimentaci)

• Zajišťuje chlazení vrtných nástrojů
•	Snižuje tření během vrtných prací i během vtahovaní potrubí do vrtu

• Vytváří ve vrtu hydrostatický tlak, který napomáhá stabilizaci stěn vrtu a omezuje přítoky vody
do vrtu

Výplach je tvořen suspenzí bentonitu ve vodě, jeho
vlastnosti jsou často doplňovány polymery. Bentonit je
jílovitá hornina, vzniklá zvětráváním třetihorních čedičů v alkalickém prostředí. Z 85% obsahuje montmorillonit, minerál ze skupiny fylosilikátů, který je nositelem
charakteristických vlastností bentonitu. Tou je velká
sorpční schopnost, bobtnavost a vysoká plasticita.
Tyto vlastnosti má díky své struktuře – je tvořen nepravidelnými submikroskopickými částečkami, které
umožňují vázat vodu. 1 gram běžného jílu má vnitřní
plochu 2 m2, kdežto montmorillonit stejné váhy 600 až
800 m2. Bobtnání si můžeme představit tak, že částečky vody snadno pronikají mezi destičky bentonitu
a odtlačují je od sebe. Tímto procesem vznikne silně
viskózní tekutina, která je schopna udržet ve vznosu
částečky odvrtané zeminy a pokud ve vrtu zajistíme
proudění dostatečné rychlosti, pak tyto částečky vynese do jam a splní tak své poslání. Zároveň vytváří
na stěnách vrtu tzv. filtrační koláč, který blokuje únik
výplachu stěnami vrtu, respektive pronikání okolních
vod do vrtu. Jednou z důležitých podmínek pro nastartování bentonitové suspenze je pH vody, které se
musí pohybovat mezi 8,5 až 9,0. Proto je nutné záměsovou vodu před přípravou bentonitových suspenzí
upravovat přidáním uhličitanu sodného. Uhličitan sodný rovněž upravuje tvrdost vody, přílišná tvrdost vody
blokuje funkci aditiv a dosažení potřebných vlastností
výplachu. Otázka kvality záměsové vody je často podceňována. Vrtné osádky používají jakoukoliv vodu,
která je k dispozici a bývají překvapeni, že jejich oblíbená receptura dnes nefunguje.

Na
odbornéCzSTT
téma / technical
z činnosti
news fromtopics
CzSTT
Tabulka 1 Maximální povolená síla v tahu
Maximální povolená síla v tahu F c pro trubky PE 100 a PE 100 RC
Průměr		
potrubí
Fc
[mm]
[kN]

PN 6 (SDR 26)
e
Hmotnost
[mm]
[kg/m]

PN 10 (SDR 17)
Fc
e
Hmotnost
[kN]
[mm]
[kg/m]

PN 16 (SDR 11)
Fc
e
Hmotnost
[kN]
[mm]
[kg/m]

63

8,48

3,8

0,71

12,51

0,71

1,05

75

11,96

4,5

1

17,48

1

1,47

90

17,22

5,4

1,45

25,29

1,44

2,12

110

16,75

4,2

1,41

25,73

6,6

2,16

37,7

2,15

3,17

125

21,75

4,8

1,83

32,81

7,4

2,76

48,82

2,75

4,1

160

35,95

6,2

3,02

53,9

9,5

4,53

80,03

4,51

6,72

180

45,03

6,9

3,78

68,29

10,7

5,74

101,15

5,72

8,5

200

55,82

7,7

4,69

84,39

11,9

7,09

124,74

7,07

10,48

225

70,16

8,6

5,89

106,89

13,4

8,98

158,04

8,95

13,28

250

87

9,6

7,31

131,23

14,8

11,02

194,52

10,99

16,34

315

138,17

12,1

11,61

208,88

18,7

17,55

308,79

17,49

25,94

400

221,89

15,3

18,64

336,21

23,7

28,24

498,95

28,15

41,91

Zdroj: Wavin Ekoplastic

Pro úspěšnou realizaci technologie HDD můžeme
ovlivňovat především tyto vlastnosti výplachu:
• Viskozita směsi – je daná zvolenou recepturou
a měla by odpovídat především charakteru horninového prostředí vrtu:
• Schopnost výnosu - je daná poměrem pevných částeček výnosu na jednotku výplachu. Pro písky, štěrky, valouny nebo skalní prostředí je tento poměr 1/1,
pro jíly platí poměr 2/1 až 6/1.
• Schopnost vytvořit filtrační koláč
• Gelovací schopnost
• Rychlost proudění výplachu ve vrtu, daná zvoleným
průměrem vrtu a průtokem, který je nastaven na výplachovém čerpadle na vrtné soupravě. Tento důležitý parametr souvisí se sedimentací částic, které přepravujeme výplachem. Osádky často mají tendenci
pracovat s nižším průtokem výplachu, dochází pak
k sedimentaci částic a ke kolapsu vtahování potrubí.
Obr. 1 Filtrační koláč

Potřebný objem výplachu:
Tento výpočet nám říká, jaké množství výplachu
potřebujeme pro úspěšné vtažení potrubí do vrtu a je
jedním z důležitých parametrů pro výběr vhodné vrtné
soupravy.

