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A co se stane s tímto
nádherným stromořadím,
když zde necháte pokládat

zemní vedení nebo je 
necháte sanovat ?

NIC …
když použijete 

NO-DIG
bezvýkopovou výstavbu vedení,

chránící životní prostředí
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NODIG

Proč kopat (DIG), když je zde 
technologie NO-DIG (nekopat)

Co vlastně znamená tento výraz, 
se kterým se začínáme stále častěji 
setkávat?
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  V průběhu let 1970 až 1980 angličtí stavební inže-
nýři zjistili, že nejsou ve světě sami, kteří se stále 
víc a víc musí potýkat s řadou problémů, jejichž 
příčinou jsou stárnoucí netěsné a poruchové vo-
dovodní a kanalizační sítě. Se stejnými problémy 
se setkali i pracovníci rozvodu plynu, sítě rozvodu 
elektrické energie a sdělovací i signalizační ka-
beláže.  Tato skutečnost přiměla řadu firem vyví-
jet nová strojní zařízení a technologické postupy, 
které by umožnily výstavbu a údržbu inženýrských 
sítí provádět bez nutnosti ve větší míře rozkopat 
komunikace dopravou přetížených měst a ušetřit 
poškození i zeleň oddychových zón. 

Výsledek se brzy dostavil. Vznikla řada nových di-
agnostických a technologických postupů, nových  
strojních zařízení. 

To vše nyní patří do množiny bezvýkopových tech-
nologií, souhrnně nazývaných též krátce techno-
logie NO-DIG, neboť jejich prapůvod se nachází 
v prostředí anglických inženýrů a výrobců stroj-
ních zařízení.

Tak tedy: 

Foto: Tomáš Valter
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Kompenzační opatření
Nová právní úprava zajistí, že v oblastech se zhoršenou kvali-

tou ovzduší nebudou uvedeny do provozu nové zdroje znečišťo-
vání, dokud se nepřijmou opatření, která budou nové znečištění 
vyvažovat. Kompenzační opatření, která jsou v zákoně nově ob-
sažena, budou investičního i provozního charakteru.

Zavádění nízkoemisních zón
Obce a města budou mít možnost vyčlenit na svých územích 

zónu, do které nebudou moci vjíždět auta, která nesplňují emis-
ní limity. Obce a města ale zároveň musí zajistit objízdnou trasu 
po silnici stejné nebo vyšší třídy.

Nové parametry kotlů pro domácnosti
Nová opatření se dotknou i domácností. Malé kotle (o pří-

konu do 300 kW) uváděné na trh v České republice budou mít 
výrazně menší emise než dnes. Dohlížet na to bude Česká ob-
chodní inspekce. Zákon také zakazuje spalování nekvalitních 
paliv.

Individuální posuzování velkých znečišťovatelů
Nový zákon umožní také individuální přístup ke znečišťovate-

lům ovzduší. Příslušné krajské úřady budou mít možnost zpřís-
nit, provoz zdrojů, které mají na kvalitu ovzduší v oblasti proka-
zatelně špatný vliv.

Jednodušší a efektivnější poplatky
Nový zákon významně zjednodušuje placení poplatků. Admi-

nistrativní zátěž se díky tomu sníží u provozovatelů, úřadů i obcí. 
Počet zpoplatněných látek se sníží z více než dvaceti na čtyři 
základní. Poplatek, který se dříve vybíral od výše 500 korun, 
bude nově inkasován tam, kde jeho výše dosáhne 5000 Kč za 
provozovnu, Od roku 2017 se budou poplatky postupně zvy-
šovat, a to až do roku 2022. Sazby poplatků mimo jiné nebyly 
valorizovány od jejich zavedení v roce 1991.

Návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, se 
více zaměřuje na znečišťovatele ovzduší, zefektivňuje systém jejich zpoplatnění, snižuje byrokra-
cii a také umožňuje obcím vymezit na svých územích tzv. nízkoemisní zóny.

Jeho hlavním cílem je dosáhnout lepší kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné ad-
ministrativní zátěže a legislativních povinností. Některé části České republiky, a to hlavně Morav-
skoslezský kraj, jsou dlouhodobě zatíženy špatným ovzduším. „Prioritou vlády je tento stav zlepšit 
a zajistit takovou kvalitu ovzduší, která nebude představovat zátěž ani pro zdraví lidí ani pro životní 
prostředí,” řekl ministr ŽP Tomáš Chalupa. „Chceme, aby zákon začal platit od prvního července 
příštího roku t.j. 2012,” dodal.

1. VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA

Pohled z Lysé Hory na smog v údolí. (foto z archivu MŽP)

Zlepšení pro Moravskoslezský kraj
Zákon také pozitivně ovlivní životní prostředí v Moravskoslez-

ském kraji. Umožním totiž snížit celkový objem  emisí  a pracho-
vých částic a zlepšit tak kvalitu ovzduší. Ostrava podle předběž-
ných informací vymezí nízkoemisní zóny. Díky individuálnímu 
přístupu ke zdrojům bude možné stanovit největším znečišťova-
telům přísnější emisní limity a zlepšit tak jejich dopad na ovzduší 
v kraji. Díky kompenzačním opatřením se na území nebudou 
zvyšovat emise kvůli novým provozům, zároveň je zachována 
možnost dalšího rozvoje kraje.

 Michaela Jendeková, 

 tiskové oddělení MŽP, 20. 7. 2011

Zákon, jako takový, se týká všech možných provozovatelů 
různých činností. Jak splnit záměry zákonodárce v komunální 
oblasti ukážeme v dalších kapitolách této, příručky.
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Narůstající ekologické uvědomění 
stanovuje nová měřítka v poměru člo-
věka k jeho okolí. Vysoce citlivé obyva-
telstvo, podporované médii, si bere na 
mušku projekty podstatné pro životní 
prostředí. Zákony a nařízení zavazují 
komunální správy a podniky k přísnému 
dodržování ochrany životního prostředí.

