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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
Je to již 20 let, kdy jsem se dostal do světa bezvýkopových technologií a této skvělé společnosti CzSTT. Po svém nástupu
do firmy v srpnu roku 2000, jsem nebyl
oborově vyhraněn. Naše portfolio výrobků
čítá přes 23 000 druhů napříč celým průmyslem. Zásadní změna nastala, když mne
můj bývalý kolega Honza Neustupný, dnes
spokojený aktivní důchodce, vzal na konferenci bezvýkopových technologií CzSTT
2000 do hotelu Voroněž v Brně. Tady jsem
doslova vpadl do víru přednášek, zajímavých technologií a především do skupiny
příjemných lidí. Na společenském večeru jsem si poprvé vyzkoušel, jak náročné
je být obchodním zástupcem. Celý večer
jsem seděl se sekretářem ISTT Johnem
Castlem a povídali jsme si o bezvýkopových technologiích, o našich materiálech,
tlumočil jsem dotazy účastníků konference.
Odnášel jsem si plnou kapsu vizitek, získal
spoustu nových přátel a skvělou náladu
po příjemné degustaci vín ☺.
Moje oborové působení bylo od této
chvíle jasné. Stal jsem se produktovým
manaženem v oblasti kanalizací. Další

rok jsme na mezinárodní konferenci
ISTT 2001 v Praze přivezli doslova ještě
teplou čedičovou troubu pro protlačování
DN 300, o kterou byl obrovský zájem.
Tím začala naše produkce trub DN 100DN 500.
Kromě jednoho ročníku jsme byli
následně na všech národních konferencích nejenom jako vystavující firma,
partneři konferencí, ale taky jsme měli
několik odborných přednášek. V roce
2003 jsme byli spolupořadatelem národní
konference v Mariánských Lázních. V letošním roce 2020 jsme měli možnost
být opět spolupořadatelem konference
CzSTT v Chebu. Také jsme byli, spolu
s Prefou Brno, pořadateli golfového
turnaje, který předchází konferencím.
K tomuto skvělému sportu jsem se dostal
právě díky konferenci CzSTT v Kroměříži,
kde jsem dělal caddieho jednomu
z účastníků konference.
V Chebu jsem byl zvolen do předsednictva CzSTT. Rád tuto výzvu přijímám
a budu se snažit o ještě lepší servis, který
tato společnost svým členům poskytuje.

Robert Kostolány
obchodní ředitel Eutit s.r.o.

Doufám, že po této nelehké pandemické
době, kterou procházíme se trend Online a Home office nestane standardem
a převládajícím novým komunikačním
prvkem a budeme se dál potkávat osobně
na výstavách a konferencích. Především
osobní kontakt a dobrá nálada jsou pro
sdílení zkušeností a obchod nejdůležitější.
Vážení čtenáři, přeji Vám všem hodně
zdraví a hezké počtení v tomto čísle
zpravodaje CzSTT.
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,

předseda CzSTT,
Member of Regional Support Fund Committee
Byly uskutečněny dvě telefonní -Skypové konference vedení a členů „Member of Regional Support Fund Committee“ a členů
vedení ISTT.

Na programu těchto Skypových konferencí bylo projednání, diskuse a schvalení zejména níže uvedených č inností:
- 38. Mezinárodní ISTT NO-DIG konference v Kuala Lumpur v Malajsii, která se měla konat 17. 11. - 18. 11. 2020,

byla zrušena a přesunuta na nový termín 16. 11. – 17. 11. 2021 v Kuala Lumpur v Malajsii

(viz upoutávka na vnitřní straně obálky).

-

zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT versus přidružení členové ISTT (Affiliated Societies)
pokračování řešení podpory přidružených členů ISTT při pořádání konferencí
projednání návrhů standardů pro pořádání mezinárodních konferencí ISTT
pokračování v projednání nové formy webových stránek ISTT, samostatné bloky
pro management ISTT a pro přidružené členské společnosti atd.
- prověřování databází přidružených členů ISTT (členové ISTT by měli zaslat případné změny)
- příprava témat na další Skypovou konferenci.
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SMĚRNICE CzSTT, ÚČEL,
VZNIK, SOUČASNÝ
STAV,
25. NÁRODNÍ
KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍCH
VÝHLED
A OČEKÁVÁNÍ
Ing. Marek Helcelet
Dál to už skoro nešlo. To si museli pomyslet příznivci
bezvýkopových technologií (BT) poté, co se dozvěděli, že
se jubilejní národní konference bude konat ve starobylém
obchodním městě s bohatou historií, kde byl zavražděn jeden z nejvýznamnějších mužů své doby. Tímto městem je
Cheb a tím mužem byl slavný vojevůdce, Albrecht z Valdštejna. V každém případě je to dosud nejzápadnější místo,
kde se česká národní konference uskutečnila. A pokud se
někdy v budoucnosti neuskuteční v Aši, tak tomu i zůstane. V době, kdy bylo rozhodnuto o místu konání, byl starý
svět, tak jak si ho všichni pamatují, ještě „v pořádku“. Lidé
si viděli do tváří, nebáli se lehce zakašlat, a když měli pocit,
že jim není úplně dobře, vzali si Paralen a zapili jej horkým
čajem s medem, případně si přes víkend lehli do postele. Jenže stačil výskyt jednoho viru a slabina globalizace
se ukázala v plné nahotě. V atmosféře strachu a nejistoty
co bude dál, se mělo předsednictvo CzSTT na jaře rozhodnout, zda konferenci zorganizovat nebo raději zrušit.
Z povahy věci jsou lidé, pracující v oboru bezvýkopových
technologií optimisté, protože jinak by se nemohli pouštět
do staveb pod zemí, tedy tam, kde neví, co je vzápětí při
realizaci potká. Proto v předsednictvu převážil názor nic
nerušit a v přípravě konference v polovině září pokračovat,
což se ukázalo jako prozíravé. Ale bylo to v poslední chvíli,
kdy se mohli lidé před vzedmutím druhé vlny ataku COVIDu ještě osobně setkat.
Kdo má rád golf a vlastní „zelenou“ kartu, měl možnost zúčastnit se doprovodné soutěže a zahrát si na nádherném a náročném osmnáctijamkovém hřišti u zámku
v Lázních Kynžvartu. Na rozdíl od předešlého roku přivítalo hráče a jejich doprovod nádherné slunečné počasí,
které spolu s krásnou přírodou přímo vybízelo ke zlepšení handicapů.
Tento ráz babího léta vydržel i v dalších dvou dnech,
ve kterých se vlastní konference v Kulturním centru Svo-

boda v Chebu uskutečnila. Přestože v době jejího konání
ještě nebylo známo, jak dalece se nákaza koronavirem
rozmůže, někteří přihlášení svou účast zrušili. Paradoxně
to však pomohlo k tomu, že mohla být plně dodržována
zdravotně bezpečnostní pravidla a pokud je organizátorům známo, nikdo z přítomných neonemocněl virovou nákazou v souvislosti s účastí na konferenci.
Na rozdíl od velkých měst si slavnostního zahájení
konference nenechávají ujít starostové měst, pod jejichž
záštitou se konference konají. I v tomto případě svou přítomností poctil zúčastněné starosta Chebu Mgr. Jalovec.
Dalšími členy čestného předsednictva byli obchodní ředitel společnosti EUTIT s.r.o. p. Kostolány, generální ředitel společnosti PREFA Brno, a.s. Ing. Holák, vedoucí
provozu společnosti CHEVAK, a.s. Ing. Adámek, předseda CzSTT Ing. Lovecký a 1. místopředseda CzSTT
Doc. Ing. Šrytr, CSc.
První blok v sekci „Využití tradičních bezvýkopových
technologií na současných stavbách“ moderoval místopředseda CzSTT Ing. Helcelet. Jako první vystoupil
zástupce místního provozovatele vodovodů a kanalizací
Ing. Šmíd, který představil některé z akcí, prováděných
BT v působnosti Chebských vodovodů a kanalizací,
a.s. S ohledem na území s výskytem minerálních vod
jsou při vložkování upřednostňovány metody vytvrzování
rukávců pomocí UV záření. A to nejen v oblasti kanalizací, ale i při realizaci obnovy vodovodních přivaděčů a vodovodů. V podobném duchu svou přednášku o využívání
BT v rámci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK, a.s.) přednesl Ing. Peška, který hovořil
především o aktuálních stavbách v Brně, prováděných
v r. 2020 v dopravně vysoce zatížených komunikacích,
mj. i pod tramvajovou tratí. V jedné starší TV reklamě
prozpěvovaný slogan tvrdil, že: “Nic není nemožné!“.
I když to bylo na produkt z úplně jiné sféry, pracovníci
fy EUTIT potvrzují, že tomu tak opravdu je. Pro rekonstrukci kanalizace v ul. Řasnovka v Praze byl požadavek provozovatele kanalizace na vytvoření převýšeného
vejčitého profilu DN 600/1100 s tím, že některé trouby
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musí být v oblouku! O tom, jak se zhotovitel výrobků z taveného čediče s tímto zadáním vyrovnal, poutavě vyprávěl
p. Kostolány. Jeho příspěvek o rekonstrukci kanalizace
pomocí čedičových trub 360 stupňů byl jako přínosný pro
všechny členy CzSTT vybrán do časopisu NO-DIG a čtenář
jej může najít dále v tomto čísle. Co by byla konference bez
příspěvku Doc. Ing. Šrytra, CSc.? Jeho burcující přednáška na téma oboru BT, jeho odolnosti a rozvojového potenciálu musela být z časového tlaku sice poněkud zkrácena,
ale ani o tuto přednášku ve zkrácené verzi nejsou členové
CzSTT v tomto čísle ochuzeni. Doc. Šrytr jako vždy metodicky naprosto přesně popsal současný stav s jeho pozitivy i negativy a v závěru předložil návrhy na zlepšení a širší obecné povědomí o existenci a nutnosti využívání BT.
Abychom se vyhnuli situaci ze 24.konference, kdy měl svou
přednášku Ing. Barborik ze společnosti SAINT GOBAIN
PAM CZ s.r.o. těsně po obědě, kdy pozornost posluchačů
bývá lehce utlumena, požádal předsedu CzSTT o přednesení firemní prezentace o praktickém využití HDD při výstavbě vodovodů z tvárné litiny ještě před obědem. Ačkoliv
chtěl přítomné upoutat videovými prezentacemi, technika
v sále naneštěstí trochu pokulhávala, takže se mu ukázky
podařilo „rozchodit“ až v době vyčleněné pro oběd, který
byl s ohledem na protivirová opatření konzumován přímo
v sále, což působilo poněkud půvabně až pitoreskně. Každopádně to byla scéna, kterou by zcela jistě mistrně popsal
Bohumil Hrabal a v následném filmu natočil Jiří Menzel.
Odpolední, z důvodu následného uspořádání valné hromady CzSTT) zkrácenou sekci „Byrokratické překážky
při návrhu alternativních řešení za pomoci bezvýkopových technologií“ (z důvodu následného uspořádání valné
hromady) vedl člen předsednictva CzSTT Ing. Sodomka.
Výše popsanému nebezpečí první odpolední přednášky
s úspěchem čelil Ing. Franczyk, který prezentoval akci společnosti COLAS CZ, a.s. při mikrotunelování v rámci odvodnění tunelu Pohůrka v Českých Budějovicích a využití
betonových trub s čedičovou vystýlkou, kde provádí funkci
„závodního“. Tunel Pohůrka je součástí stavby dálnice D3
a dílo vytvořené pomocí mikrotunelování bude sloužit pro
jeho odvodnění. I když byl v tomto případě proveden důkladný geologický průzkum, skutečnost byla z důvodu velké proměnlivosti prostředí v mnoha částech trasy jiná, než
se
přepokládalo, ale přestože
stavbu
nerealizovala
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specializovaná firma na BT, podařilo se ji zrealizovat přes
veškeré překážky a v souladu s časovým plánem postupu
výstavby. O částech výstavby rekonstrukce a prodloužení
kanalizačního sběrače „B“ v Ostravě - Radvanicích podél řeky Lučiny se již čtenáři NO-DIGu mohli dozvědět již
v dřívějších číslech. Nyní ale Ing. Fryč spolu s p. Csapaiem ze společnosti PORR a.s. přednesli přednášku, v níž
sumarizovali všechny způsoby BT, které byly při výstavbě
díla v délce sedm a čtvrt kilometru použity. Mikrotunelování, protlaky, štítování, klasická štola a spouštěná studna
s průnikem do štoly Zuzana, sloužící jako vstupní a revizní
šachta. Tyto všechny byly použity a přednášející je podrobně uvedli i se způsoby konečného vystrojení. I když to
nebývá vždy pravidlem, neopomněli zmínit i subdodavatele k protláčení kameninového potrubí pomocí mikrotunelování, kterým byla fy TALPA - RPF, s.r.o.
Po tomto mikrobloku proběhla valná hromada České
společnosti pro bezvýkopové technologie, která nemohla
být z důvodu první vlny COVIDu-19 uskutečněna v řádném
dubnovém termínu. Po provedení všech úkonů dle programu VH proběhla mimořádná doplňující volba předsednictva, protože po změně zaměstnání a odchodu z VonRoll
hydro (cz) s.r.o. z předsednictva odstoupil Ing. Petr Krejčí. Jako jediný kandidát byl navržen p. Kostolány, jehož
působení v předsednictvu CzSTT do doby volební valné
hromady v r. 2021 všichni přítomní členové společnosti
schválili. Krátké uvedení jeho pracovních pozic ve společnosti EUTIT s.r.o. je uvedeno v tomto čísle ve Zprávě
z valné hromady.
Po ukončení valné hromady se valná většina účastníků konference v nádherném, sluncem zalitém a příjemně
teplém zářiovém odpoledni sešla k prohlídce chebského
hradu a krovů měšťanských domů na náměstí - viz (http://
historickycheb.cz/cs/projekty/historicke-krovy--chebsky-fenomen). Skupinu provázela nadšená pracovnice Turistického a informačního centra a její elán a nadšení
vlévalo do unavených nohou účastníků prohlídky stále
nové a nové síly, takže absolvovali kompletně všechny
dostupné krovy a obdivovali zručnost a důvtip středověkých stavitelů, působících na opačném pólu „stavařiny“
než návštěvníci konference.
Teplé odpoledne bylo následováno vlahým večerem,
kdy se hovory zúčastněných o nástrahách, ale i krásách
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BT mohly odehrávat na terase Kulturního centra, čímž se
opět částečně dalo čelit nebezpečenství případné nákazy
koronavirem. A přestože Cheb asi není městem, denně
kypícím nočním životem, tentokrát se skupinky nadšených
zastánců BT ulicemi trousily až do časných ranních hodin.
Druhý den konference měl třetí sekci „Kvalitní hydrogeologický průzkum jako základ úspěšné realizace staveb a naopak“ vést Ing. Franczyk, který se ale kvůli pracovním povinnostem musel omluvit a jeho místo zaujal
jiný člen předsednictva CzSTT Ing. Fryč . Po krátkém
přivítání posluchačů vtipně předal slovo svému oblíbenému řečníkovi a poté se přesunul za řečnický pult se
svou druhou přednáškou o fantomu pod Florencí. Fantomem se u této akce měl stát razící štít DN 2560, jehož
pomocí se realizovala přeložka části tzv. Hradební stoky
ze 14. století o rozměrech cca 1,80 x 2,20 m kvůli výstavbě nové kancelářské budovy Florenc Gate. Stejně jako
v klasickém díle Fantom opery výstavba pokračovala
ke zdárnému konci přes různé peripetie a úskalí, která
přináší jakákoliv stavba uprostřed velkoměsta. Fantoma
se žraločími zuby (podobnými jako u zařízení fy ISEKI)
nezastavily vysokonapěťové kabely, kaverny, bývalé hradební zdi v podstatně horších úhlech než předpokládal
projekt, záplavy v důsledku nečekaně deštivého roku
2020, ale ani nepříznivé (jak jinak) geologické podmínky. Pokud by však někdo na základě tohoto příspěvku
usuzoval, že nejhorší realizace staveb pomocí BT je nutně ve městech, musel svůj názor okamžitě přehodnotit
po vyslechnutí přednášky Ing. Leitnera ze společnosti
TRASKO BVT s.r.o. o bezvýkopové opravě kanalizace v nepřístupném terénu. V CHKO Slavkovský les by
se místo Fantoma spíše mohl zjevit Hejkal, ale ani ten
by zřejmě raději neopravoval v Třebízském údolí podél
Úšovického potoka havarovanou kanalizaci, kdy do ní
při jejím křížení s potokem docházelo k trvalému nátoku průtoku potočních vod. Trasa kanalizace částečně
vede v zalesněném prostoru bez přístupu pro mechanizaci, takže zhotovitel musel nejen provést plánovanou
opravu pomocí rukávce, vytvrzovaného UV zářením, ale
před zahájením provést i lesnické práce a u jedné šachty
veškeré prostředky k sanaci přepravit vzduchem pomocí jeřábu. A protože Mariánské Lázně, v jejichž katastru
se místo nachází, patří do působnosti CHEVAKu, potvrdila se tím slova Ing. Šmída z prvního dne přednášek
o upřednostnění formy vytvrzování rukávce.
CzSTT měla ve svých řadách vždy lidi, kteří jsou
v oboru BT nejen odborníky na slovo vzatými, ale i natolik zapálenými fandy, že dokáží své poznatky přednést
na širokém fóru a své zaujetí přenést díky poutavému
projevu i na posluchače. Mezi takové se řadí i Ing. Demjan ze společnosti TALPA-RPF s.r.o. Není pochyb, že
při realizaci staveb bezvýkopovými technologiemi dochází k neočekávaným situacím. O některých z nich byla
jeho přednáška. Všechny tři uvedené případy byly kuriózní a dokládají skutečnost, že bez dokonalé přípravy
akce v době zpracování projektu mohou zhotoviteli při
realizaci způsobit značné finanční ztráty, které nechtějí
investoři uznat a zvýšené náklady uhradit. Přitom např.
zdárné provedení horizontálně řízeného vrtu pro potrubí DN 400 pro odlehčovací rameno Motolského potoka,
kdy výškově mezi splaškovou a dešťovou kanalizací je
jen 60 cm a vrtné nářadí má 55 cm, bylo ukázkou technické invence a dovednosti. Ani projekt na odvodnění
plochy pro rozšíření hřbitova v Dolním Benešově neuvažoval s proměnlivou homogenitou prostředí pod starou částí v důsledku různého stáří hrobů, takže došlo

