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Ing. Jan Brabec (HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o.) 
a Dipl.-Ing. Lutz zur Linde (HERRENKNECHT AG)

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Vážení čtenáři,
v následujícím díle časopisu bu-

dete mít možnost se podrobněji se-
známit s bezvýkopovou technologií 
mikrotunelování. Firma HYDRO-
TECHNIK PRAHA právě úspěšně 
dokončila přeložku Zátišského kana-
lizačního sběrače v Plzni o celkové 
délce téměř 900 m. Svým rozsahem 
se jednalo o největší podobnou stav-
bu v ČR za posledních pár let. Tech-
nologické zařízení předního světo-
vého výrobce HERRENKNECHT AG 
a pracovníci fi rmy vše zvládli, a to 
i v kritických chvílích, kterých nebylo 
málo. Je mi radostí se s vámi o tyto 
zážitky ze stavby podělit, a to pohle-
dem stavbyvedoucího a operátora 
stroje zároveň.

Další významnou stavbou, na kte-
ré se naše fi rma tento rok podílela, 
byla přeložka dálkového vodovodu 

OC DN 1000 na stavbě „Dálnice 
D3 stavba 0309/II Ševětín – Borek“. 
Podchod pod dálnicí D3 byl prove-
den dvěma protlaky chrániček OC 
DN 1400 o délkách 34 m, do kterých 
bylo následně uloženo hrdlové po-
trubí TLT DN 800. Součástí stavby 
byla i realizace dvou armaturních 
šachet. Mezi další činnosti fi rmy 
patří i např. technologie HDD, která 
byla využita při výstavbě přípojky 
dešťové kanalizace do Panského 
rybníka v Jinonicích. Zatahování PP 
500/19,1 o celkové délce 104 m bylo 
prováděno ve spolupráci se společ-
ností TALPA-RPF s.r.o., se kterou 
fi rma dlouhodobě spolupracuje. Je 
třeba také zmínit často prováděnou 
technologii ruční ražby ocelových 
chrániček. Nedílnou součástí fi rmy 
je i obchodní činnost, tj. prodej oce-
lového potrubí dimenze DN 70 – DN 
2000. 

Tento rok byl pro mě přelomový. 
Začátkem roku jsem obhajoval inže-
nýrský titul, posléze jsem cestoval 
po Evropě na pracovní stáži a nyní 
mám za sebou svůj první a zároveň 
úspěšný projekt. Za to vše samo-
zřejmě velmi vděčím svým rodičům, 
kteří dělají svojí práci poctivě a jsou 
mi velkým vzorem. Firma HYDRO-
TECHNIK PRAHA se rozhodla veš-
keré technologické zařízení od fi rmy 
HERRENKNECHT odkoupit a tím 
pádem se začíná připravovat na dal-
ší projekty pro mikrotunelování. Zá-
věrem bych Vám všem chtěl jmé-
nem naší fi rmy společně s fi rmou 
HERRENKNECHT AG popřát klid-
né prožití vánočních svátků a mno-
ho osobních i pracovních úspěchů 
v nadcházejícím roce 2019.

Ing. Jan Brabec (HYDROTECHNIK 
PRAHA spol. s r. o.) a Dipl.-Ing. Lutz 

zur Linde (HERRENKNECHT AG)
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?

Z  Č IN N OSTI  IST T  /  NEWS  FRO M  IST T

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

6) Doplňující volba člena 
ESC- ISTT V tajné volbě 
byl zvolen: Mark André Ho-
ebler-místopředseda AATT 

7) Ocenění dosluhujícího člena 
ESC-ISTT - ing. S. Lovecký

 Dle organizačních směr-
nic ISTT může uchazeč 
o členství pracovat po zvo-
lení v max. dvou tříletých 
obdobích se zvolením vždy 
po třech letech. Já jsem byl 
dvakrát vždy pro tříletém 
období zvolen a v Kapském Městě jsem ukončil šesti-
letou činnost pro ESC-ISTT. V současné době pracuji 
v komisi s úkolem zpracování „Směrnice pro podporu 
činnosti afi lačních společností."

KONFERENCE A VÝSTAVA
08. - 09. 10. 2018

Konferenci a výstavu zahájil prezident Jihoafrické spo-
lečnosti pro bevýkopové technologie Sam Efrat společně 
s vedením ISTT.

VÝSTAVA
Více než osmdesát fi rem, které  vyrá bě jí  a dodá vají 

technologické  prostř edky a materiá ly pro realizaci staveb 
bezvý kopový mi technologiemi prezentovalo a předvádě-
lo poslední novinky z oblasti výroby a vývoje materiálů 
a technologických jednotek.

KONFERENCE
Konference probí hala ve č tyř ech kongresový ch sá lech.
Př edná š ky z oblasti BT byly kvalitně  př ipraveny a odbor-
ně př edneseny a byly posluchači rozsá hle diskutová ny.
- MODEROVÁNÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO BLOKU
S pově ř ení  vedení  ISTT jsem moderoval dne 09. 10. 2018 
odpolední př edná š kový  blok:
TRACK B - Session 3 B 
ASSET MANAGEMENT II
Matthew Izzard, Tracto Technik – Fiber to the home, 
a trenchless solution
Prof. John Matthews, Trenchless Technology Center – 
Development of a Wastewater Pipe Deterioration Model 
for riskbased decision making

Ve dnech 07. - 10. 10. 2018 se konala:
36. MEZINÁRODNÍ ISTT KONFERENCE  
A VÝSTAVA V KAPSKÉM MĚSTĚ 
V MEZINÁRODNÍM KONGRESOVÉM CENTRU

JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU - (ESC) 
07. 10. 2018 v 07:30

Časově náročný program konference byl  na jednání 
ESC projednán, připomínkován a schválen členy výkon-
ného výboru.

BOARD MEETING
07. 10. 2018 - zahájení v 10:00

Dne 07. 10. 2018 se konal v hotelu Southern Sun „Board 
Meeting“ za účasti vedení ISTT a předsedů afi lačních  
společností-členů ISTT. Předseda ISTT Enrico Boi uvítal 
přítomné předsedy afi lačních společností a po uvítání byl 
odsouhlasen program jednání.
Jednání bylo zaměřeno zejména na:
1) přednesení, diskuze a schválení zprávy z jednání ve-

dení ISTT z 20. 4. 2017
2) přednesení, diskuze a schválení následujících doku-

mentů:
 - Zpráva o činnosti ISTT za rok 2017
 - Zpráva o grantech v roce 2017
 - Návrh grantů na rok 2018
 - Udělení ISTT Award v jednotlivých kategoriích
 - Směrnice pro podporu činnosti afi lačních společností
 - Plán činnosti ISTT na rok 2018
 - Finanční plán na roky 2018-2019
 - Zásady ochrany osobních dat
 - Pořádání Mezinárodní ISTT konference v Kuala    

 Lumpur v roce 2020
 - Zprávy předsedů afi lačních společností o činnosti      

 v roce 2017-2018
3) Zpráva o průběhu „Světového kongresu“ v Medellinu
 (25. 9. - 27. 9. 2017)
4) Zpráva o přípravě Mezinárodní ISTT konference 

ve Florencii (30. 9. - 2. 10. 2019)
5) Doplňující volby dvou místopředsedů ISTT
 V tajných volbách byli z pěti kandidátů zvoleni:
 - Matthew Izzard - předseda UKSTT a člen ESC
 - Albert Shou - předseda CTSTT a člen ESC
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V této sekci byly prezentovány dvě výše uvedené  
přednášky ve spojení s praktickým využitím.
NO DIG AWARDS-GALA DINNER
Gala Dinner - se uskutečníl k krásném prostředí restaurace 
The Rotunda, v hotelu The Bay, dne 8. 10. 2018 

Oceně ní  NODIG AWARD byla př edá na 
v následujících kategorií ch:
Project - New Installation
Record for 5.2 km HDD Installation at Hong Kong 
International Airport
New Machine 
Hawle NoDig system - The fi rst entirely trenchless solution 
for establishing water house connections
Student Award - Marek Skoblej (CzSTT)
Comparison of Methods of Microtunnelling and Auger 
Boring in Diameters up to 400 mm
Lifetime service award 
Mr. Joop van Wamelen of SASTT

Vzhledem k tomu, že se ing. Marek Skoblej z časových 
důvodů omluvil, převzal jsem na žádost prezidenta ISTT 
cenu já.

Safari
Social Tour to Aquila Game Reserve 
Součástí konference byla jednodenní návštěva Safari 
s průvodcem. Projížďka Safari terénním vozidlem byla 
velmi zajímavá a poučná-viz snímky.

Zá vě r
Konference a výstavy se zúčastnilo dle informace SASTT 
cca 520 účastníků z 18 zemí.
Bylo prezentováno 44 přednášek.
Počet vystavovatelů 81
Dle mého názoru byla konference velice úspěšná, což 
také vyplynulo z četných diskuzí odborníků, vyjádření 
účastníků a návštěvníků výstavy.

Z  Č IN N OSTI  IST T  /  NEWS  FRO M  IST T

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto:  Nejúčinnější prezentací fi rmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich fi rem, jejíž podstatou je 
využití publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG. 
Časopis s převahou informací o vaší fi rmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru 
vašeho propagačního materiálu.