Vvýpl =

Vvrt * K
Pčerp

kde

Vvýpl

potřebný objem výplachu

Vvrt

objem odvrtaného tunelu

K

poměr výnos/výplach

PČerp nastavený průtok čerpadla
Obr. 2 Schéma funkce filtračního koláče na stěně vrtu

Zdroj: Stefan Gottschalk, Bohrmeisterschule
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Komplikací při výběru správné receptury výplachu je
skutečnost, že neexistuje univerzální složení vhodné
pro všechny situace. Podmínky dané geologií se pro
jednotlivé vrty mohou diametrálně lišit, pro dosažení
optimálních vlastností výplachu musí být použity různé
receptury. Často se podmínky mění i během jednoho
vrtu v takovém rozsahu, že pro každou část vrtu musí být
použita jiná výplachová směs.
Obecně se dají půdní podmínky rozdělit do tří základních skupin:
• Zeminy soudržné – patří zde zeminy s převažujícím podílem jílové složky. Vyvrtaný tunel je stabilní. Problémy,
které se zde vyskytují, souvisí často s bobtnavostí jílu
a následným zmenšováním vyvrtaného tunelu, v extrému vedou až ke svírání potrubí a kolapsu vrtu. Úkolem
výplachu je navíc zamezit bobtnavosti jílů. K bentonitu
se přidávají jako aditivum polymery ze skupiny PHPA,
které společně s bentonitem ve směsi uzavřou částečky jílu tak, aby se k němu nedostala voda.
• Zeminy nesoudržné – jsou tvořeny písky nebo štěrky
a úlohou výplachu je vytvořit dostatečně silný filtrační
koláč a stabilizovat tak vyvrtaný tunel a zamezit infiltraObr. 3 Vrtný výplach ve výkopu, detail konzistence
výplachu s viditelnými částečkami materiálu

Důležité přísady vrtného výplachu
úprava vlastnos vody

viskosita

uzavření jílu

struktura

schopnost vytváření gelu

Produkt

filtrační koláč

Tabulka 2 Důležité přísady vrtného výplachu

snížení filtrace

Geologické podmínky jako klíčový faktor
pro výběr výplachu

ci výplachu do okolního prostředí. Aditiva používaná
v tomto případě pro posílení vlastností bentonitu jsou
například polymery skupiny PAC a xantamová guma
zlepšující vytváření gelu.
• Kompaktní horniny - vrtání ve skalním prostředí vyžaduje
speciální vrtné nářadí, které postupně rozemílá horninu.
Vyvrtaný tunel je obvykle stabilní, úlohou vrtného výplachu je tedy především vynést částečky horniny do jam,
jeho receptura je ovlivněna především rozměrem částeček a vychází z receptur pro nesoudržné zeminy

smáčení

Během rozšiřování vrtu se vrtný výplach ve vrtu pohybuje
rychlostí, danou aktuálním průtokem výplachového čerpadla, průměrem vrtaného tunelu a rychlosti vrtání. Rychlost
pohybu výplachu by neměla klesnout pod kritickou hodnotu, při které dochází k významné sedimentaci přepravovaných částeček odvrtané zeminy. Na dně vrtu se hromadí
tzv. cutting bed a větší část odvrtaného materiálu zůstává
ve vrtu. Během vtahování potrubí pak tento materiál vytvoří před vtahovaným potrubím zátku, která brzdí pohyb potrubí. Část materiálu uniká podél potrubí dozadu, svírá jej
a může jej i zcela zastavit, případně může dojít k překročení
meze průtažnosti materiálu a k devastaci potrubí. Proto je
důležitá volba průměru rozšiřovací vrtné hlavy a zároveň
nastavení výplachového čerpadla na dostatečný průtok
a odpovídající rychlosti vrtání. Častou chybou vrtařů je příliš vysoká rychlost vrtání v dobrých půdních podmínkách
během rozšiřování. Výsledek je nedostatečně vypláchnutý
vrt a komplikace při vtahování potrubí.

Vlastnos

Rychlost proudění výplachu ve vyvrtaném tunelu

HDD bentonit
Elektrolyt
Soda
Polyacrylamid
Polyanionická celuloza
Mazadlo
Škrob
Xantanová guma
hlavní vlastnost
vedlejší vlastnost

Zdroj: Stefan Gottschalk, Bohrmeisterschule

• Polyanionická celulóza silně snižuje filtraci a velmi

dobře stabilizuje vodní formace. Příkladem je produkt
EZEE PAC společnosti AWC.
• Xantamová guma již v malém množství zajišťuje tvorbu gelu, čímž značně podporuje vynášecí schopnost
vrtné směsi, například XAN BORE společnosti AWC.
• Polyacrylamid (PHPA) způsobuje uzavření velmi malých částic zeminy do tzv. kapslí a tím zamezuje jejich
reakce s vodou. Účinkem PHPA nedochází k zalepování vrtného nářadí a tím je snížen třecí odpor. Pozor,
při předávkování dochází k flokulaci bentonitu!
• Elektrolyt, který se nachází v přírodních látkách jako
je sádra nebo draselné soli, velmi účinně zabraňuje
jílovým formacím reakci s vodou
Častou otázkou, která se ve vztahu k výplachům objevuje, je vliv na životní prostředí. Je dobré říci, že většina používaných směsí jsou přírodní materiály, minerály
nebo látky, které nejsou zdraví nebezpečné a často jsou
používány i v potravinářství nebo kosmetice. Všechny
používané látky odpovídají nárokům evropských norem
v této oblasti.

Závěr
Předchozí odstavce ukazují význam používání
výplachových směsí pro řízené horizontální vrtání.
Nepředpokládám, že by tento stručný popis problematiky
mohl dát někomu návod, jak správně vrtat. Spíše by měl
být důvodem k zamyšlení pro ty vrtaře, kteří doposud
vrtné výplachy nepochopili anebo je úplně ignorují.
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Zdroj:
Ing. Ivan Demjan,
TALPA-RPF