k výronu výplachu. I v tomto případě se s tím pracovníci
zhotovitele dokázali vypořádat ke spokojenosti objednatele. Členové předsednictva CzSTT mají mezi sebou
tajnou, nikým nevyhlášenou a neproklamovanou soutěž,
kdo bude mít zábavnější a poutavější název přednášky.
Nepřekonatelnému Ing. Fryčovi se pokusil tentokrát konkurovat Ing. Helcelet ze společnosti BVK, a.s. se společným příspěvkem s p. Špač kem z fy WOMBAT s.r.o.
o opravě kanalizace DN 800/1200 v Brně – Lužánkách,
kdy v názvu parafrázoval dílo J.R.R. Tolkiena Hobit aneb
cesta tam a zpátky. Jen místo hobita použil sněhuláka.
Přednáška pojednávala o opravě kanalizace, opravené
pomocí geotextilního inverzního rukávce vytvrzovaného
vodou, v rámci záruky. V důsledku chyby lidského faktoru
nedošlo při původní realizaci k lokálnímu vytvrzení vložky, ale i po pěti letech se opětovným procesem vytvrzení na předepsané hodnoty podařilo vytvořit požadovaný
profil stoky bez nutnosti dalších prací, spojených se stavební činností v parku, majícím statut kulturní památky
ČR. Tato přednáška měla být poslední, ale místo plánované diskuze požádal o přednesení příspěvku zástupce
fy MICHLOVSKÝ protlaky, a.s. Ing. Fabrici. Jednalo
se o extrémně dlouhý protlak okolo půl kilometru pro
kanalizaci, vedoucí pod rybníkem v rámci stavby ČOV
a kanalizace Malovice a Malovičky. Stejně jako v případě Ing. Barborika přednášejícího „zradila“ technika, což
spolu s narůstající únavou účastníků konference zajímavé přednášce ubralo na celkovém vyznění.
V závěrečném slovu předseda CzSTT Ing. Lovecký vyzdvihnul dodržování protiepidemiologických opatření všemi účastníky konference a částečně i osobní statečnost,
se kterou se konference zúčastnili. V samotném závěru
současně všechny pozval na následující národní konferenci, jejíž místo tradičně ještě není známo, ale představa
členů předsednictva je buď Hradecký, nebo Pardubický
kraj. Termín jako vždy, v polovině září r. 2021. A téměř
symbolicky, po ukončení sluncem zalité a úspěšné konference se obloha začala zatahovat, jakoby v předzvěsti
temných časů, které teprve měly nastat. Nezbývá tedy
než si přát, aby stejně jako v díle zmiňovaného Tolkiena
padl Mordor, byl v příštím roce poražen vše omezující vir
a všichni jsme
se znovu mohli
potkat v lepších
časech.
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT
Řádná valná hromada CzSTT byla svolána v souladu se stanovami České společnosti pro bezvýkopové
technologie na úterý 21. dubna 2020, místo konání ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29
Praha 6-Dejvice.
Vzhledem k probíhající první vlně pandemie koronaviru, opatřením a omezením ministerstva zdravotnictví
se VH nemohla konat v daném termínu a hledal se termín ve kterém by bylo možné VH uskutečnit.
Nakonec se podařilo VH zařadit do programu 25. konference o bezvýkopových technologiích, která se
konala 15. - 16. 9. 2020 v Chebu v Kulturním Centru Svoboda.
Valná hromada se konala dne 15. 9. 2020 od 14 hodin.

1) Uvítání č lenů CzSTT
Ing. Stanislav Lovecký uvítal úč astníky VH a zahájil VH
seznámením úč astníků s níže uvedeným programem VH:
1. Uvítání členů CzSTT
2. Volba komise pro usnesení
3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
5. Zpráva o hospodaření z minulého roku a zpráva revizní
komise
6. Doplňující volby do předsednictva CzSTT
7. Přestávka-občerstvení
8. Vyhlášení výsledků doplňujících voleb
do předsednictva
9. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2020
10. Schválení finančního plánu na rok 2020
11. Informace o stavu členské základny
12. Diskuze
13. Schválení usnesení z VH, závěr VH
Vzhledem k tomu, že počet účastníků nepřevýšil 50%
členské základny (18 ze 40), musela být VH ve smyslu „Stanov společnosti na 15 min. přerušena a poté byl program
VH odhlasován přítomnými účastníky".
Po schválení programu byla VH zahájena.

2) Volba komisí

Návrhová a mandátová komise-komise pro usnesení
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D.
Ing. Radek Foukal
Ing. Štěpán Leitner
Komise ve výše uvedeném složení byla účastníky VH odhlasována

3) Zpráva o č innosti CzSTT za uplynulé období
Zpráva se skládala ze zprávy předsedy společ nosti
a dílč ích zpráv jednotlivých odborných sekcí za období
duben 2019 - březen 2020.

Zpráva předsedy společ nosti
Vážené dámy, vážení pánové,
od minulé valné hromady, uplynul rok. Je tedy nutné posoudit,
jak naše CzSTT pracovala a jak budeme pokračovat ve své
činnosti dále. Předsednictvo společnosti se pravidelně scházelo jedenkrát za měsíc. Řešilo jednak úkoly dle plánu činnosti a další podněty dle požadavků, námětů a průběhu vývoje.
Snahou bylo v co největší míře zapojit se do problematiky bezvýkopových technologií.

Hlavní č innosti:
Pořádání 24. Konference o bezvýkopových technologiích
Konference se konala ve dnech 10. – 12. září 2019 ve Znojmě pod záštitou
starosty města
Znojma Jana
Groise, MBA.
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Den před zahájením konference - 9. 9. 2019 pořádala naše
společnost XI. ročník golfového turnaje o putovní pohár CzSTT.
Program konference byl rozdělen do tří ucelených bloků
řízených členy předsednictva. Na konferenci se setkalo více
jak 150 odborníků domácích i ze zahraničí. Dle mého názoru byla tato konference úspěšná, což se projevilo mnohými
diskuzními příspěvky k jednotlivým přednáškám, ale i diskuzemi odborníků v rámci pořádaného „Diskuzního večera“.
Podrobnější zhodnocení 24. Konference o bezvýkopových technologiích je uvedeno v našem Zpravodaji č. 4/2019,
ve kterém Ing. Marek Helcelet ve svém příspěvku výstižným
a vyčerpávajícím způsobem konferenci popsal.
Příprava Valné Hromady České společ nosti
pro bezvýkopové technologie
Společnost se intenzivně věnovala přípravě valné hromady její programové skladbě, příspěvkům a vystoupením jednotlivých členů. Informace o pořádání VH včetně programu
byla uveřejňována v našem odborném časopise na našich
webových stránkách a dále společnost pozvala 3 x E-mailovou poštou všechny členy naší společnosti k účasti na VH.
Na našich webových stránkách byly v záložce „Valná hromada“ zveřejněny všechny zprávy, plány, vyhodnocení,
náměty na zlepšení činnosti společnosti, výzva všem členů
k podání námětů pro zlepšení činnosti a vzájemné spolupráce a to ca. 4 týdny před konáním VH.
Příprava 25. konference o bezvýkopových
technologiích v Chebu
Informace o 25. konferenci byla uveřejňována v našem
odborném časopise a na našich webových stránkách
v záložce „25. konference o bezvýkopových technologiích
v Chebu“ kde je uvedena II. informace o konferenci (programová skladba, odborné přednášky v jednotlivých sekcích,
společenský večer, mimokonferenční program atd) včetně
závazné přihlášky.
Konference se koná ve dnech 15. a 16. září tohoto roku
v Chebu v Kulturním Centru Svoboda pod záštitou starosty
města Chebu Mgr. pana Antonína Jalovce.
Den před zahájením konference 14. 9. 2020 pořádala
naše společnost XII. ročník golfového turnaje o putovní pohár CzSTT na hřišti Golfového Clubu Kynžvart.
Národní studentská soutěž
Studentské práce, přihlášené do národní studentské soutěže za akademický rok 2018-2019 byly odborně posouzeny
a vyhlášení nejlepších třech prací včetně předání diplomů
a příslušného finančního ocenění je předmětem programového bodu 4. této VH.
Spolupráce s vysokým školstvím (Praha – Brno – Ostrava)
Pokračovalo úsilí s cílem zapojení výuky BT studentů
na příslušných fakultách FSV ČVUT Praha, FAST VUT Brno
a FAST-VŠB-TU Ostrava.
Spolupráce s institutem pro stavbu potrubí
Na odborné vysoké škole v Oldenburgu-účastí našich odborníků na oldenburském fóru. Detailní informace je uvedena
v našem odborném časopise Zpravodaj č. 1-2020.
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ISTT
Informace o činnostech ISTT vychází pravidelně v našem
odborném časopise a dále je možnost získat další informace na webových stránkách ISTT.
38. mezinárodní ISTT konference s výstavou - „NO DIG
SHOW“, která se měla konat 17. - 18. listopadu 2020 v Malajsii, byla přesunuta na termín 16. - 17. listopadu 2021.
Webové stránky společ nosti
Jsem názoru, že webové stránky naší společnosti odpovídají modernímu trendu a přinášejí nejenom našim členům
pravidelné informace o bezvýkopových technologiích, pořádání výstav, konferencí školeních atd. Stránky jsou v pravidelně doplňovány a aktualizovány.
Redakč ní rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hlediska
získávání sponzorů pro jednotlivá čísla našeho odborného
časopisu „Zpravodaj NO DIG„ který vychází 3 x ročně-čísla
1. a 4. vycházejí samostatně, číslo 2-3 vychází u příležitosti
konference.
Rovněž je náročné zpracování a výběr jednotlivých odborných článků a výběr autorské databáze - tzn. odborníků
a odborných firem z české republiky i ze zahraničí. Společnost se podílí částkou 5 000,-Kč na vydání každého čísla
Zpravodaje.

Závěr:
Na VH byli pozváni všichni členové společnosti a to včas
a prokazatelně.
Všechny zprávy a doklady byly na našem webu zveřejněny více jak měsíc před plánovaným termínem VH.