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

• Návrhu a grafi ckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT.  Návrh bude obsahovat 
   vyobrazení technologií užívaných fi rmou a logo fi rmy podle vašich podkladů 
• Uveřejnění úvodníku s fotografi í představitele fi rmy
• Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
• Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)

4NO DIG 24 /4 44NO DIG 24 /4

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je dostupná i malým fi rmám. Zpravodaj NODIG je 

rozesílán všem státním a regionálním knihovnám v ČR.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA STAVBĚ ZÁTIŠSKÉNO SBĚRAČE V PLZNI

Ve čtvrtek 25. října uspořádala fi rma 
HYDROTECHNIK PRAHA „Den ote-
vřených dveří“ na stavbě Zátišského 
sběrače v Plzni. Konkrétně na čás-
ti, kde se provádí mikrotunelování 
o profi lu 1000 mm (kamenina – zřejmě 
poslední projekt na dlouhou dobu). 
Celková délka úseku je bezmála 900 
metrů, což činí ze Zátišského sběra-
če jednu z nejvýznamnějších staveb 

Ing. Karel Franczyk, PhD. v oboru bezvýkopových technologií 
za celou naši historii a rozhodně tu 
nejvýznamnější za poslední tři roky.

I proto byl o presentaci nevšední zá-
jem a akce sem přilákala na sedmde-
sát návštěvníků. Šlo většinou o projek-
tanty, ale dostavili se i specialisté ze 
stavebních fi rem, z vodáren, zástupci 
měst a také inspektoři z místního Ob-
vodního báňského úřadu.

Ti všichni mohli vidět práci na úse-
ku mezi šachtami Š11 a Š8, tedy 

Došlo k tomu 
nenápadně a v pl-
ném pracovním zá-
přahu. Brzy po ná-
vratu z mezinárod-
ní konference NO 
DIG 2018 v Jižní 
Africe, po jedná-
ních na Executive 
Subcomitee ISTT, 
při zpracovávání 
účetních dat z čin-
nosti CzSTT, při 

Ing. Karel Franczyk, Ph.D. U Němců prý pracoval
to je, pane, hnedle znát!
Chování má vybrané
není žádný desperát!

Získal cenu NO-DIG AWARD
pije jen vybraná vína
hraje tenis
a v poslední době zajde
na golfová hřiště rád

Kdo je ten pán
který je vždy
upravený
Elegán!
To musí být „velké zvíře“
Nemůže být žádná „socka“
Nemůže být žádný kmán

Jak je však stár?
Kdo to ví?
Na kalendář není spoleh!
Je to možná snad Dorian Grey?!
Dvacet? Třicet?
Těžko říci!
Protože však vždycky hraje

KULATINY PŘEDSEDY CzSTT
vyhodnocování národní konference 
v Havlíčkově Brodě a před zasedá-
ním předsednictva CzSTT v Brně – 
konkrétně tedy ve čtvrtek 18. října – 
v plné síle a ve skvělé kondici, osla-
vil předseda České společnosti pro 
bezvýkopové technologie ing. Sta-
nislav Lovecký své sedmdesáté 
narozeniny. 

Takže za všechny členy redakční 
rady Zpravodaje – Hodně zdraví, 
Stando a jen tak dál…

na úseku 130 metrů dlouhém. Stroj 
výrobce HERRENKNECHT AG se 
zde pohybuje velmi přesně svou ob-
vyklou rychlostí cca 9 metrů za smě-
nu a dobře zvládá všechny nástrahy 
geologie, kterou tvoří převážně štěr-
kopísky s valouny a navětralé pís-
kovce. Ke spokojenosti návštěvníků 
přispělo i to, že výklad jim podával 
přímo Ing. Jan Brabec – vedoucí 
stavby a zároveň operátor stroje.

Je tedy třeba zhotovitele stavby 
– fi rmu HYDROTECHNIK PRAHA 
velmi pochválit. Presentaci připravili 
perfektně a bez problému zvládli pří-
val desítek návštěvníků na relativně 
malou plochu stavby. Je totiž velmi 
správné, když si speciální zhotovitelé 
uvědomují, že nestačí jen odvést dob-
rou práci na stavbě, ale že je zároveň 
třeba tyto zkušenosti předávat dál 
a úspěchy stavby i bezvýkopových 
technologií obecně lépe „prodat.“

jenom čestně,
vždy fair play

Přiznal už i čtyřicítku
Padesátku také minul
Šedesátku užíval si rád
Teď je tady další milník
Ano! Správně!
Dalších – „sát“

Sedmička?!
Ta na začátku
neznamená vůbec nic
Dalších deset přejeme Ti
dalších dvacet
dalších …
Víc!

Teď však můžem´
„Živijó“ si zapět.
Pěkně nahlas
a na plné pecky!
Sedmdesátku že slaví
náš předseda-

               LOVECKÝ
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S místem putovní konference České 
společnosti pro bezvýkopové techno-
logie bývá občas problém, díky lokaci. 
Jednou je to moc na východě, podru-
hé moc na západě, příp. v ještě dal-
ších světových stranách. Takže pro 
některé členy je cesta na konferenci 
spojená s nástrahami a protivenství-
mi, téměř srovnatelnými s těmi, které 
museli překonat zlatokopové, směřují-
cí na Klondike ve snaze zbohatnout, 
koncem 90. let 19. stol. v průsmycích 
Chilkoot nebo White pass. Proto se 
předsednictvo CzSTT rozhodlo uspo-
řádat 23. ročník národní konference 
téměř v těžišti republiky, v historickém 
městě, pamatujícím krále Přemysla 
Otakara II. a slavnou éru nejen těže-
ní stříbra, ale také hokeje. Toto město 
také několikrát změnilo své jméno, ale 
základ, odkazující na přechod přes 
řeku vždy zůstal. Takže každému je 
asi zřejmé, že se jedná o město, od-
kud byl do Brixenu deportován Karel 
Havlíček Borovský. Pokud ani tyto 
indicie nenapoví, toto město se zhru-
ba 24 tis. obyvateli, ležící uprostřed 
malebné Vysočiny na řece Sázavě se 
jmenuje Havlíčkův Brod.    

Doprovodný golfový turnaj se ode-
hrál na devítijamkovém hřišti sice 
menšího, ale o to příjemnějšího golfo-
vého klubu Svobodné Hamry za krás-

23. KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH

ného, téměř ideálního golfového po-
časí. Ačkoliv se již letos očekávala 
účast předsedy CzSTT Ing. Lovec-
kého nejen jako člena organizačního 
výboru turnaje, ale i jako aktivního 
hráče, na poslední chvíli z ní sešlo. 
Každopádně však letošní jubilant (viz 
článek Ing. Franczyka v tomto čísle 
NO-DIGu) svatosvatě přislíbil svou 
účast v rámci příští národní konferen-
ce na jihu Moravy.     

Slavnostní zahájení provedli ředi-
tel společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Havlíčkův Brod, a.s. Ing. Kadlec, 
předseda CzSTT Ing. Lovecký, ředitel 
a jednatel společnosti TALPA-RPF, 
s.r.o. Ing. Demjan, a zástupce spo-
lečnosti DUKTUS litinové systémy 
Ing. Krejčí. Nejčestnější místo měl mít 
starosta města Mgr. Tecl, ale v souvis-
losti s volbami do senátu ČR se musel 
na poslední chvíli omluvit. Omluvou 
mu může být jen ta skutečnost, že se 
opravdu senátorem stal -. 

První blok uváděl místopředse-
da CzSTT Ing. Franczyk, PhD. a je 
nutno předeslat, že se přednášející 
museli tak trochu potýkat s audiovi-
zuální technikou, ale protože všichni 
byli technicky erudovaní, nástrahy 
v podobě ne plně funkčního ovlada-
če zvládli, i když ti první se ze začát-
ku často vyskytovali mimo řečnický 
pult, aby si mohli „odklikat“ obrázky 
svých prezentací -. První před-
nášku měl mít ředitel VaK H. Brod, 
z pracovních důvodů ji ale nemohl 

přednést, takže se slova ujal jeho 
kolega Ing. Zelený, který účastníky 
seznámil se strukturou společnosti 
i s tím, že BT pro tuto provozní spo-
lečnost nejsou polem neoraným. 
Jako jeden z příkladů slouží oprava 
čtyřramenné shybky pod Sázavou 
v délce 60 m pro každé rameno, při-
čemž největší profi l je DN 1000. 

Ani druhou přednášku nepřed-
nesl původně uvedený autor p. van 
Westende z fy Vermeer International 
B.V., ale tuto, na téma užití digitál-
ních nástrojů pro vyšší produktivitu 
u projektů pro řízené horizontální 
vrtání, přednesl zástupce společ-
nosti Transtechnik CS, spol. s r.o. 
Ing. Drábek. Zdůraznil stále narůs-
tající nezbytnost provozovatelů strojů 
mít odpovídající informace o jejich 
provozu v reálném čase, při využití 
veškerých dostupných dat proto, aby 
byl optimalizován proces vrtání.

Stálicí na českém nebi BT je be-
zesporu nestárnoucí místopředseda 
CzSTT Doc. Ing. Šrytr, CSc., bez 
jehož příspěvku si snad nelze ná-
rodní konferenci představit. Tento-
krát se v něm zamýšlel nad otázkou 
jak je, a jak by měl být prokazován 
udržitelný stav a rozvoj inženýrských 
sítí. Určitě přínosným materiálem, 
který by v žádném případě neměl 
zapadnout v zapomnění, je jeho 
SWOT analýza stavu a možnosti 
rozvoje technické obsluhy sídel, jejíž 
součástí jsou i inženýrské sítě. 

Ing. Marek Helcelet
BVK, a.s.
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štěstí nezanechal Ing. Šnajdr své 
lektorské činnosti, takže mohl osa-
zenstvo seznámit s výrobním pro-
gramem této společnosti, zabýva-
jící se i možnostmi bezvýkopových 
sanací kanalizačních stok pomocí 
plastových trub krátkých modulů, 
přičemž lze realizaci provést jak ta-
žením, tak i tlačením trub. 