Schopné jsou pouze inovace, oriento-
vané na budoucnost, které spoluutvářejí 
měnící se svět. S novými technickými 
prostředky vyvracejí podniky tvrzení, 
že ochrana životního prostředí zásadně 
zdražuje stavební práce. 
Dobrým příkladem pro harmonické spo-
jení ekonomie a ekologie je NO-DIG, 
bezvýkopová životní prostředí chránící 
výstavba vedení. 

Tato brožura Vám ukazuje obrovské 
možnosti a přednosti této moderní tech-
niky výstavby a sanace vedení. 
Pro blaho člověka a přírody.

Co se stane s touto nákupní a dopravní ulicí, 
když zde necháte pokládat zemní vedení?

NIC … 
když použijete 
bezvýkopovou výstavbu 
vedení chránící životní 
prostředí!
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mikrotunelování

1. VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA
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2. ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY VÝSTAVBY A OPRAV 
PODZEMNÍ INFRASTRUKTURY VE SVĚTĚ

Bezvýkopové technologie nabízejí 
udržitelnou volbu pro širokou škálu pod-
zemních infrastrukturních projektů. Od 
výstavby mezistátních ropovodů a ply-
novodů k obnově kanalizace v hustě za-
lidněných městských oblastech mohou 
bezvýkopové technologie nabídnout 
konkrétní přínosy pro životní prostředí.

Existuje mnoho důvodů, proč jsou 
bezvýkopové technologie udržitelnou 
a zelenou alternativou. V městských ob-
lastech snižují uhlíkové emise vytvářené 
stavebními pracemi a minimalizují jak 
použití strojů, tak narušení dopravy.

Bezvýkopové metody také chrání 
přírodní prostředí, stromy a kořenové 
systémy obvykle nejsou porušeny. Rov-
něž neruší stanoviště místní fauny. Při 
projektech výstavby potrubí je možno 
použít horizontálního směrového vrtání 
(HDD) a mikrotunelování a zachovat tak 
křehké ekosystémy. Lze účinně zabránit 
škodám způsobeným výkopy.

Výstavba a údržba podzemní 
infrastruktury vyhovující poža-
davkům udržitelného rozvoje.

Obnova a výměna kanalizace je ros-
toucí průmyslové odvětví po celém svě-
tě, neboť stávající vodovodní a kanali-
zační infrastruktura se zhoršuje s časem 
a vlivem koroze. Totéž platí i pro ostatní 
součásti podzemních infrastruktur.

Prof. SAMUEL ARIARATNAM
profesor Arizonské university
předseda ISTT

Snižování uhlíkových emisí
Tradiční metody otevřeného výkopu 

i zařízení pro instalaci a výměnu pod-
zemní infrastruktury mohou působit 
značné znečištění okolí uhlíkovými emi-
semi. Podle odborníka na bezvýkopové 
technologie a předsedy ISTT, dr. Sama 
Ariaratnama, „byl stavebnictví, které 
spotřebovává velké množství fosilních 
paliv, zadán úkol snížit tyto vzdušné 
emise.“

Nedávný výzkum prokázal, že bez-
výkopové projekty produkují podstatně 
méně uhlíkových emisí. Studie prove-
dená pro Severoamerickou společnost 
pro bezvýkopové technologie (NASTT) 
Universitou Waterloo, nacházející se 
v kanadském Ontariu, určila dvě oblasti, 
ve kterých je bezvýkopový postup přívě-
tivější k životnímu prostředí než tradiční 
výkopové technologie.

Za prvé je to spotřeba paliva na do-
pravu, která se bezvýkopovými meto-
dami snižuje. Tím, že zabraňují narušení 
dopravy, předcházejí bezvýkopové pro-
jekty zpožděním a objížďkám spojeným 
s tradičními projekty výstavby podzem-
ních sítí. To snižuje množství spotřebo-
vaného benzínu, a tudíž se snižují uhlí-
kové emise. Méně dopravních zpoždění 
má také společenský přínos, neboť se 

zvyšuje komfort bydlení a minimalizuje 
rušení obyvatel.

Za druhé, bezvýkopová staveniště 
produkují méně emisí. Potřebují to-
tiž méně stavebních strojů a zařízení, 
není zapotřebí výkopů, hutnění, zásypů 
a opětovného dláždění, čímž se výrazně 
snižuje spotřeba paliva.

Použití několika zařízení při stavbě po-
mocí výkopových metod má vždy za dů-
sledek podstatně více emisí v atmosféře 
ve srovnání s používáním metod bezvý-
kopových, které mají minimální stavební 
požadavky. Bezvýkopové práce jsou ob-
vykle také efektivnější z časového hle-
diska než jejich výkopové alternativy, což 
znamená, že stroje pracují kratší dobu. 
Dr. Ariaratnam srovnal použití trhání potru-
bí (pipe bursting) oproti otevřenému výko-
pu u typického projektu obnovy městské 
kanalizace a prokázal, že trhání potrubí 
zabralo tři dny, zatímco výkop sedm dnů. 
Bezvýkopový postup byl tudíž z časového 
hlediska o více než 50% efektivnější.

Studie dr. Ariaratnama odhalila, že 
prostřednictvím těchto kombinovaných 
přínosů pro životní prostředí bezvýko-
pové stavební metody, v tomto případě, 
přinesly zhruba o 79% nižší emise skle-
níkových plynů než instalace potrubí po-
mocí metod výkopových.