Zprávy odborných sekcí:
Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, vzdělávací a popularizač ní/publikač ní č innosti) v období od března 2019
do dubna 2020
V rámci expertní č innosti, byla v tomto období již stabilně zaměřena pozornost na zlepšení postavení oboru BT
v sektorech, kde jsem měl možnost sám aktivně participovat.
To pak mnou bylo zejména sledováno a ošetřováno v rámci
pokračující inovace důležitého metodického podkladu MMR
pod patronací ÚÚR Brno „Principy územního plánování, kap.
8. Technická infrastruktura/TI“ (www.uur.cz), když došlo
k přímému včlenění BT do programu koncepčního rozhodování v rámci tvorby ÚPD a ÚPP (využito bylo ustanovení
stavebního zákona požadujícího prokazovat garanci udržitelného stavu a rozvoje TI, tedy též inženýrských sítí/IS; to
pak není možné bez kvalitního systému Facility Management
a systémového uplatnění BT). – Dále byla sledována problematika pokračující, ale zpomalené a dále se komplikující revize a inovace ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení
technického vybavení (ÚNMZ, TNK č. 66), která svým průběhem i výsledky aktuálně nedopadá příznivě pro IS a ani
pro BT. Analogicky pak též nedopadla adekvátně ani revize
a inovace ČSN 73 7505 Sdružené trasy pro vedení inženýrských sítí, iniciované společností Kolektory Praha a.s. Předpokládala se (logicky pak i nadále se předpokládá) v obou
případech podpora adekvátního, tj. systémového dořešení
tohoto úkolu včetně zohlednění nezpochybnitelného významu BT ze strany hlavních subjektů-nositelů zodpovědnosti
za tento úkol (ÚNMZ, MPO, MMR …) a dále též potenciálních
dalších zainteresovaných subjektů. To se však ke škodě věci
nestalo, nepodařilo a i nadále nedaří. - Aktuální stav obou
těchto důležitých ČSN, jejich pseudorevize a pseudoinovace,
je takový, že konservuje fakticky předchozí nevyhovující stav,
nezohledňuje adekvátně současné a dále se komplikující
podmínky řešení včetně podceňování existence bezvýkopových technologií/BT, nerespektuje veřejný zájem a nesplňuje
požadavek garance udržitelného rozvoje sídel. Naše CzSTT
by měla a mohla podnikat adekvátní tlak na zodpovědné osoby a zodpovědné instituce k zajištění nápravy. – Lze tedy
předpokládat další stupňování chaosu v podzemí veřejného

prostoru sídel ČR a tím i zhoršování podmínek pro aplikace
BT, zhoršování podmínek pro nositele BT v ČR. – Navíc lze
zdůraznit, že tento nemalý/závažný problém souvisí též nepochybně i s naším úsilím posledních let o standardizaci BT
v rámci CzSTT (i zde jsme mohli zaznamenat řadu vlastních
problémů řešitelných nakonec v dané situaci především jen
volným označením výsledné verze elaborátu jako Směrnice
CzSTT – doporučení, kterou je možné dále doplňovat a vylepšovat). - Lze pak opakovaně doporučit přípravu a realizaci
naší oficiální žádosti o nápravu v případě nepovedené revize
a inovace ČSN 73 7505 a dlouhodobě stagnující revize a inovace ČSN 73 6005 adresovanou např. na Český svaz měst
a obcí, na MMR, MV a MPO, pod které spadá ÚNMZ atd. Další dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak spočívala
zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací či odborných
posudků, anebo též v rámci posouzení či zpracování několika územních plánů v úseku technické infrastruktury, tj. všude
tam, kde jsem se měl sám možnost odborně uplatnit a jsem
k takové spolupráci vyzýván. - BT jsou i nadále prakticky
na trhu stavebních zakázek diskriminovány tím, že dostávají
šanci jen, když je to obvykle jinak neproveditelné a dále většinou též jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto stavem
nesystémového rozhodování nemůžeme být příliš spokojeni
a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak to principiálně změnit). - Opětovně pak lze konstatovat, že CzSTT (ani dílčí síťová odvětví a instituce) nemá dosud zavedenu, ke škodě věci (právě
ve smyslu výše uváděného), ani jednoduchou evidenci ročních výkonů společností-nositelů BT v ČR.
Vzdělávací č innost byla ve sledovaném období realizována prakticky v redukovaném rozsahu ve srovnání s dřívějším
rozsahem i kvalitou, jako tomu bylo v minulých obdobích. Došlo k jistému útlumu obvyklé formy BT-osvěty jednak na firemní úrovni a dále prostřednictvím vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání ČKAIT. Zde jsou zejména méně aktivní
oblastní kanceláře ČKAIT či např. KÚ, jejich příslušné odbory. Navíc pak nemáme žádnou náhradu za společnost PSM
a.s., která nám dříve výrazně pomáhala na úrovni OK ČKAIT
(s odchodem šéfa PSM a.s. do důchodu došlo k jejímu zrušení). V rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT zůstává jako
jistá minimalistická varianta jen ta, která je představována začleněním naší národní konference NO-DIG do tohoto programu (bez sledování faktického dopadu, faktických výsledků).
Na úrovni pracovišť technických univerzit v ČR pak je možné
situaci hodnotit též jako relativně stagnující. Zde nabízí pravidelně svá BT-témata příslušná pracoviště FAST VUT Brno/
ÚVHO (má BT ve studijním programu jako volitelný předmět)
a dále se neformálně dostávají do šance BT též v rámci zadání
diplomových a bakalářských prací na FAST VUT Brno/ÚVHO,
na ČVUT-FSv v Praze a na FAST VŠB-TU Ostrava. Jednotlivé akce BT-vzdělávacího programu v prostředí technických
univerzit se i nadále též uskutečňují neformálně v rámci tematicky blízkých předmětů v Praze na ČVUT-FSv (K122, K144;
doc. P. Šrytr, Ing. K. Kříž), na FAST VUT Brno/ÚVHO (doc. L.
Tuhovčák, doc. J. Raclavský) a na FAST VŠB-TU Ostrava
(Ing. M. Mohyla). Dařilo se pak opakovaně realizovat naši přímou konkrétní nabídku na zařazení naší odborné konference
NO-DIG CzSTT do vzdělávacího programu ČKAIT.
Prosazování BT do výuky vysokoškoláků technických
univerzit má šanci neformálně pokračovat v rámci procesů
reakreditace studijních programů minimálně na všech stavebních fakultách TU v ČR. I to by bylo potřeba soustavně
sledovat a efektivně (prostřednictvím konkrétních našich
spolupracovníků z těchto pracovišť) podpořit ze strany naší
CzSTT. Jistá šance se pak opakovaně nabízí též v rámci
jednorázových akcí typu TECHSTA (dne technologií staveb,
která je opět aktuálně připravována na FSv ČVUT). Je pak
možné konstatovat, že dříve jsme též na těchto stavebních
fakultách TU např. realizovali velice úspěšné posterové
výstavy s tematikou BT (mohli
bychom se o to
opět pokusit …).
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Popularizač ní č innost a publikač ní č innost ve prospěch
BT a jejich nositelů:
• Svůj význam i relativně dobrou úroveň (i při nižším počtu
přihlášených soutěžních prací) si zachovává naše soutěž
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci z oboru BT.
Podrobnosti, viz. aktuální zpřehlednění-příspěvky v našem
Zpravodaji.
• Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně a byla
dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativních i individuálních členů. - Soutěž ISTT v kategorii „Student or young
professional paper“ se v posledních letech dostává do jisté
nestability (buď z důvodů nedostatečného počtu účastníků
soutěže či příliš rozsáhlých změn místa a programu konání
konferencí ISTT). Přesto i zde bylo, zejména v dřívějších letech, možné zaznamenat další úspěchy.
• Pokračuje spolupráce s IRO a JADE FHO v Oldenburgu, která rovněž stabilně nabízí dobré možnosti uplatnění (studijní
pobyty či praxe) pro mladé adepty našeho oboru z ČR, např.
využitím Nadace prof. Lenze (www.stiftung-prof-lenz.de).
• Pravidelně se účastníme celoevropské odborné akce Oldenburgského fóra. V únoru 2019 a 2020 jsme měli opět početné zastoupení (cca 10 osob) FSv ČVUT a dvou externích
spolupracovníků FSv ČVUT) na 33. a 34. Oldenburger Rohrleitungsforum (viz informace v našem ZPRAVODAJI CzSTT
1/2019 a 1/2020 či i www.iro-online.de ).
• Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřednictvím
cílených příspěvků v našem ZPRAVODAJI CzSTT a dále též
např. prostřednictvím sborníku příspěvků naší NO-DIG CzSTT konference 2019 v hotelu Savannah ve Znojmě. Realizována byla aktualizace e-pomůcky s tematikou BT na K122
FSv-ČVUT.
• Pokračuje snaha získat blízká akademická pracoviště (spolupracující s námi konkrétní pedagogy) stavebních fakult technických universit ČR pro členství v naší CzSTT.
• Potenciální efektivní příležitost ke zviditelnění BT se nabízí
prostřednictvím exkurzních akcí na stavbách společností-nositelů BT (i to je třeba více využívat včetně možností nabízených prostřednictvím Ing. R. Cimra z IFK, GmbH, Salzburg).

Plán sekce EVPČ pro příští období:
• Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích činností a aktivit, zejména soustředit pozornost na naší soutěž
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci s BT-tematikou včetně zabezpečení případné početnější účasti
autorů našich vítězných prací v soutěži NO-DIG AWARD
ISTT, v kategorii „Student or young professional paper“.
• Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný
předmět na dalších technických univerzitách (též na průmyslových školách stavebních) v ČR (jistou příležitost nabízí
opakující se proces reakreditace studijních programů).
• Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN 73 6005
a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO, MMR a dalších zainteresovaných subjektů.
• Pokusit se pomoci zdárně dořešit úkoly související se
zpracováním Technických map měst a obcí v ČR, viz Přílohu 1. a úkoly související s pokračováním realizace BT-seminářů v rámci oblastních kanceláří ČKAIT.
• Pokusit se zajistit jednoduchou evidenci ročních výkonů
společností-nositelů BT v ČR.
Za sekci/úsek EVPČ: doc. Ing. P. Šrytr, CSc. (8. 5. 2020)
Příloha 1.: Koncept dopisu na adresu: Asociace podnikatelů
v geomatice (APGEO), Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel,
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 (jaroslav.cibulka@
apgeo.cz, tel. 603 240 535) a dále na adekvátní adresy MPO,
MMR, MD, dále ČKAIT, HK ČR, …..
Zdravím Vás a dovoluji si Vás oslovit jménem České společnosti pro bezvýkopové technologie/BT (CzSTT,
Czech Society
for Trenchless
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Technology, www.czstt.cz; současně jsme členy ISTT, International Society for Trenchless Technology, www.istt.com)
ve věci zpracování nových Technických map měst a obcí v ČR,
které zajišťujete dle informace Vašeho předsedy představenstva Ing. Martina Hrdličky, přednesené na Technologickém
fóru v rámci zahajovacího aktu FOR ARCH v září 2019 (PVA
Letňany). Tam v diskusi tohoto fóra vystoupil i náš místopředseda doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. s dotazem: Kdo bude garantem
přesnosti a úplnosti, garantem adekvátní kvality Technických
map měst a obcí v ČR, zpracovávaných Vaší společností APGEO? Protože na místě samotném v PVA Letňany nedošlo
k dostatečnému upřesnění odpovědi na tuto otázku (k adekvátnímu vymezení zodpovědnosti) i ze strany přítomných zástupců příslušných ministerstev a ČKAIT (ani následně nebylo
a není upřesnění této zodpovědnosti k dispozici v rámci veřejně přístupných informačních zdrojů a databází příslušných
ministerstev a ČKAIT, např. též i na Vašich stránkách www.
apgeo.cz), tak si dovolujeme se na Vás opětovně obrátit se
stejným dotazem, protože naše společnost a zejména naši
firemní členové-nositelé BT jsou bezprostředně a významně
závislí na přesnosti a úplnosti, na adekvátní kvalitě Technických map měst a obcí v ČR. Prosíme Vás proto o Vaše aktuální vyjádření k této otázce se zohledněním veřejného zájmu
a požadavku prokázání splnění podmínky udržitelného stavu
a rozvoje měst a obcí (včetně jejich ucelené technické obsluhy prostřednictvím inženýrských sítí) dle platného stavebního
zákona. – Současně se analogicky obracíme na odpovědná
pracoviště a pracovníky příslušných ministerstev a dále např.
ČKAIT, ČSSI apod. Jinak nás též zajímá, kdo je zadavatelem
zpracování Technických map měst a obcí v ČR, kdo je objednatelem řešení tohoto důležitého úkolu?
Díky předem za porozumění i součinnost.
S pozdravem Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT
Příloha 2.: Koncept dopisu adresovaného oblastním
kancelářím ČKAIT (ve všech krajských městech), KÚ,
případně též Českému svazu měst a obcí (s námětem jejich
spolupráce prostřednictvím OK ČKAIT) apod.
Vážení kolegové,
Zdravíme Vás a obracíme se na Vás jako předsednictvo
odborné společnosti CzSTT (Česká společnost pro bezvýkopové technologie, www.czstt.cz) s přáním o navázání
vzájemné odborné spolupráce a kooperace, jakkoliv již dříve tato spolupráce přirozeně fungovala prostřednictvím iniciativy organizátorů odborných vzdělávacích akcí z Vašich
řad (např. v Ústí n. L. prostřednictvím Ing. J. Zimy) a dále
prostřednictvím odborných aktivit PSM, s.r.o. (prostřednictvím Ing.Merhauta). Tato kooperace v rámci programu celoživotního vzdělávání měla a má z našeho pohledu svůj
smysl, protože problematika bezvýkopových technologií
(Trenchless Technologies) pro obnovu, novou instalaci
a modernizaci inženýrských sítí/IS není dosud v ČR adekvátně zastoupena ve studijních programech stavebních
průmyslových škol i stavebních fakult technických univerzit
a tudíž dochází ke vzniku informačního deficitu v oblasti,
která nabývá a bude nabývat na své důležitosti ve vazbě
na plnění požadavku garance udržitelného stavu a rozvoje
technické obsluhy sídel prostřednictvím IS. Respektujeme
veřejný zájem a jsme připraveni spolupracovat a pomáhat.
Pro zjednodušení organizačních aktů přípravy vzdělávacích
akcí proto současně nabízíme odborné garanty (a přímá
spojení na ně) z naší strany pro jednotlivé kraje.
Díky předem za porozumění i součinnost.
S pozdravem Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT

Zpráva za Sekci provozovatelů a diagnostiky
v období březen 2019 - srpen 2020

- Provozovatelé veškerých inženýrských sítí v ČR již běžně
využívají téměř všechny dostupné metody běžně používaných metod BT. Jedná se nejen o v rámci Zpravodaje
NO-DIG uváděné převážně vodohospodářské stavby, ale
zejména i o plynovody a kabelové trasy. Ačkoliv je tedy
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prostor pro to, aby všichni provozovatelé těchto sítí mohli být členy CzSTT, z nejrůznějších důvodů necítí potřebu
stát se členy společnosti. Členové společnosti však jsou informováni o využívání BT na konkrétních stavbách a to jak
z České republiky, tak i ze zajímavých staveb v zahraničí.
V oblasti diagnostiky se stávající systémy monitorování neustále vyvíjí, zejména v oblasti softwarového vybavení.
- Na konferenci ve Znojmě - Hatích byly předneseny příspěvky z oblasti teoretické i z běžné stavební praxe, a to
i za přispění konečných uživatelů. Potěšující je, že na aktuální konferenci v Chebu je několik příspěvků ze strany provozovatelů. Přes opakované výzvy všech členů společnosti
zabývajících se prováděním staveb BT, aby své odběratele povzbudili v tom, aby se o své zkušenosti s výsledkem
podobných staveb podělili, odezva stále není odpovídající
počtu staveb, které jsou v této oblasti denně prováděny.
- Spolupráce se Sdružením SOVAK nadále pokračuje.
V rámci jeho časopisu, oslovujícímu většinu vodohospodářských společností v ČR, vyšel článek informující o znojemské konferenci. Tak je to jenom snaha a nebo to platí
zařadit národní konferenci CzSTT do programu celoživotního vzdělávání v rámci ČKAIT a tím povzbudit další provozovatele o členství ve společnosti.
27. července 2020 Za sekci PaD Ing. Marek Helcelet

4) Předání odměn vítězům
studentské soutěže
Studentské práce za předešlý akademický rok byly komisionálně vyhodnoceny viz níže uvedená tabulka.
Vítězům byla zaslána finanční odměna ve smyslu podmínek soutěže.
Pořadí Jméno
1.
2.
3.

