
Zpravodaj české společnosti pro beZvýkopové technologie
magaZine of cZech society for trenchless technology

r o č n í k  1 7        2 / 2 0 1 1r o č n í k  1 9      3 / 2 0 1 3

N
O

D
IG



národní konference 

nO-dig 2013 Plzeň 
POd záštitOu MŽP



1 NO DIG 19 / 3

Mario Andreas Eckert – ředitel odbytu meyer-Polycrete 
GmbH  / Mario Andreas Eckert - Director of Sales meyer-
POLYCRETE Gmbh ...................................................................... 2

 
Projednání návrhů na kandidáty udělení ocenění No DIG 
Award ve čtyřech kategoriích / Consideration of proposals 
for candidates for the awards No Dig Award in four categories
- Ing. Stanislav Lovecký ..........................................................3

Den oboru „L“ 2013, příležitost i výzva pro nositele 
oboru bezvýkopových technologií / Den field „L“ 2013, an 
opportunity and a challenge for the wearer field of trenchless 
technology 
- doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. .................................................. 3-5

Trubní materiál POLYCRETE® pro velkoprofilové 
mikrotunelování trubní materiál / Pipe material 
POLYCRETE® for large diameter pipe material micro-tunneling
- doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D, Ústav vodního hospodář- 
 ství obcí, FAST, VUT v Brně .............................................. 6-8
Historicky první kanalizační shybka v Honolulu realizována 
mikrotunelováním - Z přání zkušenost / Historically, the first 
inverted siphon sewer in Honolulu implemented micro-tunneling 
- from the desire to reality
- Martin Prigge, Thomas Meyer, meyer-POLYCRETE Gmbh,     
   Stendal/SRN .....................................................................9-10
Segmentlining - velkoprofilová sanace díly z polymerbetonu 
PolycrEtE® / Segmentling - redevelopment of parts of large 
diameter concrete POLYCRETE®

- doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D, Ústav vodního hospodářství
  obcí, FAST, VUT v Brně ...................................................11-12

Polymerbetonové trouby meyer-POLYCRETE – pohled 
projektanta / Polymer concrete pipes meyer-POLYCRETE - 
view designer 
- Ing. Jiří Vítek, Miloslav Jílek ...........................................13-17
Potrubí HOBAS® zavěšené nebo jinak podepřené je 
také NO DIG instalace / HOBAS® suspended or otherwise 
supported by the installation of a NO DIG
- Ing. Jaroslav Kunc ...............................................................18
Mikrotunelování 800mm na ražbě Úslavského sběrače v Plz-
ni / Microtunnelling DN 800 mm in the tunneling Úslavského 
gatherers in Pilsen
- Ing. Karel Franczyk, PhD., Ing Martin Matuška ..............19-20

Ženy a Bt - Kyoko Kondo / Women and Trenchless 
Technology - Kyoko Kondo
- Ing. Karel Franczyk, PhD. ...................................................20
Kalendář akcí pořádaných ve světě a v Čr / 
Celendar of events held around the world and in the ČR .....21
Seznam členů / 
Members od Czech Society for Trenchless Technology .....22-24

OBSAH
CONTENTS

Úvod / leading aRTiCle

nA odBorné téMA / TeChniCal TopiCS

NODIG
ZPrAvodAJ ČESKé SPolEČnoStI 
Pro BEZvÝKoPové tEcHnoloGIE

MagaZine oF CZeCh SoCieTY FoR 
TRenChleSS TeChnologY

vychází čtyřikrát ročně / issued four times a year
toto číslo vyšlo se sponzorským příspěvkem společnosti 

meyer-PolycrEtE Gmbh
dne 4. září 2013 

This issue was published with the sponsorship contribution 
meyer-polYCReTe gmbh

of September 4th 2013

redakční uzávěrka 20. 8. 2013 /
editorial close on august 20th 2013

redakční rada:
předseda: ing. Karel Franczyk, phd., Subterra a.s.

Sekretář CzSTT: ing. Jiří Kubálek, CSc.

Členové:
ing. Miloš Karásek, BVK a.s. Brno 

ing. Vladimír Král, ohl ŽS, a.s. 
ing. Jaroslav Kunc, hoBaS 

ing. Stanislav lovecký, CzSTT 
ing. Jiří Mikolášek, WoMBaT s.r.o. 

ing. Bc. lucie nenadálová, ph.d., FSv ČVUT v praze
doc. ing. pavel Svoboda, CSc., FSv ČVUT v praze 

doc. ing. petr Šrytr, CSc., FSv ČVUT v praze 
petra Vavřínková, diS., CzSTT

Grafická úprava a sazba:
Yvona pollaková

vydává czStt
Česká společnost pro bezvýkopové technologie, 

Bezová 1658/1, 147 14 praha 4

Adresa redakce: 
CzSTT, Bezová 1658/1, 147 14 praha 4

Tel./fax: +420 244 062 722
e-mail: office@czstt.cz, czsttczstt@grbox.cz

www.czstt.cz

registrace: 
MV CR ii/6 – oS/1- 25465/94-R

tisk: 
 Tiskárna Brouček, Michelská 3/9, 140 00 praha 4

příspěvky uveřejněné v tomto časopise nemusí
vyjadřovat názory redakce. 

přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce 
a s uvedením zdroje. 

ISSn 1214-5033

1 no dig 19 / 3

růZné / MiSCellaneoUS inFoRMaTion

Z ČInnoStI czStt / neWS FRoM CzSTT

ZE StAvEB / FRoM ConSTRUCTion SiTeS

Z ČInnoStI IStt / neWS FRoM iSTT



2NO DIG 19 / 3
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PErSPEKtIvní StAvBy S PolycrEtE®

Mario Andreas Eckert, 
ředitel odbytu meyer-POLYCRETE GmbH

od roku 1978 znamená jméno Meyer hospodárná a ekolo-
gická systémová řešení pro průmyslové a komunální stavby 
potrubí. 

pro národní a mezinárodní trhy vyrábí tento německý pod-
nik ze Stendalu kvalitní produkty pro inženýrské stavby z po-
lymerního betonu. 

od 1. srpna 2012 patří společnost meyer-polYCReTe 
gmbh k firemní skupině BeRding BeTon, renomovanému 
německému výrobci potrubních a šachtových systémů z be-
tonu a železobetonu pro odvod dešťových a splaškových od-
padních vod. 

Mario andreas eckert, ředitel odbytu meyer-polYCReTe 
gmbh podává náhled do firmy a vysvětluje výhody polymer-
betonu a mnohostranné možnosti využití produktů polY-
CReTe®.

Jako následnická firma společnosti Meyer Rohr + Schacht 
gmbh vyrábí meyer-polYCReTe gmbh se značkou polY-
CReTe® jako první a dnes ještě dominantní výrobce potrub-
ních a šachtových dílů z polymerbetonu kompletní systémy 
pro klasickou i bezvýkopovou výstavbu stok. Tyto díly se 
i v problematických prostředích již řadu let osvědčují při od-
vádění vysoce agresivních médií a průmyslových odpadních 
vod. 

díky spojení kvalitních polyesterových pryskyřic s tlakově 
odolnými kvarcity je dosaženo produktových vlastností, které 
kombinují nejlepší vlastnosti jiných materiálů.

Výrobky polYCReTe® tak nepropouštějí vodu a páru, jsou 
difúzně těsné a velmi dobře odolné v agresivních prostředích 
nebo při agresivních médiích. Mimo jiné odolávají působení 
chemických látek s hodnotami ph 1 – 12.

protože jsou poměrně odolné oproti rázům, nemají sklon 
k tvorbě střepů, např. při vrtání přípojek. Vzhledem k vlast-
ní hmotnosti mají stabilní polohu a mohou být konstruovány 
i s odolností proti vztlaku. Tyto vlastnosti představují aspekty, 
jejichž praktický význam není často až do výskytu škod do-
ceňován. 

Vzhledem k licímu procesu jsou konstrukční díly hladké, 
nejsou porézní a mají extrémně přesné rozměry, což zvyšu-
je těsnost. Tento způsob výroby zároveň umožňuje tvarovou 
pestrost – snadno mohou být vyráběny průchozí systémy 
s šachtami i hydraulicky výhodnými speciálními průřezy, 
např. vejčitými nebo „dračími“. 

Z oblasti betonu a železobetonu jsou známé výhody vyso-
ké tlakové a ohybové pevnosti v širokém spektru teplot pro 
oblasti využití s vysokým zatížením zeminou a dopravou. 

právě u speciálních problémových situací je polymerbeton 
často jediným trvalým řešením. nedávno byly např. dodává-
ny na havaj trouby dn 1800 pro bezvýkopovou pokládku, 
které v extrémně slané půdě zajistí dlouhodobou stabilitu ka-
nalizačního systému.

V současnosti je s produkty polYCReTe® rekonstruován 
jednotný kanalizační systém města Brna v České republice. 
pro zvládnutí problematiky klimatických změn jsou používá-
ny trouby polYCReTe® s „dračím“ vnitřním profilem o jme-
novité světlosti dn 2000. 

díky tomuto zvláštnímu profilu lze na straně jedné při inten-
zivních srážkách 
odvádět velká 
množství vody, 
na straně druhé 
je v obdobích 

sucha zajištěna minimální 
průtočná rychlost, která za-
braňuje vzniku usazenin. 

dalším využitím jsou dre-
náže v důlních stavbách 
a skládkách; k zákazníkům 
společnosti meyer-polY-
CReTe gmbh patří samo-
zřejmě i renomované firmy 
chemického průmyslu, které 
dokáží ocenit vysokou che-
mickou odolnost polymer-
betonu.

aktuální sortiment pro-
duktů zahrnuje trouby pro 
bezvýkopovou pokládku 
dn 250 - 2600 mm, trouby 
s hrdlovým spojem dn 300 
- 2000 mm se zvláštním prů-
řezem i bez něj, trouby s vej-
čitým profilem dn 400/600 - 1400/2100 mm i systémové šach-
ty a šachtové stavby, vhodné pro všechny potrubní systémy.

Zejména se systémovou šachtou polYCReTe® jsou elimi-
novány závažné slabiny běžných systémů. 

Tyto šachty jsou totiž až k nasazenému konusu vyráběny 
v jednom kuse (bez spojů), jsou proto v celé výšce vodotěsné 
a chemicky odolné. Současně se vyznačují výhodami osvěd-
čených betonových šachet: individuální a rozměrově přesné 
provedení, odolné proti ohybu, vysoká odolnost proti tlaku 
a bezpečnost proti vztlaku. Celkově jsou tak šachty polY-
CReTe® hospodárnější a praktičtější než řada jiných systémů.

na tomto místě je nutno zmínit i šachty pro tlakové odvod-
nění a čerpání. právě v takových aplikacích se totiž polymer-
beton osvědčil, protože snáší agresivní média a umožňuje 
snadné mechanické obrábění, jako např. při montáži přečer-
pávacích stanic atd. 

nikoli nezajímavým vedlejším faktorem je ostatně fakt, že 
díky výrobnímu procesu je zaručen homogenní materiál s mi-
nimálními dobami tvrdnutí. Šachty tak mohou být používány 
i tehdy, pokud je z termínových důvodů požadována rychlá 
disponibilita.

Kromě rozsáhlého výrobního sortimentu jsou nabízeny 
všechny servisní úkony pro úspěšnou realizaci projektů. 
K tomu patří: individuální vývoj výrobků pro jednotlivé pro-
jekty, statická ověření k jednotlivým objektům a konstrukční 
detaily.

K životnosti a hospodárnosti výrobků z polymerbetonu lze 
sdělit, že k materiálu jako takovému existují již zkušenosti 
z 60 let. To je praktický důkaz, kterým se může prokázat jen 
málokterý produkt.

Zejména v situacích, kdy jsou požadovány výrobky se spe-
ciálními požadavky nebo rozměry, představují trouby a šach-
ty z polymerbetonu obecně nejhospodárnější alternativu.

U trub z polymerbetonu zásadně platí (zejména u jmenovi-
té světlosti od dn 500): čím větší, tím hospodárnější. U ma-
lých světlostí jej lze případně dobře doplnit jinými systémy.

dalším cílem podniku je dobré a dlouhodobě osvědčené 
portfolio výrobků s věrnými a spokojenými zákazníky. S po-
lymerbetonem jako novým materiálem a jeho značkou po-
lYCReTe® by měli být získáni noví zákazníci a aplikace. 
meyer-polYCReTe gmbh se dále v této souvislosti prezen-
tuje na národních a mezinárodních setkáních ve svém od-
větví, jako např. na veletrzích "Wasser Berlin" v dubnu 2013 
a na "iFaT München" v květnu 2014. Zde můžete jako ná-
vštěvníci diskutovat Vaše problémy i řešení firmy meyer-PO-
LYCRETE GmbH a jejích specialistů.
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co novéHo v ESc IStt?