Foto: Tomáš Valter
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Problémy běžné rýhové výstavby:

Objížďky, dopravní zácpy, zvýšené nebezpečí 
nehody, výfukové plyny

Silniční výkopy jsou nutné již při kontrole 
vedení a opravách.

Poškození kořenů a snížení úrovně podzemní 
vody nechávají zahynout stromy a rostliny.

Ztížená a na povětrnosti závislá práce.

Dodatečné poškození a zkrácení životnosti 
krytů vozovek

Stavební hluk, špína, prach, otřesy, zvýšené 
nebezpečí úrazu.

Poklesy mohou poškodit objekty a historické 
stavby. Vysoké náklady na ochranu a opravy.

Poklesyy tržeb a obchodu na delší časová 
období.

Vybagrování, odvoz, deponování, dovoz 
zemin. Provoz těžkých vozidel, špína, 
výfukové plyny.

Riziko škod na stávajících vedeních.

Špatné uložení trub a zásyp rýh způsobují 
škody na potrubí a vozovkách.

Stížnosti sousedů.

2. ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY VÝSTAVBY A OPRAV PODZEMNÍ INFRASTRUKTURY VE SVĚTĚ I U NáS

Jaké jsou Vaše zkušenosti?
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Ing. Stanislav Drábek
předseda CzSTT

JAK SKLOUBIT NA STAVBáCH EKOLOGII A EKONOMII?

3. DůLEžITá ROLE CzSTT V RáMCI 
 ČESKé REPUBLIKY

Vážení starostové, 
vážení vedoucí stavebních úřadů.

Odpověď na tuto otázku je očeká-
vána právě od Vás. 

 Projevuje se totiž jakási alergie na eko-
logická opatření, která vedou ke stálému 
zdražování. „Ekologická“ mrkev i „eko-
logické“ brambory jsou 2x dražší než ty 
obyčejné, „větrná“ i „sluneční“ elektřina 
je dražší než ta obyčejná,  „zelená“ nafta, 
pak ještě zkomolená BIOMASA z televi-
ze, atd., atd.  Z toho potom vyplývá jakási 
permanentní averze ke všemu, co začíná 
přídavným jménem „EKOLOGICKÉ“.

Ale pozor! Nezavírejte teď tuto publika-
ci. Bude se totiž jednat o stavební práce. 
Nebudu Vám nabízet nic dražšího, nic 

složitějšího a nic podezřelého. Nebude-
te pro to potřebovat zahraniční investo-
ry, ani výrobce v Číně. Stačí nám vlastní 
rozum a chytré rozhodování.

Určitě jste slyšeli, že byl pro ochranu 
životního prostředím před několika lety 
přijat „KJÓTSKÝ  PROTOKOL” a že loň-
ské celosvětové fórum v Kodani přijalo 
opatření k záchraně naší planety Země. 
Všechny státy jsou nuceny, na zákla-
dě těchto rozhodnutí, přijmout interní 
opatření k omezení emisí jedovatých 
plynů, prachu a dalších zplodin, aby-
chom ochránili ovzduší naší  planety. 
Také naše vláda přijala návrh zákona 
o ochraně ovzduší, o kterém je infor-
mace na začátku této příručky. Zákon 
bude platit od 1.7.2012.

Stavební práce jsou vydatným zdro-
jem škodlivých emisí. Přicházejí proto 
nové technologie,  které se snaží tyto 
neblahé důsledky eliminovat. Patří 
mezi ně také bezvýkopové technolo-
gie pro výstavbu a opravy podzemních 
inženýrských sítí. Tento obor je už tak 
rozsáhlý, že jsou o něm sepsány vě-
decké publikace, učební texty pro vy-
soké školy i prováděcí směrnice pro 
inspektoráty bezpečnosti práce apod.  
Jsou o nich pořádány konference, se-
mináře a školení. Tisíce stran je po-
psáno chytrým textem, pořád se však 
nedaří to hlavní: „ZAVéST VE VĚTŠÍ 
MÍŘE JEJICH REALIZACI A OME-
ZIT TAK TECHNOLOGIE OTEVŘE-
NÝCH VÝKOPů.“ Proto i ministerstvo 
životního prostředí ČR uvolnilo dotaci 
č.0021 1066/2010 na nezbytné kro-
ky, vedoucí  k intenzivnímu  zavádění 
bezvýkopových technologií do praxe 

pod názvem „UžÍVáNÍ BEZVÝKOPO-
VÝCH TECHNOLOGIÍ PRO SNIžOVá-
NÍ EMISÍ CO2 NA STAVBáCH INžE-
NÝRSKÝCH SÍTÍ.“ 

Jedním z prvních realizačních výstupů 
je tato publikace, která je právě určena 
úřadům státní správy vydávajícím stavební 
povolení. Měla by vést k tomu, aby každý 
stavebník nebo investor přiložil k žádosti 
o povolení výkopových prací pro inženýr-
ské sítě vyjádření od CzSTT, že tyto práce 
nelze provést bezvýkopovými způsobem. 
Tento požadavek je oprávněný a vyplývá ze 
zákona o ochraně pozemních komunikací. 
Naši členové jsou připraveni do 1 týdne od 
podání žádosti sdělit stanovisko a v přípa-
dě, že práce lze provést bez výkopu, uvést 
adresy firem, které jsou schopny tyto práce 
provést. Seznam firem je také uveden na 
str. 23-25 této publikace. Na několika sta-
vebních úřadech jsme letos provedli zkouš-
ku tohoto postupu. Ve všech případech 
byl problém spolehlivě vyřešen ke spoko-
jenosti investorů i státní správy. Místo vý-
kopových prací bylo potrubí položeno bez 
porušení komunikace. Bezvýkopové práce 
byly navíc levnější než projektované práce 
otevřeným výkopem a úspora na emisích 
škodlivých plynů činila více než 90 %. 