Literatura:
[1]	Stefan Gottschalk, Skript Spülungskreislauf 2017
[2]	Podklady a firemní materiály AWC
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Průběh mikrotunelování
na Radvanickém sběrači B v roce 2019
Ing. Karel Franczyk, PhD.
Pokud mi v tento vánoční čas odpustíte válečné přirovnání, dovolím
si poznamenat, že tak jako se každá
velká válka skládá s mnoha malých
bitev, tak se zase každá velká stavba
skládá z bezpočtu drobných stavebních částí a objektů. Momentálně největší ostravskou podzemní stavbou je
prodloužení sběrače B do Radvanic.
(Viz zmínka o exkursi v rámci výjezdního zasedání předsednictva CzSTT
v Ostravě). Tato stavba byla zahájena
v roce 2018 a potrvá ještě i celý příští
rok. Pojďme si teď ale přiblížit malou
část stavby, kterým byly mikrotunelovací práce v letošním roce.
Stavbu, která je roztažena na zhruba osmi kilometrech trasy realizuje
firma Hochtief a pro raženou část
využívá služeb firmy Porr. Jedná se
především o klasickou ruční ražbu
štoly v délce 700 m. V místech křížení
komunikací jde dále o protlaky, štítovou ražbu, a také o mikrotunelování.
V roce 2019 byly realizovány čtyři
úseky mikrotunelování. Jednalo se
o podcházení ulic Čapkova a Lihovarská v profilech 300 a 400mm.
Mikrotunelování realizovala jako
speciální podzhotovitel ostravská firma Talpa RPF pomocí stroje BOHRTEC, který pracuje na bázi řiditelného
pilotního vrtu s následným rozšířením
pomocí šnekového vrtání. Ve všech
případech bylo využito keramických
protlačovacích trub z produkce Steinzeug Keramo.
Úseky na ulici Lihovarská se týkaly profilu 400 mm a jednalo se o dva

cca 30 m dlouhé protlaky z šachty Š
84 a k cílovým šachtám Š 85 (v pomocné komunikaci) a Š 84 (za frekventovanou ulicí Lihovarskou). Inženýrsko geologické poměry v místě
jsou velmi proměnlivé a složité. Konkrétně šlo o kombinaci jílů a jílovitých štěrků, ve spodní části pod hladinou podzemní vody. Problémem
však byly zejména negeologické
překážky – výskyt dřeva před Š 85
a obetonovaný kolektor plynu před Š
84. Tyto potíže způsobily v obou případech kolize, které musely být vždy
řešeny záchrannými jámami a manuálními opravami uložení v obou
případech. Nicméně hlavní záměr
mikrotunelování – bezpečné podejití
frekventovaných ulic se zachováním
rušného provozu a zásobování skladu léčiv – byl naplněn.
Úseky na ulici Čapkova o kus výše
se týkaly profilu 300 mm. I  zde šlo
o délky 30 – 40 metrů, kdy v jednom
případě se podcházela hlavní silnice
v obci, ve druhém případě se překonával složitý terén se špatným příjezdem
pro mechanismy. Zde nedošlo vůbec
k žádným potížím a v průběhu několika letních dnů byly úseky dokončeny
v požadovaných parametrech.

(Pracovníci firmy Porr se nenechali na poli krátkých ražeb pomocí
bezvýkopových technologií zahanbit
a ve stejnou dobu provedli bezproblémovým způsobem štítovou ražbu
z ulice Hvězdná k ulici Šenovská, až
do míst, kde by se mělo v budoucnu
realizovat propojení na ulici Trnkoveckou.)
V roce 2020 budou úseky pro bezvýkopové technologie na celé akci
pokračovat s využitím protlačování
a dalšího mikrotunelování v ulicí Šenovská. Věřím, že i o těchto částech
– jako i o celé akci – budeme moci
čtenáře Zpravodaje NO DIG podrobně informovat.

ING. JIŘÍ MÄRZ
17. 7.1962 – 24. 7. 2019
V roce 2019 zemřel dlouholetý
člen naší společnosti, jeden z nejvýznamnějších odborníků v oblasti bezvýkopových technologiích.
Pracoval v mnoha společnostech zabývajícími se bezvýkopovými technologiemi, jako
např.: VODKA, a.s., Rekonstrukce
potrubí-REPO, a.s., Hobart s.r.o.
a dále ve správní radě společnosti
AQUQSANA-ZDRAVÁ VODA.
Je nám všem velmi líto odchodu
našeho kamaráda a přítele.
Čest jeho památce
Ing. Stanislav Lovecký
Předseda CzSTT
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Významná ocenění stavby provedené
bezvýkopovou technologií
Výstavba inženýrských tunelů
bezvýkopovými technologiemi v intravilánech měst, které následně plní
funkci technické infrastruktury, zajímá stále více nejen odbornou, ale
i laickou veřejnost. Jednou z posledních zrealizovaných staveb prováděnou touto technologií byla stavba č.
8615 – Kolektor Hlávkův most.
Stavba byla nejprve oceněna v rámci 15. ročníku soutěže ČKAIT – Cena
inženýrské komory 2018, následně
pak v soutěži Stavba roku 2019, kde
postoupila do finále mezi 15 nominovaných a získala jedno z ocenění, a to
cenu České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajímavý je především pohled
veřejnosti, která do soutěže hlasovala
na internetu a díky které se z celkového počtu 53 staveb umístila stavba kolektoru Hlávkův most na čtvrtém místě
s celkovým počtem hlasů 4643.
Stavba kolektoru byla zkolaudovaná na konci roku 2018, tedy téměř 14
let od provedení studie stavby. S ohledem na delší časový rozestup mezi
jednotlivými projektovými stupni, byla
dokumentace několikrát aktualizována, aby vyhověla aktuálním požadavkům, platným normám a předpisům.
Všechny uvedené stupně, včetně
realizační dokumentace, vypracovala společnost INGUTIS, spol. s r.o.
Za úspěchem této stavby pak stojí
i další zúčastnění, a to hlavně zadavatel
stavby - Magistrát hl. m. Prahy, dále pak
zhotovitel, a to sdružení firem Subterra,
a. s. a Hochtief CZ, a. s., mandatář společnost Zavos, s.r.o. a společnost
Inset, s.r.o., zodpovědná za geotech-