Dne 30. 7. 2013 byla uskutečněna telefonní konference (Skype)členů výkonného výboru-ESC-ISTT. 
Na programu této konference bylo projednání a schválení zejména níže uvedených dokladů:
Projednání návrhů na kandidáty udělení ocenění No DIG Award ve čtyřech kategoriích
 - zpráva o přípravě 31. mezinárodní konference No Dig ,která se bude konat 1. - 4. 9. 2013   
          v Sydney se zaměřením na:
  - zasedání předsednictva ISTT v Sydney
 - schůzku výkonného výboru ISTT-ESC
  - různé organizační úkoly a návrh příští schůzky členů ESC

Ing. Stanislav Lovecký, 
předseda CzSTT, člen výkonného výboru-ESC

31st IStt no-dIG IntErnAtIonAl
doWnUndEr 2013

Z ČinnoSTi CzSTT /  neWS FRoM CzSTT

dEn oBorU „l“ 2013, PřílEŽItoSt I vÝZvA Pro 
noSItElE oBorU BEZvÝKoPovÝcH tEcHnoloGIí

doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., 
Fakulta stavební ČVUT v Praze, K122  

Již tradiční akce, organizovaná Katedrou technologie 
staveb/K122 Fakulty stavební ČVUT v praze, se konala 
na Fakultě stavební 14. 6. 2013 (nechyběli zástupci dů-
ležitých partnerů stavební praxe, zástupci ČKaiT, ČSSi, 
ČSSK i absolventi sledovaného oboru a hosté), si kladla 
opakovaně za cíl zajištění průběžné kontroly studijního 
programu oboru „l“, jak dalece odpovídá potřebám praxe 
stavebního průmyslu v ČR i eU. Z tohoto důvodu je třeba 
sledovat a znát aktuální názory a požadavky praxe a po-
koušet se je uvážlivě a pružně realizovat. Ve skutečnosti 
to pak není v dnešním, komplikovanějším prostředí vůbec 
jednoduché, jakkoliv velice žádoucí. 

Je např. velmi zajímavé sledovat, jak si v podobném 
případě počínají jiná srovnatelná akademická pracoviště 
ve vyspělých státech. Budiž řečeno, že je to zatím značně 
různorodé, ale lze zaznamenat zcela konkrétní technické 
školy, kde se systém praxí již v průběhu studia stal zcela 
organickou součástí nabízených studijních programů. Tak 
je to již dlouhodobě úspěšně praktikováno např. na Fa-
chhochschule v oldenburgu s podporou iRo (institut für 
Rohrleitungsbau oldenburg), nadace prof. lenze a mno-
ha stavebních firem ze širokého okolí. Jakkoliv pak byla 
dosud příprava absolventů stavebních fakult technických 
univerzit přednostně orientována na přípravu projektantů, 
tak postupně již 
dochází i k vý-
razným úpra-
vám a změnám 
studijních pro-
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ZPrávA Z vAlné HroMAdy czStt

Obr. 1 – Výsledky průzkumu poptávky po stavebních inženýrech v Německu ukazují, že 
připravovat jen projektanty staveb neodpovídá potřebám praxe.

gramů, které umožňují studentům si 
vybírat z relativně širší nabídky (obr. 
1). V nevýhodě budou ty obory sta-
vebního průmyslu, které ignorují pří-
mou i nepřímou péči o kvalitu absol-
venta, např. též formou účastí svých 
zástupců v aktivitách typu den oboru 
„l“, včetně absence jakékoliv snahy 
o vyvolání žádoucích změn studijních 
programů. 

letošní den oboru „l“ (jeho konání 
bylo avizováno v prostorách fakulty, 
viz obr. 2 a 3 a na http:/technologie.fsv.
cvut.cz a http:/priprava-realizace-pro-
voz.cz) si zachoval svou osvědčenou 
strukturu dvou, na sebe navazujících, 
částí: semináře a neformálního spo-
lečenského-diskusního setkání. prv-
ní část zahrnovala rekapitulaci změn 
v oboru „l“, zkušeností absolventů, 
informace z oblasti BoZp ve staveb-
nictví (to je aktuální téma i v oboru BT/
bezvýkopových technologií), vyhlá-
šení vítězů studentské  soutěže o nej-
lepší plán BoZp a  studentské foto-
grafické soutěže BoZp (na chybách 
a prohřešcích se lze poučit) ve spo-
lupráci s ČSSK a ČSSi, rekapitulaci 
potřeb praxe-konkurenceschopnosti 

absolventů, příspěvek zástupců Me-
trostavu rozšíření výrobního progra-
mu MTS d9-restaurátorské středisko 
a středisko stavomontáží, příspěvek  
doc. ing. p. Svobody, CSc. kvalita 
versus náklady při realizaci staveb, 
příspěvek ing. J. patera za ČKaiT 
informace k novelám zák.č. 309/2006 
Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb., příspěvek  
ing. S. Zídka za ČSSi členství v ČSSi 
jako základ vstupu do praxe a dlou-
hodobé přípravy inženýrů a bakalá-

řů k autorizačním zkouškám ČKaiT 
a příspěvek zástupce noVaSoFT 
CZ ing. a. Vychodila SW pro automa-
tické rozpoznávání řeči-využití ve sta-
vebnictví (počítač sám přepisuje mlu-
vené slovo do písemné elektronické 
podoby; např. i stavební deník může 
získat elektronickou podobu; www.
noVaVoiCe.cz).

naše společnost CzSTT byla 
zastoupena pouze dvěma zá-
stupci (autorem tohoto příspěv-

Obr. 2 – Propagace konání Dne oboru 
„L“2013  v aule FSv-ČVUT. 

Obr. 3  –  Propagace konání Dne oboru „L“2013  v aule FSv-ČVUT, detailní záběr. 
5
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ku a doc. p. Svobodou, vedoucím 
K122). Je škoda, že se nemohli 
účastnit i další členové předsednic-
tva či někdo z firemního prostředí 
našich korporativních členů. V tomto 
ohledu máme zřejmě jistou rezervu. 
opakovaně lze totiž potvrdit, že cí-
lená snaha nabízet BT-problematiku 
alespoň v rámci blízkých předmětů 
s výhledem získání pro BT alespoň 
samostatného volitelného předmětu 
má smysl. Je pak jistě za příznivou 
a zdravou reakci studentů považo-
vat to, že se v rámci relativně široké 
nabídky témat diplomových a baka-
lářských prací v rámci K122 najdou 
zájemci o témata s problematikou 
BT. díky tomu se pak daří udržet 
na slušné úrovni i naší studentskou 
soutěž o nejlepší práci s tématikou 
BT. Ukazuje se pak dále, že nebude 
rozumné z této naší soutěže vylučo-
vat účast i doktorských disertačních 
prací. při oficiálně zavedené třístup-
ňové struktuře vysokoškolského stu-
dia by to byla jistá diskriminace. Je 
však asi třeba se zamyslet nad tím, 
jak srovnávat dosažené výsledky 
všech těchto typů prací, jak zajistit 
hodnocení kvality studentských pra-
cí všech typů, jen zdánlivě nesrov-
natelných? Že to je možné dokazuje 
např. výsledek loňské naší soutěže, 
kdy na 2. a 3. místě uspěly dvě ba-
kalářské práce a nechaly za sebou 
řadu prací diplomových.

Závěrem je asi možné připome-
nout zejména to, co má a zřejmě 
i bude mít i nadále svou platnost, 
máme-li mít dobrý pocit z toho, že 
něco, jako odborná společnost Cz-
STT,  děláme ve prospěch našeho 
oboru BT:  

- Je žádoucí pokračovat v naší 
aktivní účasti při ovlivňování stu-
dijních programů s cílem vylep-
šovat pozici BT zejména na tech-
nických univerzitách (tomu je 
žádoucí napomáhat nabídkou 
konkrétní spolupráce i ze stra-
ny našich korporativních členů 
CzSTT, nabídkou míst pro praxe 
studentů, nabídkou témat Bp, dp 
apod.).

- Kdo je faktickým objednavatelem 
absolventa inženýra či bakaláře, 
ten by měl být zván k účasti při 
tvorbě studijních programů a je-
jich realizaci na stavebních fakul-
tách technických univerzit.   

- předpokladem pro předchozí, 
výše uváděné, pak je usilovat 
o zdokonalování oboru BT, ze-
jména cestou vylepšování tech-
nických podkladů a předváděním 
kvalitních výkonů v praxi. 

  Doc. P. Svoboda při úvodní prezentaci.

 Pohled od předsednického stolu.

Autor příspěvku (vpravo) s bývalým vedoucím 
K122 Ing. Josefem Ladrou, u posteru, který při-
pomněl nastartování aktivní spolupráce K122 
a CzSTT spolupořádáním BT-výstavy  na FSv-
-ČVUT v r. 2009.

Předávání ceny studentské soutěže BOZP

 Zástupce ved. 
K122 Ing. V. Pospí-
chal při prezentaci 
příspěvku Konkuren-
ceschopnost absol-
ventů.
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trUBní MAtErIál PolycrEtE® Pro vElKoProfIlové 
MIKrotUnElování trUBní MAtErIál

Abstract
Pipe jacking is cost-efficient and 

environmentally friendly. That is why 
it has enjoyed a buoyant develop-
ment over the past few years world-
wide and reached a superior techni-
cal standard by now.

The conditions for underground 
pipe jacking require a jacking pipe 
quality that is hardly found on earth: 
POLYCRETE® jacking pipes made by 
“meyer-POLYCRETE GmbH” are cor-
rosion resistant and offer more than 
enough axial compressive strength to 
withstand the jacking forces.

1. Úvod
V poslední době se objevuje čím dál 

tím více reklamních článků a reklam-
ních materiálů, které propagují ten 
nebo onen trubní materiál jako nejvý-
hodnější pro budování inženýrských 
sítí. V současné době prakticky není 
výrobce trub, aby na jeho výrobním 
programu se neobjevily profily pro mi-
krotunelování. Většinou se však jed-
ná o trouby menších profilů. 

V mikrotunelování a minitunelování 
se před lety započalo s protlačová-
ním železobetonových trub do profi-
lu cca 2100 mm jako prefabrikované 
výrobky, větší profily do 3000 mm pak 
jako na místě betonované ve stoja-
tých formách.

2. všeobecně požadavky 
na trubní materiál při 
bezvýkopových metodách

Základní požadavky na trouby pro 
mikrotunelování a minitunelování:

•	 pevnost v tlaku a tahu;
•	 pevnost v torzi;
•	 odolnost na bodové namáhání;
•	 chemická odolnost;
•	 odolnost proti abrazi;

•	 hladkost povrchu (z důvodu sníže-
ní tření při zatlačování);

•	 životnost.

3. co je to polymerbeton 
a výrobky PolycrEtE® 

polymerbeton je kompozitní materiál, 
skládající se z plniva (nejčastěji 
se používá štěrkopísek) a pojiva 
(syntetické pryskyřice). Má svůj původ 
v chemickém průmyslu jako hmota 
pro vysoce namáhaný materiál pro 
potrubí, kaskádovitá koryta a obklady, 
dále používaný ve stavebnictví 
(fasádní prvky, sanitární zařízení). 
Vývoj trub z polymerbetonu se datuje 
z počátku 60-tých let.  přednostmi 
polymerbetonu jsou vynikající 
fyzikálně-chemické vlastnosti, které 
jsou možné vhodnou volbou pojiv 
a plniv v širokých mezích měnit. 
Kanalizační program polYCReTe® 
dle din 54815-1 až 2 jsou výrobky 
z polymerbetonu, kde jako plnivo je 
použit štěrkopísek (zrno do 16 mm). 
pojícím materiálem je nenasycená po-
lyesterová pryskyřice dle din 16 946 
„gießharzformstoffe“ tvořící cca 10 % 
celkové hmotnosti nebo vinylesterová 
a epoxidová pryskyřice, podle chemic-
ké zátěže. Jako mikroplnivo je použit 
žulový prach. Jednotlivé komponenty 
jsou pak pomocí počítače dávkovány 
a míchány tak, aby odpovídající hmota 
mohla být odlita a zhutněna do forem.

náhrada cementového pojiva polye-
sterovou, epoxidovou nebo vinylestero-
vou pryskyřicí:

•	 zvyšuje spojení základních suro-
vin (vyšší pevnost v tlaku, v tahu 
a tahu za ohybu);

•	 nahrazuje korozívně napadnutel-
né produkty hydratace cementu;  

•	 zvyšuje odolnost proti korozi 
od ph 1 do ph 13 dle použití V (vi-
nylester), p (polyester) nebo e 
(epoxidová pryskyřice) viz tab. 1.