Název práce
Ing. Voženílek Marek Návrh sanace stoky
"Hřbitovní" - Kladno
Bc. Iveta Pelánová Sanace kanalizačního
potrubí ve Staré Boleslavi
Ing. Martin Schicht

Porovnání výkopových
a bezvýkopových technologií sanace kanalizace

Vítězové byli pozváni na náhradní termín VH, ale bohužel se omluvili. Diplomy byly všem vítězům zaslány doporučenou poštou s potvrzením příjmu.

5) Zpráva revizní komise a zpráva
o hospodaření za minulý rok 2019
Zprávu revizní komise, přednesl v zastoupení Ing Š.
Moučky předseda společnosti. Revizní zpráva je uvedena na www.stránkach společnosti.
Zprávy o hospodaření za minulý rok 2019 přednesl
Ing. S. Lovecký: Přehled o majetku a závazcích k 31. prosinci 2019 je uveden na webových stránkach společnosti
CzSTT. Zprávy byly účastníky VH hlasováním schváleny.

6) až 8) Doplňující volby do předsednictva CzSTT
Robert Kostolány seznámil přítomné členy společnosti se
svým životopisem, z něhož je níže uvedena získaná praxe:
únor 2020 - dosud obchodní ředitel
leden 2012 - únor 2020 vedoucí manažer tuzemského
obchodu
leden 2003 - leden 2012 obchodní manažer a produktový
manažer v oblasti prvků z taveného čediče pro kanalizace v oblasti celého světa
srpen 2000 - leden 2003 obchodní manažer Firma Eutit
s.r.o. Stará Voda

Firma zabývající se výrobou a prodejem taveného č edič e
• Analyzování zakázek
• Tvorba rozpočtů a cenových nabídek
• Příprava a vypracování obchodních smluv
• Mapování trhu s materiály
• Jednání s klienty
• Zajišťování veletrhů, prezentací v ČR a v Evropě,
osobní účast
• Návrhy, realizace firemních akcí
• Zajišťování reklamních předmětů
• Spolupráce s reklamními, agenturami
• Odvoz materiálu dle potřeb firmy a zákazníka
• Ukázky na stavbách
• Školení zaměstnanců
• Výběrová řízení, personální práce zaměstnanců, motivace, dohled nad odměňováním
Robert Kostolány byl na základě hlasování přítomných
členů kooptován do předsednictva do volební VH, která
se bude konat v příštím roce.

9) Schválení plánu č innosti CzSTT na rok 2021
Níže uvedený „Plán činnosti CzSTT na období 2019 /
2021“ byl účastníky VH schválen.
I.
-

Rozdělení č inností
sekce vzdělávací a expertní (zodp. Doc. Ing. Šrytr, CSc.)
sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. Helcelet)
sekce dodavatelů a projektantů (zodp. Ing. Fryč)
redakční rada zpravodaje (zodp. Ing. Karásková)

II. V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT
Praha a VŠB Ostrava, včetně začlenění zástupců škol
přes individuální členství do CzSTT
- pravidelné poskytování prostoru ve Zpravodaji pro informace o aktivitách škol
- spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/
AITES, EFUC, SÚRAO, svazem plynařů a dalšími příbuznými sdruženími
- pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci
v oblasti BT včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD
- spolupráce se SOVAK, případně dalšími organizacemi v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména na bázi expertní činnosti
- pokračování normotvorné činnosti a příprava směrnic
a to i ve spolupráci se sekcí projektantů a dodavatelů
- posuzování standardů nebo katalogových listů vydaných jinými sdruženími
- ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o využití BT
- zajistit udílení bodů ČKAIT za konference NO DIG v ČR
- Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný předmět na dalších technických univerzitách v ČR.
III. V oblasti provozovatelů a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací budovaných pomocí BT, zejména na platformě Zpravodaje CzSTT
- volba vhodných materiálů a postuNO DIG 26 / 4
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-

pů a její dopad na provozování vodovodů a kanalizací – diskuse, na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT
pokračovat v komunikaci
i s mimovodárenskými
provozovateli (plyn, elektro, telefon, atp.)

IV. V oblasti projektantů
a dodavatelů
- publikování nejzajímavějších projektů a staveb
BT ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze
světa ve Zpravodaji
- publikování zvlášť zajímavých staveb z ČR
v Trenchless International
- diskuse ohledně dalšího
postupu ve věci směrnic
V. Redakč ní rada
- vydat 3 čísla Zpravodaje
v roce 2021, z toho 2 – 3
bude v jednom vydání,
které bude distribuováno
na konferenci
- rozšířit rubriky o aktivity
vysokých škol
- průběžně
aktualizovat
databázi členů a zlepšit
vzájemný způsob komunikace
- Podporovat finančně menší subjekty v možnosti
převzít číslo Zpravodaje
VI. Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Executive subcomitee)
- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat konferenci NO
DIG 2020 v Chebu
- aktivně se zúčastnit konference NO DIG 2021
v Malajsii

11) Informace o stavu
č lenské základny

10) Schválení finanč ního
plánu na rok 2020
Ing. Stanislav Lovecký přednesl
níže uvedený finanční plán, který byl účastníky VH schválen a je
uveden na webových stránkách
společnosti.

Pokles stavu členském základny
oproti minulému období nepřevyšuje dlouhodobý průměr. K datu valné
hromady tvoří naši členskou základnu 34 členů korporativních (firemních), 6 členů individuálních a 8 členů přidružených.

12) Diskuse
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V diskusi projednaná problematika
je uvedena v „Zápisu z VH".
Účastníky VH bylo odsouhlaseno
vyloučení kolektivního člena spo-

lečnosti BROCHIER s.r.o., která nezaplatila členské příspěvky na roky
2019 a 2020.
Přes veškeré mnohonásobné úsilí se nebylo možno se společností
spojit a celou věc projednat.

13) Usnesení VH - závěr VH
Níže uvedené „Usnesení z valné
hromady" bylo účastníky VH schváleno.
Předseda společnosti Ing. Stanislav Lovecký ukončil konání VH a poděkoval všem účastníkům za aktivní
přístup v průběhu konání VH.
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SMĚRNICE
ÚČEL, VZNIK, SOUČASNÝ
STAV,
OBORCzSTT,
BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍ
–
JEHO ODOLOST A ROZVOJOVÝ
VÝHLED APOTENCIÁL
OČEKÁVÁNÍ
doc. Ing. Petr Šrytr CSc.,

Katedra technologie staveb, FSv ČVUT v Praze

Úvod
V situaci, kdy s pokrokem lidské civilizace, což je třeba
nesporně vnímat jako pozitivum, současně narůstají rizika
v podobě uměle vyvolávaného útlumu pozornosti k degradačním projevům lidského myšlení a chování. To se
stává nebezpečným pro lidstvo samotné, konkrétně pro
komunity měst a obcí v případě degradačního útlumu pozornosti vůči projevům výpadků funkcí zařízení jejich technické obsluhy, na které jsme všichni životně závislí a kdy
vlastně my všichni působíme jako bezmocní rukojmí. Rekapitulovat tyto degradační jevy, např. jen jako jevy účinků
byrokratizace rozhodovacích procesů na všech úrovních
řízení státu, regionů, měst a obcí je sice žádoucí i možné,
ale prakticky málo účinné ve smyslu zajištění adekvátní nápravy. Je tedy nezbytné se pokoušet o systémové
zpřehlednění konkrétních příčin nedostatků a současně
i konkrétních možností účinné a efektivní nápravy situace. Tak tomu má být a je i v případě různých technických
oborů včetně toho našeho, oboru bezvýkopových technologií/BT. Autor tohoto příspěvku si klade za cíl zpřehlednit
situaci právě v našem oboru BT, za který neseme svou
zodpovědnost! Nemalý rozsah problematiky pak umožňuje nabídnout především základní zpřehlednění a počítat s následnými aktualizacemi a konkrétními kroky, které
účinně a efektivně povedou k nápravě nedobrého stavu.
Žádoucí se pak jeví realizovat v rámci naší CzSTT cílenou diskusi na téma co je třeba realizovat prostřednictvím předsednictva naší společnosti, aby zejména naší
korporativní členové byli uspokojeni ve svých představách
o fungování CzSTT?

Celkové zpřehlednění
Je proto rozumné i žádoucí si pravidelně klást otázku
z pozice nositelů BT, jak dalece je náš obor BT odolný vůči
degradačním civilizačním projevům a jaký má náš obor
BT rozvojový potenciál? Přestože je náš obor BT relativně velmi mladý, vznikl jako logická odezva na vážné problémy praxe při plnění podmínky garance udržitelného
stavu a rozvoje urbanizovaného území prostřednictvím
technické obsluhy inženýrskými sítěmi/IS, tak vyžaduje
adekvátní, soustavnou péči (uceleně, systémově). Jeho
cílem je efektivně a maximálně účinně pomáhat udržet
a případně též zlepšovat úroveň fungování IS v ucelené podobě. Týká se tedy otázka odolnosti a rozvojového
potenciálu BT současně všech síťových i dalších odvětví,
které aktivizuje k adekvátně zkoordinovanému postupu
především ve spolupráci s managementy měst a obcí.
Vznik a rozvoj oboru BT je vázán na podmínky jejich aplikací a ty jsou v praxi charakterizovány velice pestrými
variantami a máme-li obstát jako ti v první linii, tak se musíme pokoušet opakovaně o ucelenou inventuru situace
a dokázat přesně a pohotově reagovat, efektivně pomáhat ve veřejném zájmu. Samozřejmě může být výsledek
každé takové inventury považován též za podklad k diskusím, jak zajistit, aby BT působily v praxi programově,