Slavnostní galavečer STAVBY ROKU 2019 – předávání ocenění (zleva: Ing. Daniel
Švec – jednatel společnosti INGUTIS, spol. s r.o.; Ing. František Mráz – místopředseda
ČKAIT; Ing. Josef Bača – ředitel divize 1, Subterra, a.s.); ČKAIT 2019

nický monitoring. Celý proces od návrhu až po kolaudaci byl pod dohledem
společnosti Kolektory Praha, a.s., současným provozovatelem díla.
Kolektor Hlávkův most byl navržen
jako předstihový objekt před rekonstrukcí samotného mostu a umožnil
tak vymístění inženýrských sítí z tělesa mostu. Stavba navíc propojuje dva
stávající kolektory na obou březích Vltavy – kolektory RNLS (Rekonstrtukce nábřeží Ludvíka Svobody) a SPHM
(Severní předmostí Hlávkova mostu).
Z pohledu provádění bylo realizováno na stavbě č. 8615 – Kolektor Hlávkův most mnoho unikátních
a technicky složitých objektů. Nemalé
pozornosti bylo věnováno i definitivnímu ostění, a to jak u kolektorových

tras (včetně technických komor), tak
u šachet. Důležitým návrhovým kritériem byla životnost stavby, přenesení
tlaku vodního sloupce 35m (odpovídající hydrostatický tlak při povodni
z roku 2002) a délka záruky 10 let.
I z těchto důvodů se vůbec poprvé při
výstavbě kolektorů použila automatická bednící forma, či byla aplikována kontinuální betonáž.
Navzdory velkým zkušenostem
s bezvýkopovými technologiemi,
které obecně v ČR jsou, mohou být
získané zkušenosti ze stavby kolektoru Hlávkův most (od projekce
až k realizaci) inspirací pro budoucí návrh/výstavbu nejen dalších kolektorů, ale i jiných děl provedených
bezvýkopovou technologií.

Exkurze CzTA na nejdelší tunel světa Brennerský bázový tunel
Ing. Libor Mařík
Hochtief CZ a.s.

1. Úvod
Je již dlouholetým pravidlem, že
Česká tunelářská asociace ITA-AITES pořádá pro své členy každoročně odbornou exkurzi na zajímavé
zahraniční tunelové projekty. Letos
se stal cílem Brennerský bázový
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tunel propojující pod Alpami Rakousko a Itálii, který by se měl po svém
dokončení v roce 2026 a uvedení
do provozu v roce 2027 stát s délkou
traťových tunelů 64 km nejdelším tunelem světa. Překoná tak dosavadní
rekord Gotthardského bázového tunelu s délkou 57 km, který byl uveden
do provozu v roce 2016.
Nový bázový tunel zkrátí délku železničního spojení mezi rakouským
Innsbruckem a italským Franzensfeste ze 75 km na 55 km a dobu jízdy
z 80 min. na 25 min. I když již délka
tunelu 64 km sama o sobě budí respekt, ve skutečnosti bude v rám-

ci Brennerského bázového tunelu
vyraženo téměř 230 km podzemních
děl. Kromě dvou jednokolejných
traťových tunelů o průměru 8,1 m ražených s osovou vzdáleností 40 m
až 70 m se jedná i o průzkumnou
„štolu“ o profilu výrubu 6 m, která je v celé délce ražena paralelně
mezi traťovými tunely cca 12 m pod
jejich úrovní. Kromě těchto paralelních liniových staveb jsou součástí
bázového tunelu tři podzemní multifunkční stanice, sloužící pro nouzové
zastavení vlaku, tunelové propojky
pro unik osob v případě mimořádné
události, technologické kaverny pro
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montáž a demontáž tunelovacích
strojů, kaverna kolejového rozpletu
umožňující přechod z italského levostranného provozu na rakouský
pravostranný železniční provoz, ale
i celá řada logistických podzemních
štol, šachet a tunelů, umožňujících
jak přístup k jednotlivým úsekům
ražby, tak větrání, dopravu materiálu
do podzemí a odvoz rubaniny na deponie. Přístupové tunely mají délky
v řádu až tisíců metrů a plochu výrubu, za kterou by se nemusel stydět
dálniční tunel. Všechny nosné konstrukce bázového tunelu jsou navrženy na životnost 200 let.
Protože cílem exkurze bylo nejen
seznámení se základními daty této
úctyhodné stavby, ale především
umožnit jejím účastníkům návštěvu
podzemí, byla exkurze plánována
téměř s ročním předstihem. Vzhledem k tomu, bezpečnostní předpisy
na rakouské straně neumožňují návštěvu podzemí více jak 14 osobám,
byl počet striktně omezen na 28
účastníků s tím, že jedna skupina
absolvovala přednášku a prohlídku
staveniště na povrchu a druhá mezi
tím navštívila nejzajímavější části
podzemního díla. Pak se obě skupiny
vystřídaly. V rámci dvoudenní exkurze probíhaly prohlídky na rakouských
staveništích Ahrental a Wolf. I  přes
pomoc rakouských kolegů z firmy
Brenner Basis Tunnel (BBT-SE) se
nepodařilo návštěvu italských stavenišť zorganizovat.

2. Geologické poměry
v trase tunelu
Brennerský bázový tunel geograficky prochází mezi Innsbruckem
a Franzensfeste centrální oblastí východních Alp. Horotvorné procesy zapříčinily v dané oblasti vznik celé řady
tektonických poruch. Trasu tunelu
ve směru od Innsbrucku k Franzensfeste tvoří následující základní geologické formace. Do vzdálenosti cca
14 km od portálu Innsbruck je tunel
ražen ve fylitech, ve kterých je ražena
i multifunkční stanice Innsbruck. Mezi
hlavní minerály těchto přeměněných
hornin patří křemen a slída. Na fylity
navazují měkké, mírně tlačivé břidlice,
které se v tunelu vyskytují až do vzdálenosti 30 km od severního portálu.
Jedná se o mořské sedimenty a níže
položené vyvřelé horniny, které byly
při alpských horotvorných pohybech
za vysokých teplot a tlaků přeměněny na vápnité, slídnaté nebo grafitické
břidlice. Mezi významné minerály patří
vápník, slída, křemen, amfibolit a v případě černých břidlic i grafit. V těchto
horninách je ražena multifunkční stanice St. Jodok. Dalších 6 km tunelu se