•	 dosáhne se téměř nulová na-
sáklivost.

Základní charakteristické hodnoty 
výsledného materiálu jsou uvedeny 
v tab. 1.

4. výrobní kanalizační 
program z polymerbetonu 
PolycrEtE® pro 
mikrotunelování

Základní výrobní řada pro stokové sítě 
pokládané bezrýhovými metodami:

- trouby pro mikrotunelování dn 
250 – 2600 mm (obr. 1 až 3);

- klenáky a segmenty pro výstav-
bu a sanaci;

- šachtové systémy kruhové dn 
1000 – 2600 mm (obr. 4);

- šachty prefabrikované a atyp;

a taktéž sortiment trub do otevřených 
výkopů kruhového profilu dn 300 - 
2000 mm, trouby s vejčitým profilem 
dn 400/600 - 1400/2100 mm a s dra-
čím profilem.

pro provádění kvalitních bezvýkopo-
vých technologii protlačováním a mik-
rotunelováním nestačí pouze vysoce 
odborná tunelářská firma a dokonalé 
strojní vybavení, ale je zapotřebí mít 
vysoce kvalitní trubní materiál. oproti 
otevřeným výkopům jsou statické po-
žadavky na troubu rozhodující ve fázi 

tabulka 1 
Základní materiálové charakteristiky polymerbetonových trub polYCReTe®

veličina rozměr Číselná hodnota
objem. hmotnost kg.m-3 2.300
e-modul pružnosti - krátkodobý   Mpa 28.000
e-modul pružnosti - dlouhodobý Mpa 18.700
pevnost v tahu    Mpa 6
pevnost v tahu za ohybu   Mpa 16
pevnost v tlaku    Mpa 90
Mez únavy (en 295-3)    Mpa 26
Max. dlouhodobé namáhání    Mpa 18
Mez soudržnost    Mpa 22
absolutní drsnost    mm 0,1

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
Ústav vodního hospodářství obcí, 
FAST, VUT v Brně
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zabudovávání, ne však v provozním 
zatížení a tlaku zeminy, ale osový tlak 
od tlačných přímočarých hydromotorů. 
proto již ve fázi nabídky musí docházet 
k vzájemnému detailnímu odsouhlase-
ní vstupních údajů (tab. 1).

Jako zvláštní profil 
k protlačování se dodává:
- kruhová trouba dn 663, 763, 963, 

1183 s vnitřním průtočným profilem 

vejčitého tvaru  (300/450, 400/600, 
500/750, 600/900);

- hamburský dračí profil „drachen-
profil“ dn 800, 1000 mm, 1200 mm, 
1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 
2000 mm.

Šachty
Tak jako jednotlivé trouby, tak 

i systémové kruhové šachty jsou 
vyráběné z jednoho kusu vč. kynety 
až do výšky 3000 mm a dn 2600 (obr. 
4). Typové šachty jsou podle velikosti 
napojení kanalizačního potrubí 
o průměru dn 1000, 1200 a 1500 mm 
a jsou tvořené ze čtyř častí:
- dno s vytvarovanou kynetou 

o výšce podle profilu h = 650 mm, 
800 mm, 1050 a nebo 1350 mm;

- skruže max. výšky 3000 mm;

- kónus o výšce 600 mm;
- vyrovnávací prstenec pod poklop 

60/80/100 mm;  a poklop.

Kruhové šachty 
PolycrEtE® (obr. 4)
Výrobce dodává následující řadu ša-
chet - dn 1000, dn 1200, dn 1500, 
dn 2000 a dn 2600

oválné a polygonální 
Polycon® šachty
- oválné šachtové systémy.
- Měřící šachty.
- Kanalizační šachty.
- Čerpací stanice.
- přepadové šachty.
- přepadové šachty přerušovací.
- atypické šachty (obr. 5).

Obr. 1  Trouby POLYCRETE® pro mikrotunelování

Obr. 2   Kruhová trouba POLYCRETE® 
pro protlačování a mikrotunelování

Obr. 3  Trouba s dračím profilem 
POLYCRETE® pro protlačování 
a mikrotunelování

Obr. 4   Systémová šachta z POLYCRETE®

7 no dig 19 / 3

Obr. 5  
Šachtový objekt pro DB v Münsteru
z POLYCRETE®
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Spojení trub
Spojování trub se uskutečňuje po-

mocí samostatných nasouvacích spo-
jek z oceli nebo sklolaminátu (gFK). při 
navíjení se současně zalaminují těsnící 
a distanční kroužky. Tyto spoje mají 
stejnou pevnost a únosnost i odolnost 
vč. rozměrové přesnosti jako trouby 
z polymerbetonu. Trouby a spojky jsou 
vytvořeny s tak vysokou přesností, že 
trubní vedení je absolutně vodotěsné 
a může být zkoušeno až na hodnotu 
2,4 baru tj. 0,24 Mpa při normovém 
vychýlení ze směru  (obr. 6 ).

Spojení trub je konstruováno jako 
oboustranně nasouvané manžeta, kte-
rá je ve výrobně nasazena na jeden 
konec potrubí. gumové těsnění je pev-
ně a neoddělitelně ve spojce ukotveno. 
Montáž se uskutečňuje pomocí ručně 
naneseného mazacího prostředku, tak 
jak při jiných druzích nasouvaného těs-
nění.  Spojení trub pro mikrotunelování 
je speciálními oboustranně těsnícími 
objímkami, tak jako pro trouby pro ote-
vřené výkopy (obr. 7 až 10). S ohledem 
na snížení odporu při zatlačování ne-
přesahují těsnící objímky vnější kraj 
vnějšího profilu trouby.

6. Závěrem
lze konstatovat, že  polymerbeton 
a komplexní kanalizační program 
polYCReTe® je jedním z moderních 
a progresivních materiálů a systémů, 
který garantuje:
- možnost vytvoření kompletní ka-

nalizační sítě z jednoho druhu 
materiálu jak pro klasické metody 
pokládky tak i pro bezvýkopové 
technologie a sanace;

- odzkoušené dlouhodobým pro-
vozem v nejtěžších podmínkách 
chemického průmyslu;

- a ověřené při certifikaci v němec-
kých, amerických a v našich la-
boratořích (dle din 54815    
část 1 a část 2).
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Obr. 6  Zkouška vodotěsnosti spoje trub 
POLYCRETE®  při bodovém zatížení a při 
vnitřním přetlaku 2,4 baru tj. 0,24 MPa při 
normovém vychýlení ze směru.

Obr. 7   Kruhové mikrotunelovací potrubí DN 250 – 900 mm
1. uzávěr spáry, 2. těsnící profil, 3. V4A -vodící prstenec, 4. těsnící profil, 5. roznášecí prstenec

Obr. 8   Kruhové mikrotunelovací potrubí DN 1000 – 2000 mm
1. epoxidové lepidlo, 2. VA-/WT- vodící prstenec (z nerez oceli), 3. roznášecí prstenec
4. těsnící profil, 5. uzávěr spáry

Obr. 9   Kruhové mikrotunelovací potrubí DN 2200 – 2600 mm
1. epoxidové lepidlo, 2. VA-/WT- vodící prstenec (z nerez oceli), 3. roznášecí prstenec
4. těsnící profil, 5. uzávěr spáry

Obr. 10  Tlačná mezistanice
1. uzávěr spáry, 2. klínové těsnění, 3. V4A -vodící prstenec, 4. otvor pro mazací suspenzi
5. těsnící prstenec, 6. otvor pro injektáž, 7. ocelový a tlak roznášející prstenec, 8. tlak 
přenášející prstenec, 9. uzavírající zátka

- vysokou kvalitu, pevnost při za-
chování pružnosti, chemickou 
odolnost a vodotěsnost;

- kvalitní spoje;
- vysoká vrcholová pevnost trub 

ověřena Spolkovými drahami 
a schváleny pro podchod drah; 

Z ČinnoSTi CzSTT /  neWS FRoM CzSTTna odBoRné TéMa / TeChniCal TopiCS
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vironmentálních služeb města honolulu začal plánovat jeho 
trvalé řešení.

„poškozené tlakové sběrné potrubí bylo opraveno pomo-
cí bandáže vyztužené uhlíkovými vlákny, opravené prasklé 
místo bylo během tři a půl dne opatřeno železobetonovým 
pláštěm a dočasný obtok byl nainstalován během asi 90 dnů; 
přitom jsme však věděli, že budeme potřebovat nové druhé 
trvalé sběrné potrubí jako rezervu,“ vysvětlil eldon Franklin, 
vedoucí oddělení odpadních vod projekčního a stavebního 
odboru města a okresu honolulu.

instalace nového tlakového sběrného potrubí o délce téměř 
1830 m byla z řady důvodů náročným úkolem. originální sběr-
né potrubí je umístěno v jedné z nejrušnějších čtvrtí Waikiki, 
podél bulváru ala Wai blízko společenského centra města ho-
nolulu (obr. 1). Technikům se nechtělo instalovat blízko exis-
tujícího potrubí, protože se obávali jeho dalšího poškození. 
podél navrhované trasy též byly dva mosty, jakož i chráněné 
stromy. Tyto i další překážky znamenaly, že nové potrubí bylo 
nutné dvakrát odchýlit kvůli velkému kanálu ala Wai, aby pře-
křížilo existující 69 palcovou (dn 1753) kolektorovou linii.

Inovativní řešení
přehuštěný dopravní provoz a překážky podél trasy donutily 

techniky k rozhodnutí vyhnout se instalaci do otevřeného výko-
pu. Ti se místo toho rozhodli pro mikrotunelování (dálkově říze-
né protlačování trub). a tento plán si vyžádal realizaci celkem 
pěti úseků. navrhovaná trasa pátého úseku – kolem dvou mos-
tů, pod nimi a pod kanálem ala Wai – zahrnula instalaci potrubí 
z polymerbetonu Meyer (pCp), tvořícího shybku, jejíž instalace 
mikrotunelováním dosud nikdy nebyla ve Spojených státech re-
alizována (obr. 2). Časopis Tunnel Business Magazine (TBM) 
o tom v dubnu 2012 napsal: „Souvislosti jsou takové, že americ-
ký rekord pro (rovný) mikrotunelovaný úsek byl necelých 500 m“ 
(před rokem 2008) a jen tato shybka byla dlouhá asi 380 m.

„Když jsme pracovali na projektu, nemohli jsme přijít na žádné 
příklady (zakřivených mikrotunelů), ani na havaji, ani ve Spoje-
ných státech,“ vysvětlil James Kwong, p.e., z firmy Yogi Kwong 
e n g i n e e r s 
v honolulu, 
k o n z u l t a n t 
p r o j e k t u . 
„S pomocí 

HIStorIcKy První KAnAlIZAČní SHyBKA 
v HonolUlU rEAlIZovánA MIKrotUnElováníM 

- Z Přání SKUtEČnoSt
Martin Prigge, Thomas Meyer,
meyer-POLYCRETE GmbH, Stendal/SRN

Abstrakt
Crews lower a section of Meyer pipe into the jacking pit as 
part of the recently completed Beachwalk Force Main project 
in honolulu, which included the first S-curve completed by in 
the United States using microtunneling.

Jaká je cena městské kanalizační infrastruktury? podívej-
me se na situaci v centru honolulu na havaji v březnu 2006: 
V hustě osídleném centru města prasklo 42 palcové (dn 
1067) tlakové sběrné potrubí, což vytvořilo riziko zpětného 
průniku splaškových vod do mnoha hotelů, domů a podniků 
v oblíbeném cílovém letovisku Waikiki.

úředníci veřejné správy, technici a dodavatelé v honolulu 
tento problém vyřešili instalací nového 72 palcového (dn 
1800) potrubí mikrotunelováním v trase s protioblouky (tzv. 
trasa ve tvaru „S“) Stoka Beachwalk Force Main, jejíž sou-
částí je shybka, je první úspěšnou realizací kanalizační shyb-
ky mikrotunelováním ve Spojených státech.

Tento projekt se značně zkomplikoval, protože potrubí 
muselo pod zemí projít kolem dvou mostních pilířů a podejít 
kanál ala Wai v rušném Waikiki. přinesl významné technic-
ké výzvy, ale díky důkladnému výzkumu, testování a volbě 
správných kombinací potrubí a zařízení pro práci byl úspěšně 
dokončen s minimálním narušením povrchu.