Pamětníci národní konference 
v Kroměříži v r. 2016 si jistě vzpome-
nou na přednášku ředitele místních 
vodovodů a kanalizací Ing. Lejsa-
la o přípravě sanace vodovodního 
přivaděče Hulín – Kroměříž pomocí 
metody Compact Pipe. A po nece-
lých dvou letech již mohl Ing. Holeš 
ml. ze společnosti WOMBAT, s.r.o. 
prezentovat zkušenosti a poznatky 
z této sedm a čtvrt kilometrů dlouhé 
stavby, kdy celá doba výstavby trva-
la necelé čtyři měsíce. 

Lehkou ironií osudu je skutečnost, 
že v době, kdy se stavba připravo-
vala, byl ještě u výrobce materiálu 
pro tuto stavbu zaměstnán předřeč-
ník Ing. Holeše, jednoho ze zástup-
ců „mladé krve“ v CzSTT, mezi něž 
se bezesporu stále ještě řadí další 
přednášející Ing. Sodomka z OHL 
ŽS, a.s., který měl letos společnou 
přednášku s Ing. Zachem z ÚRS 
Praha, a.s. Přednáška na téma jak 
posunout ceníky ÚRS v oblasti BT 
blíže k realitě vyvolala bohatou dis-
kusi. Přednášející na desetiletých 
grafech na příkladech horizontálně 
řízeného vrtání a ručně kopaných 
protlaků ukázali nejen vývoj cen, 
ale i pohyb nákladových položek. 
Pro zhotovitele dobrá (pro odběrate-
le teoreticky možná špatná) zpráva 
je, že pracovníci ÚRS (ústavu raci-
onalizace stavebnictví) jsou ochotní 
dlouhodobě podhodnocený stav cen 
napravit, pochopitelně v návaznosti 
na realitu, dokladovanou zhotovite-
li. Proto by Ing. Sodomka neměl být 
v této snaze osamocen, ale měli by 
se k němu připojit i další zhotovitelé 
tak, aby se předešlo stavu, popiso-
vanému v přednášce Dr. Hrušky.

Pro zasloužilé účastníky národ-
ních konferencí nebylo neznámé 
ani jméno dalšího přednášejícího 
p. Cimra z rakouské společnos-
ti IFK GmbH ze Salzburgu, který 
na téma pokládky IS pomocí pluho-
vání hovořil již na konferenci v hote-
lu Petr Bezruč v Malenovicích pod 
Lysou horou. Také tentokrát řečník 
seznámil dosud neznalé účastníky 
konference, kterými byli i studenti 
střední průmyslové školy stavební 
v Havlíčkově Brodu, s touto velice 
rychlou metodou pokládky, zejména 

Závěrečnou přednášku prvního 
bloku o tom, jak o kvalitě BT roz-
hodují příprava a materiál potrubí, 
měl další ověřený a také s věkem se 
neměnící přednášející Ing. Barbo-
rik ze společnosti SAINT GOBAIN 
PAM CZ s.r.o. Ve svém příspěvku 
poukázal na několik naprosto zá-
sadních podmínek pro kvalitní pro-
vedení jakéhokoliv projektu s vyu-
žitím BT od návrhu až po realizaci, 
přičemž jednou z nich je potřeba 
používat co nejkvalitnější materiál 
trub, z nichž je stavba pomocí BT 
prováděna. Po této přednášce ná-
sledovala přestávka na oběd, který 
probíhal v podstatně důstojnějších 
podmínkách než v r. 2017, kdy účast-
níci konference, s jídlem na plasto-
vých tácech, zoufale hledali místo, 
kde by se mohli najíst.

Druhý, odpolední blok vedl jako 
moderátor člen předsednictva Cz-
STT a také i havlíčkobrodský rodák 
Ing. Krejčí. 

První přednáškou bylo de facto 
pokračování přednášky z loňského 
roku, kdy JUDr. Hruška z Metro-
stavu a.s. rozšiřuje právní povědo-
mí účastníků konference. Tentokrát 
o alternativních mechanismech při 
zadávání zakázek na stavební práce, 
které mají umožnit zadavatelům za-
kázek vyloučit uchazeče, nabízející 
provedení stavby za mimořádně níz-
kých nabídkových cen. Tomu mohou 
investorům pomoci i Metodiky SFDI 
pro posuzování takovýchto nabídek. 

Ať už si mimopražští obyvatelé 
republiky dělají z obyvatel hlavního 
města republiky legraci, pravdou 
je, že v oblasti kanalizací jsou jejich 
majitel Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. i provozovatel PVK, 
a.s. jedněmi z nejfundovanějších. To 
plně dokazovala zástupkyně PVS 
a.s. Mgr. Stehlíková, která se po-
dělila o zkušenosti při sanaci zdě-
ných vejčitých trub malého profi lu 
na pražské stokové síti. Zajímavostí 
bezesporu je skutečnost, že Praža-
né za „malé“ profi ly považují stoky 
v profi lech DN 600/1100 a 700/1250 
(tzv. „Pražský normál“ neboli převý-
šený vejčitý profi l), které jsou všude 
jinde v republice považovány z po-
hledu provozovatelů jako „komfortní“ 
stoky, profi lů spíše velkých. Nespor-
ně velkou zásluhou Pražanů je sku-
tečnost, že důsledným používáním 
čedičových žlábků prorazili cestu 
tomuto materiálu i do prefabrikátů 
a tím i širokému využití i v menších 
vodohospodářských společnostech. 

Po přechodu od fy WAVIN k fy 
Egeplast international GmbH na-

vodovodů, plynovodů či kabelových 
tras v extravilánech obcí. I když by 
někteří zastánci „čistokrevných“ BT 
mohli namítat, že se nejedná o ryze 
bezvýkopovou technologii, do širší 
rodiny těchto metod pluhování zcela 
jistě patří také.

Na závěr zcela jistě náročného od-
poledne vystoupil oproti avizované-
mu programu navíc ještě zástupce fy 
Interglobal DUO - zemní protlaky 
Ing. Veselý s přednáškou o „Key-
hole“, neboli možnosti, jak realizovat 
domovní přípojky inženýrských sítí 
přes malé startovací šachty, kdy po-
sluchači museli konstatovat, že jeho 
přirovnání této technologie k lapa-
roskopickým metodám v lékařství 
je plně na místě a jistě pořadatelům 
toto prodloužení programu odpustili.   

V bloku BT a kvalita provádění 
na konkrétních případech, který již 
tradičně probíhá druhý den konání 
konference, bývají přednášky o nej-
různějších nástrahách a strastech, 
které na zhotovitele číhají téměř 
na každém kroku. Tento blok bývá 
veden Ing. Helceletem a bylo tomu 
tak i tentokrát. 

S velice zajímavou a poutavou stav-
bou výstavby kolektoru Hlávkův most 
v Praze, kterou se prezentovala tro-
jice autorů ze společnosti Subterra, 
a.s. a Hochtief Kolektor Hlávkův 
most přednesl Ing. Škeřík. Při stav-
bě v náročném geologickém prostře-
dí bylo použito několik unikátních 
řešení nejen problémů, které vznikly 
při ražbě, ale i při následné betonáži 
defi nitivního vystrojení. Velkým pří-
nosem této stavby je nejen umožně-
ní následné rekonstrukce vlastního 
mostu, vedoucího přes štvanický os-
trov, ale také první propojení kolekto-
rové sítě na obou březích Vltavy.

Skutečnost, že vodovody, zejména 
s funkcí přívodních řadů, mohou být 
terčem teroristických akcí, vedla pra-
covníky Jihočeského vodárenského 
svazu k tomu, že se v blízkosti Veselí 
nad Lužnicí rozhodli umístit z dosud 
nad zemí vedený vodovod přes řeku 
Nežárku pod její koryto. O této akci, 
na které se v úzké spolupráci podí-
leli společnosti TALPA-RPF s.r.o. 
a DUKTUS litinové systémy s.r.o. 
byl následující společný příspěvek 
Ing. Demjana a Ing. Krejčího. Infor-
maci přednesl prvně jmenovaný, kte-
rý zejména zmínil náročné geologic-
ké podmínky, které notně zkompli-
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Předposlední přednášku o prvních 
zkušenostech z výstavby ostravské-
ho kanalizačního sběrače B v Ra-
dvanicích měl mít Ing. Szotkowski 
z fy Hochtief CZ, a.s., ale s ohle-
dem na jeho nepřítomnost ji přednesl 
Správce stavby, další z místopředse-
dů CzSTT Ing. Franczyk Ph.D., který 
se vlastně poprvé dostal na opačnou 
stranu, než na které byl dosud zvyklý 
působit, ale díky jeho erudici to není 
nic, co by s elegancí sobě vlastní 
nedokázal překonat. Na stavbě, kte-
rá bude trvat ještě další dva roky je 
navrženo několik metod provádění 
pomocí BT, dosud bylo využito vlož-
kování pomocí sklolaminátového ru-
kávce, ručního protlaku a reliningu. 
Poslední dvě metody pak s vystro-
jením sklolaminátovým potrubím DN 
600. To nejlepší však na zhotovitele 
teprve čeká, takže o zkušenostech 
s ražbou prováděnou hornickým způ-
sobem v prostředí se starými důlní-
mi díly, odplyňovacími vrty, ne příliš 
prozkoumanými podzemními objek-
ty apod. se zhotovitel hodlá podělit 
v rámci příštích konferencí.

Vyvrcholením a zlatým hřebem 
konference byla přednáška věkem 
stále mladého, ale již také zkušeného 
matadora, Ing. O. Cíglera z Reline-
europe AG o speciálních aplikacích 
použití vložek, vytvrzovaných pomocí 
UV záření. Tato přednáška byla na-
tolik zajímavá, že se předsednictvo 
CzSTT rozhodlo uveřejnit ji v plném 
znění a čtenáři časopisu ji najdou 
v tomto čísle.