nachází v horninovém masivu tvořeném kompaktními a stabilními rulami.
Tato oblast ležící přibližně pod hranicí
mezi Rakouskem a Itálií se nazývá
Altes Dach (stará střecha) nebo též
centrální rulový masiv. Výška nadloží v tomto úseku přesahuje 1000 m.
Na ni opět navazuje zóna břidlic, a to
až do vzdálenosti 45 km od portálu.
Dalších 5 km tunelu se nachází v masivu tvořeném horninami krystalinika. Přechod do úseku velmi tvrdých
a houževnatých brixenských granitů,
které se v trase tunelu vyskytují až
k jižnímu portálu tunelu, komplikuje
největší alpská tektonická porucha,
známá pod názvem Periadriatický
zlom. Jeho mocnost přesahuje 1000 m
a Brennerský bázový tunel přetínal
tuto poruchu v délce cca 700 m. Podél
této poruchy docházelo geologické
historii k vertikálnímu i horizontálnímu
posunu, přičemž v případě jižních Alp
došlo k vyzdvižení geologických vrstev
v řádu kilometrů. Je také známo, že
zhruba před 100 mil let došlo oproti
původní poloze k posunu jižních Alp
o 50 km až 100 km.

3. Co vedlo k myšlence
tunelového podchodu
Brennerského průsmyku?
Brennerský průsmyk tvořil a tvoří významnou obchodní tepnu již
od doby bronzové a propojuje trasy vedoucí od přístavů u severního
moře s jihem Evropy. Druh i objem
zboží se v průběhu doby měnil, co
se však nemění, je stále stoupající
trend objemu zboží. Ve 14. století se
jednalo o cca 3 000 tun ročně, na začátku 19. století 15 000 tun a o 50 let
později přepravovaly koňské povozy
Brennerským průsmykem ročně až
60 000 tun zboží i surovin. K dalším
velkým skokům v objemu komodit
došlo po uvedení Brennerské dráhy do provozu dne 24. srpna 1867
a následně po výstavbě a uvedení
do provozu Brennerké dálnice A13/
A22 dne 17. 11. 1963. To se již objem přepravovaného zboží vyšplhal
až k 10 000 000 tun za rok. Zvyšování intenzity kamionové dopravy
i možností železniční dopravy způsobil do roku 2008 narůst objemu
přepravy na 50 000 000 tun za rok,
přičemž 70% celkového objemu zboží přebírá kamionová doprava a 30%
železnice. Brennerským průsmykem
směřuje 40% veškerého objemu nákladní silniční a železniční severojižní dopravy vedené přes Alpy. Prvním
krokem k projektu bázového tunelu
bylo v roce 1994 rozhodnutí EU podpořit rozvoj železniční infrastruktury

a jejího udržitelného rozvoje. Navržené hlavní koridory TEN-T spojily
železniční infrastrukturou hlavní evropské námořní přístavy. Nejdelším
a nejdůležitějším spojením sever-jih
v Evropě se stal koridor SCAN-MED
(Skandinávie - Středomoří), jehož
součástí s nejvyšší prioritou se stal
právě Brennerský bázový tunel.
První dochované informace o návrhu železničního tunelu pod Brennerským průsmykem jsou však spojené
již s rokem 1847 a italským inženýrem
Giovanni Qualizzou. Jeho myšlenka
však díky technickým možnostem
v dané době na dlouhou dobu upadla
v zapomnění a brennerská železnice,
která byla stavěna v letech 1859 až
1867, byla uvedena do provozu bez
tohoto tunelu. Myšlenka Brennerského bázového tunelu byla znovu oprášena ve formě studie proveditelnosti
až v roce 1987. V roce 1994 vyhlásila Rada Evropy Brennerskou osu
s Brennerským bázovým tunelem
jako projekt č. 1 v katalogu projektů
TEN-T. Vlastní projekt tunelu začal
v roce 1999 a smlouva o výstavbě
byla podepsána ministry dopravy Rakouska a Itálie v roce 2004. Základní kámen této evropsky významné
stavby byl symbolicky položen v roce
2006. Na italské straně výstavba
začala ražbou přístupového tunelu
Mauls v srpnu 2007. Na rakouské
straně začaly přípravné práce na prvním úseku průzkumné štoly Innsbruck-Ahrental v prosinci 2009.