tj. komplexně, systémově a maximálně racionálně. Jaký
zvolit postup pro opakované provádění takovéto smysluplné inventury a následné cílené diskuse? V prvé řadě
je nezbytné vnímat, že BT pro obnovu, kompletaci a modernizaci IS mají dnes nárok být vnímány jako autonomní
technický obor, jako obor, který je schopen nést adekvátní zodpovědnost za odolnost BT vůči všem projevům nezodpovědnosti a dále i za rozvoj jejich potenciálu. Z toho
pak vyplývá i soubor základních diskusních otázek:
1 ► Jak vypadá zastoupení a úroveň nabídky BT
ve studijních a vzdělávacích programech technicky
orientovaného školství, technicky zaměřených státních institucí a subjektů (včetně např. ČKAIT, ČSSI
atp.)? Adekvátní příprava vzdělaných pracovníků
dle potřeb praxe a následně i aktualizace jejich odborných znalostí a dovedností je dnes již výrazně
větší nezbytností.
2 ► Jak vypadá situace udržitelnosti v rámci jednotlivých síťových odvětví i v rámci ucelené technické
obsluhy urbanizovaného území včetně systémového využívání BT?
3 ► Jak vypadá situace v rámci jednotlivých institucí
na různých úrovních státní správy včetně stavu legislativních, technických a dalších podkladů (např.
též koordinačních podkladů)?
4 ► Jak vypadá situace v rámci tvorby ÚPD a ÚPP,
v rámci tvorby strategických plánů rozvoje urbanizovaného území a sídel v něm se nacházejících?
5 ► Jak vypadá situace v rámci odborných společností
typu ČKAIT, ČSSI, SOVAK, ČPS apod.?
6 ► Jak vypadá situace ve veřejném prostoru sídel
v případě dopravního inženýrství a v případě dalších souvisejících oborů a nositelů oprávněných
zájmů ve veřejném prostoru sídel?
7 ► Jaké máme rezervy my sami jako CzSTT (též ISTT,
národní společnosti-členové ISTT apod.)?
8 ► Jak vypadá situace v rámci státních záchranných
systémů (HZS, ZZS atd.)?
9 ► Jak vypadá situace v rámci vývoje souboru podmínek z hlediska systémového, tj. udržitelného řešení
ucelené technické obsluhy sídel prostřednictvím IS
(např. obecně též v rámci úsilí o realizaci programu
Smart City či zajištění kvalitních, tj. úplných a dostatečně přesných technických map technické infrastruktury sídel v urbanizovaném území apod.)?
10 ► ……………………. (musíme počítat též s nutností opakovaných aktualizací hodnocení situace, tj.
s reakcí na další, dnes obtížně předvídatelné změny podmínek řešení apod.).
Následuje základní zpřehlednění názorů autora příspěvku na dané otázky:
Ad 1 ►: Se zastoupením problematiky BT ve studijních
programech technických univerzit, zejména jejich stavebních fakult, nemůžeme být zatím spokojeni. Většinou
jde
pouze
o
volitelné
předměty
pro jen malý
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okruh případných zájemců. Dohání se to pak již jen odkazy na dostupné informační zdroje, dílčí vzdělávací akce
apod. Na středních průmyslových školách stavebních
pak BT prakticky ve studijních programech absentují. –
Jaký je základní důvod této nepříznivé situace na technických univerzitách a středních technických školách? –
Je za tím především obava zástupců jiných dalších technických oborů, které zde byly dříve, o svou pozici a dále
redukce zájmu studentů o technické obory, když pak se
tak děje ve spojení s formálně nastaveným hlavním kritériem, kterým je tok peněz a je dlouhodobě vázán na počty studentů bez přihlížení k faktickým potřebám praxe.
Technické obory, které tu byly dříve, si hájí své pozice (své
počty vyučovacích hodin) na úkor těch „později narozených“ i na úkor potřeb praxe. Typickým příkladem je obor
dopravního inženýrství, který např. nevnímá adekvátně
existenci i jiných druhů dopravy, než po pozemních komunikacích (silnicích a železnicích), leteckou a vodní dopravu.
Náprava může být zřejmě iniciována např. především jen
prostřednictvím změn v přístupech ke vzdělávacím procesům na úrovni ministerstva školství, a následně shora
dolů. – V našem případě oboru BT je pak žádoucí i ve veřejném zájmu, aby byl aktuálně více vidět i na veřejnosti.
Zde pak mají šanci ukazovat své možnosti a schopnosti
především firemní nositelé BT. Je důležité více a promyšleně tyto šance využívat, dávat o sobě pravidelně více
vědět, např. i s pomocí masmédií. Za stagnující či upadající svou úrovní (rozsahem i kvalitou) pak můžeme považovat situaci celoživotního vzdělávání ČKAIT, organizované
na úrovni jejich oblastních kanceláří. Naopak, za pozitivní
je třeba považovat naší snahu udržet na alespoň slušné
úrovni naší CzSTT-soutěž studentských prací s tématikou
BT. I v tomto případě však je co zlepšovat.
Ad 2 ►: V úseku subjektů - majitelů a provozovatelů IS
se pak jedná o nesjednocený, nekompletní a navzájem
nekompatibilní FM/Facility Management v jednotlivých
síťových odvětvích i jednotlivých provozovatelských společnostech, což např. mj. potvrzuje též reakce projektantů alibistickými sděleními typu: K vytyčení jednotlivých
vedení a objektů IS dojde až před zahájením realizace
investičního záměru, v koordinačních situacích (dochází
tak k nelogickému tolerování nepřesností důležitých dat)
apod. – Rozebírat detailněji a uceleně situaci v případě
heterogenního souboru provozovatelů IS by si nejspíš
vyžádalo několik samostatných příspěvků. Alespoň však
uveďme dva poznatky formou poznámek: Majitelé a provozovatelé IS adekvátně neparticipují v rámci územně
plánovacích procesů, pouze se obvykle jen formálně
a nekompromisně vyjadřují se zdůrazněním svých požadavků a práv vycházejících z nezkoordinovaných a účelově prosazených ustanovení v legislativních a dalších
podkladech. Sami pak nejsou nikým nuceni pravidelně
a podloženě prokazovat, že plní požadavek garance udržitelného stavu a rozvoje v případě svého či jen provozovaného infrastrukturního majetku IS. Lze též konstatovat,
že si účelově chrání a prakticky udržují v režimu utajování
své databáze FM. Nelze tedy realizovat ani žádné účinné
kroky kontroly ve veřejném zájmu. – Důkazem pro to je
též opakovaně se vyskytující překvapení všech zodpovědných při výskytu extrémních případů havarijních stavů (těm lze však
preventivně čelit
v případě sjednoceného úsilí
systémově včet-
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ně adekvátního uplatnění BT). Situaci pak dokresluje mj.
i to, co je uváděno v odstavcích ad 3► až ad 5► níže.
Ad 3►: Situaci v našich podmínkách charakterizuje již
obecně situace postavení stavebnictví bez vlastního ministerstva (kompetence jsou rozptýleny do pěti navzájem
nezávislých ministerstev) a obecně nepříznivý stav legislativních, technických a dalších podkladů. Stručně řečeno,
opakované vymezování aktuálního úkolu rekodifikace stavebního práva pojedenácté, podvanácté, …, aneb znovu od začátku, hovoří samo za sebe! – V případě sektoru
technické infrastruktury/TI a následně v případě inženýrských sítí/IS se jeví jako klíčové, rozsáhlé a zásadní nedostatky základního technického podkladu ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení/
VTV, kdy se paradoxně nacházíme v situaci nedokončené
a opakovaně nedostatečně koordinované revize a inovace, již od r. 2011, když od r. 2005 ÚNMZ dostával podněty
k zajištění nápravy mnoha závad! - Je mj. např. žádoucí
doplnit terminologickou část o dva důležité, zatím chybějící pojmy: způsob ukládání vedení IS (syntetický parametr reprezentovaný souborem dílčích technických, konstrukčních, technologických, ekonomických, ekologických
a dalších parametrů, charakterizujících jejich podmínky
zatížení, funkční schopnosti, prostorovou, ekonomickou
a ekologickou náročnost, náročnost realizace, náročnost
provozní kontroly a údržby, náročnost obnovy či likvidace,
soubor schopností garantovat udržitelný rozvoj technické
obsluhy území, např. užitím BT apod.) a dále pojem stav
nouze vyvolaný stavem vedení IS (havarijní stav vedení IS,
který vede k výrazné degradaci funkcí sídel a jejich okolí
co do rozsahu a kvality či jejich částí s výraznými dopady na jejich uživatele; podle charakteru, účinků a rozsahu
se může jednat i o stavy obecného ohrožení). Analogicky
je žádoucí zde doplnit adekvátně ustanovení o existenci, možnostech i povinnosti využití BT a jejich potenciálu
a dále též klasifikaci VTV užitím velmi důležitého syntetického klasifikačního hlediska: Stav místních podmínek
a odhadnutelný jejich vývoj, dosažená úroveň koordinace
prostorového uspořádání VTV, stav veřejného prostoru
i faktický stav VTV: Dosavadní stav ČSN 73 6005 umožňoval a umožňuje prakticky jen řízenou a často i účelovou, vědomě chybnou improvizaci. Tato improvizace však
již nemá opodstatnění a stává se kontraproduktivní právě
v panující, krajně nepříznivé situaci, kdy v našich městech
a obcích převládá klasický způsob ukládání VTV a kdy je
třeba se postarat o prostou obnovu investičního majetku/
IM VTV ve značném rozsahu.
[1] Ad 4►: V úseku územně plánovacích procesů i v úseku
plánování investic měst a obcí je zatím situace málo příznivá obecně, v úseku technické infrastruktury/TI, IS a BT pak
ještě řádově horší. Tyto procesy byly značně zformalizovány, zdeformovány či v technické problematice zredukovány
a ve vazbě na nekvalitní legislativní, technické, metodické
a další podklady vykazují dnes i závadné výstupy s kontraproduktivními dopady na fungování sídel z technického
hlediska. Pro demonstraci lze uvést příklad z metodiky
MMR k udržitelnému stavu a rozvoji urbanizovaného území (Územní studie veřejného prostranství, Metodický návod
pro pořízení a zpracování, MMR, 2015, www.mmr.cz), kde je
uváděno, že se opírá o tři pilíře: sociální, ekonomický a ekologický. Ten nejdůležitější chybí! – Nejdůležitějším pilířem je
evidentně pilíř technický! – Není to zřejmě náhoda a není
to třeba ani komentovat! – Jak lze však usilovat o nápravu
za této situace? – Nejspíš přímo prostřednictvím manage-
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mentů měst a obcí (možná též prostřednictvím Českého
svazu měst a obcí?), které mají obvykle své s.r.o. v podobě
Technických služeb. Jde pak o to, dostat do jejich profesní
náplně též ucelený a dostatečně kvalitní FM IS. Ve vazbě
na územně plánovací procesy a plánování investičních
akcí lze usilovat o adekvátní sjednocení a koordinaci zájmů
všech zainteresovaných, tj. především všech oprávněných
nositelů zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí. – V rámci
ÚPD pak nesmí chybět samostatná č ást, označ ovaná
jako ÚSES/Územní systém ekologické stability, která má
prokázat udržitelnost rozvoje urbanizovaného území z ekologického hlediska. Nemá pak evidentně logiku absence
analogické části, která by prokazovala udržitelnost rozvoje
sídel z hlediska jejich ucelené technické obsluhy včetně obsluhy prostřednictvím IS.
Ad 5►: V případě ČKAIT i ČSSI (ta je prakticky její součástí) byla situace hodnocena již v rámci ad 1► výše.
V případě odborné společnosti SOVAK je možné pozici
oboru BT hodnotit pozitivně. Důkazem je též angažovanost subjektů působících v sektoru veřejných vodovodů
a kanalizací v rámci naší společnosti CzSTT. Výrazně
horší situace pak panuje v plynárenství, např. v rámci
ČPS/Českého plynárenského svazu i odborných společností ostatních energetických odvětví (odvětví elektroenergetiky, ČES/Česká elektrotechnická společnost
a teplárenství, TS ČR/Teplárenské sdružení ČR atd.).
Nepřehledná, lze říci výrazně neadekvátní situace, je
pak dána existencí dalších mnoha subjektů ovlivňujících fungování energetických odvětví, jako např. ERU/
Energetický regulační úřad, ANDE/Asociace nezávislých
dodavatelů energie, Výbor pro udržitelnou energetiku
při Vládě ČR, AČE/Aliance české energetiky, ČAPLDS/
Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních
soustav, AEA, z.s./Asociace energetických auditorů-specialistů, z.s., SVSE/Sdružení velkých spotřebitelů energií,
ČAPPO/Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu atd. Zde pak již přednostně dominují ekonomické
zájmy a dochází k prosazování podnikatelských záměrů
na úkor veřejného zájmu, zájmů technických a ostatních
(dokonce i paradoxně proti sobě navzájem v případě subjektů z různých energetických odvětví), když se tak navíc
děje pod tlakem subjektů zaštiťujících se, často i problematicky, např. pseudoekologickými argumenty. V případě
resortu elektronických komunikací je to pak analogické,
když je navíc situace zkomplikována nabídkou radiotelekomunikačních služeb v širokém spektru technických
řešení a okolností tvorby konkurenčního prostředí prostřednictvím většího počtu nezávislých operátorů a dále
též přirozeným prosazováním progresivních optických
sítí elektronických komunikací. Zde pak má dominantní
postavení ČTÚ/Český telekomunikační úřad a z odborného hlediska pak funguje ČES, z.s./Česká elektrotechnická společnost, z.s., CETIN/Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. atd. Prostředí všech těchto působících
subjektů je v souhrnu zdrojem mnoha absurdit.
Ad 6►: Situace veřejného prostoru sídel těsně souvisí
s problematikou ČSN 73 6005, která byla zpřehledněna
již v rámci ad 3► a ad 4► výše. Jinak aktuálně dochází
k vyhrocování postojů dendrologů a dalších pseudosympatyzantů městské zeleně „hlava nehlava“ včetně např.
neúměrného upřednostňování řešení problémů dopravy
na úrovni povrchu terénu, málo efektivního řešení dopravní problematiky handicapovaných, nakládání s odpady, městského mobiliáře apod.

[2] Ad 7►: V CzSTT i ISTT (včetně jejich ostatních národních společností) máme nesporně své rezervy v aktivitách, které by mohly pomoci posílit odolnost a rozvojový potenciál BT s ohledem na vyhrocující se podmínky
a nepříznivé akty působící kontraproduktivně v rámci úsilí
o dosažení udržitelného stavu a rozvoje ucelené technické
obsluhy urbanizovaného území prostřednictvím IS. Uveďme alespoň některé další příklady, když jisté možnosti již
vyplývají z dílčích poznatků či závěrů v rámci zpřehlednění
uváděného v rámci ad 1► až ad 6► výše a dále pak i ad
8► a ad 9► níže. V prvé řadě lze napravovat vše, co je
v naší kompetenci. Např. již jen prostá klasifikace BT dle
ISTT (Trenchless Technology Guidelines London, ISTT,
1989) nedoznala od r. 1989 žádné korektury či vylepšení.
Žádoucí je provést nezbytné úpravy, kompletaci i aktualizaci. Částečně jsem se o to pokoušel se svými diplomanty
či i sám. Přehlednou a dostatečně úplnou klasifikaci BT
je třeba považovat za nezbytnost již z prestižních důvodů
našeho oboru. Je pak třeba např. počítat s možným uplatněním i u nás potrubního systému pro nakládání s odpady
typu CENTRALSUG (www.centralsug.de, www.avfallsverige.se ), a to může být pro obor BT rovněž zajímavá příležitost. Dále je třeba např. počítat s výrazným uplatňováním multikanálů (původně vyvíjených zejména pro instalaci tras optických kabelů). Stavebnice těchto multikanálů
lze jistě upravit tak, aby je bylo možné též instalovat např.
s pomocí technologie HDD či microtunnelling. Nemalá příležitost se nám pak nabízí i v případě úsilí o zkvalitnění
základních legislativních technických a dalších podkladů
s pomocí spřízněných a dostatečně silných subjektů-partnerů. Zásadní pak je náprava v případě revize a inovace
ČSN 73 6005 (zde je třeba BT prosadit jako efektivní nástroj řešení zásadních problémů). Analogicky je třeba usilovat o tvorbu ČSN pro vedení technicko-technologického
vybavení (pro vnitroareálové IS) a pro dálkovody. Sami
jsme si pak nedávno prakticky odzkoušeli v případě tvorby našich CzSTT-standardů-doporučení, že není snadné
usilovat o kvalitní výsledky v případě tvorby podkladů pro
efektivní unifikaci technických řešení aplikací BT. Opakovaně lze připomínat též závislost aplikací BT na kvalitě
(přesnosti a úplnosti) technických map urbanizovaného
území. I v tomto případě bychom měli mít jako CzSTT
adekvátní iniciativu, aby výsledky dobře dopadly. V případě vzdělávání a osvětové činnosti tomu není rovněž jinak.
I to představuje výzvu pro nás všechny, zejména pro naše
korporativní členy a členy z akademického prostředí. Jako
příklady hodné následování lze např. nabídnout aktivity
(organizaci seminářů a exkurzí) rakouské společnosti IFK
se sídlem v Salzburgu. V případě jejich konkrétních akcí
u nás v ČR to nabízejí pro zajímavé i důležité stavby. - Jisté
rezervy pak lze spatřovat ve zdokonalování www-stránek
CzSTT a našich korporativních členů. - Ve vazbě na ČKAIT
je důležité nepřipustit další útlum a četnost vzdělávacích
akcí s tématikou BT. Mohli bychom být rovněž více aktivní v nabídce pomoci při tvorbě strategických dokumentů
udržitelnosti stavu a rozvoje našich měst a obcí (např. při
posuzování výsledků inovací jejich ÚPD a ÚPP, při úsilí
o smysluplné rozšíření programu jejich společností typu
Technické služby o ucelenou péči o jejich IS). To pak by
mohlo preventivně v praxi fungovat tak, že nebude snadno
možné na úrovni přípravy a realizace investičních akcí IS
měst a obcí neposkytovat šanci BT v situacích, kdy jsou
evidentně lepším řešením
ve veřejném
zájmu. Potře-
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[3] Ad 8 ►: Pozornost tvůrců modelů fungování státních
záchranných systémů je setrvačně a jednostranně orientována na jen provizorní a málo efektivní nezbytné činnosti.
Je však již velmi aktuální začít poctivě prověřovat a vyhodnocovat zejména havarijní případy selhání IS s neúměrnými důsledky (bylo možné jim předcházet?). Nabízí se odpovědně aplikovat rozvíjené aktuálně modely a metodiku risk
management, critical management apod. Přichází do úvahy též i v těchto a dalších souvislostech zvažovat např.
užití mobilní sdružené trasy IS užitím stavebnic typových
modifikovaných lešenových systémů (viz např. Užitný vzor
Stavebnice mobilní sdružené trasy IS, Osvědčení o zápisu
užitného vzoru č. 19323 ze dne 16.2.2009, Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz). Jako málo perspektivní se
pak např. jeví i řešení tras venkovních vedení VN, VVN a ZN
(nabízí se řešení užitím HDD či microtunnellingu apod.).
Ad 9 ►: V tomto případě je na místě trvat na systémovém řešení pro konkrétní sídla, konkrétní urbanizovaná
území a začít vytvářet podklady pro ucelená unifikovaná
řešení ve variantách k modelovým případům podmínek
řešení. Za systémová řešení pak nelze evidentně považovat řešení, která jsou aktuálně propagována v rámci
akcí typu Smart City. Jde pouze o dílčí líbivá řešení jen
některých problémů cíleně podporovaná podnikatelskými záměry. Důslednost je třeba zajistit i v případě tvorby
technických map sídel v urbanizovaném území.