Zde je tedy ukryto celé „kouzlo „, kte-
ré jsem sliboval ve druhé kapitole tohoto 
článku a které umožňuje provést stavbu 
„ekologicky“ čistě a za méně peněz.

Vážení starostové a vážení vedoucí 
stavebních úřadů, pokuste se zavést toto 
opatření také u vás, alespoň na zkoušku, 
a pokud se osvědčí, dejte nám o tom zprá-
vu. Velmi se těším na spolupráci. Tímto 
způsobem společně podpoříme i opatření 
Státního fondu životního prostředí.

6
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V MARIáNSKÝCH LáZNÍCH SE TO POVEDLO!

Ing. Stanislav Lovecký
jednatel firmy Brochier s.r.o., 
Praha

Pokud měl článek předsedy CzSTT, 
Ing. Drábka název „Jak skloubit na 

stavbách ekologii a ekonomii?”, právě 
s tím otazníkem na konci, je pro mne 
potěšením, že mohu názvem mého 
krátkého příspěvku na tuto otázku 
odpovědět.  Mohu a to kladně. Navíc 
jsem si dovolil použít místo otazníku 
vykřičník. Ten je totiž namístě proto, 
že   stavba „Bezvýkopová rekonstruk-
ce kanalizace v Mariánských Lázních 
získala v celosvětové soutěži „NO-DIG 
AWARD“ 1. místo v kategorii nejlep-
ší stavba za rok 2003. Ceny uděluje 
ISTT  za mimořádně úspěšné projekty, 
které jsou vzorem pro řešení obdob-
ných problémů kdekoliv na světě.

Ale ani v Mariánských Lázních to 
nebylo zcela jednoznačné. Stavba 
byla financována z evropského projek-
tu PHARE. Výběrové řízení podléhalo 
rozhodnutí zvláštní investiční komise 
v Bruselu. Nyní už je možno říci, že 
„konec dobrý, všechno dobré“ a že 
zvítězil zdravý rozum. Když si ale připo-
meneme tehdejší zvyklost a pravidlo, 
že nejvyšší a nejnižší cenová nabídka 
má být automaticky ze soutěže vyřaze-

na, nebylo daleko k tomu, aby se spo-
lečná nabídka firem SSaŽ, Brochier 
a Geonika dostala mimo hru, protože 
byla nejnižší. Nejzajímavější na něm 
však bylo, že svojí realizací nejméně 
narušila život města, což má u světově 
známých lázní hodnotu těžko vyčísli-
telnou. Zde je na místě pochválit teh-
dejší zástupce smluvních stran a jejich 
prozíravé rozhodnutí. Starosta města 
PhDr. Luděk Nosek, Ing. Jiří Pivrnec, 
ředitel Chevak Cheb a.s. a zástupce 
České inspekce lázní z Ministerstva 
zdravotnictví se nebáli jít do rizika, že 
bezvýkopové technologie, vybrané 
pro provádění prací, jsou u nás málo 
ověřené. Záruka dodavatelem garan-
tovaná, že nebude narušen lázeň-
ský provoz během provádění prací, 
a k tomu za nejnižší nabídkovou cenu, 
byla rozhodující. Podařilo se. Nechť je 
tedy tento příklad podnětem pro širší 
používání bezvýkopových technologií. 
Stanovisko citovaných protagonistů 
této stavby si můžete přečíst na násle-
dujících stránkách. 

REKONSTRUKCE KANALIZACE 
V MARIáNSKÝCH LáZNÍCH

PhDr. Luděk Nosek
Starosta města Mariánské Lázně 
V letech 1994-1998 a 2002-2006

Starosta PhDr. Luděk Nosek děkuje za mezinárodní ocenění „projektu Mariánské Lázně“ 
před převzetím hlavní ceny  NO-DIG AWARD

Pro město Mariánské Lázně jsou mi-
nerální prameny jedinečným přírodním 
bohatstvím, které je zapotřebí neustále 
ošetřovat a chránit. Proto byla rekon-
strukce historické kanalizační sítě tak 
důležitým počinem, protože již dochá-
zelo k jejich haváriím a hrozila kontami-
nace podzemních vod.

Město proto přivítalo a podporovalo 
úsilí CHEVAKu Cheb o velkorysou rekon-
strukci zejména proto, že se konala bez-
výkopovou technologií a lázeňský provoz 
města tak zůstal téměř nedotčen přesto, 
že se jednalo o rozsáhlé stavební práce.

Důležitá byla skutečnost, že příprav-
né práce byly  spoluinvestovány zahra-
ničním investorem který zakoupil část 
akcií CHEVAKu. Rozhodující byl též po-
díl prostředků z Evropské unie ve výši 
přibližně 60% ceny díla.

Celá akce byla výjimečná a získala 
řadu ocenění.  Nejdůležitější však je, že 
životně důležité minerální prameny jsou 
na dlouhou dobu ošetřeny proti znehod-
nocení a tím je zajištěna prosperita Ma-
riánských Lázní.