Problémy a překážky
V roce 2006 město na prasklý kanalizační sběrač reago-

valo tak rychle, jak jen to bylo možné, a nainstalovalo dočas-
ný obtokový systém, vedený z části nad zemi a z části pod 
zemí. Realizace tohoto obtokového projektu trvala přibližně 
tři měsíce. Mezitím projekční a stavební odbor a odbor en-

Obr. 1  První kanalizační shybka realizovaná ve Spojených 
státech, Beachwalk Force Main v Honolulu, mikrotunelováním. 
Zakřivená trasa byla nutná kvůli tomu, aby se vyhnula dvěma 
mostům, nepoškodila kanál Ala Wai a ochránila stromy.

Obr. 2   Shybka v Honolulu – zařízení staveniště
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firem VMT v německu a Jack Control ve Švýcarsku jsme na-
vštívili a prostudovali několik projektů mikrotunelování v evropě, 
z nichž některé již byly dokončeny a jiné se právě realizovaly. ho-
vořili jsme s projektanty a zhotoviteli těchto projektů a dříve, než 
jsme náš vlastní zakřivený tunel přenesli na rýsovací prkno, velmi 
dobře jsme pochopili souvislosti návrhu a realizace projektu.“

dřívější projekty mikrotunelování ve Spojených státech 
byly rovné instalace vedené od počáteční šachty do cílové 
šachty, s výjimkou jediného jednou zakřiveného úseku do-
končeného v hartfordu ve státě Connecticut v roce 2010. po-
kud projekt kanalizačního sběrného potrubí vyžadoval změ-
nu směru, byla vyhloubena šachta pro mikrotunelovací stroj 
a trasa potrubí byla přesměrována podle plánů.

V případě nové stoky Beachwalk Force Main se měla trasa 
ve skutečnosti čtyřikrát mírně zakřivit, včetně dlouhého úse-
ku podcházejícího obloukem kanál ala Wai.

„Kdybychom nezapočítali projekt shybky, potřebovali by-
chom alespoň dvě další šachty, jednu mezi některými chrá-
něnými stromy a další v kanálu, což by si vyžádalo zdlouha-
vou přípravu studie vlivu na životní prostředí. To by projekt 
značně časově prodloužilo,“ sdělil Kwong.

Protlačovací potrubí
Část trasy se shybkou, dlouhá asi 380 metrů, byla zhotovena 

z trub vyrobených z polymerbetonu polYCReTe®   od fir-
my meyer-polYCReTe gmbh Stednal/germany  o vnějším 
průměru 85 palců (dn/od 2160) a vnitřním průměru 72 pal-
ců (dn/id1830) a dodaných firmou US Composite pipe South 
a navržených výrobcem tak, aby splňovaly požadavky jak 
na protlačování, tak propustnost kanalizační stoky (obr. 3).

„Specifikace trub určených k protlačování se značně liší 
od požadavků kladených na trouby pro instalaci do otevře-
ných výkopů,“ vysvětlil Kwong. „Shybku kanalizační stoky 
jsme instalovali pod kanál a nemohli jsme si dovolit, aby jaká-
koli sekce potrubí selhala.“

Kwong je toho názoru, že trouby, které mají být použity pro 
část trasy se shybkou, musí mít vysokou axiální pevnost v tlaku 
– minimálně 90 Mpa – a kromě toho je musí výrobce vybavit prs-
tencem pro přenos tlaku nebo pakrem pro rozložení zátěže vzni-
kající při protlačování. Tyto trouby musí také mít hladký a nena-
sákavý vnější povrch, aby tření při protlačování bylo co nejmenší. 

pro rovnoměr-
ný přenos tlaku 
jsme potřebo-
vali přesně rov-

noběžná čela trub a velmi důležitá byla uniformita všech 
dílů, stejně jako konstrukce spojů a kvalita materiálů, aby se 
zabránilo průsakům dovnitř i ven, zejména v oblouku. Výjimečná 
pevnost potrubí v tlaku rovněž zmírnila riziko i v případě delších 
a nepředvídaných přerušení tunelovacího procesu a umožnila 
pokračovat v protlačování bez jakýchkoli problémů.

„Kvalita a uniformita trub z polymerbetonu meyer-polYCRe-
Te byla pro úspěch této instalace rozhodující,“ uvedl Kwong.

aby pomohla přesvědčit projektanty, že jsou její trouby pro 
tento úkol ty pravé, firma Meyer-polYCReTe gmbh  podro-
bila své potrubí z polymerbetonu 30dennímu vodnímu testu, 
aby prokázala vodotěsnost jeho spojů při maximálním úhlu 
odklonu v instalaci. Toto potrubí, jehož životnost podle výrob-
ce přesahuje sto let a které musí být vodotěsné při provozním 
tlaku 0,24 Mpa, splnilo specifikované zkušební požadavky.

ražení křivek
podle Kwonga se navrhovaná shybka skládá ze dvou jed-

noduchých křivek, což napomáhá snížit excentrické zatížení, 
jemuž jsou vystaveny trouby během protlačovacího procesu. 
Kwong řekl, že pro úspěšné navádění stroje pod kanálem 
byla velkým přínosem práce operátora MTBM, jímž byl Rene 
inosanto ze společnosti Frank Coluccio Construction Co.

„Rene [inosanto] byl pracovník obsluhy mikrotunelovacího 
stroje, který ke své práci přistupoval velmi odpovědně,“ po-
znamenal Kwong. „Když jsme potřebovali zkorigovat směr, 
provedl to velmi opatrně a postupně, aby bylo jisté, že získá-
me naprosto plynulé křivky.

„Tento projekt dobře otestoval prvky potrubí i mikrotunelo-
vací stroj,“ řekl Kwong. „Stroj, který jsme použili, vybral zhoto-
vitel. na jednom místě, v jednom z rovných úseků, se na ce-
lém čele setkal s čedičovými valouny, což vedlo jen k velmi 
malým časovým ztrátám. a automatický naváděcí/sledovací 
systém (gyrokompas a vodováha) si velmi dobře vedl při prů-
zkumné kalibraci v tunelu. Je velmi důležité mít pohroma-
dě všechny tři komponenty – prozíravý projekt (uspořádání 
a geotechnické podmínky), dobré prostředky pro mikrotune-
lování (vrtný stroj, pracovníka obsluhy, mazání a sledování) 
a správný typ trub, aby se vyloučilo nadměrné excentrické 
zatížení trub při průchodem křivkami.“

nový kanalizační sběrač byl navržen prozíravě; trasa má 
takový sklon, že v budoucnu bude možná konverze na gra-
vitační systém.

„Toto potrubí je dosti velké a záměrem pro budoucnost je 
jeho přeměna na gravitační stoku z tlakového sběrače a od-
stranění všech čerpacích stanic z hustě osídlené oblasti Waiki-
ki,“ vysvětlil leighton lum, ph. d. z R. M. Towill Corp., firmy pů-
sobící jako hlavní konzultant projektu Beachwalk Force Main.

až bude nový kanalizační sběrač zcela provozuschopný, 
obtokové potrubí bude odstraněno a projekt Beachwalk For-
ce Main bude uveden do provozu. původní 42 palcový (dn 
1067)  tlakový sběrač, nyní opravený, se stane záložním ka-
nalizačním sběračem pro oblast Waikiki.

„Ukázalo se, že tato snaha byla velmi úspěšná,“ poznamenal 
Kwong, konzultant projektu pro geotechniku a bezvýkopová ře-
šení. „Vypořádali jsme se s mnoha problémy, s nimiž bychom se 
v normálním projektu mikrotunelování nesetkali. pro vybudová-
ní tohoto nového kanalizačního sběrače si tento projekt vyžádal 
týmové úsilí, skvělé vybavení a trouby vhodné k protlačování. 
Myslím si, že úspěch tohoto projektu vytvoří příležitosti pro ještě 
více zakřivené projekty mikrotunelování v budoucnu.“

pozn. překladatele
Originál článku „no Langer a pipe dream - Historic S-curve 
Microtunneled in Honolulu”
zveřejněného v TRENCHLESS TECHNOLOGY January 2013 
sepsal Steve Gibbs na základě podkladů pracovníků firmy 
“meyer-POLYCRETE GmbH Stendal“

Obr. 3  Pohled do dokončené zakřivené štoly, shybka pod kaná-
lem Ala Wai - Beachwalk Force Main v Honolulu.

Z ČinnoSTi CzSTT /  neWS FRoM CzSTTna odBoRné TéMa / TeChniCal TopiCS



11 NO DIG 19 / 3

na odBoRné TéMa /  TeChniCal TopiCS

Abstract
Mentioned lecture set up a new 
solving of a rehabilitation of a large 
profile of non-circular sewerage by 
the SEGMENTLINING method

1. Problematika sanace 
velkých kanalizačních 
sběračů – kmenových stok
Sanace velkých kanalizačních ne-

kruhových i kruhových profilů byla do-
posud složitě řešitelná a vyžadovala 
enormně velkou potřebu lidské práce 
při použití korozně odolných materiálů 
(keramické nebo čedičové cihly a tvár-
nice). Tyto velké kanalizační sběrače 
byly a jsou spíše trasovány v plynulých 
křivkách a přechodnicích než v přímých 
trasách s lomy v šachtách. Využitím vý-
voje a ověření nových materiálů a tech-
nologií s použitím moderní výpočetní, 
měřící a telekomunikační techniky je 
tento problém řešen a rekonstrukce 
prvního sběrače metodou SegMen-
lining je v německu před dokonče-
ním a další jsou vyprojektovány a jsou 
ve výrobní přípravě.

první stavba sanace metodou Seg-
MenTlining s dílci z polymerbetonu 
polYCReTe® firmy meyer-polY-
CReTe gmbh  je sanace kanalizač-

na odBoRné TéMa /  TeChniCal TopiCS

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
Ústav vodního hospodářství obcí, 
FAST, VUT v Brně

SEGMEntlInInG – vElKoProfIlová SAnAcE díly 
Z PolyMErBEtonU PolycrEtE®

ního sběrače pro Stadtentwässerung  
Frankfurt a.M  (SRn) v Mainfeldu v dél-
ce 2200 m. Jedná se o sběrač přivádě-
jící odpadní splaškové vody na čistírnu 
v niederradu.

 
2. Stav sběrače před sanací

Tento železobetonový kanalizační 
sběrač byl vybudován v letech 1970 
– 1973 tj. před 40 lety (obr. 1 a 2). 
Jeho  první úsek má průtočný profil 
4000 x 3000 mm v délce 1450 m a  
druhý úsek sběrače má profil 2500 
x 2000 mm o délce 750 m. Již před 
pěti lety byla na něm zjištěna masivní 
koroze odpovídající síranové korozi 
(h2So4) s typickým vzhledem:

• kyselinová koroze stěn a stropu 
a to jen nad hladinou vod;

• dno sběrače, které je stále pod vo-
dou, je korozí nepoškozeno;

• hloubka koroze stěn a stropů je 
okolo 20 mm;

• poškození povrchu sběrače je ho-
mogenní, celoplošné a po celé dél-
ce sběrače.

dilatační spáry a výztuž v betonu (ar-
matura) byly nepoškozeny (původní 
krytí betonem bylo 50 mm).
po důkladném průzkumu příčin poru-
chy, zejména:

• nevýhodné průtokové poměry 
(spád 1:2000 až 1:3000);

• extremně minimální průtoky v noč-
ních hodinách s odpovídající malou 
průtočnou rychlostí (až pod 0,1 m/s);

• relativně vysoká teplota odpadních 
vod;

• vysoký organický potenciál;
• silné zanášení.

a exaktním rozboru rozsahu poškoze-
ní a požadavků na hydrauliku sběra-
če prostřednictvím:

• měření zbytku krytí a hloubky kar-
bonatace;

• rozboru odpadních vod, povrchu 
stoky a vzduchu v kanalizaci;

• cílené nepřímé kontroly z vnitřku 
sběrače;

• kontroly materiálu ze 140 jádro-
vých vrtů; 

• a olfaktometrickým rozborem zá-
pachu. (pozn. autora: olfaktometr 
je přístroj na měření ostrosti čichu)

došlo se k závěrům, že:
1. výztuž ještě není poškozena;
2. únosnost není ještě snížena;
3. únosnost je jen místně snížena 

v úseku křížení stok a je tedy nutno 
zde provést opravu okamžitě;

4. optimalizace průtoku stokou neo-
mezí vliv síranové koroze na neo-
močenou část průtočného profilu;

5. výstavba nového kanalizačního 
sběrače není nutná, stačí sanace 
a to s ohledem na předcházející 
závěry uvedené v  bodech 1-4. 

