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„Hlava mikrotunelovacího stroje se dostává do cílové jámy 
a tím je výstavba kanalizace v daném úseku prakticky dokončena. 

Nahoře mezitím celou dobu normálně funguje doprava 
a normální život města, kde obyvatelé často ani netuší, 

že se pod jejich nohama něco staví.“
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1. ÚvOdní slOvO

Jako náměstek primátora Ostravy pro otázky životního 
prostředí se setkávám denně s problematikou znečisťování 
ovzduší. Na jedné straně to jsou oprávněné stížnosti občanů, 
institucí, hygienických stanic a v neposlední řadě sdělovacích 
prostředků, kteří poukazují na to, jak jim zhoršené ovzduší 
poškozuje zdraví a komplikuje život a pochopitelně požadují 
nápravu.

Na straně druhé jednám se zástupci průmyslových podniků, 
developerů, dopravců, s projektanty a urbanisty a také s od-
borníky na ekologickou problematiku a zjišťuji, jak jsou zdroje 
znečištění ovzduší na ostravsku různorodé, jak co do místa 
vzniku, tak i z hlediska druhu exhalátů. Jde o kombinace polé-
tavého prachu, oxidu uhličitého, oxidů dusíku, oxidů síry, dal-
ších chemických látek, které se do ovzduší dostávají dílem ze 
zdrojů mimo oblast Ostravy (především z Polska), dílem z vel-
kých průmyslových podniků ostravské aglomerace, částečně 
vlivem dopravy.Významný je také podíl lokálních zdrojů tepla, 
zejména v zimním období. Také stavební činnost se na znečiš-
ťování podílí a to jako primární zdroj, ale také sekundárně tím, 
že vytváří podmínky pro uvolňování prachu do ovzduší.

Je jasné, že řešení tohoto obrovského problému – asi nej-
většího, jaký na ostravsku máme – nebude ani krátkodobé, ani 
jednoduché. Půjde o kombinaci opatření, důsledně uplatňova-
ných po delší časové období.

Některá z těchto opatření jsou nákladná a vyžadují obrovské 
finanční prostředky – investice do odprášení technologických 
provozů, změny způsobů vytápění, změny v dopravních sché-
matech. Některá opatření budou probíhat desítky let – na pří-
klad restrukturalizace průmyslové výroby.

Jsou však opatření, které se dají aplikovat prakticky okamži-
tě a bez velkých nákladů. Použití bezvýkopových technologií 
pro ukládání inženýrských sítí do země jsou jedním z těchto 
příkladů. Tyto technologie samy o sobě představují minimální 
zásah do životního prostředí. Spotřebuje se při nich výrazně 
méně pohonných hmot, odváží se minimální množství zeminy 
na skládku, nedochází k zvětšování dopravních cest formou 
objížděk, městská zeleň není narušena zemními pracemi 
a často ani změnou režimu podzemní vody. Není narušen život 
města na povrchu, lidé mohou v klidu procházet, posedávat 
na lavičkách či terasách a často ani nevnímají, že pod jejich 
nohama probíhá výstavba.

Ostravská radnice dlouhodobě podporuje používání bez-
výkopových technologií právě z těchto důvodů. Využívání 
bezvýkopových metod patří už mnoho let ke každodenní re-
alitě města Ostravy. Prvními projekty tohoto typu byly kana-
lizační sběrače ražené hornickým způsobem nebo štítová-
ním. Tak jak stoupala úroveň a technické vybavení místních 
firem, se masivně rozšířilo také horizontální vrtání, protlačo-
vání, ale také řízené mikrotunelování. Rovněž na opravách 
a sanacích existujících sítí se začaly využívat moderní bez-
výkopové metody. 

V roce 2000 byl dokončen jeden z pilotních projektů měs-
ta – kolektor Poděbradova, který se realizoval bezvýkopovým 
způsobem, ale ještě s uzavřením ulice Poděbradova pro sil-
niční provoz. V letech 2003 až 2005 se budovalo jeho pokra-
čování – Kolektor Centrum Ostrava – v ještě složitějších pod-
mínkách, rovněž bezvýkopově, a přitom bez omezení dopravy 
na povrchu. I to svědčí o tom, jak stoupala technická úroveň 
prováděcích firem, ale i kvalita technické přípravy a sebevědo-
mí na straně města Ostravy, jako investora. 

Po realizacích kolektorů následovaly investice do pře-
dláždění povrchů v centru města a je nemyslitelné, že by 
se mohl někdy v těch místech připustit jiný zásah do podze-
mí, než bezvýkopový. Na jiných místech města se zase při-
pravují investice do páteřních sběračů podmiňujících další 
rozvoj těchto městských částí. I ty jsou řešeny velkorysým 
způsobem, často s masivním využitím bezvýkopových tech-
nologií. 

Proto je pro mě velká čest, že jsem byl vyzván, abych napsal 
tento stručný úvodník  k přehledné publikaci o bezvýkopových 
technologiích. Přál bych si, aby vaše publikace přispěla k vět-
šímu využívání bezvýkopových metod i v jiných městech, a aby 
tyto metody stále více přispívaly k zlepšování ovzduší. Je to 
prostředek účinný, technicky dokonalý a prověřený už zkuše-
nostmi trvajícími několik desetiletí. Navíc se tyto technologie 
neustále rozvíjejí a zlepšují. Proto jsem přesvědčen, že výstav-
ba inženýrských sítí v městských podmínkách by měla využívat 
tyto technologie v co nejvyšší míře. Pro lepší podmínky a pro 
čistší vzduch pro nás i naše děti. 

Ing. Dalibor Madej
Náměstek primátora pro otázky ŽP
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při snižování emisí co2 
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staveb inženýrských sítí

2. ÚvoD Do ProbLemaTIKy
  

V posledních desetiletích prošla většina oborů drtivým techno-
logickým vývojem, během kterého se takřka změnila k nepoznání. 
Tento vývoj pochopitelně nemohl minout ani obory inženýrského 
a podzemního stavitelství, přestože tady byla situace o něco složi-
tější než v jiných oblastech. Bylo to dáno jednak tradicí hrubé výko-
pové práce a jednak obtížností popsat geologické prostředí v mís-
tě. Nicméně průnik vědy a techniky byl i tady nezadržitelný a tak se 
ve světě začala prosazovat i zde řada moderních metod. Vznikly tak 
i  nové podobory  jako například  tzv. „bezvýkopové technologie“.

Bezvýkopové technologie vznikaly zejména jako reakce na 
nutnost masivně instalovat podzemní vedení  a sítě v často už 
přehuštěném podzemním prostoru západoevropských, ame-
rických a japonských  měst a na potřebu zvyšovat efektivitu 
těchto prací  a snižovat celkové náklady, které byly  více a více 
determinovány náklady mzdovými.

Bezvýkopové technologie byly vytvářeny převážně na zákla-
dě zkušeností z vrtání, či tunelování, a proto tyto stroje dodnes 
v něčem kopírují například velké vrtací soupravy nebo jsou 
zmenšeninami plnoprofilových tunelovacích strojů. Jednotlivé 
směry vývoje byly však postupně upravovány a adaptovány  ze-
jména na podmínky městského prostředí, které je geologicky 
náročnější a výrazně specifické. Dále se vyvinula i řada me-
tod, které se nezabývají instalacemi novými, ale naopak rekon-
strukcemi a sanacemi těch stávajících.

Jaká byla situace v České republice? Až do roku 1989 pře-
vládaly výkopové práce, ale pak došlo i u nás k rychlé snaze 
vyrovnat tuto disproporci. I naše města byla nucena investovat 
do infrastruktury, na což reagovala řada firem nákupem moder-
ní bezvýkopové techniky. Inženýři, geotechnici a uživatelé se 
tak snažili v krátké době nejen dohnat to, co zameškali v uply-
nulých desetiletích, ale sledovat i pokračující vývoj této techni-
ky, který se samozřejmě nezastavil.

To se sice do značné míry dařilo a daří, ale stále tu panu-
je značná nevyrovnanost, jak ve využívání těchto technologií 
tak i vůbec ve stupni informovanosti o nich – jak mezi uživateli 
a zástupci investorů, tak i mezi projektanty, konstruktéry a zho-
toviteli. 