4. Jeden tunel a tři portály
– návštěva pracoviště
Ahrental
I  přes uvedený stručný harmonogram projektování a faktické zahájení výstavby Brennerského bázového
tunelu v roce 2007 byla myšlenka
jeho výstavby zohledněna již mnohem dříve v projektu tunelového
železničního obchvatu Innsbrucku.
Jednalo se o dvoukolejný tunelu Inntal délky 12,7 km, který v současné
době propojuje Unterinntalbahn a stávající Brennerbahn, aniž by nákladní vlaky musely projíždět nádražím
v Innsbrucku. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1989, ražba pomocí
NRTM probíhala z obou portálů, proražen byl v prosinci roku 1992 a v květnu
1995 byl jako v té době nejdelší železniční tunel v Rakousku slavnostně uveden do provozu. Plocha výrubu standardního profilu dvoukolejného tunelu
dosahovala 98 m2, resp. v úsecích se
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spodní klenbou až 108 m2. Součástí tunelu byla i odbočovací kaverna do v té
době již plánovaného Brennerského
bázového tunelu. V místě odbočení se
jednalo o čtyřkolejný železniční tunel,
přičemž dvě koleje tvořily tunelový
obchvat Innsbrucku a dvě koleje
odbočovaly do budoucího tunelového
podchodu pod Alpami. Odbočovací
kaverna o ploše výrubu 310 m2 měla
v počvě šířku téměř 27 m a výška profilu
dosahovala 14 m. Vertikální deformace
výrubu při ražbě dosahovala ve vrcholu klenby až 200 mm. V této konfiguraci byl tunel připraven na budoucí
napojení na Brennerský bázový tunel
bez výrazného omezení provozované
trati. Vzhledem ke změně požadavků na zajištění bezpečnosti provozu
v železničních tunelech od doby uvedení tunelu Inntal do provozu bylo nutné před jeho napojením na Brennerský bázový tunel vyrazit paralelní
únikovou štolu s propojkami ve vzdálenosti 333 m zaústěnými do dvoukolejného tunelu. Ražba únikové štoly byla
zahrnuta do stavebního úseku tunelu
Tulfes – Pfons a její výstavba byla zahájena v září 2014. Po zapojení tunelu
Inntal do Brennerského bázového tunelu tak bude mít na rakouské straně
dva portály. Jeden s výjezdem směrem k Innsbrucku, druhý s názvem Tulfes na již provozovanou trať směrem
do údolí Innu a dále do SRN. Třetí portál Brennerského bázového tunelu leží
na italské straně u města Franzensfeste. Z portálu Innsbruck bude délka
Brennerského bázového tunelu 55 km,
z portálu Tulfes 64 km. Z hlediska
výškového vedení trať nejprve na rakouské straně stoupá ve sklonu 0,67%
k nejvyššímu bodu výškového oblouku
v úrovni 790 m n. m., odkud na italské
straně klesá ve sklonu 0,4% k portálu
Franzensfeste. Vrchol výškového oblouku se nachází přesně pod hranicí
mezi Rakouskem a Itálií. Důvodem je
údajně požadavek italské strany, aby
horninová voda z italského území odtékala tunelem do Itálie. Přímým spojením severního a jižního portálu by měl
tunel pouze jednostranný sklon a stoupal by plynule z portálu v rakouském
Innsbrucku ve výšce 575 m n. m. směrem k italskému portálu Franzensfeste
ve výšce 749 m n. m., takže by veškerá
podzemní voda tunelovými drenážemi
odtékala pouze na rakouské území.
Před napojením dvou jednokolejných traťových tunelů Brennerského
bázového tunelu na provozovaný
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dvoukolejný tunel Inntal se nachází
kaverna, do které jsou jednokolejné
tunely zaústěny a dále obě koleje pokračují dvoukolejným tunel do již připravené kaverny tunelu Inntal. Ještě
před napojením na kavernu ale dochází k vykřížení jednokolejných tunelů z důvodu změny provozu z italského systému na systém rakouský.
Právě do těchto prostor mířila i exkurze CzTA, kdy bylo možné se přes
přístupový tunel Ahrental o délce
2,4 km a ploše výrubu 95 m2 až 120
m2 dostat do multifunkční podzemní stanice Innsbruck a z ní pak dále
směrem k tunelu Inntal do již zmiňované dvoukolejné kaverny. V době
exkurze již byly razičské práce dokončeny a v tunelech i kaverně bylo
provedeno sekundární ostění.

5. Stavební opatření
k zajištění bezpečnosti
provozu
Souběžně ražené traťové tunely
jsou z důvodu zajištění bezpečnosti
provozu každých 333 m propojeny
příčnými tunelovými propojkami, které
slouží v případě mimořádné události
jako úniková cesta do druhé tunelové trouby. Vzhledem k délce tunelu je
kromě únikových cest tunel vybaven
i třemi podzemními multifunkčními
stanicemi v délce 470 m, které slouží
pro nouzové zastavení vlaku a jsou
s povrchem propojeny přístupovými
tunely. Na rakouské straně se jedná
se o podzemní stanice Innsbruck
s přístupovým tunelem Ahrental, stanici St. Jodok s přístupovým tunelem
Wolf a na italské straně stanici Trens
s přístupovým tunelem Mauls. Stanice
jsou od sebe vzdáleny 20 km. V místě
podzemní multifunkční stanice je
mezi traťovými tunely situován střední tunel, ktery je s traťovými tunely
propojen každých 45 m spojovacími
chodbami. Profil středního tunelu je
rozdělen mezistropem, přičemž dolní
část profilu slouží ke shromažďování
osob a jejich evakuaci, zatímco horní část profilu je každých 90 m propojena vzduchotechnickými kanály
s traťovými tunely a v případě požáru
slouží k odsávání znečistěného vzduchu. Znečištěný vzduch ze vzduchotechnického systému štol je pak např.
v případě stanice Innsbruck vypouštěn do ovzduší přes 200 m hlubokou šachtou situovanou do oblasti
Patsch. Prostory pro cestující jsou
zabezpečeny přetlakovým větráním
tak, aby v případě otevření dveří
z prostoru nástupiště do tunelových
propojek nedošlo k vniknutí kouře
do chráněné únikové cesty. Pro záchranu cestujících je primárně určen
evakuační vlak, který by byl v případě

nouzového zastavení vlaku přistaven
v druhé tunelové troubě. Evakuace je
možná i přímým propojením středního tunelu stanice přes přístupový tunel na povrch území.