Obr. 1   Schéma hlavních sběračů na ČOV

Obr. 2   Pohled na sběrač před sanací

Mainfeldský sběrač řez K 2000/2500 bzw. 
K 4000/3000 2,2 km 
postaven 1970 - 1973 
betonováno na místě
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3. technologie sanace 
 - PolycrEtE 
 SEGMEntlInInG

Sanace sběrače se musela pro-
vést vyzkoušeným a osvědčeným 
materiálem, který dlouhodobě (min. 
50 let) ochrání sběrač před korozí 
a zejména před účinky h2So4 (biolo-
gickými procesy vzniklá kyselina síro-
vá) a který je možno jednoduše mon-
tovat. náklady na sanaci vč. nákladů 
na zajištění odvedení odpadních vod 
po dobu výstavby byly odhadnuty 
na 6 milionů euro. 

S ohledem na všechny známé 
technologie bylo v přípravné doku-
mentaci požadováno prefabrikované 
obložení stoky s dodržením profilu 
a s odolností proti korozi až do ph 1, 
přitom musí odolávat vnějšímu tlaku 
podzemních vod. 

Ve výběrovém konání bylo vybráno 
technicky nejpřesvědčivější a součas-
ně ekonomicky nejvýhodnější řešení 
(obr. 3), a to vystrojení ze dvou l- pro-
filů  z plněné polyesterové pryskyřice 
(dle din 54815), obecně známé jako 
polymerbeton. Tento materiál sestá-
vá z reakční pryskyřice na základě 
nenasycené polyesterové pryskyřice 
a z minerálních plnidel. Je to prakticky 
beton, kde je cement nahrazen poly-
esterovou pryskyřicí. díly jsou osaze-
ny na základový pas a uprostřed jsou 
vzájemně spojeny ve vrcholové spáře. 
V podélném směru jsou dílce spojeny 
na pero a drážku. Všechny spoje mezi 
dílci jsou lepeny také reakční prysky-
řičným lepidlem při minimální teplotě 
18-20  °C.

Základní dílec (obr. 4) je 1000 mm 
široký, o tloušťce 80 – 100 mm a váží 
asi 800 kg. V místě domovních přípo-
jek a uličních vpustí a v obloucích se 
osazují dílce o proměnných rozmě-

rech. Výroba v závodě se uskutečňuje 
na základě přesného měření příčného 
profilu a poloměrů zakřivení sano-
vané stoky rotačním laserem přímo 
na stavbě samé. Tyto naměřené hod-
noty se předávají elektronickou for-
mou do technické kanceláře výrobce. 
Zde jsou vyhodnoceny, zpracovány 
a na jejich základě je navržen tvar in-
dividuálně každého dílce. Každý dílec 
obdrží své číslo polohy dle plánu sto-
ky.  Výroba je pod nepřetržitou přísnou 
kontrolou stálého zástupce investora 
a  z podnětu investora nad kvalitou vý-
robků bdí i tzv. „cizí kontrola“, tj. kont-
rola autorizovanou zkušebnou.

4. Průběh montáže 
 po jednotlivých krocích
1. krok: Sanovaný kanál se na něko-

lika místech otevře na plnou 
šířku a délku na cca 45 m.  
Tyto otvory slouží pro dopra-
vu přístrojů, materiálů, pří-
vod energie a větrání. pak 
se převede po úsecích kanál 
mimo provoz a vyprázdní se. 
odpadní vody z domovních 
přípojek a uličních vpustí se 
stahují do provizorně ulože-
ného potrubí na dně stoky.

2. krok: očistění stěn kanálu tlako-
vou vodou s tlakem 50 Mpa.

3. krok: prostorové (třídimenzionál-
ní) měření rotačním lase-
rem, které snímá při kaž-
dém postavení cca 2 miliony 
bodů pro určení přesného 
profilu, obzvláště v oblou-
cích, přesnou polohu pří-
pojek a vyznačení úložných 
patek.

4. krok: po osazení patek a jejich 
přikotvení ke dnu stávají-
cí stoky se manipulátorem 
osadí odpovídající dílce 
(obr. 5 a 6), které se ve spá-
rách natřou lepidlem a tak 
spojí. důležité je dodržet mi-
nimální předepsané teploty 
během lepení.

Boční připojení kanalizačních pří-
pojek a dešťových vpustí se provi-
zorně odstaví po dobu, než se dílec 
osadí.  po osazení dílců se opět na-
pojí do sběrného potrubí pro dočas-
né převedení odpadních vod.

prostor mezi dílcem a starou sto-
kou se na konec montážního úseku 
zaplní pomoci obturátoru. pro kon-
trolu zaplnění meziprostoru slouží 
plnící a kontrolní otvory.  Tyto otvory 
se po kontrole zaplnění meziprostoru 
uzavřou.

Součástí sanace kanalizačního 
sběrače byla také sanace napojení 
4 bočních kanálů, 131 přípojek a 28 
vstupních šachet. 

5. Závěr
úspěšné provedení a dokončení 

tohoto sběrače potvrzuje, že metoda 
SegMenTlinig je řešení zvládnuté 
a vhodné i pro jiné profily stok garan-
tující prodloužení životnosti stok o dal-
ších minimálně 50 let. podrobná foto-
dokumentace bude součástí vlastní 
přednášky na konferenci.

Firma pro stavby s nákladnou 
a dalekou dopravou dílců má při-
pravené řešení výroby dílců pro 
SegMenTlining přímo na stave-
ništi.

literatura  
1. Firemní literatura – meyer-polY-

CReTe gmbh

Obr. 3  Sběrač po provedení sanace

Obr. 4   Základní tvar vkládaného dílce 
z POLYCRETE®

Obr. 5   
Doprava dílců v sanovaném sběrači

Montáž ochranných panelových dílců 
vyzdivky

Obr. 6 Ukládání dílců na místo ve sběrači

0° (přímý úsek)
délka 100 cm

SEGMEntlInG – dílce z PolycrEtE ®
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tEPlo Pod vltAvoU BEZvÝKoPově

Ing. Jiří Vítek, Miloslav Jílek
JV Projekt VH s.r.o., Brno

PolyMErBEtonové troUBy 
meyer-PolycrEtE – PoHlEd ProJEKtAntA

Úvod
Společnost Jv ProJEKt vH s.r.o., Kosmákova 

1050/49, 615 00 Brno je projektovou a inženýrskou 
kanceláří s více než dvacetiletou zkušeností v obo-
ru vodohospodářských staveb. Projektanti této firmy 
jsou známi tím, že při hledání optimálního řešení pro 
svoje návrhy se nebojí opustit zaužívané stereotypy 
a jít i do nových materiálů, technologií nebo koncepcí. 
nejde o novátorství za každou cenu a každému kroku 
do neznáma předchází pečlivá analýza a příprava po-
užití pro danou aplikaci.

tak tomu bylo i v případě návrhu obnovy kanalizace 
v Brně na ul. Horově z polymerbetonových trub Po-
lycrEtE® (název akce: „Brno, ul. Horova – oprava 
kanalizace“, investor: Brněnské vodárny a kanaliza-
ce, a.s.). v roce 1996 jsme vyslyšeli výzvu a dali se 
do prověření zcela nového materiálu, o kterém jsme 
měli dobré reference ze zahraničí, ale žádnou zkuše-
nost v Čr. Po všech prověřeních, které nám projek-
tantům byli dostupné, a po projednání s majitelem 
a správce stokové sítě v Brně, jsme tento první návrh 
učinili, jak čas ukázal nezůstalo jenom u něj. 

firma Meyer, která kanalizační trouby PolycrE-
tE® vyrábí v různých dimenzích a profilech v Srn má 
svého technického zástupce pro Českou republiku 
v osobě Ing. Jaroslava raclavského st., Mládežnická 
8, 690 02 Břeclav.

období let 1996 - 1998

• První stavba z trub PolycrEtE®  
 v České republice
 při této opravě kanalizace, která se nacházela 

na ulici horově v souběhu s tramvajovou tratí, bylo 
použito vejčitých trub dn 600/900 o stavební délce 
2500 mm. Trouby byly ukládány na podkladní beton 
a obsypány štěrkopískem. Spojování trub bylo pro-
vedeno násuvnými spojkami ze sklolaminátu se za-
budovaným pryžovým těsněním. Celková délka ka-
nalizace postavené z polymerbetonových trub byla 
278,70m.

• další akcí, na jejíž přípravě jsme se pro BVK podíleli, 
byla „akce Brno, ul. Životského – oprava kanalizace“.  
projektová dokumentace opravy kanalizace byla zpra-
cována v roce 1997. Realizace proběhla v roce 1998 
a bylo při ní použito vejčitých trub dn 500/750 o sta-

vební délce 2500 mm. Celková zrealizovaná délka byla 
252,00m.

 Výše uvedenými akcemi pro nás setkání s výrobky 
polYCReTe® na dobu asi 10 resp. 14 let skončilo. 
podstatnou roli v tu dobu sehrála cena.  díky kurzu 
koruny vůči deM resp. eUR byly stoky v našem pro-
středí nekonkurenceschopné. Výhodou se ukázal ná-
stup nových výrobních programů tuzemských firem, 
které začaly vyrábět betonové prefabrikáty pro stavbu 
vejčitých stok, (betonové vejčité trouby s čedičovým 
žlábkem do profilu dn 800/1200).

na kanalizaci bylo osazeno 6ks polymerbetonových 
prefabrikovaných šachet dn 1200.



14NO DIG 19 / 3

Ze STaVeB / FRoM ConSTRUCTion SiTeS

Současnost (2012 a 2013)
JV pRoJeKT Vh s.r.o. v roce 2006 projektově připravil 

na katastru Brněnské městské části Brněnské ivanovice 
dostavbu kmenové stoky e a ei, a to od velkoobcho-
du Makro po železniční tratě u ulice hájecké a ulice 
U Svitavy. připravené projekty byly následně zařazeny 
do souboru třinácti staveb, pro které žádalo statutární 
město Brno o poskytnutí dotace z operačního progra-
mu Životní prostředí. po úspěšném odsouhlasení celé-
ho projektu s názvem „Rekonstrukce a dostavba kana-
lizace v Brně“ evropskou komisí byly zahájeny práce 
na dokumentacích pro provedení stavby. generálním 
projektantem se stala firma pöyry environment a. s., pro 
kterou naše firma JV pRoJeKT Vh s.r.o. zpracovávala 
dokumentaci pro provedení stavby ucelených částí díla 
úČd 1.4 a 2.4. od dubna 2012 začala vlastní realizace 
celého projektu.

Také tady návrhu rekonstrukce kmenové stoky e 
a výstavbě nové kmenové stoky ei předcházela složitá 
příprava. Ke zvážení bylo několik materiálů a technologií. 
Výstavba obou stok byla navržena do otevřeného výkopu 

se změnami směru prostřednictvím pozvolných oblouků 
(poloměru 20m – 80m) a podchody pod železničními 
tratěmi.

optimálním řešením se nakonec opět ukázalo použití 
polymerbetonových trub polYCReTe®, kde se po 17 
letech již tolik neprojevil handicap z minulosti v podobě 
vysoké ceny a my jsme v návrhu mohli maximálně 
využít všechny přednosti tohoto materiálu. Významnou 
roli ve výběru materiálu sehrála skutečnost, že 
za přiměřenou cenu jsme byly schopni pro dané 
průtoky a sklony vybrat nejvhodnější průtočný profil. To 
nám žádný výrobce nebyl schopen spolu s ostatními 
parametry nabídnout. další parametry výhodu 
vybraného materiálu ještě zvýraznily – kompaktní profil 
z jednoho materiálu, odolný proti chemickým vlivům 
a abrazi, minimum spár, samočistící efekt dračího 
profilu a technologicky jednoduchá realizace.

 

• ÚČd 1.4 rekonstrukce kmenové stoky E, 
 Ráječek – drážní těleso Čd
 Základním smyslem této stavby je rekonstrukce stávající 

kmenové stoky e, která je ve špatném technickém 
stavu a její napojení do nově budované retenční nádrže 
Rn2ei.

 Kmenová stoka je navržena pro návrhový průtok 
Qn=2,727m3/s z polymerbetonových trub dn 1800(450) 
s dračím profilem, a to v provedení do otevřeného 
výkopu i jako protlačovací. Rekonstruovaná kmenová 
stoka vede v souběhu s řekou Svitavou a je navržena 
ve spádu 1,0‰.

otevřený výkop 
- převážná část rekonstrukce je prováděna otevřeným 

výkopem za stálého čerpání podzemní vody z hydro-
vrtů. do otevřeného výkopu jsou použity trouby hrdlo-
vé délky 3,00m, tloušťkou stěny 160mm a se zabudo-
vaným pryžovým těsněním na špici trouby. na zákla-
dě statického výpočtu jsou polymerbetonové trouby 
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ukládány na betonové podkladky 
do betonového sedla a obsypává-
ny štěrkopískem. Ukládání trub je 
prováděno pomocí manipulačních 
úchytů (deha závěsů) těžkou tech-
nikou, vhledem k váze trouby cca 
8,13t.