Další otázkou je hledisko ekologické, zejména snižování 
emisí CO

2
 a dalších škodlivých plynů, zejména z těžké do-

pravy. Tato problematika se dostává významně do popředí 
prakticky ve všech vyvinutých státech světa. A čím dál víc 
je evidentní, že využití bezvýkopových metod může na tomto 
poli významně pomáhat. Už jen tím, o kolik se zmenší objem 
přemisťované zeminy, ale také z titulu rychlosti a šetrnosti 
provádění. Tady nejde opravdu o prázdné proklamace a slo-
va. Jde o konkrétní a matematicky či ekonomicky spočitatel-
ný přínos bezvýkopových metod. Ostastně už dnes na trhu 
existují komerční programy, které investorům názorně spo-
čítají úspory, jak finanční, tak v ušetřených exhalátech CO

2
, 

pro jejich konkrétní projekty. 
Psali jsme o tom ve výzvě, která předcházela vydání této 

publikace. Zde je také podrobně vysvětlena spolupráce 
České společnosti pro bezvýkopové technologie se Státním 
fondem ŽP a Ministerstvem životního prostředí a také funkce 
dalších subjektů. Tato příručka, kterou právě držíte v ruce, se 
pokusí názorným a přehledným způsobem přiblížit všechny 
základní bezvýkopové technologie, seřadit je, vysvětlit zá-
kladní termíny a pojmy a nastínit rozsah jejich využití. Měla 
by posloužit jako základní vodítko pro investory, správce sítí, 
stavební úřady, projektanty i vlastní prováděcí stavební firmy. 
Jejím hlavním smyslem a cílem je jednak pomoc při vyhle-
dávání optimálního technického řešení, ale v konečném dů-
sledku také menší dopravní přetížení a čistší vzduch v našich 
městech. 
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bezvýkopové metody se z logiky věci nejčastěji použí-
vají v prostředí velkých měst a městské zástavby v malých 
hloubkách pod povrchem – řádově jednotky metrů. Zde 
panují podstatně jiné geologické podmínky než je tomu 
v případě tunelů a velkých liniových podzemních staveb. 
bezvýkopové technologie se tomuto rozdílu samozřejmě 
přizpůsobují, toto však často neplatí o geologickém prů-
zkumu v předprojektové přípravě, který bývá většinou ve-
den podle zvyklostí z velkých tunelových staveb.

Základním rozdílem je charakter geologického prostředí, 
který má ve většině měst v zájmové hloubce převážně zemi-
nový charakter. Většinou jde o kombinace soudržných a ne-
soudržných zemin – písky, štěrkopísky, štěrky, hlíny, spraše, 
jíly, apod. Skalní prostředí se vyskytuje zřídka a jestli, tak bývá 
často zvětralé či jinak narušené a většinou nesourodé a pro-
měnlivé. V mělkých hloubkách se obvykle vyskytují navážky, 
které mají zcela různorodý a nepředvídatelný charakter, který 
je dán historickou činností člověka v dané lokalitě. Největším 
problémem městského prostředí bývá existence stávajících sítí 
– ať už funkčních či nefunkčních a také existence nepředvída-
telných překážek, daných opět zejména činností člověka v mi-
nulosti. Jde zejména o pozůstatky starých základů, podzem-
ních stěn, pilířů mostů, podzemních objektů (bunkry, skladiště, 
katakomby, hrobky, smetiště apod.). 

Z výše uvedených důvodů vyplývá  zásadní důležitost správ-
ně provedeného geologického průzkumu. Výskyt nepředvída-
telné překážky v podzemí, která je mimo možnosti dané tech-

3. Průzkum
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nologie mívá pro úspěch projektu stejně fatální důsledky, jako 
náhlá změna geologie pro jakoukoliv tunelovou stavbu. 

Těmto jevům je nutno věnovat zásadní pozornost v době 
předprojektové přípravy v rámci geologického průzkumu. To 
znamená, že pro zdárný průběh výstavby není nutná např. 
přesná znalost sledu, mocnosti, úklonu či přesná charakteris-
tika jednotlivých vrstev, ale je nutno co nejpřesněji determino-
vat výše uvedené kritické jevy. To je možné provést následují-
cím způsobem:
- Co nejpodrobnější a nejdůslednější studium archivních ma-

teriálů – zejména s ohledem na existenci pozůstatků býva-
lých staveb,

- Přesná evidence stávajících sítí – funkčních i neživých a spo-
lupráce se správci při jejich vytyčování a diagnostikování,

- Co nejdůslednější studium existujících geologických zpráv 
z dané lokality,

- Provádění kopaných, vrtaných či hloubených sond v mís-
tech nejasností či za účelem potvrzení výskytu nežádoucího 
útvaru spíše než v pravidelných intervalech či pro potvrze-
ní průběhu vrstev. V této souvislosti je třeba připomenout, 
že každá, např. kanalizační šachtice, je vlastně hloubenou 
sondou a její výstavba často předchází vlastnímu provádění 
prací, takže je vhodné posečkat s konečným rozhodnutím 
o zvoleném typu např. razicí hlavy dané technologie do do-
končení výstavby šachet,

- Provádění geofyzikálního průzkumu – např. pro ověření 
hloubky skalního podloží či pro ověření existence dutin, či 
inženýrských sítí.
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4. PožaDavKy na ProjeKTování a reaLIZaCI 
 

voLbu meToDy ProváDění, ProjeKT 
a  ProveDení buDou mImo jIné ovLIvňovaT:

– stavby a zařízení na povrchu i pod zemí
– půdní a hydrogeologické poměry
– možnosti zásobování
– délka a tvar trasy
– rozměr a druh materiálu
– související a návazné projekty
– požadavky z hlediska ochrany životního prostředí
– ohledy na podmínky na povrchu

Bezvýkopové metody patří mezi obtížné technologie. Pro pro-
jektování, vypisování a zadávání jsou zapotřebí dostatečné 
vědomosti i zkušenosti. Proto by tyto úkony měli provádět kva-
lifikovaní, a dostatečně zkušení inženýři.  Pro výběr prováděcí 
metody se doporučuje najmout odborného poradce. 

– Přebírka staveniště a zařízení

K DISPoZICI muSí býT ÚDaje o exISTenCI, 
PoLoZe, STavu a oChraně na PříKLaD:

– kabelů
– trubních vedení
– kanálů
– šachtic
– studen
– základů
– antropogenních dutin
– kotev a injektážích
– jiné pozůstatky po stavebních pracích
– stavební součásti jako nosníky, pilotové stěny, drenáže, 
 spojovací materiál
– válečné předměty
– staré zátěže

u všech těchto zařízení a předmětů musí být vždy odsouhlasen 
způsob ochrany a její provedení.
Pokud nejsou údaje k dispozici, musí se průzkum doplnit o his-
torické rešerže.

V nutných případech budou navrhnuty patřičné přeložky.

I tak se doporučuje pojistit stavbu na možnost poškození 
stávajících sití a zařízení.
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velká část bezvýkopových technologií spadá svým charakterem do tzv. 
„Činnosti prováděné hornickým způsobem“, které jsou dle Zákona 61/1988 Sb. 
- §3 ČPHZ dozorovány Státní báňskou správou. 

jde v zásadě o následující případy:
a) vrt nebo protlak delší než 30 m, přičemž nezáleží na sklonu vrtu ani na jeho průměru
b) protlak nebo velkoprůměrový  vrt, ve kterém se mohou zdržovat osoby (od Ø 800 mm a výše) – jakkoliv dlouhý
c) tunel, tedy ražené dílo o větším průřezu než 16 m2,- vždy 
d) štola, tedy ražené dílo do průřezu 16 m2 - vždy
e) jáma nebo studna (hloubené dílo) o hloubce větší než 3 m 
f) jiný podzemní prostor o objemu nad 500 m3 (komory, strojovny, zásobníky),

Pro všechny tyto práce platí mimo jiné následující pravidla:
- Projektovat je mohou jen osoby oprávněné k projektování ČPHZ (vystavují Obvodní báňské úřady)
- Ke stavebnímu povolení těchto staveb se vždy vyjadřují i příslušné obvodní báňské úřady
- Práce mohou být prováděny jen organizacemi s oprávněním k ČPHZ a pod vedením  oprávněných pracovníků 

(závodní)
- Práce podléhají z hlediska bezpečnosti dozoru Státní báňské správy
- Před zahájením je třeba ohlásit tyto práce na příslušném Obvodním báňském úřadu
- Zvláštní režim si vyžaduje na příklad schvalování změn, vedení některých záznamů a provozních knih, vyšetřování 

a nahlašování úrazů a havárií  
.
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NOVÁ  POKLÁDKA
                    beZ obSLuhy na ČeLbě
a - neřízené b - řízené 

C - S obSLuhou na ČeLbě

- Propichování - Mikrotunelování - Protlačování 
- Vodorovné beranění - Øízené horizontální vrtání - Štítování
- Horizontální vrtání - Směrové vrtání - Ruční ražba

reKONstruKce sítí
D - renovace e - obnova F -opravy

- Vyvložkování  - Vytlačování - Kontaktní injektáž  
souvislým potrubím - Burstlining - Utěsňování

- Vyvložkování spirálou - Pipe eating - Lokální opravy 
- Nástřikové materiály  - Zaplavování

Poznámka: 
Označení A - F  slouží výhradně 
pro orientaci v rámci této publikace a nijak nekoresponduje se zmíněnými 
normami.

 6. KLaSIFIKaCe
 beZvýKoPovýCh TeChnoLoGIí

o bezvýkopové metodě mluvíme tehdy, provede-li se instalace anebo 
oprava inženýrské sítě v zemi, aniž je zapotřebí provádět výkop. 