3. DůLEžITá ROLE CzSTT V RáMCI ČESKé REPUBLIKY
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ním pevného potrubí do stávajících stok 
v oblasti rizikovějších zón, berstlining 
do kanalizace zčásti zasypané a pou-
žití klasické metody výkopem u zcela 
zasypané kanalizace. Takto zvolené 
technologie přinesly ve svém výsledku 
i finanční úspory oproti původním před-
pokladům.
    Vlastní stavba byla zahájena v měsí-
ci červnu 2001 a ukončena v listopadu 
roku 2002. Realizace stavby probíhala 
za plného provozu kanalizace s minimál-
ním dopadem na život lázeňského města 
a jeho obyvatel. Celkově byla provedena 
rekonstrukce kanalizačních řadů v délce 
11,5 km. 

 Na závěr je nutno konstatovat, že 
svým rozsahem, komplexním pojetím 
a zejména lokalizací na území lázeň-
ského města se jednalo o výjimečnou 
bezvýkopovou rekonstrukci kanaliza-
ce, která v té době nebyla na území 
České republiky ani dle dostupných 
informací na území Evropy dosud re-
alizována. Stavba získala zvláštní cenu 
odborné poroty FORARCH Karlovy 
Vary – stavba kraje roku 2003, dále 
získala celosvětový titul Stavba roku 
při použití bezvýkopových technologií 
na Mezinárodní konferenci bezvýkopo-
vých technologií v Hamburku v r. 2004 
a v neposlední řadě i ocenění SOVAK 
(Sdružení oboru vodovodů a kanali-
zací) jako nejlepší vodohospodářská 
stavba roku v rámci vodárenských or-
ganizací ČR.

REKONSTRUKCE KANALIZACE MARIáNSKé LáZNĚ

Ing. Jiří Pivrnec
Generální ředitel a předseda 
představenstva a.s. CHEVAK 
Cheb v letech 1995 - 2007

 Odpadní vody na území lázeňského 
města Mariánské Lázně představovaly 
v důsledku nevyhovujícího stavu stokové 
sítě trvalé nebezpečí pro část zřídelního 
systému z hlediska možného pronikání 
závadných látek do jímacího prostoru 
přírodních léčivých zdrojů. Varujícími                                                                                
signály se v letech 1994–1995 stalo 
několik havárií kanalizace v centru měs-
ta, které se navíc vyskytly v extrémních 
hloubkách kolem 7–9 m.

Opravy byly technicky i finančně vel-
mi náročné, kdy oprava 10 m kanalizace 
metodou štolování byla násobně dražší 
(jak jsme později zjistili), než při použití 
bezvýkopových technologií.

Komplexní příprava rekonstrukce 
kanalizace byla investorem CHEVAK 
Cheb, a.s. zahájena v roce 1996 jejím 
postupným vyčištěním a monitorová-
ním stávajícího stavu. Tyto prohlídky 
potvrdily vážnost situace, kdy odhady 
nákladů na celkovou rekonstrukci se 
pohybovaly kolem 300 mil. při použití 
běžných výkopových technologií. Kro-
mě technických problémů bylo nutno 
vyřešit zejména zdroj financování tak 
náročné stavby, protože v té době spo-
lečnost CHEVAK  mohla z vlastních 
zdrojů ročně proinvestovat necelých 
30 mil. Kč. Řešením bylo navýšení zá-
kladního kapitálu prodejem 30% akcií 
zahraničnímu investorovi v hodnotě cca 
300 mil Kč a spolufinancování z před-
strukturálního fondu Evropské unie 
v rámci programu CBC Phare.

Po technické stránce byly z důvodu 
maximální ochrany citlivého prostředí 
Mariánských Lázní v projektu rekon-
strukce zohledněny výsledky hydro-
geologického průzkumu a u citlivých 
zón byly opravy kanalizace navrženy 
technologiemi, které v sobě nesou 
nejmenší riziko případné kontaminace 
spodních vod. Proto bylo zvoleno pou-
žití hadicového reliningu do méně rizi-
kových míst, dále relining se zatahová-

Poznámka na závěr:

Nejen v Mariánských Lázních, ale i na severní Moravě se 
úspěšně povedlo skloubit ekonomii s ekologií. Další význam-
nou stavbou, která svými parametry rovněž patří do síně slá-
vy bezvýkopových rekonstrukcí je BEZVÝKOPOVá REKON-
STRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DN 1600 V CEL-
KOVé DéLCE cca. 35 KM.

Za tuto stavbu získala firma Brochier s.r.o. rovněž v soutěži 
„NO-DIG AWARD” 1. místo a to v kategorii nejlepší stavba na 
světě za rok 2007. Stavba má významný podíl na zdraví oby-
vatelstva dlouhodobým zlepšením kvality pitné vody. Pitnou 
vodou z přivaděče DN 1600 je zásobováno ve větší míře oby-
vatelstvo severomoravského kraje, zejména město Ostrava. 
V průběhu stavby bylo jednoznačně zabráněno velkým ško-
dám, které provázejí klasickou stavebně – montážní činnost. 
Škodám v lesních porostech, polích, loukách, hájích, vodních 
plochách a vodních tocích, kterými  přivaděč pitné vody DN 
1600 pro Ostravu v délce cca. 35 km prochází.

Byla též potvrzena výhoda bezvýkopové sanace technologií 
vnitřní cementace přivaděče pitné vody DN 1600, a to bezkon-
kurenčně, zejména z ekonomického hlediska. V níže uvede-
ném srovnání uvádíme: 

- průměrné náklady na novou výstavbu přivaděče DN 1600 
v eurech, v případě nahrazení korozí poškozeného ocelové-
ho potrubí novým ocelovým potrubím DN 1600 

 2556,- EUR/m x 35000 m = 89 460 000,- EUR

- průměrné náklady na realizovanou vnitřní cementaci přivadě-
če DN 1600 v eurech 

 111,- EUR/m x 35000 m = 3 855 00,- EUR

Na tomto příkladu je nutno zdůraznit výhody bezvýkopových 
rekonstrukcí ve srovnání s novou výstavbou. 