Celková délka potrubí 
v otevřeném výkopu je 
525,00m.

  
Protlak
- Rekonstruovaná kme-
nová stoka e kříží stáva-
jící železniční trať Brno-
-přerov. Křížení je navr-
ženo a bylo i provedeno 
bezvýkopovou technolo-
gií - protlakem. pro bez-
výkopovou technologii 
byly použity protlačovací 
polymerbetonové trouby 
délky 3,00m s tloušťkou 
stěny 180mm. Spojová-
ní protlačovacích trub je 
pomocí nerezové objím-
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ky a pryžového těsnění zabudova-
ného na troubě. Váha protlačovací 
trouby je cca 9,075t.

 Celková délka protlačovacího po-
trubí je 21,00m.

• ÚČd 2.4 dostavba kmenové 
stoky EI, Ráječek – hájecká
předmětem této stavby je napojení 

stávajícího sběrače e02 a stávající 
kanalizace z ulice hájecké do kme-
nové stoky ei resp. do retenční nádr-
že Rn2ei.

dostavba kmenové stoky ei v úse-
ku mezi retenční nádrží a ul. hájec-
kou umožní výhledové pokračování 
kmenové stoky ei mezi ul. hájeckou 
a ul. nezamyslovou, tak jak před-
pokládá kanalizační generel města 
Brna.
Kmenová stoka ei je navržena pro 
návrhový průtok Qn=3,95m3/s z po-
lymerbetonových trub dn 2000(500) 
s dračím profilem, a to v provedení 
do otevřeného výkopu i jako protlačo-
vací. Rekonstruovaná kmenová stoka 
je navržena ve spádu 0,7‰.

otevřený výkop
Uložení potrubí a manipulace je ob-
dobná jako u menšího profilu, pouze 
je u trouby dn 2000(500) větší váha 
(cca 9,77t) a tloušťka stěny (175mm).
Celková délka potrubí v otevřeném 
výkopu je 473,00m.

16no dig 19 / 3
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Protlak
pro realizaci byly použity protlačovací polymerbetono-

vé trouby dn 2000(500) délky 3,00m s tloušťkou stěny 
200mm a váhou protlačovací trouby cca 10,98t.

na úČd 2.4 bylo použito 21,00m protlačovacího potrubí.
 

názor projektanta s odstupem let 
a v kontextu s ostatními materiály 
používanými na stavbách stok

i když nemáme k dispozici žádnou znaleckou analýzu 
a vyhodnocení stok zhotovených z polymerbetonových 
trub polYCReTe® na území České republiky, myslím, že 
se nedopustíme nepravosti, když k posouzení použijeme 
námi dostupné informace, které máme i o ostatních mate-
riálech, které pro stavby stok jsou na našem trhu k dispo-
zici, a jejichž parametry považujeme za adekvátní význa-
mu a funkci objektů, které navrhujeme. 

na ulici horově byly v roce 1996 položeny trouby dn 
600/900 a z roku 2004 máme k dispozici kamerový zá-
znam z prohlídky této stoky (viz Snímek z kamerového 
průzkumu ve stoce dn 600/900 v ul. horově). 

 Ulice horova je poměrně frekventovaná a nad stokou se 
nachází tramvajová trať. Stoka nevykazuje žádných změn, 
je hladká, bez usazenin a jakýchkoliv známek eroze. po-
dle aktuálních informací od provozovatele se na stoce nic 
nezměnilo a funkce je nadále bezproblémová. 

resumé ...
polymerbetonové trouby polYCReTe® jsou vyrobeny 

z kvalitního homogenního materiálu, který zůstává hladký 
i po 17 letech provozu, s minimem spár a výrobním progra-
mem, který je zajímavý pro náš trh spíše ve větších profilech, 
kde ostatní firmy těmto rourám hůře konkurují v parametrech, 
když ceny jsou už srovnatelné. 

přestože jsou roury do-
sti těžké pro manipulaci, při 
správné volbě mechanizace 
a příjezdového povrchu není 
žádných problémů a stavba 
s pokládkou těchto trub je 
rychlá, protože kvalita a pa-
rametry trub nevyžadují žád-
ných dodatečných konstrukcí 
a úprav. 

při návrhu vkládání trub 
z tohoto materiálu do klasicky 
ražených štol je možné použít 
tenkostěnné prefabrikáty po-
lYCReTe®. 

Šachty jsou vynikající kvali-
ty, jejich použití lze jenom do-
poručit, bohužel se tím výraz-
ně zhorší ekonomický ukaza-
tel vyjádřený poměrem cena/
výkon. Je proto na zváženou, 
o jak významnou stavbu se 
jedná a je-li náhrada prefab-
rikovaných šachet šachtami 
monolitickými tak významné 
snížení kvality celkového díla.  

Slabinou jsou napojení ka-
nalizačních přípojek. Tato slabina se ale týká všech 
používaných prefabrikátů u nás. pokud výrobce vyře-
ší to, jak provádět detail napojení kanalizační přípojky 
na stavbě a nikoliv předem osazenou odbočkou na trou-
bě z výroby, bude po problému.

Věčnou výzvou pro výrobce prefabrikovaných trub je 
a bude, umět připravit takové prefabrikáty, ze kterých je 
možné na stavbě vyskládat oblouk na stoce o polomě-
ru okolo 20m. Toto by si výrobci měli více uvědomit, že 
u profilů od dn 500/750 je nutné měnit směr toku pozvolně 
a měli by se na tento požadavek více zaměřit. Víme, že je 
výrobce schopen oblouk po segmentech na stavbu dodat, 
ale naše hodnocení se zabývá řešeními, která zařazením 
tohoto dnes již běžného prvku neudělá stavbu ekonomic-
ky neobhajitelnou. 

polymerbetonové trouby polYCReTe® mají k doko-
nalosti ještě pár krůčků, ale rozhodně se jedná o ma-
teriál s velkou budoucností. Myslíme, že by pro výrob-
ce zkušenost z Brna mohla být výzvou k tomu zvážit 
výrobu některých dílů, které by více korespondovaly 
s vytříbenými požadavky brněnského provozovatele 
stokové sítě a těch, kteří se hledáním optimálních ře-
šení zabývají. 

poslední slova budou slova o vlastním uspokojení z toho, 
že se podařilo pro brněnské kmenové stoky e a ei vybrat 
materiál, který v současnosti považujeme za nejlepší, kte-
rý je k dispozici. a ještě větší uspokojení cítíme z toho, že 
jsme ustáli ¾ roční snahy tento materiál vyměnit za tech-
nologii a materiály, které by Brnu přinesly podstatně horší 
kvalitu. Tímto chci poděkovat těm málo odhodlaným, kteří 
nás podpořili a za setrvání na vyprojektovaném řešení se 
zasadili.

Snímek z kamerového průzkumu ve stoce DN 600/900 v ul. Horově
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při no-dig technologiích se ho-
voří nejčastěji o takovém způsobu 
výstavby, kdy se při stavební činnosti 
neprovádějí klasické výkopy s ná-
sledným zasypáváním instalovaných 
inženýrských sítích a obnovou povr-
chu nad trasou. 

K těmto bezvýkopovým techno-
logiím lze přiřadit i instalace vede-
ní na podpěrách nebo závěsech. 
Klasickou ukázkou je odvodnění 
na mostech. V poslední době se roz-
šiřování silnic a dálnic věnuje veliká 
pozornost. nejen z pohledu vlivu 
těchto dopravních komunikací na je-
jich umístění v terénu, ale také z hle-
diska jejich ceny a kvality.

pro prvky odvodnění mostů na tzv. 
„plzeňském obchvatu prahy“ mezi 
dálnicemi d1 a d5 se na převážné 
většině mostů použilo potrubí ho-
BaS® podle konkrétních požadavků 
projektovaných mostů. Volba tohoto 
typu potrubí vychází z řady jiných 
realizací nejen v ČR, ale i v dalších 
zemích eU. nové dálniční mosty 
na Slovensku, Chorvatsku, ale i řada 
rekonstruovaných mostů (v ČR první 
použití na d1 – most na km 61 – Sed-
lecký potok v roce 1996) prokazují 
a spolehlivou volbu tohoto typu potru-
bí. nejen z pohledu přípravy dodávek, 
ale i montážních postupů a zejména 
provozních zkušeností.

další aplikací vedení trasy bez-
výkopovou no-dig metodou jsou 
trubní rozvody hoBaS v kolekto-

rech, technických chodbách v su-
terénech budov a podobných chod-
bách v podzemí. potrubí je obvykle 
umístěno na podpěry, konzoly, méně 
často na závěsy. Vzhledem k účelu 
použití se dodávka, způsob uchyce-
ní a montážní postupy projednávají 
v době přípravy projektového řeše-
ní. Vše je podřízeno takové skladbě 
dodávek (trouby, spojky a tvarovky) 
a kompletace s ostatními prvky po-
trubí (armatury, měření, apod.), aby 
byla realizace a budoucí provozo-
vání s minimem možných problémů. 
Trubní rozvody mohou být v těchto 
případech i tlakové, což jsou přípa-
dy vodovodů a nebo přívodů požární 
vody do budov. V řadě případů jsou 
v podzemních částech budov vedeny 
kanalizace, které výstavba těchto no-
vých budov přerušuje a v souvislosti 
s touto výstavbou by se musely tyto 
kanalizace ve velmi exponovaných 
místech složitě překládat. Výhodou 
těchto no-dig instalací je okamžité 
zjištění místa poruchy, snadná oprava 
a snadná montáž s montáží poměrně 
lehkým a přitom praxí ověřeným trub-
ním materiálem.

Všechny tyto aplikace no-dig 
technologie mají stejnou nevýhodu, 
jako je u ostatních no-dig staveb. 
není při jejich výstavbě na místě 
stavby z povrchu nic vidět, u mostů 
jsou tato vedení vidět pouze ze spod-
ního pohledu, ale tam obvykle auta 
nejezdí.

protože na těchto stavbách „není 
nic moc k vidění“, panuje názor, že 
za ně není třeba moc platit. Tepr-
ve s klasickou výstavbou pokládání 

inženýrských sítí do země s výko-
py, vznikem nejrůznějších překážek 
a v řadě případů i složité vedení tra-
sy do míst, „kde kopat jde“, ukazuje, 
jaké přednosti bezvýkopové no-dig 
technologie mají. a tyto přednosti je 
třeba ohodnotit. Jak? no přece ce-
nou, která však nemůže být natolik 
přemrštěná, aby výhoda těchto tech-
nologií nezpůsobovala opak spole-
čenské poptávky, kterou je co nejniž-
ší cena za co nejvyšší kvalitu = užitku 
budovaného díla.

Most SO 204 
na „Plzeňském obchvatu“ 

Prahy     

Most u Pelhřimova na I/34

Bratislava – Digitalpark – požární voda

Brno – kolektor Bratislavská – vodovod  

PotrUBí HoBAS® ZAvěŠEné nEBo JInAK 
PodEPřEné JE tAKé no dIG InStAlAcE
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1. Úvod
V červenci 2013 bylo ukončeno mi-

krotunelování na stavbě úslavského 
sběrače v plzni. Jednalo se o rozsah 
bezmála dvou kilometrů sběrače v pro-
filech 800 a 1000 mm, což představo-
valo více než polovinu z celkové délky 
sběrače.
Tento příspěvek navazuje a doplňuje 
dřívější publikované informace o mikro-
tunelování na této stavbě a sumarizuje 
celkové výsleky. 

2. Základní údaje o projektu
investor: 
Svazek obcí v povodí Berounky
provozovatel: vodárna Plzeň, a.s.
projektant: Aqua Procon a Bohemia 
Plan (v části mikrotunelování ve spolu-
práci s f. Valbek)
Zhotovitel: sdružení firem Eurovia 
(vedoucí), Hochtief a Streicher
hlavní dodavatel mikrotunelovacích 
prací: Subterra a.s.
Mikrotunelovací technologie: 
Iseki Unclemole 
Kanalizační a protlačovací trouby: 
creadig od firmy Steinzeug Keramo

3. Geologické poměry
Řeka úslava zde protéká plzeňskou 

kotlinou, v těchto místech velmi plochou 
a otevřenou. Skalní podloží tvoří pra-
chovitojílovité břidlice, často nebo místy 
také s grafitickou příměsí a predikovány 
byly i břidlice v metamorfovaném vý-
voji charakteru fylitických břidlic. Toto 
podloží je překryto štěrkovou terasou 
s příměsí písků a jílů, vždy však před-
stavuje značně zvodnělý kolektor pod-
zemní vody komunikující s řekou úsla-
vou. Vzhledem k proměnlivému a spíše 
nepropustnému charakteru podložních 
jílovců se jedná o souvislý obzor pod-
zemní vody, místy s napjatou hladinou.

oblast sběrače byla geologicky zma-
pována sériemi jádrových vrtů, z nichž 
některé se realizovaly v roce 1990, 
některé v roce 1998 a poslední v roce 
2004. Z vrtů vyplynuly následující zá-
kladní informace o zájmovém horizontu 
v úrovni kanalizačního potrubí:
- převládající překryvnou formací 

budou hrubozrnné štěrky s různým 
stupněm příměsí jílů a jemnozrn-
ných písků a se značným obsahem 
valounů křemene, křemenců a buliž-
níků.