6. Členění stavby na úseky
a návštěva pracoviště Wolf
Vzhledem k délce tunelu a množství
doprovodných podzemních objektů
je nutné stavbu obdobného rozsahu vždy rozdělit na úseky prováděné
z časových i logistických důvodů paralelně. K přístupu mechanizmů a pro
dopravu materiálu i rubaniny bylo proto nutné v předstihu vyrazit přístupové tunely. Pro úseky ražené pomocí
tunelovacích strojů slouží přístupové
tunely pro dopravu dílů tunelovacího
stroje, který se pak montuje v konvenčně ražených kavernách v trase
budoucích traťových tunelů. Proto
musí plocha a rozměry příčného řezu
tunelu odpovídat požadavkům na dopravu dílů tunelovacích strojů.
Kromě portálů Tulfes, Innsbruck
a Francensfeste proto ražba probíhá i z přístupových tunelů Ampass,
Ahrental, Wolf a Mauls. Tunel Ampass
je navržen v délce 1,348 km, ploše výrubu 38 m2 a ve sklonu 1%. Přístupový
dvoupruhový tunel Ahrental je navržen
v délce 2,426 km o ploše výrubu 95 m2
až 120 m2 a je ražen úpadně ve sklonu 11,6% směrem k trase bázového
tunelu. Přístupové tunely z pracoviště
Wolf mají celkovou délku 4,7 km. Vlastní tunel Wolf délky 4 km svou plochou
výrubu 120 m2 převyšuje rozměry běžného dálničního tunelu. Z pracoviště
Wolf je vyražen i tunel Padaster délky
701 m, který zajišťuje přístup do údolí
Padastertal, ve kterém je situována
největší deponie vyrubaného materiálu
v celé trase bázového tunelu. Do údolí
by mělo být postupně uloženo až 7,7
mil. m3 rubaniny. Další deponie jsou
navrženy v oblasti Hinterriger (4,6 mil.
m3), Ahrental (2,7 mil m3), Ampas (0,77
mil. m3) a Genauen (0,15 mil. m3). Délka přístupového tunelu Mauls o ploše
výrubu 92 m2 a sklonu 9,3% dosahuje
1,779 km.
Návštěva pracoviště Wolf umožnila
jak prohlídku podzemí v oblasti multifunkční stanice St. Jodok a přilehlých ražených tunelů, tak logistického tunelu Padester ústícího do údolí
Padestertal s největší plánovanou
deponií rubaniny v rámci celé stavby.
Ta umístěním 7,7 mil. m3 vytěženého materiálu zcela změní ráz údolí.
V souvislosti s uložením rubaniny bylo
nutné řešit nejen stabilitu nově vzniklých svahů, ale i přemístění stávajícího
potoka do nově vyražené štoly, jeho
částečné vedení v hloubeném úseku
štoly, vytvoření příčné drenážní štoly

zestaveb
staveb/ /from
fromconstruction
construction
sites
ze
sites
a obecně harmonogramu postupného
ukládání rubaniny.
Lidský rozměr obrovskému projektu dává kaple umístěná nedaleko
údolí a zasvěcená svatému Vendelínovi, která je postavena z materiálu
vytěženého z tunelu. Kaple je věnována památce čtyř obětí, které při výstavbě tunelu přišli o život. Zvon kapli
osobně věnoval člen představenstva
společnosti Brenner Basis Tunnel
pan Konrád Bergmeister, který svou
osobní účastí významně přispěl
k úspěchu exkurze České tunelářské
asociace na tuto výjimečnou stavbu
a kterému za to patří dík.

7. Závěr
Článek je vypracován na základě
informací získaných autorem při
návštěvě
stavby
Brennerského
bázového tunelu a na základě podkladů získaných na webu www.bbt-se.com, které jsou v článku použi-

ty se souhlasem evropské akciové
společnosti BBT SE. Cílem článku je
poskytnout čtenářům základní informace o technickém řešení unikátního projektu Brennerského bázového
tunelu a vzbudit zájem o sledování
jeho dalšího vývoje. Uvedené časové
i technické informace ukazují, že bez
dlouhodobého plánu a jasné koncepce nelze velké infrastrukturní projekty
úspěšně realizovat.
Není důležité, zda Brennerský
bázový tunel svou délkou překoná
světový rekord Gotthardského bázového tunelu. Podstatné je, že
zahraniční kolegové mají možnost
na obdobných projektech pracovat
a zejména získané zkušenosti průběžně uplatňovat na dalších infrastrukturních projektech evropského
významu. Při návrhu a provádění
podzemních staveb hraje kromě teoretických znalostí významnou roli
osobní zkušenost, kterou lze získat

a prohlubovat pouze při realizaci
podzemních staveb. Jedná se o soustavný proces vzdělávání odborníků
na všech úrovních procesu od projektu přes realizaci až po investorskou činnost. Současná situace
v oblasti podzemních staveb v České
republice toto neumožňuje. To se
může negativně projevit jak v oblasti optimalizace projektového řešení,
tak minimalizace rizik při výstavbě
a s tím spojeným (ne)efektivním využitím investičních nákladů.
Pořádání odborných exkurzí umožňuje alespoň částečně udržovat kontakt s vyspělými tunelářskými zeměmi a sledovat moderní trendy tohoto
oboru. Je zřejmé, že v souvislosti
s výstavbou vysokorychlostních tratí,
dálničních i městských tunelů budou
dříve či později odborníci v oboru
podzemních staveb velmi žádanou
profesí českého stavebnictví.
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ing. Oldřich Kůra – 80
Je spousta lidí, kteří ostatní rozdělují na dva, většinou nesmiřitelné
tábory. Nemusíme chodit daleko.
Stačí jen tři slova. Náš prezident a
premiér! Není třeba to dále rozvádět,
všimněte si ale prvních dvou písmen
v těchto slovech … ☺.
Jsou ale i lidé, a není jich moc, kteří
jsou naprostým opakem. Tito lidé naopak ostatní spojují a všichni je mají
rádi. Ještě jednou, není jich moc,
ale občas se vyskytnou. A členové
předsednictva CzSTT jsou hrdí, že
jednomu takovému mohli při příležitosti jeho narozenin, které oslavil o víkendu před konáním 24. národní konference CzSTT složit hold a poklonu.
Tímto veskrze člověčím člověkem je
jeden ze zakládajících členů společnosti, její dlouholetý místopředseda
a dobrá duše a schopný organizátor
prvních konferencí – Ing. Oldřich Kůra!
Ing. Kůra, nebo jak mu většina členů
CzSTT asi stejně říká, Olin, se dožil
významného životního jubilea. Je to
k nevíře, ale ač se již dnes může honosit slovem osmdesátník, je stále aktivně činný a bez jeho práce si takřka
nelze představit firmu SEBAK, kde po
odchodu z Brněnských vodáren a kanalizací působí skoro dvacet let!
Curriculum vitae – pracoval v ČHMÚ,