Základní členění vychází z ČSn en 12889

7
informace 
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Foto: Tomáš Valter
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3. DůLežITá roLe CzSTT v rámCI ČeSKé rePubLIKy

7. PoPIS jeDnoTLIvýCh beZvýKoPovýCh 
meToD nové PoKLáDKy

a – neříZené meToDy nové PoKLáDKy beZ obSLuhy
Při metodách bez obsluhy se v prostoru potrubí ani v prostorách razícího stroje nenachází žádná 
lidská osádka. Existují však podmínky pro případné mimořádné vstupy osádky do potrubí.

Metody bez obsluhy se dělí na řiditelné a neřiditelné. Doplňkově se ještě mohou dělit na metody 
s roztláčením zeminy a s odběrem zeminy.

Neřiditelné metody nemají zpravidla jinou možnost korekce vrtaného směru, než správným 
ustavením zařízení ve startovacím prostoru. To omezuje jejich využití při větších vzdálenostech 
a všude tam, kde je zapotřebí dodržet vysokou přesnost instalace (gravitační stoky, vyhýbání 
podzemním překážkám aj.)

a1 - Propichování - Zemní rakety nebo kladiva (earth moling)

S pomocí ramovací energie (stlačený vzduch nebo hydraulika) se zemina roztlačuje působením provozu zemní rakety. 
Potrubí nebo kabelový rozvod se ukládá  buď současně nebo  při dostatečně samonosné půdě dodatečným zatažením.

využití: Zatahování kabelů a potrubí menších průřezů na kratší vzdálenosti (do cca 25 m), např. pod komunikacemi.

Geologické podmínky: Vhodné v běžných zeminách. Ve skalním prostředí nutné použítí kladiv, ale i tak půjde spíše jen 
o měkké nebo zvětralé horniny.

výhody: Nízké náklady, flexibilita, snadná manipulace, rychlost provádění.

nevýhody: Malá přesnost, omezení na krátké úseky a malé průřezy do cca 200 mm. 

a2 - vodorovné beranění se zaslepeným čelem (blind reaming)

K sobě svářené potrubí (chránička nebo produktová roura) jsou zaháněny do země beranící energií nebo zatlačováním. 
Půda se roztlačuje upraveným zaslepeným čelem.

 využití: Podcházení náspů, terénních nerovností a překážek pro různé produktové trouby.

 Geologické podmínky: Využitelné ve všech druzích zemin. Na hranici je využití při práci v bobtnavých jílovitých poměrech.

 výhody: Vysoká rychlost provádění.

 nevýhody: Omezení na průměry do 300 – 500 mm dle podmínek, velký zábor, existence rázů může mít vliv na okolí.
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7. PoPIS jeDnoTLIvýCh beZvýKoPovýCh meToD nové PoKLáDKy

a4 - horizontální vrtání 

horizontální vrtání aplikuje prvky vrtání ve vodorovné rovině. většinou se kombinuje se zatlačováním roury, přičemž 
vrtná hlava na čele vytváří prostor pro další postup. ocelová trouba (chránička nebo produktová) se zahání do 
země pomocí tlačného zařízení, přičemž na čelbě provádí výlom řezná hlava a odtěžení je zajišťován šnekovým 
vynášením. Pohon hlavy se nachází v startovací jámě a přenos se provádí přes šnekový vynašeč.

volba vrtné hlavy se řídí dle půdních podmínek na stavbě.  jako vrtná hlava se může použít i tak zvané ponorné 
kladivo. 

využití: Instalace potrubí pro podzemní vedení plynu, vody a v omezeném rozsahu (kratší vzdálenosti, velké spády) 
i kanalizace.

Geologické podmínky: Různé druhy zemin, omezeněji v bobtnavých jílech, zvodnělém a balvanitém prostředí.

výhody: Okamžitá stabilizace vrtu během vrtání.

nevýhody: Omezení průměrů do cca 800 mm a hlavně délek provádění na cca 50 – 80 m dle podmínek.

a3 - vodorovné beranění či protlačování s otevřenou troubou

objem potrubí s otevřeným čelem (chránička nebo produktová trubka) se zatlačuje do země pomocí beranění nebo 
(méně často a jen u kratších délek) pomocí protlačování. Zemina, která se dostane dovnitř trouby se po ukončení 
zatlačování vytlačí hydraulicky nebo se vypláchne hydraulicky případně vyvrtá. vytlačení pomocí stlačeného vzdu-
chu je také možné, ale jen u profilů do 500 mm a s dodržením odpovídajících bezpečnostních požadavků.
 
využití: Podcházení náspů, terénních nerovností a překážek pro různé produktové trouby.

Geologické podmínky: Využitelné ve všech druzích zemin. Na hranici je využití při práci v bobtnavých jílovitých poměrech 
a v silně zvodnělém prostředí.

výhody: Vysoká rychlost provádění.

nevýhody: Velký zábor, existence rázů může mít vliv na okolí.

Příklad vodorovného beranění s otevřenou troubou

Příklad horizontálního vrtání s protlačováním
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7. PoPIS jeDnoTLIvýCh beZvýKoPovýCh meToD nové PoKLáDKy

Řiditelná zařízení mají možnost kontroly a korekce směru při provádění vrtání nebo protlačování.  
Tato korekce je buďto průběžná (u mikrotunelování) nebo v nastavitelných bodech, které je 
možno dle potřeby zhušťovat (HDD) nebo je daná možnostmi správně zaměřeného vodícího vrtu 
(horizontální vrtání s předvrtem). V těchto případech lze aplikovat metody i tam, kde je zapotřebí 
dodržet vysokou přesnost vrtání. Ve všech pří padech je však nutno počítat s výchylkami od ideální 
osy, které vyplývají z toho, že korekce vrtání má vždy určité zpoždění. Nejvyšší přesnosti dosahuje 
mikrotunelování, kde tyto tolerance nečiní, ani na stometrových délkách, víc než 10 – 20 mm. U HDD 
se však může jednat o mnohem větší vybočování, které může způsobit problém u gravitačních 
vedení. Na druhou stranu lze u HDD provést i vyhnutí podzemním překážkám během vrtání, což je 
možné díky extrémní pružnosti používaných vrtných tyčí a vysokým krouticím momentům.

b – řIDITeLná ZaříZení beZ obSLuhy na ČeLbě

b1 - mikrotunelování s výplachovým odtěžením

Dnes se většinou využívá mikrotunelování s výplachovým odtěžením, které je nejuniverzálnější z pohledu různorodé 
geologie. odtěžená zemina se zde odvádí hydraulicky pomocí transportního média do separačního zařízení (např. 
usazovací nádrže, případně i síta, cyklóny apod.), kde se separuje. Druh a kvalita transportního média, které zároveň 
slouží jakostabilizátor čelby, se určí podle půdních podmínek a poměrů na stavbě.

využití: Vzhledem k dosahovaným přesnostem je nejtypičtějším využitím výstavba gravitačních stok a drenážních kolektorů.

Geologické podmínky: Veškeré typy zemin včetně extrémně zvodnělých. Nasazení ve skalním prostředí je  podmíněno 
aplikace skalní hlavy ve správném provedení.

výhody: Vysoká přesnost i rychlost provádění  (cca 10 m za směnu), možnost nasazení v proměnlivých a obtížných 
geologických podmínkách, šetrnost k okolní zástavbě.

nevýhody:  Vyšší provozní náklady, větší zábor na povrchu v případě separace výplachu.

b1, b2 - mikrotunelování

Původně bylo mikrotunelování ohraničeno průměrem 1000 mm DN, ale technický pokrok umožnil tuto metodu také ve větších 
profilech.

Jedná se o dálkově řízenou, jednostupňovou metodu, kterou se zatlačují tlačné trouby – produktové nebo chráničky – pomocí 
plně mechanizovaného razícího stroje se současným úplným odtěžováním zeminy a s neustálou oporou čelby.

Trouby se umisťují postupně za razící stroj a jsou zatlačovány tlačným zařízením ve startovací jámě pomocí tlačných sil, případně 
ještě s využitím mezitlačných stanic.

Zaměření se děje s pomocí laserového paprsku nebo gyroskopem či vodní váhou. Přizpůsobování směru se děje hydraulickým 
ovládáním řídicí hlavy. 

Poznávacím znakem této metody je způsob odtěžení, kdy odtěžovaná zemina je drcena na menší kousky.

Příklad mikrotunelování s výplachovým odtěžením
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b2 - mikrotunelování se šnekovým odtěžením

odtěžení zeminy se provádí šnekem, který se nachází ve zvláštní pomocné troubě. hlava i šnek se pohánějí ze star-
tovací jámy. možné jsou i oddělené pohony. v soudržných zeminách  pevné konzistence se může usnadnit odtěžení 
přidáním vody do čelby.

Ve zvodnělém prostředí jsou žádoucí další opatření.

Metoda je v zásadě podobná jako mikrotunelování s výplachem. Je však o něco citlivější na změny geologie, délky nasazení 
a také se hůře stabilizuje čelba. Proto se používá spíše na úseky do cca 80 – 90 m v stejnoměrném geologickém prostředí. 

b3 - hDD zařízení (horizontal Directional Drilling – směrové vrtání)

u této metody se nejdříve řiditelně provede pilotní vrt, ať už s odtěžením nebo roztláčením. odtěžení se provede 
u nesoudržných zemin hydromechanicky s tryskami na pilotní hlavě a u skalních hornin s pomocí vrtného náčiní. 
Pozice vrtné hlavy se zjistí vysílačem, poté se provádí změny směru vrtání natočením řídící desky v hlavě.
 
využití: Je možné aplikovat i na větší vzdálenosti – až stovky metrů – dle použitého kroutícího momentu. Všude tam, kde je 

třeba protáhnout potrubí nebo kabely, a kde není nutno dodržovat velmi přesný spád.