Závěry, náměty a doporuč ení
Mimo těch, které zazněly již výše, je možné zejména
zdůraznit:
• Ve vazbě na historický vývoj technického řešení veřejného prostoru sídel se ukazují jako rozhodující: stávající stav vedení a objektů IS, prostorové i další podmínky
(příliš často se již dostáváme do situací stavů prostorové nouze), možnosti uplatnění adekvátních způsobů
ukládaní IS a dále možnosti uplatnění adekvátních
způsobů instalace vedení IS. Na stavy prostorové nouze je pak třeba např. reagovat užitím prostorově úsporných způsobů ukládání IS, tj. užitím prostorově úsporných typů sdružených, příp. též kombinovaných tras IS
při současném uplatnění BT.
• Udržitelnost stavu a rozvoje ucelené technické obsluhy urbanizovaného území a sídel v něm lze docílit
především prosazením prokazatelně systémových
řešení (garantujících udržitelnost a rozvoj oprávněných aktivit ve veřejném prostoru sídel) již do strategických dokumentů sídel (tj. přestat si jen hrát
na Smart City).
• Nesmíme též zapomínat na to, že dobrá pověst našeho oboru BT, vlastně následně též jeho odolnost,
je mj. závislá i na zabezpečení sledování adekvátní
kvality výsledků odváděných výkonů všech realizovaných akcí užitím BT (jde současně o nejednoduchý úkol, který vyžaduje naší maximální pozornost
a péči).
• Žádoucími aktivitami předsednictva CzSTT je adekvátní realizace zcela konkrétních kroků ve směru
k managementům měst a obcí s cílem prosazení rozšíření programu jimi řízených Technických služeb, s.r.o.
o důsledně ucelený Facility management vedení technického vybavení se zaměřením na jejich udržitelný
stav a rozvoj s využitím BT, dále analogicky i ve směru
k partnerským odborným společnostem a příslušným
orgánům státní správy.

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
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bovali bychom mít též k dispozici přehledy ročních výkonů
společností-nositelů BT v ČR (pro srovnání též ve vyspělých
zemích) jako argument i měřítko, zda dochází či nedochází k deformacím při rozhodování a stupni uplatnění BT. Měli
bychom též adekvátním způsobem vést ke spoluzodpovědnosti za stav uplatňování BT v praxi i všechny zainteresované subjekty v našem okolí, které evidentně mohou ovlivnit
a ovlivňují situaci v našich podmínkách včetně masmédií.
Bylo by jistě ku prospěchu věci iniciovat např. diskusi na téma
odolnost a rozvojový potenciál BT i na úrovni ISTT. Další náměty lze jistě postupně dle potřeby a možností doplňovat.
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Motto: Nejúčinnější prezentací firmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim č lenům komplexní formu prezentace jejich firem, jejíž podstatou je využití
publikač ního prostoru podstatné č ásti jednoho č ísla našeho Zpravodaje NODIG. Časopis s převahou
informací o vaší firmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru vašeho propagač ního materiálu.

•
•
•
•
•
•

Návrhu a grafického zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT. Návrh bude obsahovat
vyobrazení technologií užívaných firmou a logo firmy podle vašich podkladů
Uveřejnění úvodníku s fotografií představitele firmy
Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
Dodání 20 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace
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Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

25
ÍK
ČN
RO

Objednatel dodá k výše uvedeným úč elům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a č lánků v elektronické formě a případně reklamní přílohu v poč tu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní č ástka (spoluúč ast při vydání Zpravodaje 20.000,- Kč ,
cena reklamní stránky, reklama 5.000,- Kč ). Jsme přesvědč eni, že nabízená
forma prezentace je dostupná i malým firmám.
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RENOVACE PRŮLEZNÝCH KANALIZAČNÍCH STOK
VE MĚSTĚ KRAKOW POMOCÍ ČEDIČOVÝCH
PRVKŮ JAKO OCHRANOU PŘED BIOKOROZÍ
BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ
Robert Kostolány,
Eutit s.r.o.

Místem řešení bylo historické město Kraków
Krátce z historie. První informace o vodovodní síti pochází z 13. století, o kanalizační síti ze století čtrnáctého.
Na počátku 20. století byla kanalizační síť dlouhá 48 km.
V průběhu let se infrastruktura neustále rozšiřovala,
a spolu s vývojem celého systému byly postupně stavěny
úpravny vod, čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, vodárny a nádrže na pitnou vodu.
Kanalizační síť města se skládá ze dvou hlavních systémů, které mají vlastní čistírny odpadních vod. Oba
hlavní systémy pracují jako gravitační. V oblastech, kde
gravitační odvod odpadních vod do centrálního systému
není možný, existují místní kanalizační systémy s místními čistírnami odpadních vod. Délka kanalizační sítě s přípojkami činní dnes téměř 1870 km.
V rámci plánovaného projektu rekonstrukce bylo
třeba obnovit celkem 54 km kanalizačních systémů.
Renovace takto rozsáhlé sítě v historickém městě,
s hustě zástavbou a silnou dopravní infrastrukturou
byla na jedné straně nezbytnou nutností a na straně
druhé velkou technickou výzvou. Mezi hlavní problémy které musel projekt, jako celek řešit, patřily netěsnosti stávajících kanalizačních potrubí a stok, netěsné
přípojky, porosty kořenů, sedimentace, a znečištění,
porušení konstrukcí korozí a chemických zatížením
(biokoroze), praskliny (strukturální poškození), zhroucení části úseků. To vše s maximáním využitím bezvýkopových technologií.
Zvláštním úkolem pak bylo řešení sanace konstrukcí soutokových, přečerpávacích, akumulačních, retenčních a uklidňovacích komor. Problém s výraznou
biokorozí byl obecně na celé stávající stokové síti
způsoben omezením odvětrání příslušné větve stoky
na povrch. V minulosti bylo historické odvětrání uzavřeno, aby se možný zápach nešířil
do centra města. Toto inženýrsky zcela
necitlivé opatření mělo za důsledek nárůst vlhkosti a snížení výměny vzduchu
v jednotlivých částech systému. K ne-
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tvar stoky
1600-2250

gativním vlivům, jako je stoupající vlhkost a koncentrace plynů, je nutné přičíst i vznik mechanicky generovaného aerosolu, který vzniká a koncentruje se právě
v těchto objektech.
Důsledkem výše uvedených negativních vlivů je nárůst biokoroze na neomývaných površích konstrukce
kanalizačního objektu (svislé stěny, stropy). Jako řešení byl původně navržen celoplošný obklad těchto
povrchů obkladem prvků z taveného čediče. Ty samy
o sobě vykazují velmi vysokou odolnost agresivnímu
prostředí (na stěnách dochází z výše uvedených procesů ke vzniku kyseliny sírové H2SO4). Zároveň se ale
jedná o prvky (dlaždice a tvarovky) které jsou velmi
hladké. Může tak snadno docházet na jejich povrchu
k vysrážení (ze vzdušné vlhkosti, z aerosolu) a následnému transportu vysrážené kapaliny po těchto
dlaždicích do spár a detailů. Zde by pak mohla při
standartním řešení (použití spárovací hmoty s cementovou matricí, která má vyšší nasákavost než čedičový
prvek) narůstat koncentrace agresivních látek a v její
důsledku by mohlo docházet k významnému napadání
těchto spár.
Řešení, která se v té chvíli nabízela, byla relativně
jednoduchá a jejich účinek byl snadno předpověditelný. Obnovení původního odvětrání sítě, anebo omezeně umožnit odvětrání konkrétních kanalizačních
objektů ohrožených vyšší expozicí zátěže (viz. : komory, stanice, šachty apod.). Naplánovat a provádět
pravidelnou údržbu těchto objektů tak, aby docházelo k omývání vzdušních líců (neomývaných částí)
konstrukcí a tím snižování koncentrace agresivních
látek. A v neposlední řadě použití nových materiálů
pro spárování čedičových prvků, které dokáží uzavřít
spáru a tím omezí možnost vnikání agresivních látek
do konstrukce. Spolu s čedičovým obkladem vytvoří
vysoce odolnou a kompaktní ochranu objektu. To vše
za podmínky nutnosti instalace těchto materiálů in situ
(na stavbě) v prostředí s vysokou vlhkosti. Tento soubor opatření se ukázal jako správný, i když opatření
spočívající v lepším odvětrání sítě byla realizována jen
omezeně a lokálně.

tvar stoky
1800 - 2250 mm

tvar stoky
2250 - 2350

tvar stoky
3000 - 2350
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Délky úseků stok s jednotlivými průřezy
Název
kolektoru
kolektor od ul.
Rollego do ul.
Stoczniowców

Poč et
přípojek

Poč et šachet
a komor

78

12

1600/2250
845

Délka stok [m]
1800/2250 2250/2350
478

3000/2350

790

715

Celková délka [m]
2828

V Krakově byla v roce 2015 renovována část kombinovaného sběrače levého břehu v délce 2828 m. Nachází
se v samém centru města. Betonový kolektor se zvonovým průřezem, postavený kolem roku 1910, měl různé
tvary a různé rozměry na jednotlivých sekcích. Průřezy
renovovaného kanálu jsou znázorněny na výkresech.
Tloušťka struktury s největším průřezem v kynetě byla
asi 50 cm a v klenbě asi 25 cm.
Technický stav kolektoru a komor se lišil. K největšímu
poškození betonu docházelo v komorách a na úsecích,
kde se připojovala tlaková kanalizace. Pohled na fragmenty vzorku kanálu před zahájením renovačních prací
je zobrazen na fotografiích.
Pro jednotlivé sekce kolektoru byly plánovány dvě metody renovace. Zahrnovaly použití modulů sklolaminátu
na rovných úsecích a čedičové obložení na zakřivených
úsecích. Čedičové dlaždice byly také použity k renovaci
komor a přepadů pro přívalové deště. Bylo rozhodnuto,
že přípojky se utěsní laminátem, vložkou ve tvaru klobouku nebo speciální maltou. V úseku, kde byl průřez
kolektoru největší, byly použity také dvě metody renovace. Z větší části byly panely ze sklolaminátu přizpůsobené tvaru průřezu kanálu nainstalovány na rovných
sekcích, zatímco komory a sekce kanálů probíhající
v obloucích byly renovovány vytvořením čedičového
obkladu.
Klíčem k rozhodování o trvanlivosti renovačních prací
je účinné odstranění zkorodované vrstvy betonu. Zatímco
metody renovace za použití sklolaminátu nebo pryskyřicí
syceného rukávu, jsou již v Polsku dobře známé a široce využívané, byť časem neprověřené, použití čedičové
výstelky pro renovaci kanalizačních potrubí v Polsku je

v počátcích. Tato metoda je nejčastěji používána v České republice, kde se nachází sídlo společnosti vyrábějící
stavební prvky z taveného čediče – firmy Eutit. Zde jsou
tisíce aplikací napříč celou republikou.
V případě kolektoru v Krakově spočívalo řešení v účinném odstranění zkorodované betonové vrstvy, ochraně
výztuže, nanesení spojovací vrstvy a dodatečné profilování konstrukčního prvku stříkaným betonem nebo maltou (nejlépe sulfátovanou). Hodnota pH substrátu ukazuje
účinnost této fáze prací. Lze předpokládat, že zkorodovaná vrstva byla odstraněna, když je pH alespoň 11.
Ve snaze předcházet poruchám stok se došlo k závěru,
že nejúčelnější řešení bude takové, které bude minimalizovat počet spár v části dna stoky a pro které se použije stavební materiál s co možná nejdelší životností. Pro
své klíčové parametry spočívající mimo jiné ve vysoké
odolnosti proti abrasivním účinkům suspendovaných
a po dně sunutých anorganických materiálů a praktická
netečnost proti agresivnímu působení látek obsažených
v odpadních vodách byly vybrány právě prvky z taveného
čediče. Proto tak pro použití v kanalizacích, vyvinul jejich
výrobce ve spolupráci s odborníky výrobky, které slouží
k výstavbě, ale i rekonstrukci stokových sítí a objektů.
Taveným čedičem, resp. výrobky z tohoto materiálu rozumíme odlitky vyrobené roztavením, opětovným vytvarováním a vychlazením vhodných přírodních hornin,
zejména pak olivinických čedičů. Pod tímto označením se
vyrábí široký sortiment dlaždic, trub, tvarovek a dalších
speciálních odlitků.
Reprofilace stříkaným betonem nebo maltou by měla
poskytnout krytí výztuže o tloušťce nejméně 20 mm.
Po aplikaci stříkaného betonu před lepením dlaždic se

Pohled na zkorodovaný kanál po vyčištění

Pohled na útvary
ukazující netěsnosti
ve struktuře kanálu
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Příklad rozpracované skladby stěny