ale i když se to také týkalo jeho milovaného vodního hospodářství, nenaplňovalo ho to, a po absolutoriu na vysoké škole a proto v r. 1978 zamířil do
Jihomoravských vodovodů a kanalizací, OZ Brno – město, kde se stal vedoucím kanalizačního provozu a záhy
poté výrobně technickým náměstkem.
V té době byl i neoficiálním mluvčím,
protože kdykoli se v tehdy ještě vycházejícím Brněnském večerníku objevilo
něco ohledně vodovodů nebo kanalizací, Ing. Kůra vše spoluobčanům
naprosto jasně vysvětlil, a to i přes
obecně známou schopnost novinářů
vše zamlžit.
Ještě před změnou společenských
poměrů byl Ing. Kůra jedním z hybatelů odštěpení se od „macešské matky“
JmVaK, i u dalších transformací do
dnešní podoby Brněnských vodáren a
kanalizací. Při jedné z těchto změn se
provozy oddělily a tak se stal ředitelem kanalizační sekce a po odchodu
do důchodu dále pokračoval jako neocenitelný rádce GŘ Ing. Nováčka.
Když se zakládala CzSTT, stál u
jejího zrodu a díky němu se i jeho
kolegové od začátku podíleli na rozvoji bezvýkopových technologií v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, takže Brněnské vodárny a kanalizace

jsou v oblasti BT mezi provozovateli
vodovodů a kanalizací v ČR lídrem.
Spanilé jízdy členů předsednictva na
mezinárodní konference v začátcích
působnosti CzSTT jsou dnes již v oblasti legend a bájí, ale je fakt, že i díky
nim se stala v září r. 2001 Praha hostitelem odborníků z oblasti BT z celého světa. Za to, jak to tehdy dopadlo,
ale skutečně nemůže.
Po odchodu z Vodáren Ing. Kůra
ovšem nezahálel, a i když by mohl
trávit zasloužený odpočinek obklopen péčí a láskou manželky, svých
tří dcer a sedmi vnoučat, okamžitě
nastoupil do fy SEBAK, kde působí
dodnes jako mentor, schopný vyjednávač, zkrátka když se něco nedaří,
je jako ten kominík v dětském říkadle. Zkrátka: „Strčí štětku do kanálu,
a všechno je hotový!“.
Předsednictvo CzSTT určitě hovoří i za všechny své členy, když Ti,
Oldo, chce popřát do dalších dvaceti
let co nejvíce krásných zakázek pro
SEBAK, co nejvíce absolvovaných
dalších konferencí a věř, že všichni Tě
mají rádi.
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Akce pořádáné ve světě /
World Events

Únor

34. Oldenburger Rohrleitungsforum
13. a 14. 2. 2020, Jade hochschule,
Oldenburg Německo

Březen
Duben

Akce pořádané v České republice /
Events Organised in the Czech Republic

24. Konference, Moravská Vodárenská, a.s.
5.- 6. 3. 2020, InterhotelMoskva
Zlín

NoDig Poland 2020
22. - 24. 4. 2020
Kraków 30-150

Valná hromada

21. 4. 2020 v 10 hodin
na Stavební fakultě ČVUT v Praze

24th International Trenchless
Technology Conference and
Exhibition
10. 12. 4. 2020
Qingdao, China

Květen

Mezinárodní veletrh
4.- 8. 5. 2020
Messe München

Září

25. národní konference
o bezvýkopových
technologiích
15. - 16. 9. 2020
Cheb

Listopad 38. mezinárodní No-Dig
konference s výstavou

17. a 18. 11. 2020
Kuala Lumpur - Malajsie
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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. Stanislav Drábek
Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: office@czstt.cz
Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: vaclav.kastan@aquatis.cz
http://www.poyry.cz
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: marek.koutny@bmh.cz jiri.vinkler@bmh.cz
http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.,
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz, bvk@bvk.cz
http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: f.hensch@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – Řeporyje
E-mail: volf@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: jedlicka@dorg.cz
http://www.dorg.cz
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz roman.hek@eurovia.cz
petr.lienert@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@eutit.cz http://www.eutit.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com
http://www.inset.com

KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: moucka@ko-ka.cz ko-ka@ko-ka.cz
http://www.ko-ka.cz
LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz
http://www.lbtech.cz
METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: Jiri.novak2@metrostav.cz
karel.roessler@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz

http://www.michlovsky.cz

MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 Znojmo (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz tomas.krzak@forteas.cz
http://www.mtas.cz
OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz http://www.ohlzs.cz
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Provoz Morava: Šmahova 356/111
627 00 Brno – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOhospodářská společnost, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: PacvonZ@pvs.cz info@pvs.cz vesela@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
Profit Construction, s.r.o.
Jihlavská 916 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: vasak@profitconstruction.cz
http:/www.profitconstruction.cz
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: vesely@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: krejci@repopraha.eu http://www.repopraha.eu
REVIS-Praha, spol. s r.o.,
Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 - Radotín
E-mail: beranek@revis.cz
Saint-Gobain pam cz s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: petr.spousta@saint-gobain.com
juraj.barborik@saint-gobain.com,
http://www.saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz
http://www.sebak.cz
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz smvak@smvak.cz
http://www.smvak.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz, info@subterra.cz
http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz
TRAsko BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
E-mail: s.leitner@trasko.cz m.mazlova@trasko.cz
fakturace BVT@trasko.cz www.trasko.cz

Franczyk Karel Ing. Ph.D
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
Kalábová Květoslava Ing., Duroton GmbH
Maria Lanzendorferstrasse 19, Leopoldsdorf bei Wien
E-mail: k.kalabova@duroton.at
http://www.duroton.at
Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@volny.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

VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com

Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno-Lesná
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
http://www.vodarenska.cz

Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz
Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: ing.jiri.zima@seznam.cz

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: vanous@vak.cz http://www.vak.cz
vonRoll hydro (cz) s.r.o.
Růžová 1386, 252 19 Rudná
E-mail: petr.krejci@vonroll-hydro.world
petr.kopal@vonroll-hydro.world
http://www.vonroll-hydro.world
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: vacha@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz
http://www.zepris.cz

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
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
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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
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;