V závěru konference všem přítom-
ným poděkoval předseda CzSTT 

kovaly nové využití metody HDD pro 
položení litinového potrubí DN 600 
pod řekou, která byla na území ČR 
pro tyto účely použita vůbec poprvé. 
Zkušenosti prováděcí fi rmy a kvalitní 
trubní materiál však na konec vedly 
ke zdárnému konci a přesvědčily in-
vestora, že jeho důvěra v použití BT 
pro takto náročnou stavbu byla plně 
na místě.

Na první přednášku druhého dne 
prakticky navazovala další, o ražbě 
štoly teplovodu nedaleko kolektoru 
Hlávkův most, pod frekventovanou 
holešovickou křižovatkou ul. Party-
zánská x Na Zátorách, kterou se pre-
zentoval Ing. Hasík ze společnosti 
SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Rea-
lizace štoly v délce 60 m a v hloubce 
cca 10 m měla být provedena kon-
venčně a bez vážnějších komplikací. 
Ale jak už je v české kotlině dobrým 
zvykem, paní geologie byla proti, tak-
že při jednom z jádrových předvrtů 
byly zastiženy výrazně zvodnělé vrst-
vy s masivním přítokem podzemních 
vod. S ohledem na pravděpodobné 
propojení s vodou ve Vltavě bylo nut-
no provést výškovou změnu nivelety 
tak, aby se ražba dostala do stabilní 
horniny. I při tomto řešení se stavba 
nadále dostávala do problémů, které 
se však nakonec i za cenu značných 
fi nančních prostředků, spojených 
s tryskovou chemickou injektáží po-
dařilo vyřešit, takže stavba mohla být 
řádně předána investorovi.
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Ing. Lovecký za jejich pozornost, se 
kterou vydrželi až do úplného kon-
ce, vyzdvihl také výbornou úroveň 
diskusního večera, k jehož kladné-
mu hodnocení jistě nemalou mírou 
přispěl i nádherný teplý letní večer, 
umožňující diskutujícím pohybovat 
se i mimo uzavřené prostory hotelu. 
Vítaným zpestřením programu byla 
také komentovaná prohlídka pamě-
tihodností Havlíčkova Brodu, která 
proběhla první den po ukončení dru-
hého bloku přednášek. Průvodcem 
byl místostarosta města a nezapo-
menutelná je zejména návštěva kos-
telní věže s bývalým bytem zvoníka, 
který byl za doby místostarostova 
mládí ještě v 70-tých letech minulého 
století obydlen rodinou jeho spolužá-
ků a kamarádů, takže historky o jejich 
aktivitách všechny účastníky prohlíd-
ky upřímně pobavily.

V současné době je již známo místo 
i doba konání příští, již 24. konferen-
ce. Přestože na začátku bylo zmíně-
no, že poloha uprostřed republiky vy-
hovovala všem členům CzSTT, příští 
podzim se ve dnech 10.-11. září 2019 
konference po patnácti letech vrací 
do Znojma, které ji již jednou hosti-
lo. I když to nebude přímo ve městě, 
ale v nedalekých Hatích, v prosto-
rách hotelu Savannah, takže všichni 
účastníci budou moci být všichni uby-
továni v jednom místě.

A protože v den odjezdu z konfe-
rence nebyly na dálnici D1 hlášeny 
žádné komplikace, takže se všichni 
dostali domů bez obvyklých kolon, dá 
se celou 23. konferenci CzSTT pova-
žovat za více než úspěšnou -.
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Well done from the start to the end. Finished in time: 7x drives in 
only 30 weeks. In challenging mixed soil conditions: sand, clay, 
 boulders & sandstone. Total drive length: 889  m with maximum drive 
length of 160 m. First time used microtunnelling machine,  support 
from Herrenknecht from project preparation, training, start & during 
operation (via Service Department – Mobile Data Transfer).

 herrenknecht.com

CONGRATULATIONS 
HYDROTECHNIK

MICROTUNNELLING 
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VYUŽITÍ MIKROTUNELOVÁNÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
ZÁTIŠSKÉHO SBĚRAČE V PLZNI

Úvod
V současné době je dokončována 

stavba „Uzel Plzeň, 3. stavba – pře-
smyk domažlické trati“. Investorem 
akce je město Plzeň a SŽDC, hlav-
ním dodavatelem je sdružení fi rem 
Swietelsky. Stavba je kombinací 
modernizace, rekonstrukce a rozší-
ření stávající dopravní infrastruktury 
(železniční i silniční). Součástí stav-
by byla i přeložka kanalizační stoky 
DN1000 (Zátišského sběrače) z ka-
meninových trub Crea-Dig o celkové 
délce 889 m. Naše fi rma HYDRO-
TECHNIK PRAHA, která má v obo-
ru bezvýkopových technologií letité 
zkušenosti, byla zhotovitelem bez-
výkopových prací. Technologie mi-
krotuneláže byla zvolena především 
z důvodu hloubky uložení potrubí, 

Ing. Jan Brabec
Hydrotechnik Praha spol. s r.o.

rychlosti a bezpečnosti výstavby. 
Oproti variantě štoly či klasickému 
způsobu uložení do otevřené rýhy 
vycházela tato varianta ekonomic-
ky a časově výhodněji. Firma právě 
úspěšně dokončila svůj další mikro-
tunelovací projekt většího rozsahu 
a dokázala tím, že s podporou dobré 
dodavatelské fi rmy strojního vybave-
ní lze stavby provádět kvalitně, efek-
tivně a ve výsledku i levněji.

Technické řešení výstavby 
sběrače

Původní trasa navržené kana-
lizace byla napřímena v největší 
možné míře s ohledem na nároč-
nost stěhování zařízení staveniš-
tě a technologické možnosti vrtné 
soupravy fi rmy Herrenknecht AG. 
Celý úsek byl tak rozdělen do sed-
mi vrtů o délkách do 160 m a jedno-
ho úseku o délce 26 m prováděné-
ho ruční ražbou. Z jedné startovací 
šachty bylo vrtáno v obou smě-

Obrázek 1 - Mikrotunelovací stroj AVN1000XC dostal požehnání Mons. 
Emilem Soukupem, farářem katedrály sv. Bartoloměje, po které byl také pojmenován

rech. Vertikální vrty pro zhotovení 
mezilehlých revizních šachet byly 
zhotoveny v předstihu ve vzdále-
nostech do 50 m. Vrt o průměru 
2,4 m byl vyplněn do výšky cca 2 m 
hubeným betonem. Po dokončení 
vrtu (provrtání betonu strojem) byl 
beton nad troubou odstraněn a po-
lovina trouby byla odříznuta. Z ka-
nalizačních cihel byla následně už 
klasicky vystavěna revizní šachta. 
Ostění šachty bylo zajištěno stří-
kaným betonem s kari sítí. Toto 
elegantní řešení značně zmenšilo 
rozsah výkopových prací. Reviz-
ní šachty byly zřízené i v místech 
startovacích a cílových jam, tedy 
v lomových místech. Všechny vrty 
se nacházely nad hladinou pod-
zemní vody. Geologické podmínky 
v trase stavby se měnily – převážně 
zde byly hrubozrnné písky, písčité 
štěrky s valouny do 30 cm, zvětralý 
pískovec s pevností do 15 MPa, ale 
i náhodná místa se středně plas-
tickými jíly. S ohledem na geologii, 
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ale i na vrty skrz hubený beton, 
byla zvolena kombinovaná vrtná 
hlava osazená diskovitými řezný-
mi nástroji. Výstavba Zátišského 
sběrače byla zahájena začátkem 
května a skončila koncem listopa-
du. Vrtání téměř 900 m dlouhého 
úseku se tak povedlo úspěšně do-
končit při jednosměnném provozu 
za 30 týdnů.

Popis technologie mikrotu-
nelování

Mikrotunelování nebo MTBM 
(Microtunnel Boring Machine), resp. 
AVN (Automatische Vortriebsma-
schine Nassförderung) je jednou 
z nejpokrokovějších technologií pro 
bezvýkopové ukládání podzemních 
vedení, která dnes nemá prakticky 
žádná technická omezení. Jedná se 
o zmenšené, trvale řízené, plnoprofi -
lové, razící štíty, jejichž větší bratran-
ci TBM (Tunnel Boring Machine) byli 
použity při ražbě tunelů pražského 
metra nebo Ejpovického železniční-
ho tunelu. 

Hlavními znaky této technologie 
jsou: 
• kontinuální řízení – vyrovnávání 

směrových a výškových odchylek 
podle laseru či gyroskopu vedou-
cí k vysokým přesnostem v řá-
dech mm/100 m,

• uzavřený systém hydraulické do-
pravy rubaniny, rozdrcené na čel-
bě vrtnou hlavou o drtič,

• kontrola tlaku na čelbě pomocí 
oběhových čerpadel, které regu-
lují množství odebírané zeminy 
na čelbě a s tím související pokle-
sy nadloží, ale také možnost na-
sazení stroje pod HPV,

• bezprostřední ukládání podzem-
ních vedení bez použití chrániček.

směs (slurry) od vytěžené zeminy. 
Pracoviště potřebuje přípojky elek-
trické energie a přípojku vody, které 
lze u menších projektů nahradit die-
selagregátem a cisternou s užitko-
vou vodou.

Příprava, průběh 
a dokončení ražby

Před zahájením samotné ražby 
je třeba upravit dolní část starto-
vací jámy. To spočívá v odstraně-
ní pažení jam v místě budoucího 
protlaku a vytvoření tzv. předních 
bloků s prostupy na obou stranách 
(v případě ražby v obou směrech), 
které slouží k připevnění vstupní-
ho prstence s gumovým těsnění. 