Spárování konstrukce komory

Pohled na obklad kanálu po renovaci pomocí čedičových dlaždic

Pohled na spojení úseků kanálů s různými průřezy po renovaci

prověří pevnost podkladu pomocí dyna aparátu, neměla
by být menší než 0,6 MPa. Poté je k podkladu připevněna
ocelová síť, aby se zvýšila přilnavost čedičových dlaždic
k betonu. Rozměry čtverců v mříži byly 50x50 mm. Další
fází prací je lepení čedičových obkladů speciálním systémovým lepidlem dodaným výrobcem dlaždic Eufix
-S. Dlaždice jsou navrženy na obklad v komorách o rozměrech 250/250/30 a 200/200/30. Do kynet pak dlaždice o rozměrech 200/100/30 a 200/100/60 a na stěny
a dlaždice o rozměrech 250/250/25 s otvory pro ukotvení
pozinkovanými šrouby, případně šrouby z nerezu o délce 80mm. Toto řešení zajišťuje trvalou přilnavost dlaždic
k podkladu. Poslední fází prací bylo spárování. To se
provádělo epoxidovou prysyřicí Eufix EP JF-II. Tato pryskyřice umožňuje aplikaci ve vlhkém prostředí.
Dlažbou vyrobenou z taveného čediče byla obložena
plocha o velikosti
1798
m2.
Kromě
toho
bylo

ze stejného materiálu obloženo 24 kanalizačních komor a přepadů pro přívalové deště. Stavební práce byly
prováděny od dubna do října 2015.
Pohled na vnitřek kanálu po renovačních pracích je
zobrazen na fotografiích
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Závěr
Existuje mnoho známých způsobů renovace kanalizačních průlezných stok. V případě železobetonových,
betonových nebo cihelných stok, pokud je jejich konstrukce staticky únosná, stojí za zvážení použití čedičového obkladu. Čedič je přírodní materiál s vysokou
mechanickou pevností a velmi odolný vůči všem korozivním látkám. Jeho trvanlivost je prakticky neomezená
a pevnost v průběhu času, na rozdíl jiných materiálů, které
se vzhledem k ceně obvykle používají, neklesá. Ve městě
Krakow ještě nebylo provedeno vyhodnoceno použití
sklolaminátu a rukávů v kanalizacích, na rozdíl od Prahy,
kde se sklolaminát v této podobě na splaškovou kanalizaci nepoužívá (po vyhodnocení provozu po letech).
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ODBORNÉCzST
TÉMA
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POUŽITÍ ŽELEZNOBETONOVÝCH TRUB K PROTLAČOVÁNÍ
Ing. Pavel Náplava,
Prefa Brno a.s.
Železobetonové trouby k protlačování jsou využívány pro bezvýkopové technologie především v obtížných
geologických podmínkách a všude tam, kde obvyklá instalace potrubí snad v otevřené rýze způsobuje
technické problémy nebo je nehospodárná –např. na územích silně urbanizovaných, pod dopravními plochami
a vodními toky, pod chráněnými zelenými plochami a v průmyslových oblastech plných infrastruktury nebo
v centrech velkých měst.
Příklady použití železobetonových trub
k protlač ování:
➢ kanalizace
➢ propustky
➢ systémy zásobování vodou
➢ protipovodňová ochrana
Výhody železobetonových trub k protlač ování jsou:
➢ životnost
– díla vybudovaná z těchto trub jsou dlouhodobě funkční
a vydrží mnohonásobně vyšší zatížení než jiné typy potrubí
➢ statická nosnost
– lze je staticky posoudit na konkrétní podmínky zatížení
v provozu i při montáži
➢ tvarová stálost
– zachovávají svůj tvar po celou dobu své životnosti
➢ odolnost proti vztlaku
– nemění svou polohu při silných dešťových srážkách,
vzestupu hladiny spodních vod nebo povodních

➢ vodotěsnost
– jsou trvale těsné jak v těle trouby, tak ve spoji a bezpečné proti zarůstání kořenů
➢ odolnost proti otěru
– trouby jsou se svou homogenní strukturou materiálu
a velkými tloušťkami stěn odolné proti otěru, a to i v případě vysokých rychlostí toku a extrémní přepravy splavenin, např. písku
➢ odolnost proti korozi
– trouby jsou vhodné pro všechny běžné odpadní vody
a v případě vysoce agresivní průmyslové odpadní vody lze
vnitřní povrch trub obložit extrémně odolnou čedičovou výstelkou
Železobetonové trouby k protlačování jsou vyráběny
dle ČSN EN 1916. Beton používaný k výrobě je pevnostní
třídy C 40/50 a odolný standardnímu chemicky agresivnímu prostředí. Všechny prvky lze na zakázku dodat také
v provedení se zvýšenou odolností betonu vůči agresivnímu prostředí XF a XA.
Železobetonové trouby k protlačování jsou dodávány se zabudovanými manipulačními úchyty, které
slouží pro snadnou a bezpečnou
manipulaci s prvky a pro montáž.
Ke zvýšení životnosti a užitných
vlastností lze trouby osadit čedičovou výstelkou
pro 120°, 180° a 360° průtočného
profilu. Výstelky jsou ukotveny v betonu bez snížení jejich vnitřního průměru.
Konstrukč ní řešení:
DN 800 až 1 200 – trouba se zúženími na jednom konci pro nasazení
pryžového těsnění s navlečenou laminátovou nebo zabudovanou ocelovou, případně nerezovou manžetou na druhém konci. Čelo jednoho
konce trouby je opatřeno dřevotřískovým mezikružím pro přenášení
protlačovací síly.
DN 1 400 až 2 500 – trouba s polodrážkou a integrovaným pryžo-

Obr. č. 1: Trouba s čedičovou výstelkou

Obr. č. 2: Trouba bez výstelky
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Obr. č. 3:
Detail spoje DN 800 ÷ 1 200 – sklolaminátová manžeta

Obr. č. 6: TZT-Q 100-128/199 OM CV 180°
Obr. č. 4:
Detail spoje DN 800 ÷ 1 200 – ocelová (nerezová) manžeta

Obr. č. 5: Detail spoje DN 1 400 ÷ 2 500

vým těsněním na jednom konci a perem na druhém konci. Čelo polodrážky trouby je opatřeno dřevotřískovým
mezikružím pro přenášení protlačovací síly.
Dle požadavku zákazníka je možné dodat startovací kusy trub či potrubí s injektážními otvory. Tyto otvory slouží pro injektáž bentonitové
Sortiment:
suspenze, která snižuje tření mezi
troubou a zeminou. Příslušné inTROUBA
jektážní otvory se do protlačovaTZT-Q 80-106/199
cích trub montují v požadovaném
TZT-Q 100-128/199
počtu a umístění ve výrobě dle
TZT-Q 120-150/199
specifikace zákazníka.
TZT-Q 140-182/250
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TZT-Q 160-200/200
TZT-Q 160-204/200
TZT-Q 180-220/200
TZT-Q 180-224/200
TZT-Q 200-250/200
TZT-Q 220-264/200

Obr. č. 7: TZT-Q 160-204/200
DN
800
1 000
1 200
1 400

DÉLKA
1 990
1 990
1 990
2 500

TYP MANŽETY
sklolaminát (LM)
ocel (OM)
nerez (NM)

120°; 180°; 360°

1 600
1 800
2 000
2 200

2 000

VÝSTELKA - ČEDIČ

bez manžety
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ČEDIČOVÁ VEJČITÁ TROUBA, REKONSTRUKCE
KANALIZACE V ULICI ŘÁSNOVKA
Robert Kostolány,
Eutit s.r.o.
Čedičové prvky se na rekonstrukci a výstavbu kanalizací používají téměř 70 let. Vždy se jednalo pouze
o tvarovky, jejichž velikost byla limitována technologickými možnostmi. Až v posledních letech díky intenzivní
spolupráci mezi Investorem (PVS), provozovatelem (PVK), projektantem (Ko-Ka) a realizační firmou (Čermák
a Hrachovec) a našimi vývojovými pracovníky došlo k aplikaci výrobku, který je na vrcholu materiálů pro
výstavbu a sanaci kanalizačních sítí.

Vývoj č edič ové trouby
vejč itého tvaru
Protože na trhu není materiál, který má životnost převyšující 100 let
pro vejčitý tvar, používá se na výstavbu a rekonstrukci čedič. Vždy se
jednalo pouze o kynetu, která byla
navýšená o bočnice do výšky požadovanou provozovatelem ve stokách, které se vyzdívaly, nebo jako
výstelka trub betonových.
V září roku 1995 došlo k prvnímu
kontaktu mezi Eutitem a PKVT. Proběhly konzultace, provozní požadavky, návrhy výkresů. Zapojení stavebních firem - Kankol, Varis a Čermák
a Hrachovec
Začátkem roku 1996 došlo k vývoji
a výrobě forem, vyrobení prvních kusů.
V březnu roku 1996 se dodaly první
kusy žlabů na stavbu ulice Slavojova
v Praze.
V dubnu 1996 se ověřila funkčnost
usazených žlabů a provedlo vyhodnocení.
První výkres žlabu:

Od této doby se začaly žlaby přizpůsobovat tvaru a požadavkům
provozovatele.
Jako poslední požadavek ze strany
PVK bylo vyrobit troubu, podle návrhu projekční kanceláře Ko-Ka, která by byla tvořena na 360° obvodu
čedičem. V délce takové, aby to co
nejlépe vyhovovalo potřebám a možnostem stavební firmy. Pražské stoky
jsou konstruovány ve vejčitém profilu
tak, že dno je vždy opatřeno materiálem odolným proti otěru a klenba
materiálm, který vydrží silné chemické
namáhání (cihly), proto další konstrukce stok v tomto profilu musí být stejně
odolné. Bohužel v České republice je
drastický nedostatek schopných zedníků. Proto by podle návrhu byla stoka
z tvarovek na 360° vyřešením problémů jak s otěrem, tak s chemickou oddolností a hlavně s rychlostí výstavby.
Ostatním materiálům, které se používají na výstavbu stok vejčitého profilu
chybí otěruvzdornost a časem ověřená životnost. Tu sice ostatní výrobci

deklarují na 100 let a více, ale je to životnost teoretická a dobou neověřená.
Trouba měla mít podle zadání co
nejjednudušší spoj a splňovat statické únosnosti. Rovněž byl požadavek
na vytvoření oblouků.
V roce 2018 se začala firma Eutit
znovu zabývat návrhem Ing. Šejnohy z roku 1996 na výrobu tvarovek
k obložení stoky na 360 °.
Po vývoji opracování tvarovek
s přesností 0,1 mm a použití kvalitního spojovacího materíálu byl již jen
krok ke slepení tvarovek do požadované trouby.

Technologie výroby
vejč itých trub
Pro výrobu čedičových trub vejčitého tvaru slouží tvarovky o síle
35 mm, které jsou navrženy tak, aby
v jednotlivých řadách nevznikaly podélné spáry v celém profilu.
Tyto tvarovky se po odlití obrousí
moderními diamantovými nástroji
na přesný tvar. Poté se na přesné
šabloně slepí na 360°, jedna řada
dlouhá 330 mm. Ty jsou poté k sobě
slepovány až na požadovanou délku. Spoje mezi jednotlivými segmenty jsou následně obandážovány
skelnou páskou s epoxidem.
Spojení jednotlivých trub je provedeno manžetou vyrobenou s kompozitního materiálu s příměsí čediče.
Tato manžeta je trvale přikotvena
na jednu část trouby a na druhém
konci je v drážce pryžové těsnění.
Oblouky se vyrábí slepením segmentů zkrácených na potřebný úhel.
Předpokladem pro použití na stavbách v Praze byla certifikace výrobku a statické únosnosti. Tyto podmínky byly splněny.
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Nezbývalo, než ověřit funkčnost
tohoto produktu v praxi. První akcí,
kde byli tyto segmenty uplatněny,
byla rekonstrukce stoky v ulici Řásnovka. Jednalo se o akci PVK. Projekční firmou byla Ko-ka.

• V zájmovém území je komplex hor-

Řásnovka
Technické informace - stoka
600/1100 ul. Řásnovka

• Stavba se nachází v zastavěném

•
•
•

•

území v historické části města nedaleko řeky Vltavy v prostorách
parkoviště a pěší zóny ul. Řásnovka. Šíře pěší zóny v místě stavby,
která je obklopena zástavbou se
pohybuje okolo 3 m
Terén je rovinný
V ulici se nachází spousta inženýrských sítí.
Jde o zděnou stoku ZDCH
600/1100, která souží pro odvod
splaškové i dešťové vody z daného území o celkové délce opravy
70,14 m.
V květnu 2018 byl proveden firmou
Inset s.r.o. průzkum stoky v ulici
Řásnovka „GTP a GFP kanalizace
ul. Řásnovka, Praha 1“ mezi rozdělovací komorou RK – 184,19 a bočním vstupem BV – 183,98. Bylo
zjištěno vážné poškození klenby,
v jejím vrcholu je souvislá trhlina.
Byla detekována rozvolněná cihlová vyzdívka s chybějícím pojivem
do výšky 1-2. řady cihel nad žlábkem. Žlábky jsou na hraně životnosti. Na základě provedeného
průzkumu bylo rozhodnuto provést
celkovou opravu stoky 600/1100
výměnou za novou shodného rozměru s čedičovým žlabem.
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•

nin zastoupen horninami staršího
paleozoika – střední ordovik, kde
zastižené horniny náležejí k vinickému souvrství. Nadloží hornin je
tvořeno písčitými štěrky a písky
teras Vltavy či povodňovými hlinitopísčitými a písčitými náplavami
terasy Brusnice s bahnitými a štěrkovými polohami. Svrchní horizont
území je tvořen antropogenními
sedimenty – navážkami.
Očekávaná hladina podzemní
vody je kolem úrovně 184,7 s běžným kolísáním do 1 m od této
hodnoty. Dle zaměření kanalizace v šachtách bude podzemní
voda zasahovat v daném úseku
do spodní poloviny konstrukce.

• V těžní šachtě TŠ1 bude obnove•
•
•

•

na stávající revizní šachta RŠ1.
Oprava proběhne přeražbou stávající stoky z těžní šachty TŠ1.
Těžní šachta má rozměry 2,5 x
4,0 m s hloubkou 4,45 m.
Stávající rozdělovací komora RK
a boční vstup BV zůstanou beze
změny.
Stávající zděná stoka 600/1100
s keramickým žlábkem ve dně
bude v celkové délce 70,14 m nahrazena novou stokou tzv. čedičové vejce.
V úseku TŠ1 – BV proběhne zajištění okolí ražby pomocí tryskové injektáže. Důvodem je, že je
v tomto úseku ulice poměrně úzká
a stoka nevede v ose ulice, ale je
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z oceli BSt 500 S dl. 4.0 m, která
je osazena do vrtu vyplněného cementovou zálivkou o pevnosti 29
MPa. Vnitřní řady sloupů dl. 1.3 m
pak tvoří strop výrubu a rozepírají
krajní řady sloupů.
Při provádění stavby se potvrdil
výskyt dutin nad stávající zděnou
stokou, tyto dutiny v nadloží bylo
nutné během ražby tunelu sanovat.

Závěr

•
•

umístěna nepravidelně. Trysková
injektáž zajistí vetší stabilitu okolních budov během stavebních prací. Proto je zde pro přeražbu zvolen větší kruhový profil, který by
měl pojmout kanalizaci v různých
polohách umístění v ulici. Nová
trasa kanalizace bude už umístěna do osy ulice.
V úseku TŠ1 – RK probíhá ražba
pomocí profilu LB3, který kopíruje
stávající trasu kanalizace.
Technologie ražby kruhového profilu od TŠ po BV důlní výztuž K21
s kruhovým profilem 2,41 x 2,05 m
se vzdáleností rámů 0,8 m a celkové délce ražby 46,5 m.

• Technologie

ražby profilu LB
od TŠ po RK důlní výztuž K21 s lichoběžníkovým profilem LB3 2,04
x 2,13 m se vzdáleností rámů 0,8 m
a celkové délce ražby 21,2 m.