Geologické podmínky: Dá se použít takřka ve všech typech zemin, u nesoudržných bývá nutné použití stabilizátorů. 
 Do skalního prostředí se zařízení doplňuje o tzv. mud motory.

výhody: Relativně jednoduchá manipulace a flexibilita, vysoká rychlost vrtání.

nevýhody: Korekce vrtání způsobují zvlnění vrtaného profilu, takže spravidla je problém dodržet plynulý spád.

7. PoPIS jeDnoTLIvýCh beZvýKoPovýCh meToD nové PoKLáDKy

 

Příklad mikrotunelování se šnekovým odtěžením

Zařízení HDD
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b4 - horizontální vrtání s pilotním vrtem

u této metody se nejdříve provede pilotní vrt a je-li správně zaměřený, v dalším kroku se rozšíří horizontálním 
vrtáním na požadovaný průměr.

využití: Instalace potrubí o průměru do cca 100 – 1200 mm na vzdálenosti do 60 – 90 m.

  Geologické podmínky: Vhodné do všech druhů soudržných zemin. Problém může být, není-li možno udržet stabilitu pilotního 
vrtu v nesoudržných zeminách.

výhody: Při nejriskantnější operaci (vrtání naslepo) jsou náklady při případném zmaření vrtu nižší.

nevýhody: Vyšší pracnost, nižší rychlost provádění.

7. PoPIS jeDnoTLIvýCh beZvýKoPovýCh meToD nové PoKLáDKy

Příklad horizontálního vrtání s pilotním vrtem

12
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Foto: Tomáš Valter
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7. PoPIS jeDnoTLIvýCh beZvýKoPovýCh meToD nové PoKLáDKy

  
C1 - Trubní protlak

Před tlačené trouby se umístí štítek pod jehož ochranou se odtěžuje zemina a dopravuje ven. ve zvodnělém prostředí 
jsou žádoucí další opatření (Zčerpávání vodní hladiny, zpevnění zeminového masivu, stlačený vzduch, atp.). 

využití: Instalace chrániček průlezných profilů (nad 800 mm DN) do vzdálenosti 50 – 60 m.

Geologické podmínky: Všechny druhy půd, mimo půdy s vydatnými přítoky vod, ne do skalního prostředí.

výhody: Nízké provozní náklady, možnost odstranění překážek z čelby.

nevýhody: Rizika spojená s přítomností lidí v malém profilu na čelbě, velká pracnost, nemožnost rovnou instalovat 
produktovou troubu.

C2  -  Štít částečně mechanizovaný nebo nemechanizovaný 

u této metody se odtěžuje zemina z otevřené čelby ručně anebo pomocí částečné mechanizace.  Pokud je čelba 
stabilní, není třeba provádět její stabilizaci.  Stroj se skládá z pláště, a případně rozpojovacího nářadí. Zemina se 
odtěžuje na příklad pásy nebo vozy.

Pokud je zapotřebí stabilizace čelby, provádí se mechanicky pomocí výztužných desek nebo ploten. Riziko více výlomů se dá 
eliminovat úpravami štítu nebo dodatečnými předsazenými noži či hydraulicky rozpínavými segmenty.

Při použití pod hladinou podzemní vody jsou žádoucí dodatečná opatření.

využití: Ražba hlavních řádů a přivaděčů na větší vzdálenosti.

Geologické podmínky: Do všech druhů půd, ve zvodnělém prostředí nutná dodatečná opatření a i tak bude využití limitováno.

výhody: Lepší kvalita, větší bezpečnost a kultura práce a rychlejší postupy oproti klasické ražbě nebo ručnímu protlačování 
a nižší náklady oproti mikrotunelování.

nevýhody: Jistá omezení daná geologií, problémy s netěsnostmi panelového ostění.

C - meToDy S obSLuhou
Při těchto metodách se v podzemí pohybují pracovníci jako součást technologie provádění. 
V případě ručních protlaků se jedná o technologii neřízenou. Ostatní metody umožňují směrové 
korekce a jsou tedy řiditelné.

Příklad štítu  s částečným odtěžením a částečnou stabilizací

12
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7. PoPIS jeDnoTLIvýCh beZvýKoPovýCh meToD nové PoKLáDKy

C3 – ruční ražba

jde o ručně prováděnou, tzv. klasickou ražbu s přítomností lidí v čelbě díla. rozpojování se provádí ručně, sbíjecími 
kladivy a za pomocí mechanických nakladačů se dopravuje vozy nebo dopravníky k těžním jámám. výztuž může 
být podpěrná (veřeje, ocelové profily, nosníky) nebo s využitím prvků nové rakouské tunelovací metody (stříkaný 
beton, kotvení, mřížovina, drátkobeton atp.). různé mohou být typy pažení (ocelové celoplošné, betonové, dřevěné, 
mřížovina, atp.) a ochrana předpolí (zavrtávané tyče, injektáž, mikropiloty, hnané pažení, aj.). Do vyraženého díla se 
zpravidla ukládají potřebné trubní rozvody a zbylý prostor se buďto zalije výplňovou směsí (např. popílkocement) 
nebo slouží k pochůzkám údržby (kolektory).

využití: výstavba kolektorů a kanalizačních sběračů či vodovodních přivaděčů ve větších a většinou nekruhových profilech.

  Geologické podmínky: lze provádět prakticky v jakýchkoliv geologických podmínkách. S využitím trhací práce i ve skalním 
prostředí. V oblastech ovlivnění povrchové zástavby může být využití limitované, zejména v případech 
nízkého krytí.

  výhody: technologie se dá dobře doplňovat a kombinovat  dalšími podpůrnými metodami, takže je většinou dosti flexibilní 
a odolná proti náhlým změnám geologického prostředí.

nevýhody: velká pracnost, nízké postupy, velké nárusty nákladů v případě zhoršení poměrů.

14
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Foto: Tomáš Valter
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V současné době jsou již užívány 
i unikátní multikorelační systémy, po-
mocí kterých lze i ve velké zásobované 
oblasti vodou vyhledat místa úniků a to 
v jediném kroku. Principem je užití větší-
ho počtu senzorů, které se osazují na síť 
a korelují vzájemně mezi sebou.

smartBall
SmartBall slouží k detekci skrytých 

poruch a vzduchových kapes na po-
trubí s tlakovým režimem proudící ka-
paliny a minimálním průměrem potrubí 
300 mm.

8. DIaGnoSTIKa

kamery
Ke kontrole kvality vodovodního po-

trubí lze použít optickou revizi kamerou. 
Podmínkou však je, že potrubí musí být 
odstavené z provozu a vyčištěné od in-
krustů a sedimentů.

Nevýhodou je, že optika kamer nedo-
vede většinou rozlišit místa úniků vody, 
stupeň porušení  a již vůbec ne netěs-
nost spojů.

Korelátory
V současné době jsou k detekci skry-

tých poruch užívány nejčastěji koreláto-
ry, které dnes patří k běžnému vybavení 
každého většího provozovatele veřejné-
ho vodovodu. 

Princip určení místa unikající kapaliny 
z potrubí je založen na zaznamenání a vy-
hodnocení rychlosti zvuku, který provází  
únik vody z potrubí přes senzory umístě-
né po obou  stranách úniku. Podle zada-
né vzdálenosti mezi senzory a změřené 
rychlosti zvuku se určí místo úniku. 

Užitím těchto přístrojů se význam-
ně zvyšuje procento jistoty při určení 
místa, kde je třeba provést výkop pro 
lokální opravu poruchy, či užití bezvý-
kopového způsobu opravy (např. krátká 
flexibilní vložka). 

Základním předpokladem dobře provedené obnovy inženýrských sítí je revize stáva-
jícího stavu neboli diagnostika. v této disciplíně se vyvíjely metody zejména v oboru 
vodovodních, ale také kanalizačních vedení.

SmartBall je akustický záznamník dat, 
uložený v hliníkové kouli o průměru 66  mm 
společně s vysílačem ultrazvukového vlně-
ní a zdrojem elektrické energie. Balonek 
je před inspekcí vložen do polyuretanové-
ho obalu ve tvaru koule o průměru 175 mm 
a takto se pohybuje v potrubí odvalováním 
po dně. Do potrubí je zaveden prostřed-
nictvím manipulačního nástavce, který 
je připevněn na přírubu uzávěru DN 100 
nebo DN 150  mm (vzdušník, hydrant).

Pohybuje se s proudící kapalinou a za-
znamenává veškeré šumy, které provází 
výtok vody z potrubí v místě poruchy. 