Obrázek 2 - Schematický řez mikrotunelovacím strojem AVN

Obrázek 3 - Pohled do startovací jámy

Srdce systému – razicí štít se na-
vrhuje s vrtnou hlavou zkonstruo-
vanou pro konkrétní horninové pro-
středí, ve kterém se ražba provádí, 
a pro konkrétní materiál použitého 
potrubí, který se pokládá. Razicí 
štít se do startovací jámy umísťuje 
jako první, za ním následuje kolo-
na protlačovaného potrubí, které 
přenáší tlačnou sílu z tlačné hyd-
raulické stanice umístěné ve star-
tovací jámě. Pracoviště se skládá 
z vlastní startovací jámy s tlačným 
rámem a opěrným blokem, prosto-
ru pro jeřáb a protlačované trouby. 
Dále je zde řídicí kontejner s pohon-
nou hydraulickou jednotkou, bento-
nitové hospodářství a separační 
jednotka, která se odděluje vrtnou 
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To zabrání úniku vrtné směsi při 
zahájení ražby. Následuje osaze-
ní tlačného rámu, který je výškově 
a směrově urovnán. Prostup v před-
ním bloku za tlačným rámem je pře-
kryt ocelovou deskou a následně je 
vybetonován opěrný blok, který se 
po skončení vrtu vytrhne. Obdob-
ně to probíhá v opačném směru. 
Na závěr se zapojí systém hydrau-
lické dopravy, datové a hydraulické 
hadice se propojí s řídícím kontej-
nerem, dojde k přesnému nastavení 
laseru, který je upevněný nezávisle 
na opěrném bloku, a tím přípravné 
práce končí a začíná ražba. 

Přesné zaboření stroje je velmi 
důležité, případné odchylky je však 
možné následně vyrovnat pomocí 
tří hydraulických pístů uvnitř stroje. 
Za strojem je tlačená tzv. back-up 
roura. Zde jsou na stroj napojené 
gumové hadice, oproti dále vede-
ným ocelovým trubkám pro výplach 
(DN100), a v případě pootáčení 
(kroucení) stroje je tak umožněn 
lehký pohyb. Z důvodu bezpečnosti 
byla na stavbě Zátišského sběrače 
v Plzni použitá i teleskopická sta-
nice, umístěná za back-up rourou, 
která by v případě překročení max. 
tlačné síly mohla být dodatečně za-

Obrázek 4 - Zařízení staveniště – startovací šachta Š4

pojena a použita. To však nebylo 
nutné především z důvodu dobré 
lubrikace nadvýrubu bentonitem, 
hladkým povrchem kameninových 
trub a ražbou bez delších prodlev. 
Za touto stanicí se již instalují bez-
hrdlové kameninové trouby Crea-Dig 
fi rmy Keramo-Steizung (poslední 
projekt těchto kameninových trub 
v Evropě). Po protlačení dané trou-
by jsou hydraulické hadice a datové 
kabely vždy rozpojeny a schovány 
dovnitř trouby. Následuje vložení 
a propojení další trouby a ocelových 
trubek pro výplach a tunelové vedení 
je opět propojeno. Tento proces se 
vždy opakuje až do proražení cílo-
vé jámy. Mimo hnací pumpy (45kW) 
a šachtové pumpy (30kW), které 
mají za úkol cirkulaci vrtné směsi ze 
separační jednotky na čelbu a zpět, 
byla používaná i přídavná tunelová 
pumpa (30kW) a to z důvodu délky 
vrtů více než 100 m. Po proražení 
stroje dochází k jeho odpojení ze-
vnitř tunelu, fi nální dotlačení, vyndá-
ní a převoz stroje z jámy cílové zpět 
k jámě startovací. Po vytažení tune-
lového vedení z vrtu je zahájena pří-
prava na další vrt v opačném směru, 
případně stěhování celého zařízení 
staveniště na další startovací jámu.

S ohledem na průměrné denní po-
stupy má mikrotunelování relativně 
malé požadavky na personál. Při 
této realizaci zvládli čtyři lidé protla-

čit průměrně 9 m za dobu 12 hodino-
vé směny. Ve srovnání s klasickou 
ražbou štolováním je to až pětkrát 
rychlejší. Klíčem k úspěchu je dob-
rá souhra týmu a maximální využití 
času. Každý má přesně daný úkol, 
který se neustále opakuje. Každý ví, 
co má dělat. V průběhu ražby jeden 
pracovník odváží materiál od sepa-
rační jednotky, druhý míchá bento-
nit a třetí vše kontroluje v šachtě. 
Během napojování další trouby jsou 
všichni pracovníci zapotřebí v šach-
tě a operátor je zároveň jeřábníkem. 
Operátor tedy řídí nejen mikrotune-
lovací stroj, ale i celý svůj tým. Pro 
zajímavost uvádím, že v průběhu 
prvních dvou vrtů výměna trvala prů-
měrně 67 min a během posledního 
vrtu už jen 35 min. Zavrtání jedné 
2 m dlouhé trouby trvalo průměrně 
73 min. Mikrotunelování není jen vr-
tání a výměna, ale dochází i např. 
k výměně vrtné směsi (cca každých 
25 m), skládání kamionů s troubami 
nebo řešení nejrůznějších problémů 
při vrtání. Průměrné denní zdržení 
tak bylo cca 3 hodiny.

Stroj AVN800XC a jeho 
budoucnost v ČR

Středisko protlačování a mikro-
tunelování se po této referenční 
stavbě rozhodlo veškerou techno-
logii od fi rmy Herrenknecht odkou-
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pit. Namísto stroje AVN1000XC byl 
pořízen stroj AVN800XC-A, který je 
výkonnější verzí řady AVN800 a dis-
ponuje podobným výkonem jako 
stroj nasazený v Plzni. Dále bylo 
pořízeno jeho rozšíření a větší vrtná 
hlava, takže bude stroj schopný pro-
tlačovat i trouby DN1000. Veškerá 
technologie je však kompatibilní i se 
stroji AVN250XC – AVN700XC, které 
si lze na daný projekt zapůjčit. Firma 
Herrenknecht AG patří mezi přední 
světové dodavatele nejen MTBM, 
ale především velkých tunelovacích 
razících štítů. Hlavními přednostmi 
strojů AVN je zejména jejich hydrau-
lický pohon, který vytváří neuvěřitel-
ně silný krouticí moment až 150 kNm 
(AVN1000XC). Oproti konkurenčním 
strojním zařízením na českém trhu, 
které jsou poháněny elektrickými 
motory, má bezkonkurenčně nej-
větší sílu a např. v případě zatopení 
tunelu (které jsme nejednou zažili) 
nevznikají žádné větší problémy. 
Začínáme připravovat další a další 
stavby a věříme, že projektů bude 
stále přibývat.

Závěr

Letos v únoru jsem obhajoval svoji 
diplomovou práci na téma mikrotu-
nelování. Tou dobou jsem ještě vů-
bec nevěděl, že naše rodinná fi rma 
získá zakázku v Plzni. Po návratu 
z tříměsíční pracovní stáže právě 
u fi rmy Herrenknecht, která mě po-
slala na stavby do Francie a Švý-
carska, jsem začal rovnou stavbou 
v Plzni. Počáteční nadšení a elán 
po čase vystřídalo fyzické vyčerpá-
ní. Naštěstí se ve správnou chvíli 
objevil můj kamarád a nyní kolega 
Tomáš Coufal, který vypomohl ne-
jen jako operátor, ale hlavně i jako 
stavbyvedoucí. Největší zásluhu 
a poděkování však patří mým rodi-
čům, zejména mému otci Ing. Pavlu 
Brabcovi, který už dlouho snil o mik-
rotunelování v ČR. Byl o pro mne vel-
kou ctí se podílet na tomto projek-
tu, který jsme dělali především jeho 
zásluhou. Další realizace teď bude 
záviset hlavně na nás, mladých. Vě-
řím v další úspěšné projekty, věřím 
v budoucnost mikrotunelovaní v ČR.

Obrázek 5 - Vrtná hlava po 900 m vrtání 
a pohled dovnitř stroje AVN1000XC

JAK POSUNOUT CENÍKY ÚRS - BLÍŽE K REALITĚ
Ing. Michal Sodomka, 
OHL ŽS, a.s.,
Ing. Václav Zach,
ÚRS Praha, a.s.

Už dlouhou dobu jako fi rma nará-
žíme na jeden dlouhodobě neřešený 
problém. A ten problém se jmenuje 
neaktuálnost a neúplnost současných 
ceníků ÚRS. Již na několika stavbách 
jsme se dostali do situace, kdy vznikly 
komplikace při výstavbě a bylo nutné 
nasadit nové položky a jednotkové 
ceny. Většinou jsme museli volit nové 
technické řešení, pro které se na dané 

stavbě vhodné položky v základním 
rozpočtu nevyskytují. Proto jsme po-
měrně často přistupovali k „improvi-
zaci“. A právě improvizace není úplně 
vhodná při prokazování změn jak pro 
zhotovitele, tak i pro objednatele v pří-
padě kontroly ze strany institucí kon-
trolující oprávněnost čerpání vyšších 
nákladů. 

Historie a postupná úprava 
jednotkových cen

Jako ukázku vývoje jednotkových 
cen jsem pro tento článek zvolil dva 
příklady. První příklad je uveden 

na technologii HDD pro profi l d 160 
a druhý příklad je na technologii ruč-
ně kopaných protlaků a zatláčení 
ocelových trub DN 1200. Jelikož ni-
kdo v mém okolí se této problemati-
ce nikdy nevěnoval, začalo samotné 
pátrání po jednotlivých změnách již 
v roce 2009. Vývoj cen v ceníku je 
znázorněn od roku 2009 do součas-
nosti v grafech č. 1 až 4.