- skalní podloží bylo z jádrových vrtů 
charakterizováno jako jílovitá břidli-
ce, ve svrchní části charakteru jílovi-

tEPlo Pod vltAvoU BEZvÝKoPově

Ing. Karel Franczyk, PhD.
Ing. Martin Matuška

MIKrotUnElování nA rAŽBě ÚSlAvSKéHo 
SBěrAČE v PlZnI

té hlíny, ale i v nižších partiích silně 
zvětralá až rozložená. Fotografie 
výnosů jádra presentovaly vesměs 
tuto břidlici jako zcela rozloženou 
jílovitou hmotu

Tyto informace pak rozhodovaly 
o vlastním výběru použité razící tech-
nologie.  

4. volba prováděcí technologie
Vzhledem k hloubkám uložení sbě-

rače a ke geologickým poměrům (ze-
jména s ohledem na výskyt podzemní 
vody) byla v rozsahu 1965 metrů zvo-
lena technologie mikrotunelování. pro 
správnou volbu druhu mikrotunelovací 
hlavy však bylo nutné i tak dobře inter-
pretovat výsledky geologického prů-
zkumu. do úvahy totiž přicházely dvě 
možnosti mikrotunelovací hlavy:
- zeminová hlava vhodná zejména pro 

jíly, písky a štěrky, která je schopna 
projít skálou do tlačné pevnosti cca 
25 MPa

- skalní hlava se schopností pracovat 
i v podmínkách zemin, ale za cenu vý-
razně snížených postupů a s velkým 
omezením v případě většího výskytu jílů

Zvolena byla nakonec nejdříve zemi-
nová hlava, a to především z následu-
jících důvodů:
- Všechny testované vzorky skalního 

podloží vykazovaly nižší pevnost než 
15 MPa v neohraničeném tlaku.

- Existoval reálný předpoklad, že skal-
ní břidlicové podloží se bude působe-
ním výplachu měnit charakterem spí-
še na jílovitou zeminu, což by před-
stavovalo pro skalní hlavu zásadní 
problém

- Zeminová hlava je výrazně levnější 
než hlava skalní, navíc další význam-

nou nákladovou položkou u skalních 
hlav bývají sady valivých dlát s pro-
měnlivou a těžko odhadnutelnou ži-
votností. 

5. Úpravy stroje při zahájení ražby
Ani sebelepší geologický průzkum 

však nikdy nemůže nahradit zkušenosti 
z reálné ražby. Už při hloubení prvních 
přístupových jam se však ukázalo, že 
podložní břidlice se chovají jinak, než 
se všeobecně předpokládalo. Břidlice 
se vůbec nerozpadaly na jílovité čás-
ti a to ani působením vody. Naopak, 
ve spodních partiích představovaly vý-
raznou překážku i pro hloubicí techni-
ku včetně sbíjecích impaktorů. Břidlice 
měla evidentně charakter spíše břidlice 
krystalické v metamorfovaném vývoji, 
navíc bez zřejmých ploch odlučnosti 
a bez tektonického narušení nebo zvě-
trání.

Bylo proto rozhodnuto provést 
na stroji úpravy hlavy, které by rea-
govaly na náročnější podmínky.

Úpravy spočívaly ve vyztužení ra-
zících ramen stroje bočními ocelový-
mi příložkami, jejichž hlavním účelem 
byla ochrana periferních zubů na hlavě 
stroje. Tyto zuby totiž jsou ve skalním 
prostředí extrémně namáhány a jejich 
případné ulomení mohlo mít fatální 
důsledky. Periferní zuby totiž vytvářejí 
kolem těla stroje asi centimetrový tech-
nologický nadvýlom, bez kterého by 
postup v kompaktním prostředí nebyl 
prakticky možný. Další úpravou hlavy 
bylo osazení přídatných tangenciálních 
nožů na razící ramena.
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brovolník, dokud iSTT ne-
najde vhodnou osobu, která 
by převzala místo paní nola-
nové. poté, co jsem pracovala 
pro iSTT tři měsíce, jsem byla 
požádána, abych pracovala 
pro obě společnosti, to jest 
JSTT a iSTT.

Takže od té doby pracuji pro 
dvě společnosti. Vzhledem 
k časovému posunu pracuji 
během dne hlavně pro JSTT 
a z domova pracuji pro iSTT. 
práce pro iSTT mi poskytuje 
příležitost pracovat s lidmi 
v zahraničí, což je ten druh práce, který bych nikdy nepoznala, 
kdybych byla jen sekretářkou JSTT. Mám velké štěstí.

opravdu se mi líbí pracovat nyní pro dvě společnosti. pokud 
budete mít příležitost přijet na jednu z mezinárodních akcí no-dig 
a vidět asijskou ženu, pak je pravděpodobné, že jsem to já. poz-
dravte prosím „ahoj!“. 

Vykonávala jsem sekretářské práce a anglické překlady asi rok 
a v té době mě předseda laskavě požádal, abych pro JSTT praco-
vala trvale. Byla jsem velmi šťastna, když jsem to uslyšela, protože 
se mi líbili lidé v bezvýkopovém průmyslovém odvětví a také svět 
stavebnictví byl pro mě nový, ale vypadalo to velmi zajímavě!

V JSTT vykonávám všechny druhy činností, jako například 
pořádání akcí (přednášky, školení, konference), psaní článků 
do časopisu JSTT, udržování webových stránek a tak dále. Také 
navštěvuji každou mezinárodní akci no-dig od roku 2004 a dělám, 
co mohu, pro podporu japonských účastníků akcí no-dig.

V roce 2008, kdy paní pat nolanová, tajemnice pro členskou 
základnu, odešla z iSTT, jsem viděla pana Johna Castla (výkon-
ného tajemníka iSTT), jak pracuje přesčas a je zavalen prací. 
nemohla jsem ignorovat, že John takto pracuje, tak jsem se ho 
zeptala, zda bych nemohla něco udělat, abych mu pomohla. pan 
Castle řekl: „ano, mohla byste spravovat databázi členské základny 

a webové stránky 
iSTT?“ Řekla 
jsem ano a řekla 
mu, že budu ráda 
pracovat jako do-

KyoKo Kondo
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Pro toto číslo zpravodaje jsme požádali paní sekretářku ISTT Kyoko Kondo z Japonska, aby 
nám zaslala své postřehy do rubriky "Ženy a BT" a tady jsou její vřelé pozdravy našim čtenářům:

Úpravy si vyžádaly zdržení necelé 
dva týdny, avšak vyplatily se na do-
sahovaných postupech. Zatímco 
před úpravami dosahoval stroj rych-
losti penetrace v nejtvrdších forma-
cích 125 min/m, po úpravách se ten-
to čas zkrátil na polovinu (přesně 65 
min/m, později v měkčích formacích 
ještě méně).

.
6. Zkušenosti z ražby 
a další následné opatření

Po provedených úpravách na hlavě 
mikrotunelovacího stroje byla zahájena 
ražba na první části mikrotunelování 
v celkové délce 452 m. 

Bylo dosaženo průměrných postupů 
12 – 16 metrů za den, což v daných 
podmínkách lze považovat za úspěšné. 
Při přípravě dalších úseků, zejména při 
hloubení přístupových jam a po doplň-
kovém geologickém doprůzkumu však 
byly identifikovány v některých úsecích 
další geologické anomálie. Ty spočívaly 
zejména:
- ve výskytu vyvřelých hornin typu spi-

litů o velmi vysoké pevnosti až 200 
MPa v tlaku

- ve výskytu prokřemenělých břidlic 
o pevnostech 100 až 150 MPa v tlaku
Výskyt těchto velmi tvrdých a ab-

razivních hornin byl o to problema-

tičtější, že byl velmi nepředvídatelný, 
proměnlivý a tyto partie přecházely 
často rychle zpět do partií terciérních 
sedimentů a jílů. To vše velmi kom-
plikovalo až znemožňovalo nasazení 
jakékoliv dostupné mikrotunelovací 
technologie, která na trhu existuje. 
Zeminové hlavy totiž ani po úpravách 
nejsou schopny přejít přes horniny 
nad cca 30 Mpa v tlaku, zatímco skal-
ní hlavy pro pevné horniny si neporadí 
s partiemi jílů nebo rozložených jílovi-
tých břidlic.

Proto byly na sběrači využity cel-
kem tři typy mikrotunelovacích strojů, 
přičemž každý z nich pracoval zhruba 
v jedné třetině celkové délky:

- Mikrotunelovací stroj Iseki TCC 
Unclemole 980 s úpravou hlavy – 
pro zeminy a břidlice do 30 MPa.

- Mikrotunelovací stroj TCC Uncle-
mole 1280 s úpravami hlavy – pro 
balvanité štěrky, valouny a podlož-
ní břidlice do 30 MPa.

- Mikrotunelovací stroj Iseki Uncle-
mole TCC/R 980 / 1280 se speci-
álně vyrobenou skalní hlavou pro 
pevné horniny a přitom schopný 
pracovat i v jílech a rozložených 
břidlicích – pro úseky vytipované 
po doprůzkumu jako problémové 
pro standardní mikrotunelovací 
technologii byť po úpravě. 

Toto nasazení strojů přineslo nakonec 
úspěch takže k 31. 7. 2013 bylo mikrotu-
enlování na Úslavském sběrači v projek-
tovaném rozsahu ukončeno. Průměrné 
dosahované postupy se pohybovaly oko-
lo 10 – 18 m za den, což v zásadě splnilo 
očekávání. Cenou za ztížené a proměnli-
vé geologické podmínky však byly vyšší 
náklady na opotřebení, náklady geologic-
kého doprůzkumu a především nutnost 
aplikovat různé typy hlav a jejich výroba. 
Především hlava typu TCC/R byla proto-
typem, který byl speciálně vyvinutý a kon-
struovaný pro specifické podmínky v Plzni.

7. Závěr
V podmínkách České kotliny je vždycky 

nutné brát s rezervou i sebepreciznější ge-
ologický průzkum. Geologie je na většině 
území České republiky proměnlivá a navíc 
ani dostupné laboratorní geotechnické tes-
ty nemohou nikdy nahradit zkušenosti s re-
álnou ražbou. Tato proměnlivost je zvlášť 
kritická v podmínkách možného střídání 
skalních a zeminových formací, protože 
to znamená přijmout fatální rozhodnutí 
o nasazení mikrotunelovacího stroje se 
skalní nebo zeminovou hlavou. V těchto 
případech je vhodné mít k dispozici zku-
šený kolektiv lidí – techniků, projektantů 
i konstruktérů – kteří jsou schopni na nově 
vzniklé situace reagovat pružně a tvořivě. 
Výstavba Úslavského sběrače v Plzni je 
dobrým příkladem takového postupu. 
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 Kdy AKcE Pořádáné vE Světě / AKcE PořádAné v ČESKé rEPUBlIcE /
  World Events Events organised in the czech republic 

1. – 4. 9. 2013   
IntErnAtIonAl – no dIG doWnUndEr 
Sydney, Australia

22. – 24. října 2013 
WAtEc ISrAEl 2013
- výstava a konference na téma 
kontrola technologie vody 
a životního prostředí Israel
www.watec-israel.com

5. – 8. 11. 2013
AQUAtEcH AMStErdAM 2013
- mezinárodní veletrh vodního 
hospodaření

8. – 10. 4. 2014 
no-dIG Poland 2014 
the Uroczysko Hotel, Poland 
nodigpoland.tu.kielce.pl

13. – 15. 9. 2014
IntErnAtIonAl no-dIG 2014 
IfEMA convention centre, 
Madrid, Spain nodig-madrid.com

17. – 18. září 2013
 18. konference czStt no dIG 2013, plzeň

20. – 22. 10. 2013
4. ročník mezinárodní konference 
trendy energetiky Praha

5. – 6. 11. 2013
Konference 

"
Provoz vodovodů a kanalizací"