• Zajištění

spodní stavby sousedních objektů resp. ochrana výrubu
nové stoky je navržena jako obálka (vějíř) ze sloupů tryskové injektáže, která obepíná budoucí profil
výrubu. Navrženy jsou sloupy pr.
800 mm v rozteči 900 mm ve čtyřech řadách, kdy krajní sloupy dl.
4.2 m tvoří hlavní ochranu okolních
objektů a jsou vyztuženy ocelovým profilem- tyčí GEWI pr. 40 mm

Stavba díla není k dnešnímu
dni (září 2020) dokončena. Vzhledem k náročnosti injektáží, které
korespondují se špatným stavem
stoky, se předpokládá dokončení
do konce tohoto roku. Již teď však
lze říci, že použití celoprofilových
trub z taveného čediče bylo krokem správným, který zněkolikanásobil životnost stoky a rovněž
urychlil práce s výstavbou. Již
nyní jsou připraveny formy na jiné
profily Pražského standardu, např.
PN V. Oproti jiným materiálům
jsou trouby z čediče lehčí a vzhledem k životnosti výrazně levnější.
Kombinací skvělého materiálu,
výborně připraveného projektu
a především zkušené realizační
firmy vzniká dílo, jež si nezadá
s dědictvím, které nám tu zanechal génius jménem Lindley.
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TROUBY K PROTLAČOVÁNÍ
Milan Polčin, produktový manažer kanalizace, Prefa Brno a.s.
Naše společnost se řadí mezi jednoho z největších dodavatelů betonového a železobetonového trubního materiálu na českém a slovenském trhu. Převážnou většinu
výrobků tvoří klasické kruhové či vejčité trouby a trouby
k protlačování. Prvky jsou vyráběny jak ve standardním
provedení, tak se zvýšenou odolností proti obrusu (čedičová výstelka – CV) či proti chemickým látkám (XF4, XA3).
Trouby dělíme dle způsobu použití do dvou kategorií:

b) Kruhové nebo vejč ité trouby urč ené převážně pro
pokládku klasickým způsobem v otevřeném výkopu, které jsou při výrobě osazeny speciálním typem podvozku. Ten umožňuje zatažení trub do ražených štol č i předem připravených tunelů

a) Kruhové trouby urč ené k pokládce bezvýkopovou
technologií

Obrázek č. 1 protlak DN1000 s CV 180° Obrázek č. 2 protlak
DN 1000 s CV 180°

Obrázek č.1
TZP-Q 160/200 CV 360° s podvozkem

Významné referenč ní zakázky
2009 – Brno, TZT-Q 100-128/199 OM, zhotovitel INGSTAV Brno, a.s.

2009 – Břeclav, TZT-Q 160-204/200, zhotovitel OHL ŽS, a.s
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Obrázek č. 2
vejčitá trouba 70/105
s CV s podvozkem

ZESTAVEB
STAVEB/ /FROM
FROMCONSTRUCTION
CONSTRUCTION
SITES
ZE
SITES
2014 – Brno VOV, TZT-Q 180-224/200, Porr a.s.

2019 – Říč any u Prahy, TZT-Q 160-204/200 CV 120°, zhotovitel OHL ŽS, a.s.

2020 – Brno, TZT-Q 160-204/200, zhotovitel Porr a.s.
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2020 – D3 České Budějovice, TZT-Q 100-128/199 OM CV 180°, zhotovitel Colas CZ, a.s.

RŮZNÉ
RŮZN
É // MISCELL
MI SCELLANEOUS
A N EO U S INFORMATION
I N FO R M ATI O N

Ing. Jiří Mikolášek
(1958 – 2020)
Začátkem listopadu se členové předsednictva CzSTT dozvěděli smutnou zprávu, že nás navždy opustil
dlouholetý člen předsednictva i redakční rady NO-DIG,
Ing. Mikolášek, kterého všichni členové CzSTT znali
z jeho přednášek na konferencích, kde referoval o zajímavých stavbách, realizovaných společností WOMBAT s.r.o.
Jirka, jak mu všichni pro jeho oblíbenou a přátelskou
povahu říkali, měl kromě své milované rodiny, rád sport
ve všech jeho podobách. Neztratil se na fotbalovém
hřišti, ani na antukových kurtech nebo zasněžených
pláních a sjezdovkách, ale jeho velkým koníčkem se
v posledních letech stal běh na dlouhé vzdálenosti, při
kterém si „čistil hlavu“ od náročné práce. Jeho přínos
pro společnost WOMBAT vždy oceňovali jeho šéfové
i kolegové, kteří na něj budou vždy vzpomínat takto:
Jirka byl velmi, velmi pracovitý a cílevědomý člověk,
který chtěl být stále vepředu. Snad proto také byl tzv.
ranní ptáče a to i v době volna. Když měl chvilku, tak
si uběhl maraton, zdolal pětitisícovku nebo si zajel
na kole na chalupu s kamarády. Protože byl k tomu
také velmi vtipný, bude nám
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určitě na věky znít jeho hláška: ,,No, je tohleto vůbec
možný? Zatím, co dojička již nadojila sedmou konev
mléka, a dělník v továrně obrobil pátou součástku, vy
tu ještě spíte, bando líná?!“.
Jiří Mikolášek sice odešel z tohoto pozemského světa ve věku 62 let, jeho duše však určitě směřuje k souhvězdí Vah, ve kterém se narodil, aby nás odtud sledoval, zda už jsme se naučili vstávat. To slíbit nemůžeme, ale vždy na Tebe, Jirko, budeme rádi a v dobrém
vzpomínat. Nezapomeneme!
Wombati a přátelé

RŮZN É / MI SCELL A N EO U S I N FO R M ATI O N

POSLEDNÍ OHLÉDNUTÍ
Pan Ing. Jiří Kubálek, CSc. začal pro CzSTT
pracovat ve funkci sekretáře společnosti od 1. 4. 1997,
v dalších letech pracoval v této funkci na zkrácenou
pracovní dobu až do 30. 9. 2015.
Jiří Kubálek vykonával svoji práci na vysoké odborné úrovni. Ve funkci sekretáře společnosti byl
zodpovědný zejména za chod kanceláře s odborným zaměřením na výpočetní techniku – aktualizací
softwarového vybavení a dále se staral o webové
stránky společnosti.
I přes pokročilý věk se významnou měrou se podílel na přípravě materiálů pro konference a valné
hromady, a to zejména formou zpráv o činnosti společnosti, finančních plánech a jejich vyhodnocení
a také např. na aktualizací členské základny. Podílel se na prosazování bezvýkopových technologií
a za tímto účelem udržoval pravidelný a bezprostřední styk se členy společnosti.

Jeho velkým přínosem byla aktivní spolupráce se
zahraničními partnery zejména s ISTT.
Jiří Kubálek vykonával svou práci vždy nesmírně
svědomitě, ochotně a pečlivě.
Čest jeho památce

Za předsednictvo společnosti
Ing. Stanislav Lovecký
předseda
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ŽENY A BT – Ing. Bc. LUCIE KARÁSKOVÁ NENADÁLOVÁ, Ph.D.
– ty, které nám soustavně reálně velmi pomáhají si rozhodně zasluhují naší úctu!
Aktuálně panující pandemické období s mnoha omezeními nepřejí
ani aktivitám vyvíjeným ve prospěch
oboru BT, tj. i aktivitám naší CzSTT.
Měli jsme pak veliké štěstí, že se nám
nakonec podařilo realizovat naší 25.
NO-DIG konferenci i VH 2020 v Chebu 15. -16. 9. 2020, že se též podařilo
realizovat tradiční účast naší desetičlenné české delegace na 34. Oldenburger Rohrleitungsforum 12.-15. 2.
2020. Podařilo se též finalizovat naší
soutěž CzSTT studentských prací
s tématikou BT. V takovémto mimořádném období pak máme i více
času, abychom se zamýšleli a dokázali si užitečně odpovídat na otázku,
kdo nám reálně a obětavě pomáhá
zvládat situaci? V rámci tradičního
článku našeho Zpravodaje Ženy a BT
máme tentokrát výjimečnou příležitost hledat i adekvátní odpověď. Jedna z nich, která nám pomáhá a pomáhala obětavě i dříve je jednoznačně
i naše vedoucí redakční rady našeho
Zpravodaje CzSTT Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D. Přispěla
aktivně při přípravě naší 25. NO-DIG
konference v Chebu a přispívá aktivně i nadále, mj. též zajišťováním on-line zasedání našeho předsednictva
a redakční rady. Ne jinak tomu bylo
i dříve, pokusíme-li se rekapitulovat
alespoň to nejdůležitější v předcházejícím období.
Již jako studentka FSv ČVUT se
zajímala o BT, především pak tím, že
zpracovávala svou závěrečnou diplomovou i doktorskou disertační práci
na témata dokazující ekologické přínosy aplikací BT v praxi. V r. 2007 pak
získala ocenění za 1. místo v mezinárodní soutěži ISTT NO-DIG AWARD
a přebírala diplom v rámci konference
ISTT v Římě v kategorii Student or
young professional paper. – V letech
2008 - 2011 pak efektivně působila
spolu s Ing. J. Kubálkem při zajišťování chodu naší kanceláře CzSTT.
V letech 2010 – 2014 se významnou
měrou zasloužila o přípravu a realizaci našeho vzdělávacího a výzkumného programu Užívání BT při snižování emisí CO2 běhen realizace staveb
inženýrských sítí podpořeného SFŽP
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32. ORF v r. 2018, snímek ze společenského večera ve Weser-Ems Halle, česká delegace s manžely Karáskovými (první dva zprava).

Snímek z exkurze na Chebském hradu účastníků 25. NO-DIG konference 2020 v Chebu, čtvrtá zleva v popředí Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D.

ČR. – Jinak též získala a i nadále udržuje těsné odborné i přátelské kontakty na IRO (Institut für Rohrleitungsbau
Oldenburg) při JHO (Jade Hochschule Oldenburg). Od r. 2007 se každoročně účastní významné mezinárodní
odborné akce Oldenburger Rohrleitungsforum/ORF (nechyběla ani v únoru 2020 na 34. ORF). V Oldenburgu
pak absolvovala v letech 2007-2008
více jak roční studijní pobyt a BT-praxi
v rámci Nadace prof. J. Lenze. Získa-

la tak zde kvalitní přehled, poznatky
i přátele. Od r. 2018 zastává velice
úspěšně funkci vedoucí redakční rady
našeho Zpravodaje CzSTT, když její
členkou je od r. 2008.
Závěrem lze Ing. Bc. Lucii Karáskové Nenadálové, Ph.D. vyslovit veliké uznání. Lucie, díky za vše, co jsi
pro nás již vykonala i za to, čím ještě
ve prospěch BT přispěješ!
Doc. Ing. P. Šrytr, CSc.
(člen předsednictva i RR CzSTT)

ZESTAVEB
STAVEB
FROM
CONSTRUCTION
SITES
RŮZN
ZE
É / MI SCELL
/ /FROM
AN
CONSTRUCTION
EO U S I N FO R M ATI
SITES
ON

KALENDÁŘ NO DIG 2021
NO DIG CALENDAR
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AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

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

Březen

NASTT NO DIG SHOW 2021

Tunelářské odpoledne 1/2021
Tunely mezno, Deboreč (Ing. Just)

Duben

28. - 31. 3. 2021
Orlando, Florida, USA

9th CONFERENCE TRENCHLESS
TECHNOLOGY
NO DIG POLAND 2021
21. - 23. 4. 2021 Kraków, Poland

Červen

NO DIG LIVE 2021
15. - 17. 6. 2021
East of England Showground, UK

17. 3. 2021

(Pokud nedojde ke zlepšení pandemické situace,
Tunelářská odpoledne se budou konat on-line)

VALNÁ HROMADA
13. 4. 2021 v 10 hodin
na Stavební fakultě ČVUT v Praze

(Valná hromada se uskuteční v případě příznivé
epidemiologické situace)

Tunelářské odpoledne 2/2021
Trasa D pražského metra (prof. Hilar)
2. 6. 2021

26. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

(přesné datum a místo ještě nebylo na 100 %
odsouhlaseno)

Listopad 38. mezinárodní No-Dig
konference s výstavou

16. - 17. 11. 2021
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

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

Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 BRNO – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz
http://www.lbtech.cz

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

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

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
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
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
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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: Jahodová 523/58
620 00 BRNO
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

RŮZN É / MI SCELL A N EO U S I N FO R M ATI O N
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
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

VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
http://www.vodarenska.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: michal.ricli@vonroll-hydro.world
http://www.vonroll-hydro.world
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: holes@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

SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz
http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz smvak@smvak.cz
http://www.smvak.cz
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 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
www.trasko.cz
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INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

Franczyk Karel Ing. Ph.D
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz

Horáč ek Ludvík Ing.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL

Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz

Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky

Kalábová Květoslava Ing., Duroton GmbH
Maria Lanzendorferstrasse 19, Leopoldsdorf bei Wien
E-mail: k.kalabova@duroton.at
http://www.duroton.at

Karásek Vojtěch Ing.,
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRAHA 6 - Vokovice
E-mail: vojtech.karasek@email.cz

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
Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz
Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
E-mail: jiri.zima@seznam.cz
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Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Krč ík 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 společ nosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;

Srdečně Vás zveme na

38. mezinárodní konferenci
NO-DIG 2021 v MALAJSII
16. - 17. listopadu 2021

Kuala Lumpur - Kongresové centrum, Malajsie
4 HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SE ZÚČASTNIT
Klíčová událost v oboru bezvýkopových technologií, kde strávíte užitečný čas s kolegy a zákazníky
Unikátní vzdělávací příležitost v oboru bezvýkopových technologií s účastí předních mezinárodních přednášejících
Mnoho příležitostí k navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí
Velkolepá mezinárodní výstava představující nejnovější produkty a služby v oboru bezvýkopových technologií

Předsednictvo
České společnosti České
pro bezvýkopové
technologie
Předsednictvo
společnosti
Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4
pro bezvýkopové
technologie

Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU
CzSTT
která se bude konat

v úterý 13. dubna 2021
v 10.00 hodin

(Valná hromada se uskuteční
v případě příznivé epidemiologické situace)

v zasedací místnosti
Fakulty stavební ČVUT,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice.

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

Uvítání členů CzSTT
Volba komise pro usnesení a volební komise
Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Předání odměn vítězům studentské soutěže
Zpráva o hospodaření za minulý rok
a zpráva revizní komise
Volby do předsednictva CzSTT
Přestávka – občerstvení
Vyhlášení výsledků voleb do předsednictva
CzSTT
Schválení plánu činnosti CzSTT na období
2021 - 2022 (do další VH)
Schválení finančního plánu na rok 2021
Informace o stavu členské základny
Diskuse
Schválení usnesení a závěr

Předsednictvo společnosti Vás všechny srdečně zve a očekává Vaší 100% účast a zároveň
žádá o delegování vhodných kandidátů do voleb předsednictva pro období 2021 - 2024.