Je to především:
- ochrana životního prostředí
- dlouhodobé zlepšení kvality pitné vody 
- výrazné snížení celospolečenských nákladů
- krátká doba realizace
- minimální omezení dopravy8
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NODIG - 
moderní bezvýkopová výstavba vedení

• Minimální přesuny zeminy: Přesunuje se jen 
takové množství, které odpovídá přibližně objemu 
potřebného vedení.

• Menší přepravovaný objem radikálně redukuje 
zatížení životního prostředí výfukovými plyny 
z vozidel, stavebním hlukem, špínou a prachem.

• Úspora automobilové dopravy surovin z pískoven 
a štěrkopískoven, nebo z deponií.

• Malé rušení stojícího a plynoucího provozu.

• Ochrana přírody - flory a fauny.

• Ochrana vodstva.

• Žádné rušení sousedů.

• Žádné negativní vlivy na městský interier.

• Zamezení škod pro sousední stavby.

• Malé riziko poškození sousedních vedení.

• Nezničí se vozovkové kryty - žádné pozdější 
a následné škody.

• Vysoké pracovní rychlosti - krátká prováděcí 
doba.

• Na povětrnosti nezávislá výstavba

• Přesné dodržování termínů

• Bezvýkopová výstavba je možná téměř v každé 
zemině.

• Pokládka všech druhů vedení pro odpadní vody, 
plyn, čistou vodu, telekomunikace, el. proud atd.

• Praktická pro všechny materiály jako kameninu, 
beton, plast, ocel, litinu a.t.d.

• Průměr od 25 mm do 4 m a i větší.

• Dlouhé úseky vedení v jednom kuse.

• Vysoká cílová přesnost dálkovým ovládáním.

• Zvlášť vysoká kvalita vedení při bezvýkopovém 
ukládání.

• Stavební náklady jsou téměř nezávislé na hloubce 
vedení.

S NODIG – bezvýkopovou výstavbou vedení – převedete 
ekonomické a ekologické zájmy na společného jmenovatelé

• Rychlá a spolehlivá sanace vedení

• Staré trouby se pod zemí „rozruší a spolknou“ 
a současně se plně automaticky položí nové

• NODIG - bezvýkopová výstavba vedení se osvěd-
čuje více než 20 roků na celém světě.

• NODIG - nahradí výkopovou výstavbu vedení 
v mnoha oblastech.

! !

Úspěšný příklad od našich sousedů v Německu
Berliner Wasserbetriebe
- Ve staré trase byla položena nová odvodňovací kanali-

zace o průměru 800 mm.
- Přitom bylo v hloubce 4 m „spolknuto“ 93 m starého ka-

meninového potrubí a  nahrazeno novými spřaženými 
betonovými trubkami (železový beton/kamenina).

- A to vše pouze za 10 pracovních dnů při jednosměn-
ném provozu.

- Do konce roku 2003 ušetřily Berliner Wasserbetriebe 
při výstavbě více než 154.000 m odpadních potrubí 
a kanalizací s průřezem 150 až1200 mm podpovrcho-
vou výstavbou více než 20 milionů EURO.

- Přitom se zabránilo rozkopání a znovuzřízení cca 
260.000 m2 vozovkové plochy.

- Více než 478.000 m3 zeminy nebylo zapotřebí vytěžit, 
odvézt a znovu uložit. Bylo možno se obejít bez cel-
kem 40.000 nákladů/jízd nákladních automobilů a tím 
i bez nadměrných emisí škodlivin. Kromě toho nebylo 
zapotřebí snížení hladiny podzemní vody v množství 42 
milionů m3.

Předpokládaný vývoj výstavby nových potrubí 
a sanací potrubí

km/rok

3000

2000

1000

1985 1990 1995 2010 2015 rok 

sanace

nová výstavba

Výhody na první pohled:

3. DůLEžITá ROLE CzSTT V RáMCI ČESKé REPUBLIKY
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Stavba liniového vedení - 
srovnání klasické a bezvýkopové technologie

Ing. Jindřich Tuzar
PSK TUZAR s.r.o.

4. POROVNáNÍ REáLNé STAVBY PROVáDĚNé 
VÝKOPOVÝM / BEZVÝKOPOVÝM ZPůSOBEM

 (Úloha pro projektanta: vrtat nebo kopat?)
 

1. Úvod
Předmětem studie je porovnání pra-

covního postupu při pokládce inženýr-
ských sítí. Pro ilustraci je zvolen mode-
lový úsek dešťové kanalizace DN 300 
dlouhý 80 m, procházející pod komunika-
cí ve městě. Pokládka kanalizace byla pů-
vodně vyprojektována pro uložení potrubí 
v pažené rýze, realizována byla technolo-
gií horizontálního řízeného vrtání.

U jednotlivých technologií stavby uvá-
díme jednak výčet potřebných úkonů, 
které jsou prováděny stavebními mecha-
nismy a jsou nutné pro vlastní realizaci 
stavby, jednak další omezení, která pro 
své okolí v různé míře představuje každá 
stavba.

Účelem rozboru je porovnání nákladů 
na spotřebu pohonných hmot stavebních 
strojů. Od velikosti spotřeby pohonných 
hmot se odvíjí množství vzniklých exhala-
cí, mj. též tzv. skleníkových plynů.

2. Popis modelové trasy
Předmětný úsek dešťové kanalizace 

v délce cca 80 m bylo možno řešit kla-
sickou pokládkou do pažené rýhy tak, že 
výkopy obešly stávající pás izolační zeleně 
a byly navrženy v chodníku. V chodníku je 
již uloženo několik kabelových tras a trasa 

kanalizace musela být umístěna k okraji 
chodníku – a pažená rýha tak zasáhla i do 
vozovky.