- hotel flora olomouc

Kalendář nO dIG 2013
nO dIG Calendar

říjen

listopad

2014

Září 17. – 21. 9. 2013
for ArcH 2013 - 24. mezinárodní stavební 
veletrh PvA EXPo letňany Praha

Září
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EUtIt s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MaRiÁnSKé lÁZnĚ
e-mail: eutit@eutit.cz  http://www.eutit.cz 

HErMES tEcHnoloGIE s.r.o., 
na groši 1344/5a, 102 00 pRaha 10 
(doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
e-mail: bayer@hermes-technologie.cz 
http://www.hermes-technologie.cz 

HoBAS cZ spol. s r.o., 
Za olšávkou 391, 686 01 UheRSKé hRadiŠTĚ
e-mail: hobas.czech@hobas.com  http://www.hobas.com 

IMoS group s.r.o., 
763 02 Zlín, Tečovice 353
e-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz  http://www.imos.cz 

InSEt s.r.o., 
lucemburská 1170/7, 130 00 praha 3 - Vinohrady
e-mail: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

IntErGloBAl dUo, s.r.o., 
ořešská 939/55, 155 00 pRaha 5 - Řeporyje
e-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz

Ko - KA s.r.o., 
Thákurova 7, 166 29 pRaha 6
e-mail: ko-ka@ko-ka.cz  http://www.ko-ka.cz 

KolEKtory PrAHA, a.s., 
pešlova 341/3, 190 00 pRaha 9
e-mail: kolektory@kolektory.cz  http://www.kolektory.cz

lBtech a.s., 
Moravská 786, 570 01 liToMYŠl
e-mail: lbtech@lbtech.cz  http://www.lbtech.cz

MEBIKAn spol. s r.o., 
Masarykova 125/368, 400 10 ústí nad labem – Všebořice. 
(doručovací adresa: ing. dalimil Kotas, nerudova 1995/10, 
412 01 litoměřice)
e-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz

ČEStní ČlEnové ČESKé SPolEČnoStI 
Pro BEZvÝKoPové tEcHnoloGIE
honoURaBle MeMBeRS oF CZeCh SoCieTY FoR
TRenChleSS TeChnologY

dipl. Ing. rolf BIElEcKI, Phd., WSdtI, EfUc, 
Universität hamburg, FB informatik aB TiS/WSdTi, 
Vogt-Koelin- Str. 30, d-22527 haMBURg, SRn
e-mail: rolf.bielecki@web.de  http://www.efuc.org 

Ing. Stanislav drábek, 
gončarenkova 30, 147 00 pRaha 4 
e-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

Kubálek Jiří Ing. cSc., 
Jugoslávská 12, 120 00 pRaha 2 
e-mail: office@czstt.cz 

Ing. oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
e-mail: okura@sebak.cz 

KolEKtIvní ČlEnové ČESKé SPolEČnoStI 
Pro BEZvÝKoPové tEcHnoloGIE 
CoRpoRaTe MeMBeRS oF CZeCh SoCieTY FoR 
TRenChleSS TeChnologY

BMH spol. s r.o., ondřejova 592/131, 779 00 oloMoUC 
e-mail: bmh@bmh.cz  http://www.bmh.cz 
 
BrněnSKé vodárny A KAnAlIZAcE a.s., 
hybešova 254/16, 657 33 BRno
e-mail: bvk@bvk.cz  http://www.bvk.cz 

BrocHIEr s.r.o., 
Ukrajinská 2, 101 00 pRaha 10
e-mail: brochier@brochier.cz  http://www.brochier.cz 
 
ČErMáK A HrAcHovEc a.s., 
Smíchovská 31, 155 00 pRaha – ŘepoRYJe
e-mail: cerhra@cerhra.cz  http://www.cerhra.cz

ČIPoS spol. s r.o., 
Miletínská 376, 373 72 liŠoV
e-mail:cb@cipos.cz  http://www.cipos.cz 
 
ČKv PrAHA s.r.o., 
Ke Kablu 289, 100 35 pRaha 10
e-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz  http://www.ckvpraha.cz 
 
dorG spol. s r.o. 
U Zahradnictví 123, 790 81 ČeSKÁ VeS       
e-mail: dorg@dorg.cz  http://www.dorg.cz 

dUKtUS litinové systémy s. r. o. 
Růžová 1386, 252 19 RUdnÁ       
e-mail: obchod@duktus.cz  http://www.duktus.cz

EUrovIA cS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, 
závod úSTí nad labem, U dálnice 261, 403 36 ChlUMeC
e-mail: pavel.chladek@eurovia.cz     http://www.eurovia.cz 
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MEtroStAv a.s., 
Koželužská 5/2246, 180 00 pRaha 8
e-mail: info@metrostav.cz  http://www.metrostav.cz 

MIcHlovSKÝ - protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 Zlín
e-mail: protlaky@michlovsky.cz  http://www.michlovsky.cz

Mt a.s., 
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice 
e-mail: mikrotunel@volny.cz  http://www.mtas.cz 

oHl ŽS, a.s., závod PS, 
Burešova 938/17, 602 00 BRno - Veveří
e-mail: vkral@ohlzs.cz 
http://www.ohlzs.cz 

Petr Maršálek, provádění staveb, 
V náměrkách 17, 547 01 nÁChod
e-mail: p.m.nachod@seznam.cz  
http://www.marsaleknachod.cz 

PŐyry Environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRno
e-mail: trade.wecz@poyry.com  
http://www.poyry.cz   

Porr a.s., 
Sídlo: Václavské nám. 837/11; 110 00 praha 1
doručovací adresa: dubečská 3238/36, 100 00 praha 
provoz Morava: Šmahova 356/111, 627 00 Brno - Slatina
e-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz

PrAŽSKá vodoHoSPodářSKá SPolEČnoSt, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 pRaha 1
e-mail: info@pvs.cz      http://www.pvs.cz 

PrAŽSKé vodovody A KAnAlIZAcE, a.s.
pařížská 67/11, 112 65 praha 1
e-mail: info@pvk.cz    http://www.pvk.cz

Přemysl veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., 
pražákova 60, 619 00 BRno 
e-mail: info@premyslvesely.cz  http://www.premyslvesely.cz

rABMEr-sanace potrubí, spol. s r.o., 
Rašínova 422, 392 01 SoBĚSlaV
e-mail: info@rabmer.cz  http://www.rabmer.cz 

rEKonStrUKcE PotrUBí - rEPo, a.s., 
K Roztokům 34/321, 165 01 pRaha 6
e-mail: repopraha@repopraha.eu  http://www.repopraha.eu

rElInEEUroPE liner GmbH & co, KG, ahlmuhle 31, 
d-76865, Rohrbach-deutschland
doručovací adresa: ing. otakar Cigler, 
Boleslavova 710/19, 709 00 oSTRaVa
e-mail: otakar.cigler@relineeurope.com 
http:// www.relineeurope.com

SAInt-GoBAIn PAM cZ s.r.o., 
Tovární 388, 267 01 Králův dvůr
e-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com   
http://saint-gobain-pam.cz

SEBAK, spol. s r.o., 
Kudrnova 27, 620 00 BRno
e-mail: sebak@sebak.cz  http://www.sebak.cz 

Severomoravské vodovody a kanalizace ostrava a.s., 
28. října 169, 709 45 oSTRaVa
e-mail: smvak@smvak.cz  http://www.smvak.cz 

StAvorEAl Brno spol. s r.o., 
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
e-mail: stavorealbrno@volny.cz  
http://www.stavoreal.cz

StEInZEUG KErAMo s.r.o., 
husova 21, 370 05 ČeSKé BUdĚJoViCe
e-mail: keramo@keramo-kamenina.cz 
http://www.keramo-kamenina.cz 

SUBtErrA a.s., Bezová 1658, 147 14 pRaha 4
e-mail: info@subterra.cz  http://www.subterra.cz 

tAlPA - rPf, s.r.o., 
holvekova 36, 718 00 oSTRaVa – KUnČiČKY
e-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

trAnStEcHnIK cS spol. s r.o., 
průběžná 90, 100 00 pRaha 10
e-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz     http://www.transtechnikcs.cz 

vEGI s.r.o., 
obvodová 3469, 767 01 KRoMĚŘíŽ
e-mail: vegi.km@volny.cz  http://www.vegi-km.com

vodoHoSPodářSKé StAvBy, spol. s r.o. 
Křižíkova 2393, 415 01 TepliCe
e-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz  
http://www.vhs.cz 

vodovody A KAnAlIZAcE Jablonné nad orlicí, a.s. 
Slezská 350, 561 64 JaBlonné nad orlicí
e-mail: obchod@vak.cz  http://www.vak.cz 

WoMBAt s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRno
e-mail: wombat@wombat.cz  http://www.wombat.cz 

ZEPrIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 pRaha 4
e-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz 
http://www.zepris.cz 
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indIvIdUální ČlEnové ČESKé SPolEČnoStI 
Pro BEZvÝKoPové tEcHnoloGIE
indiVidUal MeMBeRS oF CZeCh SoCieTY 
FoR TRenChleSS TeChnologY

Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 Zlín 
e-mail: balcarek@michlovsky.cz 

drábek Stanislav Ing., 
gončarenkova 30, 14700 pRaha 4 
e-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

franczyk Karel Ing. Phd., AGd ISEKI, 
Jarkovská 20, 724 00 oSTRaVa
e-mail: kfranczyk@subterra.cz 

Herel Petr Ing., HErEl s.r.o., 
Jiráskova 27, 602 00 BRno 
e-mail: herel@herel.cz  http://www.herel.cz 

 
Karous Miloš prof. rndr. drSc., GEonIKA s.r.o., 
Svatoplukova 15, 128 00 pRaha 2
e-mail: karous@geonika.com  http://www.geonika.com

Mutina Jiří, 
Růžičkova 10, 690 02 BŘeClaV
e-mail: jmutina@adasi.cz; asasi@adasi.cz; 
http://www.adasi.cz 

 
Plicka tomáš Ing., Mc-Bauchemie s.r.o., 
divize protection Technologies, průmyslová zóna 
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽeBRÁK
e-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz; 
http://pt.mc-bauchemie.cz 

Sochůrek Jan Ing., jednatel společnosti ingUTiS spol. s r.o., 
Třeboradická 1/1275, 182 29 pRaha 8
e-mail: sochurek@ingutis.cz;    http://www.ingutis.cz

Synáčková Marcela Ing., cSc., ČvUt fSv, 
Thákurova 7, 166 29 pRaha 6
e-mail: synackov@fsv.cvut.cz 

Svoboda Pavel, doc. Ing. cSc., 
Thákurova 7, 166 29 pRaha 6, 
e-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz 

Šrytr Petr, doc. Ing. cSc., ČVUT FSv, 
Thákurova 7, 166 29 pRaha 6
e-mail: srytr@fsv.cvut.cz 

tuzar Jindřich Ing., PSK tuzar s.r.o., 
ostrovského 11, 150 00 pRaha 5 
e-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz 

Zima Jiří Ing., 
do Kopečku 3/159, 
400 03 úSTí nad labem
e-mail: j.zima@volny.cz 

pŘidRUŽení ČlenoVé CzSTT

Hradil Zdeněk Ing., GEoProSPEr Praha, 
Soukenická 27, 110 00 pRaha 1
e-mail: geoprosper@volny.cz 

 
Horáček ludvík Ing., 
Československé armády 5, 792 01 BRUnTÁl

Janoušek františek Ing., 
Korandova 235/4 
147 00 pRaha 4 - hodkovičky

Karásek vojtěch Ing., 
na dlouhém lánu 9/25, 160 00 pRaha 6 - Vokovice
e-mail: vojtech.karasek@email.cz 

Klimeš věroslav Ing., 
Kollárova 719, 664 51 ŠlapaniCe U BRna

Krčík Marián dipl. Ing., 
hornoulická 37, 972 01 BoJniCe, Slovensko 
e-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

Krovoza oldřich, 
Štorkánova 2804, 150 00 pRaha 5

nenadálová lucie, Bc. Ing., Ph.d.
V Rovinách 93, 140 00 praha 4 - podolí
e-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz 

Pytl vladimír Ing., 
podjavorinské 1603, 140 00 pRaha 4 

raclavský Jaroslav Ing., 
aut. ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘeClaV
e-mail: raclavsky@telecom.cz 



Česká spoleČnost pro bezvýkopové technologie

generální sponzoři:

vás zve na

18. konferenci
o bezvýkopových 
technologiích,
která se koná 17. - 18. září 2013
hotel primavera, plZeň



den oboru „l“ 2013, příležitost i výZva pro 
nositele oboru beZvýkopových technologií

 toto číslo sponzoruje firma
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