Z výše uvedených grafů je patrný 
trend snižování jednotkových cen 
a to hlavně u technologie HDD. Zatím 
co jednotkové ceny u ručně kopaných 
protlaků za období devíti let poklesly 
o necelých 10 % tak u technologie 
HDD je pokles daleko markantnější 
a to ve výši 31%. Největší poklesy 
u technologie HDD jsou v letech 2012 
a 2015. Celkem o 400,- Kč/m. U ručně 
kopaných protlaků byl největší pokles 
v letech 2011 a 2012. Zde byl celkový 
pokles o 9 000,- Kč/m.

Tyto poklesy přesně kopírují cel-
kovou situaci na stavebním trhu, kdy 
máme všichni moc dobře v paměti 
rok 2012. V tomto roce byl ve staveb-

Graf č. 1:  Jednotkové ceny pro technologii HDD a profi l de 160

Zdroj: ceníky ÚRS Praha
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nictví výrazný nedostatek pracovních 
příležitostí a došlo k výraznému po-
klesu jednotkových cena na trhu. 
Na tento fakt reagovali i jednotkové 
ceny uvedené v ceníku.  

Větší pokles jednotkových cen na-
stal u technologie horizontálně řízené-
ho vrtání. I z tohoto důvodu se v další 
části budu pro přehlednost věnovat 
pouze této technologii. Budeme hle-
dat příčiny tohoto poklesu a zkusíme 
i nastínit možnosti budoucího vývoje. 

Tvorba cen a faktory 
ovlivňující výslednou částku
Ceny se obecně skládají z přímých 
a nepřímých nákladů. 

Přímé náklady se dále skládají:
- Přímý materiál
- Mzdové náklady
- Stroje
- Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady se dále skládají:
- Výrobní režie
- Správní režie

Jednotlivé vstupy do této položky 
a jejich hodnoty jsou vidět na rozkla-
du pro položku protlak realizovaný 
technologií HDD a profi l de 160.

V době zařazení jednotlivých po-
ložek do ceníku a stanovení jednot-
kových cen proběhlo v roce 2009. 
Dle mého názoru nedošlo k dosta-
tečnému propočítání jednotlivých 
složek a zkalkulování všech ná-
kladů. Dnes už nikdo neví, jak se 
to stalo. Zda šlo o liknavý přístup 
lidí, kteří kalkulaci zpracovávali, 
nebo nebyl dostatek vůle a sna-
hy poskytnout relevantní podklady 
od provozovatelů této technologie. 
Toto už dnes nikdo nezjistí, ale jak 
je vidět na obrázku č. 1 a po prove-
dení rozkladu jednotlivých položek 
v ceně nebylo nikde počítáno tře-
ba s přímým materiálem (bentonit, 
chemické přísady pro složitější vrty, 
opotřebení vrtného nářadí, …), dále 
nikde není uvedeno doprovodné 
vozidlo s posádkou, a mnoho další 
drobných nákladů, které se do jed-
notlivých jednotkových cen v ko-
nečné fázi promítají. 

Špatně nastavená skladba ceny 
měla negativní vliv i na budoucí vý-
voj cen. 

Graf č. 2 – Průběh jednotkových cen pro technologii HDD a profi l de 160

Graf č. 3 - Jednotkové ceny pro technologii ručně kopaných protlaků 
a profi l DN 1200

Zdroj: ceníky ÚRS Praha

Zdroj: ceníky ÚRS Praha

Graf č. 4 – Průběh jednotkových cen pro technologii ručně kopaných pro-
tlaků DN 1200

Zdroj: ceníky ÚRS Praha

Co mělo největší vliv na poklesu 
jednotkových cen:

1) Výše režií a zisku – v průběhu 
sledovaného období od roku 2009 
do roku 2018 došlo k výraznému 
snížení jak výrobní tak i správní re-
žie. Kalkulovaný zisk též klesl z 20 % 
na současných 12 %. Vývoj těchto 
položek je znázorněn v grafu č. 5.

2) Nedostatek stavebních zakázek 
– technologie horizontálně řízeného 
vrtání je nejčastěji využívána na vo-
dohospodářských stavbách (vodo-
vody, kanalizace). V letech 2010 až 
2013 došlo k výraznému poklesu ob-
jemu stavebních zakázek a to se pro-
mítlo i do hodnoty stavebních prací. 
Vývoj od roku 2005 do roku 2017 je 
zobrazen v grafu č. 6.

Dle grafu č. 7 je patrné, že v prů-
běhu sledovaných let docházelo 
ke zvyšování cen jednotlivých 
vstupů (mzdy, materiály). Jak je 
uvedeno výše, tak jednotkové 
ceny u technologie HDD pokles-
ly o 31 %. Jednoznačně za tímto 
poklesem stojí hlavně položka 
režií a plánovaného zisku.  Ten-
to vývoj došel již tak daleko, že 
v současné době jsou jednotko-
vé ceny na tak nízké úrovni, kdy 
provozovatelé těchto technologií 
nejsou schopni generovat dosta-
tečné zisky pro obnovu a nákup 
nového zařízení. Tento fakt bude 
mít do budoucna negativní dopad 
na obnovu a rozvíjení bezvýkopo-
vých technologií.
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Obr. 1: Rozbor ceny pro profi l de 160 – cenová úroveň I/2009

Zdroj: ceníky ÚRS Praha

Obr. 2: Rozbor ceny pro profi l de 160 cenová úroveň II/2018

Zdroj: ÚRS Praha
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Jaká bude budoucnost 
ceníku? Co by se mělo 
změnit

V současné době probíhá okolo 
jednotlivých jednotkových cen u tech-
nologie horizontálně řízeného vrtání 
diskuze s odpovědnými pracovníky 
ÚRS Praha. Na několika jednáních 
jsme se shodli, že současný stav 
není vyhovující a musí dojít k úpra-
vě a narovnání jednotlivých vstupů. 
Tyto vstupy musí odpovídat skuteč-
ným současným nákladům v daném 
období. Současný rozklad položky je 
patrný z obrázku č. 2.

Co se budeme snažit napravit:
- Mzdy – zde by se měla upravit nor-

mohodina u strojníka, v současné 
době má stejný čas jako dělník. 
Jedná se o složitou a hlavně od-
povědnou práci, spojenou s přípra-
vou vrtů, které musí věnovat více 
času než ostatní členové posádky. 
S tímto navýšení času se dostane 
do jednotkových cen i více peněz 
na jeho mzdu. Dále bude nutné do-
plnit další pomocný personál u slo-
žitějších vrtů (převoz a montáž tyč 
v cílové šachtě, obsluha technolo-
gického centra, atd…). 

- Stroje – v této položce budou nově 
zaktualizovány ceny strojů a nákla-
dů spojených s jejím provozem. Je 
nutné přiřadit stroje odpovídajícího 
výkonu k jednotlivým profi lům. 

- Materiál – u této položky dojde k nej-
větším změnám. Bude doplněna 
cena za spotřební materiál, jako je 
bentonit, opotřebení vrtných nástro-
jů, chemické látky pro zlepšení reolo-
gických vlastností výplachu, atd.

Závěr
Na závěr musím konstatovat, že 

se nám s kolegy ze společnosti 
ÚRS Praha podařilo najít společ-
nou řeč a začali jsme takto složité 
klubko rozmotávat. Je před námi 
ještě dlouhá cesta a hodně práce. 
Po dokončení aktualizace sou-
časných položek bude následovat 
neméně důležitá operace. Zaplať 
pánbůh, že i bezvýkopové tech-
nologie procházení modernizací 
a jsou nasazovány nové techno-
logie a nové postupy pro realizaci 
větších profi lů a delších protlaků. 
I na tento trend se budeme snažit 

Graf č. 5 – Vývoj režií a zisku u horizontálně řízených protlaků

Zdroj: ÚRS Praha

Graf č. 6 – Vývoj cen ve stavebnictví

Zdroj: ÚRS Praha

Graf č. 7 – Vývoj nákladových položek

Zdroj: ÚRS Praha

s kolegy reagovat. Výsledkem by 
mělo být doplnění dalších (větších) 
profi lů u kopaných protlaků, dále 
budeme nově vytvářet nové polož-

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

ky pro šnekové vrtání. V současné 
době již vznikají nové položky pro 
zatahování potrubí (Relining, Ber-
stlining).
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POHLEDEM OPERÁTORA 

Dobrý den jmenuji se Tomáš Coufal a chtěl bych se 
s vámi podělit o své zkušenosti ze stavby Zátišského sbě-
rače v Plzni technologií mikrotunelování. Předtím než jsem 
nastoupil u fi rmy HYDROTECHNIK jsem pracoval ve spo-
lečnosti Hochtief CZ a.s. jako mistr stavební výroby na stav-
bě ČSOB centrály v pražských Radlicích.

Výstavba Zátišského sběrače v Plzni byla zahájena v květ-
nu letošního roku, já jsem se k projektu připojil v začátkem 
června, před koncem prvního vrtu. Touto dobou byl na stav-
bě přítomen operátor z fi rmy Herrenknecht (HK), který zde 
byl zhruba měsíc. Operátor nás s celou vrtnou soupravou 
seznámil, a to především s ovládá ním stroje. V dalším 
průběhu stavby nám byl nápomocen nejen on, ale i další 
technici z fi rmy HK. Data z řídicích obrazovek bylo možné 
sledovat online v Německu a před důležitými rozhodnutí-
mi se vždy poradit telefonicky. Vzhledem k této možnosti 
a díky kolegovi Janovi Brabcovi jsem se s celou technologií 
seznámil velmi rychle. Druhý vrt už jsme byli schopni zvlád-
nout bez přítomnosti operátora fi rmy HK a výzva úspěšně 

Tomáš Coufal, DiS,
Hydrotechnik Praha spol. s r.o.

dokončit stavbu mohla začít. Za celou dobu výstavby jsme 
se setkali s různými komplikacemi, ale všechny se nám 
podařilo zdárně vyřešit. Každý problém nás vždy posunul 
dále. Naučili jsme se stroji lépe „rozumět“ a nastavit ho tak, 
aby v nejrůznějších geologických podmínkách pracoval, 
pokud možno co nejlépe.