Z potrubí je míč vyjmut na konci revi-
dovaného úseku rovněž v místě uzávěru
i se síťkou, která zde byla předem rozvi-
nuta a v níž se zachytil. Užitím této tech-
nologie je možné zrevidovat až 23 km 
potrubí na jeden průchod. 

Geofyzikální průzkumné metody
V poslední době se setkáváme i s no-

vými metodami určenými ke zjišťování 
kvality vodovodního potrubí. Patří k nim 
geofyzikální způsoby zjištění výskytu 
kaveren v blízkosti vodovodu, které sig-
nalizují netěsnost potrubí. Jsou vyvinuty 
i metody k diagnostice stěn potrubí a zjiš-
tění úbytku materiálu (oceli, litiny) vlivem 
postupující koroze. Jednou z metod je 
elektromagnetický průzkum pláště, kdy 
síla stěny potrubí je zjišťována měřením 
tzv. elektromagnetické inpedance.

Závěr
Detekce skrytých úniků vody a revize 

kvality vodovodního potrubí ,shora popi-
sovaným způsobem, poskytují provozo-
vateli základní informace pro rozhodnutí 
o opravě či rekonstrukci potrubí. Na zá-
kladě těchto informací je navržen opti-
mální způsob úsekové obnovy potrubí 
nebo použití lokálních oprav.

revIZe voDovoDníCh PoTrubí
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 u kanalizačních stok se provádí 
revize vizuálně a to buď pohledem 
do revizních šachtic anebo u větších 
profilů jejich fyzickým prohlédnutím. 
Dále existuje několik možností jak 
revidovat stav kanalizace bez pří-
tomnosti lidí v podzemí:

Tv kamery
Revizí kanalizačního potrubí TV ka-

merou získáváme objektivní informace 
pro naše rozhodování v procesu oprav 
a rekonstrukcí kanalizací i informace 
provozní k provedení zákroků vedoucích 
k obnovení plné průtočnosti kanalizační-
ho potrubí. Pro zjištění stavebního stavu 
kanalizačního potrubí menších průměrů 
do 150mm se užívají menší nástrčné 
kamery, jejichž pohyb v potrubí je za-

jišťován ohebnou flexibilní tyčí. Pro di-
agnostiku potrubí velikosti od 150mm 
slouží kamerové vozy, vybavené různými 
typy barevných kamer s otočnou hlavou 
a různými typy samohybných podvozků. 
K revizi kanalizačních přípojek lze užít 
i tzv. Satelitní kameru. Princip spočívá 
v zavedení revizní kamerové hlavy pří-
mo ze stoky, která není pro pracovníky 
provádějící revize přípojky průlezná.  
Výstupem z provedené revize kanalizač-
ního potrubí je videozáznam uložený na 
DVD a závěrečná zpráva s komentářem 
s fotodokumentací.

Zkoušky těsnosti
Nepřímo se dá ověřit stav, nebo lépe 

řečeno, těsnost kanalizace, provedením 
dodatečné zkoušky těsnosti, které se 
mohou provést vzduchem anebo na-

8. DIaGnoSTIKa

puštěním části řadu a jeho dočasným 
utěsněním. Pokles tlaku vzduchu, nebo 
úbytek napuštěné látky pak signalizuje 
výskyt netěsnosti.

Geofyzikální metody
Geofyzikální metody zjišťují na příklad 

existenci kaveren (volných dutin) v okolí 
kanalizačních sítí. Tyto kaverny jednak 
samy o sobě mohou být velmi nebez-
pečné a je tedy v zájmu správců sítí tato 
místa zjišťovat a liikvidovat (na příklad 
zaplněním vhodným materiálem např. na 
bázi polílkocementové směsi nebo che-
mickou výplňovou injektáží atp.). Kromě 
toho tyto kaverny signalizují netěsnost 
nebo i větší porušení kanalizačního po-
trubí v daném místě a upozorní správce 
na nutnost další diagnostiky a následně 
opravy.

 

revIZe KanaLIZaČníCh PoTrubí
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9. SanaCe – PoPIS jeDnoTLIvýCh meToD

Technologie pro renovace a opravy stok a přípojek jsou definovány normou en 15885 
neboli ČSn 75 6121. Tato norma se dá volně aplikovat i pro jiné využití (vodovody, jiná 
trubní vedení) a s doplněním o destruktivní technologie, tedy „obnovy“ představuje 
přehled sanačních bezvýkopových metod tak, jak bude uvedeno dále.

16

D – renovaCe
Jedná se o nedestruktivní metody, kde je poškozené potrubí sanováno způsobem, který přitom 
nevede k destrukci opravovaného původního díla. Většinou jde o různé formy tak zvaných „rukávců“ 
či „vložek“, které se zatahují do stávajících řadů. Oproti opravám, které tvoří bod F, se renovace 
týkají celé délky sanovaného díla a ne jen lokálního místa.

D1 - vyvložkování souvislým potrubím

Do opravovaného řadu se zatahuje potrubí o menším průměru, které převezme funkci starého. Využití: Převážně 
u renovací vodovodního potrubí z betonu či litiny, do kterého se vtahuje většinou polyetylénové potrubí. V některých 
případech je možné před zatahováním mechanicky, či jiným způsobem, změnšit průměr zatahovaného potrubí 
čímž dojde k jeho lepšímu přilnutí.

výhody: Lze využít pro různé velikosti potrubí, jde o relativně rychlou a jednoduchou operaci. Nové potrubí je nejen těsné, 
ale i staticky plně únosné.

Nevýhody: Potrubí není spojeno s původním materiálem, někdy je nutno provádět vyplnění meziprostoru, konečný profil 
potrubí se zmenší.

D2 - vyvložkování na místě vytvrzovanými hadicemi

využití: Využití je velmi časté pro vodovodní i kanalizační řady, dá se použít i na přípojky. Vložkování se provádí látkami na 
bázi pryskyřice ve spojení s textilními látkami, které se vytvrzují horkou vodou nebo párou.

výhody: Dobrá přilnavost, použití v širokém rozsahu profilů (až DN 100 – 2000 mm), konečný profil se příliš nezmenší.

nevýhody: Výsledný produkt je těsný, ale nemusí být za jistých podmínek dlouhodobě staticky únosný.
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9. SanaCe – PoPIS jeDnoTLIvýCh meToD

D3 - vyvložkování spirálovým způsobem

využití: Obdobné jako u předchozích metod. Materiál, většinou na bázi polyetylenu, se spirálovitě navíjí na renovovaný 
profil původního řadu.

výhody: Kombinuje výhody a nevýhody obou předchozích metod. Je lepší přilnutí než u zatahování a vyšší statická funkce 
než u vytvrzování.

nevýhody: Větší pracnost provádění.

D4  - vyvložkování nástřikovým materiálem

využití: Může se provádět manuálně anebo pomocí dálkově řízených robotů s rotační stříkací hlavou i bez obsluhy v podzemí. 
Jako nanášený materiál se používá cementové malty nebo jiné speciální stavební hmoty někdy i s rozptýlenými 
vlákny pro lepší vyztužení. 

výhody: Zastaví korozi oceli či degradaci betonu či původního materiálu. Semistrukturální materiály  částečně zajistí i statiku 
poškozeného potrubí. Používají se tedy většinou tam, kde diagnostika prokázala nárůst degradace, a k eliminaci 
některých stávajících a zejména pak možných budoucích poruch řadů.

nevýhody: Oproti vyvložkování dojde jen k částečnému statickému zpevnění materiálů.
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e – obnova
Obnovou se myslí destruktivní sanace původních řadů, tedy proces, kdy je stávající potrubí plně 
nahrazeno řadem novým. Stávající materiál potrubí je přitom  buďto vytlačen ze země nebo je 
rozbitý a částečně nebo úplně odtěžený a částečně zatlačený do okolní půdy.

9. SanaCe – PoPIS jeDnoTLIvýCh meToD

e1 - vytlačování

využití: Pro náhradu potrubí daného průměru potrubím novým o stejném průměru a na kratší vzdálenosti (50 – 70 m). 
Novým potrubím může být železobeton, sklolaminát, keramika případně čedič.

výhody: Při obnově vznikne prakticky úplně nové a plně funkčí potrubí.

nevýhody: Komplikovaná operace zejména co se týká přístupové pracovní jámy, která musí být často zřízena nově nebo 
rozšířena.

e2 - burstlining

využití: Prakticky pro jakýkoliv původní materiál a jakýkoliv původní profil, který je likvidován a na místě nahrazen nově 
zatahovaným materiálem.

výhody: Velký rozsah materiálů a profilů. Velká rychlost provádění.

Nevýhody: Náročná příprava i vlastní operace.
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F1 - Kontaktní injektáž

využití: K lokálnímu utěsnění prasklin a netěsností. Lze provádět manuálně i pomocí robotů dálkově řízených.

výhody: Úsporná metoda, která je vhodná zejména tam, kde je jinak řad v dobrém stavu.

nevýhody: Těsnící injektáž je často nutno provádět ve více etapách.

F – oPravy
Opravami jsou místně určené sanace, které se týkají jen omezeného úseku jinak kvalitního a funkč-
ního díla. Jedná se o celou škálu možných činností a operací, které mohou být prováděny pracov-
níky v místě nebo u menších profilů roboty nebo jiným způsobem.