Při bezvýkopové technologii bylo mož-
no podejít zeleň – vrt byl prováděn při 
hloubce krytí 3,5–4,2 m pod terénem 
v oblasti pod vzrostlou zelení.

Úsek dešťové kanalizace odváděl sráž-
kové vody z rozšiřovaného parkoviště – 
zde se budovaly nové zpevněné plochy 
zároveň s povrchovým odvodněním a přes 
LAPOL pak byly odváděny do recipientu.

V dalším textu uvádíme postup prací 
především z hlediska prací prováděných 
stavebními stroji, nejedná se o vyčerpá-
vající technologický postup. Také neu-
važujeme dovoz potrubí nebo výstavbu 
zařízení, která musí být provedena v obou 
případech (výústní objekt, dvě kanalizační 
šachty).

3. Technologie klasická
  – pokládka do výkopu

Při stavbě kanalizace by byla prováděna 
rýha šířky 1,4 m, hloubky 3,5–4m a v dél-
ce 60 m by byla prováděná ve stávajících 
zpevněných plochách, 15 m v trávníku 
(zbylých 5m připadá na stavbu výústního 
objektu a zaústění do recipientu).

Postup při provádění rýhy
1. Strojní řezání asfaltu v délce 123 m
2. Bourání podkladních vrstev – boura-

cí kladivo
3. Odvoz vrstev asfalt a podkladní 

vrstvy: nákladní auto TATRA 10 t – 
odvoz 38m3 (72,2 t ) na skládku do 
vzdálenosti 10 km, tj. potřeba 8 jízd 
tam a zpět

4. Strojní výkop (kolový bagr se lžící 
o objemu 1m3) + odvoz vytěžené 
zeminy: nákladní auto TATRA 10t – 
objem 378m3 (624t) na skládku do 
vzdálenosti 10km, tj. potřeba 63 jízd 
tam a zpět

5. Doprava systémového pažení: 1 jíz-
da TATRA 10t

6. Pažení strojní systémové (468 m2) – 
osazení autojeřábem 

7. Podkladní vrstvy potrubí – podsyp 
tl. 100 mm, objem celkem 10,5 m3 
(17,33 t) + dovoz 10 km, TATRA 10  t 

2 pojezdy
8. Hutnění podkladní vrstvy: vibrační 

pěch

  9. Položení potrubí – autoje řáb

10. Obsyp potrubí: 26,2m3 (43,23t), do-
voz 10km, TATRA 10  t …5 jízd

11. Hutnění obsypu: vibrační pěch

12. Zásyp 300mm nad vrch potrubí – 
31,5m3 52t), dovoz 10km, TATRA 
10t. 6 jízd

13. Hutnění zásypu: vibrační pěch

14. Osazení a montáž šachet (2 ks na-
víc oproti bezvýkopové technologii) 
– doprava dílců TATRA 10t, dovoz 
10km, osazení autojeřábem

15. Ostatní zásyp rýhy – recyklát 305m3  

(504t), dovoz 5 km, TATRA 10t … 51 
jízd

16. Hutnění zásypu: vibrační pěch

17. Demontáž systémového bednění – 
autojeřáb

18. Odvoz bednění – TATRA 10t

19. Obnova podkladních vrstev vozov-
ky (úprava okrajů tzv. „zazubení“ – 
ještě 2x65m vyříznout povrchový 
asfalt) – štěrkodrť 0–32, tl. 200mm 
… objem 18,2m3 (33t), dovoz 5km 
TATRA 10 t, hutnění – vibrační pěch, 
vibrační válec

20. Obnova podkladních vrstev vozov-
ky: mechanicky zpevněné kamenivo 
MZK v tl. 150mm – objem 13,65m3 
(25t), dovoz 5 km TATRA 10 t, hutně-
ní – vibrační válec

Ing. Dana Malečková
PSK TUZAR s.r.o.
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4. Technologie bezvýkopová
Bezvýkopová technologie potřebuje 
v tomto případě vytvoření startovací 
jámy hloubky 1 m, šířky 0,6 m a délky 
cca 2,5 m. Startovací jáma zde musí 
být provedena opět ve stávajícím zpev-
něném povrchu, avšak pouze v ploše 
1,5 m2 a není nutno ji pažit. Vytěženo 
bude 1,5 m3 zeminy. Koncovou jámu 
neuvažujeme – při obou technologiích 
je na tomto místě výkop pro stavbu vý-
ústního objektu.

Provádění vrtu má dvě etapy:

a) Provede se pilotní vrt Ř 60mm v na-
vržené trase. Ve vrtací hlavě je ulože-
na řiditelná sonda. Pilotní vrt se pro-
vádí vysokotlakým vodním paprskem 
kombinovaným s mechanickým roz-
rušováním zeminy.

b) o dosažení cílového místa se řiditel-
ná sonda odpojí a otvor se postup-
ně rozšíří na Ř 335mm, za stálého 
pažení volného prostoru směsí ce-
mentobentonitu. Do takto provede-
ného vrtu se zatáhne HDPE potrubí 
Ř 315/18,7mm (PE 100, SDR 17). 
Směs cementobentonitu okolo chrá-
ničky zatvrdne.