Ing. Otakar Cigler,
Relineeurope AG, Rohrbach, Německo

SPECIÁLNÍ APLIKACE UV CIPP

Sklolaminátové sanační rukávce 
vytvrzované UV světlem se během 
uplynulé dekády etablovaly na trhu 
jako standardní postup pro rychlou, 
efektivní a trvanlivou sanaci kanali-
zace. V posledních dvou letech do-
šlo k dalšímu vývoji jak vytvrzovací 
UV techniky, tak materiálu rukávce 
samotného. Inovace materiálu vlož-
ky se primárně zaměřila na zvýšení 
mechnických parametrů s důrazem 
na jejich dlouhodobé hodnoty coby 
podklad pro statické dimenzování, 
a dále na transpertnost (průsvitnost) 
skelného vlákna za účelem efektiv-
nějšího vytvrzování  rukávců s vět-
ší tloušťkou stěny. Současně byla 
zvýšena ochrana rukávců pro pro-
ces instalace, kdy došlo k integra-
ci ochranné kluzné fólie respektive 
prelineru přímo do rukávce samotné-
ho, takže ve většině případů již není 
potřeba instalovat nejprve samostat-
nou ochrannou fólii před vlastním 
zatažením rukávce. Aplikace těchto 
inovací v praxi se současným roz-

šířením výrobní linky pro výrobu ru-
kávců až do DN 1800 nám umožnily 
celkově se více zaměřit na sanaci 
velkých a speciálních profi lů.

Paralelně s inovací materiálu do-
šlo také k vývoji nové vytvrzovací 
jednotky REE 4000, která umožňuje 
vytvrzování velkých tlouštěk lami-
nátu (až 30 mm) ve velkých dimen-
zích pouze UV zářením. Tedy bez 
přídavků peroxidů, tepelných inici-
átorů vytvrzovací reakce. Rukávec 
může být nadále po nasycení prys-
kyřicí transportován a skladován až 
6 měsíců bez nutnosti chlazení. Vy-
tvrzování rukávců velkých dimenzí, 
zpravidla s větší tloušťkou stěny 
jsme nyní nově schopni provést jen 
čistě UV světlem. Celý proces je 
tedy jednodušší co se týče pláno-
vání a logistiky, rovněž se zvýšila 
i efektivita celého procesu. Prin-
cipem je použití jednotlivých lamp 
s výkonem 4000W, které v porovná-
ní s běžně používanou 1000W lam-
pou nepřináší „jen“ čtyřikrát větší 

vytvrzovací výkon, ale hlavně, jak je 
patrno z níže uvedeného obrázku, 
šestinásobnou intenzitu UV světla 
v porovnání se standardní 1000W 
lampou. 

Tyto inovace se nám podařilo pře-
vést rovnou do praxe a zrealizovat 
několik pěkných speciálních projek-
tů. Jeden z nejzajímavějších zreali-
zovaných projektů v letošním roce 
byl projekt Skedsmo – E6 v Norsku. 
V rámci tohoto projektu jsme s naším 
parterem, fi rmou Kjeldaas AS, nain-
stalovali 30 rukávců v propustcích 
pod dálnicí E6 vedoucí z Osla na Lil-
lehammer, přičemž 20 propustků 
bylo v dimenzi DN 1000 až DN 1600. 
Statický návrh rukávců byl proveden 
odborníky fi rmy Relineeurope AG 
podle americké normy ASTM F1216 
– X1 dle požadavků investora. 

Nejkritičtější se jevil úsek „N“. Po-
trubí DN 1400 o délce 140 m uložené 
14 m pod dálnicí s hladinou podzem-
ní vody až 6 m nad patou potru-
bí vedlo k tloušťce stěny rukávce 
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Obrázek 1 – Intenzita lamp při odstupu 70 cm. 1000W vs. 4000W

17 mm a výsledné hmotnosti rukávce 
22 tun. Vzhledem k podmáčenému 
a neprostupnému terénu bylo jasné, 
že se bude jednat o náročnou insta-
laci. Jelikož projektant ani zhotovitel 
nepočítali s vybudováním přístupo-
vých cest a transport rukávce z tě-
lesa dálnice jeřábem byl kvůli velké 
hmotnosti a vzdálenosti nemožný, 
bylo rozhodnuto zrealizovat instalaci 
v zimě za použití těžké techniky, kdy 
bude vše zmrzlé.

Lednova instalace v Norsku při 
teplotách -10 až -20°C byla oprav-
dovou výzvou pro všechny zúčast-
něné jakož i pro techniku, ve které 
nejprve zamrzla německá zimní naf-
ta. Stěžejní funkci tak mělo výkon-
né naftové topení, které plnilo více 
úkolů. Jednou z důležitějších bylo 
rozpustit (alespoň částečně) půlme-
trovou vrstvu ledu v potrubí, která 
se následně ručně rozrušila a důmy-
slným systémem stavidel se ledová 
tříšť vyplavila ven. Potrubí se tímto 
bezvadně vyčistilo. Dalším krokem 
byl transport rukávce a jeho příprava 
na zatahování.

Transport rukávce jsme řešili pře-
dem v rámci přípravné fáze realizace, 
kdy jsme jako nejvhodnější variantu 
vyhodnotili transport rukávce na sa-
ních. Rukávec byl nejprve transpor-
tován z vytápěného skladu na stavbu 
na valníku. Aby během asi 90 minu-

Obrázek 2 – Rozpouštění ledu horkým 
vzduchem

Obrázek 3 – Vyplavování ledové tříště, 
čištění potrubí

tové cesty nevychladl, byl zabalen 
do izolace z kamenné vlny. Po pře-
ložení rukávce na saně a zapřáhnutí 
30 t pásového bagru a kolového na-
kladače s trny bylo vše připraveno 
na transport v režimu „off road“. Toto 
řešení se ukázalo jako plně funkční 
i v prudkých svazích a v až 80 cm 
sněhové pokrývce.  

Po ustavení rukávce do zatahova-
cí pozice byl nad rukávcem vztyčen 
stan a naftovým topením tempero-
ván do dalšího dne. Výkonné topení 
odvedlo skvělou práci. I přes teploty 

v noci padající k – 22°C měl rukávec 
během instalace + 17°C. Po vytvo-
ření zatahovací hlavy byl rukávec 
zatáhnut do potrubí hydraulickým 
navijákem Jakob Thaller o maximální 
tažné síle 10 tun. 

Po zatažení byly na obou stra-
nách osazeny packery. Perfektně 
se osvědčil RE segmentový packer 
skládající se ze 3 částí. Po osazení 
horní části packeru do rukávce a in-
stalaci vahadla se rukáv zvedne bag-
rem (případně jinou mechanizací). In-
stalace zbývajících částí je pak velice 
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jednoduchá. Práce se standardním 
packerem u rukávce o hmotnosti 145 
kg/m by byla téměř nereálná.

Po osazení packerů se rukáv na-
tlakoval stlačeným vzduchem. Pro 
natlakování byl použit kompresor 
s dodávaným množství vzduchu 22 
m3/min. Po natlakování bylo možno 
přistoupit k instalaci světelného zdro-
je REE 4000 o výkonu 6 x 4000W. 
Zde se osvědčila speciální instalační 
komora z vyztužené PVC fólie. 

Po instalaci se světelný zdroj pro-
táhl skrz sanovaný úsek, přičemž se 
kamerou integrovanou ve světelném 
zdroji zkontrolovalo usazení rukáv-
ce před vytvrzením. Následně byly 
zapnuty UV lampy a rukávec zpět-
ným navíjením světelného zdroje 
vytvrzen. Při jmenovitém profi lu DN 
1400 a tloušťce stěny rukávce 17 mm  
byla rychlost vytvrzování 40 cm/min. 
Kompletní vytvrzení rukávce včetně 
jeho kalibrace tedy zabralo 7 hodin. 

Po vytvrzení byla provedena vizu-
ální kontrola, kamerová prohlídka, 
zkouška těsnosti a byly odebrány 
vzorky vytvrzeného laminátu, které 
byly odeslány do specializované la-
boratoře. Při laboratorních testech 
byly sledovány následující parame-
try: modul pružnosti, pevnost v tahu 
za ohybu a tloušťka stěny kompozitu. 
Všechny sledované parametry spl-
ňovaly předem defi nované hodnoty. 
Tím bylo prokázáno správné vytvr-
zení i instalace rukávce a ověřena 
100% kvalita díla zaručující prodlou-
žení životnosti propustků o minimál-
ně 50 let. 

Finální kontrola odbornou veřej-
ností proběhla ke všeobecné spo-
kojenosti během konference SSTT. 
V rámci exkurze na stavbu, kdy 
nadále probíhaly sanace propust-
ků v lépe přístupných místech, měli 
návštěvníci unikátní možnost projet 
instalovaným rukávcem na vozících 
zhotovených z dřevěných transport-
ních beden, ve kterých byly trans-
portovány rukávce. 