9. SanaCe – PoPIS jeDnoTLIvýCh meToD

F2  - utěsňování nanášeným materiálem

využití: Provádí se ručně pomocí stěrek. 

výhody: Levná a jednoduchá metoda.

nevýhody: V náročných podmínkách nemusí být dostačující.



20 21
informace 

o bezvýkopových technologiích 
pro orgány státní správy

9. SanaCe – PoPIS jeDnoTLIvýCh meToD

F3 - Lokální vložky

využití: Pro zpevnění deformovaných nebo staticky narušených úseků. Je to vlastně obdoba těsnících rukávců, ale v místním 
použití.

výhody: Oprava je možná přímo v poškozeném místě bez nutnosti sanace celého úseku.

nevýhody: Opravy nemají oproti kompaktním vložkám statickou únosnost.

F4 - Zaplavování těsnícím roztokem

využití: V daném netěsném úseku se protlačí těsnící materiál skrz stěny trub, což vede k jejich zpěvnění, utěsnění a i k vyplnění 
vnějších prostor za stěnami.

výhody:  Dochází ke zpevnění nejen potrubí, ale i k vyplnění případných volných prostor v okolí řadu.
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6. PříKLaD TyPICKé měSTSKé KřIžovaTKy

2222
užívání  bezvýkopových technologií 
při snižování emisí co2 
během realizací 
staveb inženýrských sítí
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Česká společnost pro bezvýkopové technologie je nezis-
ková organizace, která vznikla v roce 1994 a sídlí v Praze. 
Jejím smyslem je propagovat bezvýkopové technologie jako 
moderní způsob výstavby a pokládky inženýrských sítí, kte-
rý je šetrný k životnímu prostředí. Organizace sdružuje firmy 
provádějící tyto technologie, dále uživatele, projektanty, členy 
akademických obcí,  zástupce státní správy, dodavatele mate-
riálu i prosté zájemce. Členství v CzSTT může být firemní nebo 
idividuální dle toho, zda se jedná o fyzickou osobu nebo práv-
nický subjekt.

V čele CzSTT je sedmičlenné předsednictvo, kterému před-
sedá předseda CzSTT. Předsednictvo i předsedu volí valná 
hromada společnosti na tříletá období.

10. Co je ČeSKá SPoLeČnoST 
 Pro beZvýKoPové TeChnoLoGIe? (CzSTT)

CzSTT vydává časopis Zpravodaj NODIG, který vychází 4x 
do roka. Dále udržuje webové stránky s aktuální nabídkou 
informací o bezvýkopových technologiích (BT) a pořádá se-
mináře, exkurse, zájezdy a konference s cílem propagovat 
bezvýkopové technologie a sdělovat si navzájem zkušenosti 
z jejich využití.

Nejvýznamějším počinem v této oblasti je každoroční konfe-
rence NO DIG, která se koná většinou na podzim, ale vždy na 
jiném místě v České republice. Z této konference je vydáván 
Sborník příspěvků a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. 
Bližší informace o konferencích i o činnosti celé CzSTT lze na-
jít na webových stránkách www.czstt.cz a na adrese uvedené 
na konci této publikace.
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11. Co je ISTT?

International Society for Trenchless Technology (ISTT) je 
mezinárodní neziskovou organizací, která celosvětově podpo-
ruje používání bezvýkopových technologií. Zahrnuje a zaštíťuje 
práci 28 národních společností, včetně České společnosti pro 
bezvýkopové technologie. 

V čele společnosti je předseda, místopředseda a řídící 
podvýbor – Excecutive subcommittee. Ti všichni jsou volení 
valnou hromadou na tříletá období. Kromě toho zaměstnává 
společnost výkonného ředitele a sekretářku.

ISTT vydává časopis Trenchless International a to jak v tiš-
těné podobě, tak elektronicky. Pořádá také semináře, školení 
a propagační akce a také podporuje akce pořádané národními 
společnostmi. Nejvýznamější událostí jsou mezinárodní kon-
ference NO DIG, které se konají každorořně na jiném místě 
světa s tím, že se střídají oblasti:

- Evropa, Afrika a Blízký Východ
- Asie a Austrálie
- Jižní a Severní Amerika 

víc informací lze najít na: 

www.istt.com
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jaK SKLoubIT na STavbáCh eKoLoGII a eKonomII 
Ing. Stanislav Drábek, předseda CzSTT
vedoucí úkolu č. 00211062 SFŽP

12. SPoLuPráCe CzSTT 
 S mInISTerSTvem žIvoTního ProSTřeDí

lat z této 
učebnice 
„ M A G I “ 
když po-
u ž i j e m e 
gastrono -
mickou ter-
minologii. 
Ano, dát 
stavebním úřadům základní informace, 
které připomenou jejich pracovníkům 
základní vstupní podmínky, kdy lze jed-
nu, nebo druhou technologii využít právě 
s ohledem na inženýrsko-geologické a na 
hydrologické podmínky na stavbě, která 
je právě předmětem stavebního řízení a na 
jehož závěr bývá vydáno stavební povole-
ní. Potom už jenom kolemjdoucí posoudí, 
jestli realizovanou stavbu provádíme EKO-
LOGICKY ČISTĚ, bez obtěžování okolí 
škodlivými emisemi.

Věřím, až tuto publikaci dočtete do 
poslední stránky, tak si ji znovu otevřete 
v těch místech, které dávají odpověď na 
problém, který právě ve Vaši kanceláři 
řešíte. Dalšími autory jednotlivých kapitol 
jsou totiž odborníci z oboru BT, jejichž 
seznam opět najdete v závěru včetně ad-
res a emailů, na kterých můžete čerpat 
další informace nezbytné pro Vaše rozho-
dování. Zároveň jsou tam adresy i všech 
renomovaných firem, které bezvýkopové 
technologie provádí a jsou členy CzSTT.

Kromě webových stránek se můžete 
s našimi odborníky na BT setkat i „živě“ 
na pravidelných národních konferencích, 
které pořádáme jednou za rok a místo 
konání se střídá podle zájmu spolupořa-
datelů a zejména sponzorů. Letošní kon-
ference o bezvýkopových technologiích 
se bude konat 18. – 19. září v krásném 
prostředí lázeňského města Luhačovice. 
Záštitu nad konferencí převzalo Minis-
terstvo životního prostředí ČR a Státní 
inspekce lázní MŽP spolu se starostou 
města Luhačovice. Spolupořadate-
lem je VEOLIA VODA CZ a platinovým 
sponzorem firma HOBAS, která vyrábí 
„ty bezvadné trouby“ pro bezvýkopové 
technologie se sídlem v Uherském Hra-
dišti tj. nedaleko Luhačovic.

vážení starostové, vážení vedoucí 
stavebních úřadů.

UŽÍVÁNÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ 
PŘI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 
BĚHEM REALIZACÍ 
STAVEB INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Česká společnost 
pro bezvýkopové technologie

 

STÁTNÍ FOND 
Ž I V OT N Í H O 
P R O S T Ř E D Í

Česká společnost Česká společnost 
pro bezvýkopové technologiepro bezvýkopové technologie

STÁÁTTNNÍÍ FFOONNDD 
Ž I V OT N Í H O 
PP RR OO S T Ř E D ÍP R O S T Ř E D Í

VÝZVA VŠEM ORGÁNŮM
 STÁTNÍ SPRÁVY 

PŘI POVOLOVÁNÍ NOVÝCH STAVEB

AKCE č. 00211062
STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

sítí provádět. Nechci se ubírat cestou 
sebechvály, ale už teď je možno konsta-
tovat že VÝZVA padla na úrodnou půdu. 
Tato první publikace splnila své poslání 
jakéhosi „slabikáře“ a formou informací 
z realizovaných staveb došlo ke spontál-
ní kladné odpovědi, že na našich stav-
bách skutečně EKOLOGII A EKONOMII 
LZE SKLOUBIT a najít řešení, aby životní 
prostředí bylo při provádění staveb zatě-
žováno škodlivými emisemi co nejméně. 
Splnil se náš záměr a naše společnost 
CzSTT dostává stejně jako naši členové, 
kteří bezvýkopové technologie projektují 
a realizují, další a další žádosti o technic-
kou pomoc při výstavbě a rekonstrukci 
inženýrských sítí. Proto je na místě, že 
jako druhá publikace vychází INFORMA-
CE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLO-
GIÍCH ORGÁNůM STÁTNÍ SPRÁVY. Po 
„slabikáři“, jak jsem nazval první díl, který 
vyšel v listopadu roku 2011, se Vám do-
stává do rukou druhý díl, už jako učebni-
ce, která velice „stravitelným“ způsobem 
zavádí čtenáře až do odborné terminolo-
gie bezvýkopových technologií a jejich 
výhod před prováděním prací otevřeným 
výkopem. Máme v úmyslu, aby tento 2. 
díl ležel na stole všech obecních, měst-
ských i stavebních úřadů, právě při roz-
hodování, zda komunikaci překopat, 
nebo podvrtat. Těmto všem orgánům 
jí zdarma díky dotaci SFŽP, rozesíláme 
a kdo ji nemá může si ji nalézt na našich 
webových stránkách.

Kolega Ing. Karel Franczyk, PhD., který 
je vedoucím autorského kolektivu pro dru-
hý díl publikace o BT v rámci úkolu SFŽP, 
měl těžkou úlohu, jak základní informaci 
o bezvýkopových technologiích vtěsnat 
do cca 30 stran odborného textu a nic dů-
ležitého nezapomenout. Pokud je stejná 
problematika zpracována jako učebnice, 
obsahuje 700 – 800 stran a pro praxi je 
nepoužitelná. Takovéto dílo sepsal v roce 
2000 – 2001 pan profesor Dietrich STEIN 
z Technické university v Bochumi v Ně-
mecku. Uvádím ji zde proto, že ji má k dis-
pozici i naše knihovna CzSTT a slouží jako 
učebnice na školách. Pro „tvrdou praxi“ 
na stavebních úřadech bylo potřeba udě-

Úkol státního fondu životního prostře-
dí ČR číslo 00211062, jehož řešitelem 
byla Česká společnost pro bezvýkopové 
technologie se chýlí ke konci. Po prvním 
dílu, kterým byla VÝZVA PRO VŠECH-
NY ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY PØI PO-
VOLOVÁNÍ NOVÝCH STAVEB, se Vám 
dostává do rukou díl druhý, který opět 
připomíná základní motto našeho úkolu, 
zda je možné skloubit EKOLOGII A EKO-
NOMII. Ten první díl dostali do rukou 
všichni starostové a vedoucí stavebních 

úřadů, od těch nejmenších obcí, až po 
primátory statutárních měst a jejich pří-
slušné odbory životního prostředí a také 
jejich vedoucí stavebních úřadů, které 
určují, jak se budou stavby inženýrských 
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– poskytované služby z oboru „bT“

FIrma  SLužby

bmh spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00  OLOMOUC 3, 4, 6, 7, 
IČO: 428 69 668 http://www.bmh.cz 12, 13, 14
brněnSKé  voDárny a KanaLIZaCe,  a.s., 5, 3, 7 
Hybešova 254/16, 657 33  BRNO
IČO: 463 47 275 http://www.bvk.cz 
broChIer  s.r.o., Ukrajinská 2, 101 00   PRAHA 10 3,4,7,8, 9, 
IČO: 612 46 247 http://www.brochier.cz 10, 12, 13, 17
ČermáK a hraChoveC a.s., Smíchovská 31, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,  
155 00   PRAHA – ØEPORYJE 11, 12, 13, 14, 17
IČO: 262 12 005 http://cerhra.cz 
ČIPoS spol. s r.o., Miletínská 376, 373 72 LIŠOV 4, 6, 11 
IČO: 251 89 786 http://www.cipos.cz    
ČKv  Praha  s.r.o., inž. sítě, bezvýk. technologie, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Ke Kablu 289, 100 35  PRAHA 10 12, 13, 14, 17
IČO: 002 02 037 http://www.ckvpraha.cz 

DorG  spol. s r.o.  U Zahradnictví 123, 2, 3, 4, 6, 9,   
790 81   ČESKÁ VES   10, 11, 12, 13
IČO: 410 30 966 http://www.dorg.cz 

Duktus litinové systémy s.r.o., Košťálkova 1527,  2
266 01 BEROUN                                                                                                          
IČO: 261 17 606 http://www.duktus.cz 
eiffage Construction Česká republika s.r.o. 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13,
Francouzská 6267, 708 00 OSTRAVA - Poruba 14,15,16 
IČO: 155 04 158 http://eccr.cz 
eurovIa CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,  4
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC,                                                                           
IČO: 452 74 924 http://www.eurovia.cz
euTIT s.r.o., Stará Voda 196,  353 01  MARIÁNSKÉ  LÁZNĚ 2
IČO: 477 14 930 http://www.eutit.cz    
Gerex LIbereC, s.r.o., Krokova 293/4, 460 07 LIBEREC 7 2
IČO: 254 74 901 http:// www.gerex.cz   
GeroDur CZeCh, s.r.o., 2 
Studničná 361/54, 460 01  LIBEREC 2
IČO: 250 22 393              http://www.gerodur.cz
hermeS TeChnoLoGIe s.r.o., 2, 7, 21 
Na Groši 1344/5a, 102 00  PRAHA  10 
IČO: 251 04 381 http://www.hermes-technologie.cz    
hobaS CZ spol. s r.o.,   2
Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ  HRADIŠTĚ
IČO: 469 72 498 http://www.hobas.com 
ImoS restav s.r.o., 760 01 ZLÍN, Tečovice 353 4, 6, 7, 11, 12, 13,17
IČO: 269 49 628 http://www.imos.cz  
InGuTIS  s.r.o., Thákurova  7,  169 29   PRAHA  6 1
IČO: 481 12 828 http://www.ingutis.cz  
InSeT s.r.o., Novákových 6, 180 00 PRAHA 8 3  
IČO: 411 87 628 http://www.inset.cz
InSITuForm s.r.o.,  2, 17 
Soukenné nám. 157/8, 460 01 LIBEREC
IČO:261 30 505 http://www.insituform.cz  

neváhejte 
při rozhodování !
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Foto: Tomáš Valter

je zde proto, aby Vám pomohla. 
Obracejte se přímo na členy naší 
společnosti, kteří jsou těmi vaši-
mi správnými partnery při způso-
bu provádění prací na vašich stav-
bách. Nejen omezení emisí CO2, 
ale hlavně spokojenost Vašich 
spoluobčanů bude výsledkem to-
hoto postupu.
Pokud máte pochybnosti, zašlete 
dotaz přímo na CzSTT. 

Rádi Vám poradíme.
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InTerGLobaL Duo s.r.o., 2, 6, 7, 9 
Ořešská 939/55, 155 00 PRAHA 5 - Øeporyje
IČO: 264 15 577 http://www.interglobal.cz
Keramo STeInZeuG s.r.o.,  2
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO: 608 27 181 http://www.keramo-kamenina.cz   
kO - ka  s.r.o., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6 1, 4, 6, 12, 13,
IČO: 251 17 297 http://www.ko-ka.cz 14, 15, 16
KoLeKTory Praha, a.s., 4, 6, 16 
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9 
IČO: 267 14 124 http://www.kolektory.cz 
Lbtech a.s., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL 2, 4, 6, 14
IČO:150 35 808 http://www.lbtech.cz  
meTroSTav  a.s., Koželužská  5/2246, 180 00  PRAHA  8 1, 4, 6, 12, 13, 14
IČO: 000 14 915 http://www.metrostav.cz
mIChLovSKý - protlaky, a.s., Salaš  99, 763 51  ZLÍN 4, 6, 11, 12, 13, 14,
IČO: 277 04 262 http://www.michlovsky.cz 15  
mT a.s., mostkovice 529,   798 02  MOSTKOVICE 4, 6
IČO: 255 13 168 http://www.mtas.cz
oChS PLZeň vrtná technologie s.r.o., 4, 6
Samaritská 165/01, 301 00  PLZEŇ - Doudlevce
IČO: 252 48 367 http://www.ochs.cz
ohL žS, a.s., závod PS, Burešova 938/17, 660 02  BRNO - střed 1, 4, 6, 12, 13,
IČO: 463 42 796  http://www.ohlzs.cz 14, 17   
Petr maršálek, provádění staveb,  1, 4, 6
V Náměrkách 17, 547 01  NÁCHOD  
IČO: 412 55 194 http://www.marsaleknachod.cz
PoLyTex ComPoSITe, s.r.o., 2 
Závodní 540, 735 06  KARVINÁ - Nové Město
IČO: 258 27 766 http://www.polytex.cz 
PŐyry environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO 1, 3
IČO: 463 47 526  http://www.aquatis.cz 
PražSKá voDohoSPoDářSKá SPoLeČnoST, a.s., 5                           
Žatecká 110/2, 110 00  PRAHA 1  
IČO: 256 56 112 http://www.pvs.cz
PražSKé voDovoDy a KanaLIZaCe,  a.s. 5,17 
Pařížská 67/11, 112 65  PRAHA  1
IČO; 256 56 635 http://www.pvk.cz 
Přemysl veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., 4, 6, 11, 12, 13, 14 
Bzenecká 18a, 628 00  BRNO 
IČO: 253 42 100 http://premyslvesely.cz
rabmer - sanace potrubí, spol. s r.o., 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
Rašínova 422, 392 01  SOBĚSLAV 17
IČO: 606 47 418 http://www.rabmer.cz 
reKonSTruKCe PoTrubí - rePo, a.s., 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
K Roztokům 34/321, 165 01  PRAHA 6 17
IČO: 251 31 851 http://www.repopraha.eu  
revaK, s. r.o., Horní Dubina 276/10,  412 01  LITOMĚØICE 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
IČO: 631 46 410 http://www.revak.eu  12,13,17 
SebaK, spol. s r.o., Kudrnova 27,  620 00 BRNO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
IČO: 606 96 634 http://www.sebak.cz 11, 12, 13,17 
Severomoravské vodovody a kanalizace ostrava a.s., 5, 17 
28.října 169, 709 45 OSTRAVA   
IČO: 451 93 665 http://www.smvak.cz