V rámci tohoto ale i jiných pro-
jektů se speciálními velkými profi ly 
o velkých tloušťkách stěn laminátu 
realizovaných v roce 2017/2018 jsme 
důkladně prověřili nově vyvinuté ma-
teriály a technologie v praxi. Sanace 
velkých a atypických kanalizačních 
profi lů je nyní technologií UV vytvr-
zování bezpečně proveditelná až 
do DN 1800. Instalace v extrémních 
podmínkách hluboko pod bodem 
mrazu je rovněž bezpečně provedi-

Obrázek 5 – Transport v režimu off road

Obrázek 4 – Přeložení rukávce na saně

1919 NO DIG 24 / 4
Obrázek 6 – Trasport v režimu off road 
na prudkých svazích a ve vodoteči
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

ALENA   KŮTKOVÁ

2020NO DIG 24 / 4

telná při dodržení zvláštních opatře-
ní. Rozhodujícími faktory pro úspěš-
nou sanaci jsou:

- Staticky optimální návrh vložky, 
v případě atypických profi lů pouze 
MKP modelováním

- Použité UV vybavení, zvláště 
pro vytvrzování velkých dimenzí 
a tlouštěk stěn bez peroxidů

- Perfektní plánování
- Úzká spolupráce dodavatel-zhoto-

vitel-investor
- Použití uceleného systému od je- 
 dnoho výrobce materiál-technolo-
 gie

Z výše uvedeného je zřejmé, že 
metoda vložkování rukávci vytvr-
zovanými UV zářením je již prově-
řena a bezpečně proveditelná i pro 
profi ly větší než DN 1200, což je 
patrně zatím český rekord. Doufám, 
že i ten bude brzy překonán. Kana-
lizačních stok i propustků větších 
dimenzí, které si zaslouží kvalitní 
a trvanlivou opravu, je v naší zemi 
ještě spoustu. 

Úvodem chci podotknout, že ten-
to obor je hlavně doménou mužů. 
V rámci fi rmy HYDROTECHNIK 
PRAHA je však důležitou oporou ko-
lektivu žena, paní Alena Kůtková.

Sice nevykonává přímo funkci 
operátora stroje, jeřábníka nebo 
další technické činnosti, ani ji nelze 
zařadit mezi funkce jako je mana-
žer, vedoucí nebo jiné dobře znějící 
pozice.

Přesto je nedílnou a důležitou sou-
částí našeho kolektivu.

Je to totiž žena, která nám pomá-
há s nákupem materiálů, jejich spe-
cifi kací podle katalogů, zajištěním 
náhradních dílů podle čehosi opo-
třebeného, co se jí ocitne na stole 
a je potřeba vyměnit za nové. Za-
jistí, co už není skladem či je nedo-
stupné.

Zároveň je naší oporou při vý-
běrových řízeních a soutěžích, ale 
i poradcem ve věcech smluvních. 
A je to právě ona, kdo dokáže najít 
skulinku pro zajištění všeho potřeb-
ného pro hladký chod prací, vyřizu-
je telefonické hovory lidí v návaz-
nostech na naši činnost. 

A kromě technické podpory pro 
naší práci nám zároveň svým vře-
lým přístupem zajišťuje příjemnou 
až rodinnou atmosféru na praco-
višti. Je to pro nás kolegyně, která 
je nejen nedílnou součástí pracov-
ního soukolí, ale i dobrým přítelem 
a oporou.
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 Kdy AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ / AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
  World Events Events Organised in the Czech Republic 

Únor
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Březen

Duben

Květen

Červen

Leden
Oldenburger 
Rohrleitungsforum 2019
13. - 15. 2. 2019 in Oldenburg

Trenchless Middle
East 2019
18. - 19. 2. 2019 Dubai 

International Trenchless 
Technology Conference 
in Suzhou, China
12. - 14. 4. 2019

 

Trenchless Asia 2019
17. - 18. 6. 2019
PT Jakarta International Expo 
(JIExpo)
 
37th INTERNATIONAL NO-DIG 
Conference & Exhibition
30. 9. - 2. 10. 2019, Florencie

 
  

Valná hromada CzSTT 
9. dubna v 10 hodin 
Bezová 1658/1, Praha 4

VODOVODY-KANALIZACE
21. mezinárodní vodohospodářská výstava
21. - 23. 5.2019 | PVA EXPO PRAHA

14. mezinárodní konference
podzemní stavby Praha 2019
3. - 5. června 2019 v Praze 

24. konference 
o bezvýkopových 
technologií, 
10. - 11. 9. 2019 Znojmo
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EUTIT s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@eutit.cz   http://www.eutit.cz 

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., 
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10 
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 BRNO)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz 
http://www.hermes-technologie.cz 

IMOS group Vysočina s.r.o., 
Jihlavská 919, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD
E-mail: rostislav.vasak@imosvysocina.cz

INSET s.r.o., 
Lucemburská 1170/7, 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com       http://www.inset.com

KO - KA s.r.o., 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: moucka@ko-ka.cz      ko-ka@ko-ka.cz  
http://www.ko-ka.cz 

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

METROSTAV a.s., 
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: Jiri.novak2@metrostav.cz    
karel.roessler@metrostav.cz     http://www.metrostav.cz 

MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz     http://www.michlovsky.cz

ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., WSDTI, EFUC, 
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI, 
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de  http://www.efuc.org

Ing. Stanislav Drábek

Ing. Jiří Kubálek, CSc., 
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2 
E-mail: offi ce@czstt.cz 

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

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

AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: vaclav.kastan@aquatis.cz  
http://www.poyry.cz  

BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC 
E-mail: marek.koutny@bmh.cz     jiri.vinkler@bmh.cz 
http://www.bmh.cz 

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., 
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz    http://www.bvk.cz 

BROCHIER s.r.o., 
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: f.hensch@brochier.cz      http://www.brochier.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., 
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – Řeporyje
E-mail: volf@cerhra.cz     http://www.cerhra.cz

DORG spol. s r.o. 
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES       
E-mail: jedlicka@dorg.cz    http://www.dorg.cz 

DUKTUS litinové systémy s. r. o. 
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ       
E-mail: petr.krejci@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     roman.hek@eurovia.cz
petr.lienert@eurovia.cz      http://www.eurovia.cz 
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MT a.s., 
Mostkovice 529, 798 02 MOSTKOVICE (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 ZNOJMO (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz tomas.krzak@forteas.cz
http://www.mtas.cz
 
OHL ŽS, a.s., 
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz 

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
Provoz Morava: Šmahova 356/111
627 00 BRNO – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: PacvonZ@pvs.cz       info@pvs.cz      
http://www.pvs.cz 

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz      http://www.pvk.cz

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., 
Pražákova 60, 619 00 BRNO 
E-mail: vesely@premyslvesely.cz   http://www.premyslvesely.cz

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s., 
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: krejci@repopraha.eu       http://www.repopraha.eu

REVIS-Praha, spol. s r.o., 
Výpadová 317/19, 153 00 PRAHA 5 - Radotín
E-mail: beranek@revis.cz

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., 
Tovární 388, 267 01 KRÁLŮV DVŮR
E-mail: petr.spousta@saint-gobain.com 
juraj.barborik@saint-gobain.com
trubni.systemy@saint-gobain.com   
http://www.saint-gobain-pam.cz

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

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz     smvak@smvak.cz  
http://www.smvak.cz 

STEINZEUG KERAMO s.r.o., 
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com    

SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz  http://www.subterra.cz 

TALPA - RPF, s.r.o., 
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

TRANSTECHNIK CS  
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz 

TRASKO BVT, s.r.o. 
Na Nouzce 487/8, 682 01 VYŠKOV
E-mail: s.leitner@trasko.cz    m.mazlova@trasko.cz
http://www.transtechnikcs.cz

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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  - 
Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
http://www.vodarenska.cz

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
E-mail: vanous@vak.cz  http://www.vak.cz 

WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: vacha@wombat.cz  http://www.wombat.cz 

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz
http://www.zepris.cz 
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PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY 
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com  
http://www.relineeurope.com 

Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG 
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA

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

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

Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 PRAHA 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@volny.cz

Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o., 
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna 
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz; 
http://www.pt.mc-bauchemie.cz 

Synáčková Marcela Ing. CSc., ČVUT FSv, 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz 

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

Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o., 
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5 
E-mail: tuzar@volny.cz

Zima Jiří Ing., 
Do Kopečku 3/159, 
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
E-mail: jiri.zima@seznam.cz 

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT
 

Horáček Ludvík Ing., 
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL

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

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

Klimeš Věroslav Ing., 
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA

Krčík Marián Dipl. Ing., 
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko 
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

Krovoza Oldřich, 
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5

Raclavský Jaroslav Ing., 
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Sochůrek Jan Ing., 
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o., 
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;    

RŮZNÉ /  MISCELLANEOUS INFORMATION 



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

 svolávásvolává

VALNOU HROMADU VALNOU HROMADU 
CCzzST TST T

která se bude konat která se bude konat 

v úterý  9. dubna 2019v úterý  9. dubna 2019
v 10.00 hodin  v 10.00 hodin  

v zasedací místnosti budovy, v zasedací místnosti budovy, 
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.

Předsednictvo České společnosti 
pro bezvýkopové technologie

se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1
IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6 IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6 

   OS/1-25465/94R   OS/1-25465/94R

�

Program Valné hromady CzSTT:Program Valné hromady CzSTT:
 1. Uvítání členů CzSTT
 2. Volba komise pro usnesení
 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
 4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
 5. Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva 

revizní komise
 6. Přestávka – občerstvení
 7. Diskuze – Směrnice CzSTT doporučení 2019
 8. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2019
 9. Schválení fi nančního plánu na rok 2019
 10. Informace o stavu členské základny
 11. Usnesení valné hromady
 12. Diskuse
 13.  Schválení usnesení a závěr
.  

Předsednictvo společnosti Vás všechny srdečně zve 



srdečně Vás zveme na 

24. 24. KONFERENCIKONFERENCI  
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCHO BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH,,
která se bude konat ve ZNOJMĚ
ve dnech 10. a 11. září 2019