Skanska CZ, a.s., Závod 02 4, 6, 11, 12,  
Líbalova 1/2348, 149 00  PRAHA 4 - Chodov 13, 14, 15, 16 
IČO: 262 09 535 http://www.skanska.cz 

STavoreaL brno s.r.o.,  Brněnská  270,  664 12  MODØICE 4, 6, 12, 13
IČO: 499 71 191 http://www.stavoreal.cz

FIrma     SLužby
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Foto: Tomáš Valter

Petra vavřínková, DiS.
manažerka CzSTT
pro úkol SFŽP č. 00211062
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SubTerra a.s., Bezová  1658, 147 14 PRAHA  4 2, 4, 6, 7, 12, 1
IČO:453 09 612 http://www.subterra.cz 3, 16 
TaLPa - rPF, s.r.o.,  4, 6 
Holvekova 36, 718 00  OSTRAVA – KUNČIČKY
IČO: 646 15 391 http://www.talparpf.cz
TranSTeChnIK CS  s.r.o., 2 
Průběžná 90, 100 00  PRAHA  10
IČO: 452 75 718 http://www.transtechnikcs.cz 
varIS, spol. s r.o., Podolská 15, 140 00  PRAHA 4 6, 17
IČO: 612 51 194 http://varis.cz
veGI  s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚØÍŽ 4, 6,17 
IČO: 253 45 583 http://www.vegi-km.com
voDohoSPoDářSKé STavby, spol. s r.o. 4, 6, 10, 11, 12, 
Křižíkova 2393,  415 99 TEPLICE 13, 15, 16
IČO: 402 33 308 http://www.vhs.cz 
voDovoDy a KanaLIZaCe jablonné nad orlicí, a.s. 5,17 
Slezská  350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
IČO:481 73 398 http://www.vak.cz  
WombaT  s.r.o., Březinova 759/23, 616 00  BRNO 3, 4, 6, 7,8, 9,
IČO: 479 12 553 http://www.wombat.cz 10, 11, 12, 13
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20  PRAHA  3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
IČO: 251 17 947 http://www.zepris.cz 11,12, 13, 14, 15,17 

FIrma  SLužby

Ing. Stanislav Drábek, CzSTT 20
Bezová 1, 147 14  Praha 4-Braník
IČO: 62932357 http://www.czstt.cz 
Ing. Karel Franczyk, PhD., aGD ISeKI 2, 6, 11, 16, 20 
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA 
IČO: 47833653            
Ing. Petr herel, hereL s.r.o. 1
Jiráskova 27,  602 00  BRNO
IČO: 46995773 http://www.herel.cz 
prof. rnDr. miloš KarouS, DrSc., GeonIKa s.r.o. 18, 19, 20  
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
IČO: 48111767 http://www.geonika.com 
Ing. Dalimil KoTaS, aQueCon s.r.o. 3, 4,7, 11,13,14,20
Masarykova 125/368, 400 02 ÚSTÍ nad Labem
IČO: 14868202 http://aquecon.com 
Petr Kožený,  firma Kožený  4, 6, 7, 11
Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO
IČO: 12570249;             
jiří muTIna, b.D.C. morava s.r.o. 2
Růžičkova 10,  690 02 BØECLAV
IČO: 25555600 http://www.bdcmorava.cz
Ing. Tomáš PLICKa,  2, 9, 21  
MC-Bauchemie s.r.o., Divize Protection Technologies, 
Skandinávská 990,  267 53 ŽEBRÁk
IČO: 62619934 http://www.mc-bauchemie.cz 
Ing. jindřich TuZar, PSK Tuzar s.r.o.  1, 20
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5                                                                  
IČO: 14898012           27
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Sloupec SLužby obsahuje orientační 
informace o pracovní činnosti firmy a  re-
alizovaných bezvýkopových  technolo-
giích. (Podrobné informace viz webové 
stránky firem).
   

  
1  - projekce   

 2  - dodavatel (materialy, stroje)  
 3  - diagnostika, kamerový  průzkum  
 4  - stavební firma  
 5  - provozovatel 
 6  - výstavba inženýrských sítí                              
 7  - sanace inženýrských sítí 
 8  - povlakové technologie 
 9  - vložkování 
10  - vtahování potrubí 
11  - výstavba a sanace přípojek 
12  - voda 
13  - kanalizace
14  - plyn 
15  - kabely 
16  - kolektory 
17  - geologický průzkum 
18  - geodetické práce 
19  - geologický a geofyzikální průzkum
20 - konzultace BT
21 - ochranné nátěry a tmely

Foto: Tomáš Valter

InDIvIDuáLní ČLenové CzSTT 
– poskytované služby z oboru „bT“
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14. ZávěreČné SLovo

29

Obor geotechniky a podzemního sta-
vitelství je nesmírně různorodý. Ve své 
analytické rovině zahrnuje široké pásmo 
od problematiky inženýrské geologie až 
k teoriím stability geologického prostře-
dí a mechaniky podzemních konstrukcí. 
Neméně bohatá a široká je i jeho exakt-
ní část, která se věnuje provádění pod-
zemních staveb z pohledu prováděných 
technologií. Patří sem jednak celá škála 
hornických a tunelářských metod, které 
se aplikují často ve velkých hloubkách 
nebo se týkají výstavby podzemních sta-
veb až grandiozních rozměrů. Patří sem 
však i technologie provádění malých 
a středních (např. městských) tunelů 
anebo ukládání inženýrských sítí bezvý-
kopovým způsobem, často i bez přítom-
nosti lidí v podzemí. 

Pro tyto metody se zažil termín „bez-
výkopové technologie“ (anglicky „tren-
chless technologies“). Na Vysoké škole 
báňské, fakultě stavební se na katedře 
geotechniky zabýváme těmito technolo-
giemi prakticky od jejich vzniku, tedy ně-
kdy od poloviny osmdesátých let. Jsou 
vyučovány v rámci předmětu „Ražení ve 
složitých geologických podmínkách“, 
dříve „Speciální metody ražení“. 

Přestože se těmito metodami instalují 
podzemní díla většinou spíše menších 
profilů, představuje tato problematika 
velkou výzvu pro investory, projektan-
ty i prováděcí firmy. Je to dáno tím, že 
geologické prostředí těchto staveb je 
často ovlivněno lidskou činností a nao-
pak špatně zvolené nebo nevhodně pro-
váděné technologie mohou negativně 
ovlivnit podloží bezporostředně souvise-
jící s povrchovými objekty a životem na 
povrchu.

Proto je nutné věnovat velkou pozor-
nost nejen výuce studentů na středních 
a vysokých odborných školách, ale také 
dalšímu doplňování vzdělání a školení 
odborných pracovníků firem po absolvo-
vání škol. A naopak je potřebné, aby si 
školy udržovaly kontakt s praxí a sezna-
movaly se s vývojem techniky a uplatňo-
váním nejnovějších poznatků vědy, které 
jsou právě u bezvýkopových technologií 
poměrně výrazné.

Proto jsem velmi rád, že se naše ka-
tedra podílí nejen na výuce bezvýkopo-
vých technologií v rámci učebních os-
nov, že se také už dlouhodobě aktivně 
účastní významných akcí pořádaných 
CzSTT případně ISTT, ale že se také 

v uplynulých letech podílela na akci 
SFŽP ČR „Užívání bezvýkopových tech-
nologií při snižování emisí CO

2
 během 

realizací staveb inženýrských sítí“. 
Snižování emisí CO

2
 je obecně téma 

důležité a má globální význam. Jeho 
naplňování je proces dlouhodobý, 
který se navíc bude odehrávat mnoha 
způsoby a bude zasahovat do mnoha 
oborů. Pozitivní vliv využití bezvýkopo-
vých technologií je jednoznačný a po-
tvrzený mnoha akademickými studiemi 
a hlavně praxí na stavbách. Je z toho 
pohledu potěšitelné, že každým ro-
kem podíl bezvýkopových technologií 
na výstavbě inženýrských sítí ve světě 
prokazatelně roste. Těší to i nás, kteří 
se výukou těchto metod zabýváme už 
několik desetiletí. Znamená to nejen, 
že připravujeme pro praxi odborníky, 
kteří najdou dobré uplatnění, ale je to 
i náš malý, ale důležitý příspěvek ke 
globálnímu problému, kterým je snižo-
vání emisí CO

2
. 

prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Vysoká školá báňská 
- technická universita
Katedra geotechniky
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Foto: Tomáš Valter
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Hotel Fontána ***

Vás zve na

která se koná 17. a 19. záøí 2012

Hotel Fontána, Luhaèovice

Také letos pořádá CzSTT pravidelnou konferenci NO-DIG 2012
Přijměte pozvání na tuto výjimečnou akci

14. závěrečné slovo

Staňte Se členy CzStt!
Budete dostávat všechny informace o rozvoji tohoto stavebního oboru

Foto: Tomáš Valter
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