Postup při provádění vrtu

1. Strojní řezání asfaltu v délce 4m
2. Bourání podkladních vrstev v ploše 

1,5m2

3. Odvoz vrstev asfalt a podkladní 
vrstvy v množství 1,5m3, může zůstat 
na meziskládce v rámci zařízení 
staveniště. Pro případ, že by to 
nebylo možné, uvažujeme odvoz do 
10 km Avií (3t), objem 0,62m3 (1,2 t) 
… 1 jízda

4. Strojní výkop: těžba zeminy – kolový 
bagr, objem 1,5m3 (2,5 t) – odvoz 
Avií 3 t – 1 jízda

5. Vrtné práce – 1 směna na vyvrtání 
pilotního vrtu, 2 směny na rozšíření 
vrtu a zatažení chráničky (provedení 
pilotního vrtu – 1 směna, rozšíření 
vrtu + vyčištění vrtu, zatažení chrá-
ničky)

6. Odvoz výkopku z vrtu: celkem 
6,03m3 (10 t) – odvoz Avií 3 t do 
vzdálenosti 10km, 4 jízdy

7. Ostatní zásyp rýhy – dovoz recyklátu 
1,5m3, dovoz 10km, Avie 3 t

8. Hutnění zásypu – vibrační pěch

4. POROVNáNÍ REáLNé STAVBY PROVáDĚNé VÝKOPOVÝM / BEZVÝKOPOVÝM ZPůSOBEM 

Tabulka 1: Rekapitulace spotřeby pohonných hmot
Vykonávaná činnost,  Jedna jízda Celkový počet jízd Spotřeba PH
stroj a jeho spotřeba PH [l/100 km] [km] nutných na odvoz celkem [l]
Odvoz výkopku nákladními auty TATRA 20 3 29,00
(10 t) (vybouraná vozovka) – 48,20 l/100 km

Odvoz výkopku nákladními auty TATRA 20 71 684,00
(10 t) (zemina) – 48,20 l/100 km

Dovoz pažení TATRA (10 t) - 48,20 l/100 km 10 2 10,00

Dovoz materiálu TATRA (10 t) 
(potrubí, betonové prefabrikáty) 48,20 l/100 km 20  2 19,00

Dovoz zásypového materiálu TATRA (10 t) (zemina) 20 64 617,00
48,20 l/100 km

Dovoz zásypového materiálu TATRA (10 t) 10 17 82,00 
(konstrukce vozovky) 48,20 l/100 km

CELKEM SPOTŘEBA NA DOPRAVU   1441,00

Tabulka 2: Výkopové práce, pokládka potrubí, zásypy
Stroj a jeho spotřeba  PH [l/mth]       Počet mth za směnu  Počet směn   Spotřeba PH celkem [l]

Kolový bagr (lžíce 1m3) 10,60 l/mth 8 8 678,00 

Autojeřáb 8,50 l/mth 2 12 204,00

Kolový nakladač typu UNC 6,20 l/mth 4 18 446,00

Vibrační válec 3,50 l/mth 8 2 56,00

Vibrační pěch 0,90 l/mth 8 8 58,00

Řezačka na asfalt 1,40 l/mth 8 1 11,00

CELKEM SPOTŘEBA  
NA VLASTNÍ VÝKOP      
   

1453,00

Zdroj: údaje získané od dodavatelské společnosti (Eiffage CZ,s.r.o.)

Tabulka 3: Rekapitulace spotřeby pohonných hmot BT
(předpokládáme stavbu kompletního úseku 2 týdny – celkem 10 směn)

Vykonávaná činnost, stroj   Celkový počet jízd
a jeho spotřeba  PH [l /100 km] Jedna jízda [km] nutných na odvoz Spotřeba PH celkem [l]

Zařízení staveniště a vrtná souprava 
– doprava nákladními auty TATRA 100 2 96,00 (10 t) (vybouraná vozovka) – 
48,20 l/100 km 

Odvoz výkopku nákladními auty AVIA 
(3 t) a dovoz zásypu – pokud nelze 
skladovat dočasně v místě 20 8 32,00

20,00 l/100 km 

CELKEM SPOTŘEBA NA DOPRAVU    128,00

Tabulka 4: Uložení potrubí BT

Stroj a jeho spotřeba  PH [l/mth] Počet mth za směnu Počet směn Spotřeba PH celkem [l]

Kolový bagr (lžíce 1m3) 10,60 l/mth 0 0 0,00

Autojeřáb 8,50 l/mth 0 0 0,00

Kolový nakladač typu UNC 6,20 l/mth 4 1 25,00

Vibrační válec 3,50 l/mth 2 1 7,00

Vibrační pěch 0,90 l/mth 4 1 4,00

Řezačka na asfalt 1,40 l/mth 4 1 6,00

Vrtná souprava 12,00 l/mth 8 3 288,00

Míchací stanice bentonitu 6,00 l/mth 8 3 144,00

CELKEM SPOTŘEBA 
NA ULOžENÍ POTRUBÍ   

474,00

Zdroj: Údaje získané od dodavatelské společnosti (Michlovský-protlaky, a.s.)

21. Obnova vozovky: obalované kame-
nivo střednězrnné tl. 60mm – objem 
5,46m3 (9,8t), dovoz 5 km TATRA 
10t

22. Obnova vozovky 4,42 m3, dovoz 5km 
23. Obnova trávníku: vrácení skrývky 

4,2m3 (8t), ohumusování 2,1m3, 
osetí, dovoz 5km

Celková spotřeba pohonných hmot na provedení stavby: 2894 litrů

Celková spotřeba pohonných hmot na provedení stavby: 2894 litrů
Pokračování této kapitoly na str. 14
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NODIG - proč otvírat stavební rýhy
4. POROVNáNÍ REáLNé STAVBY PROVáDĚNé VÝKOPOVÝM / BEZVÝKOPOVÝM ZPůSOBEM

Ať už se mají pokládat kabely tloušťky palce, potrubí tlustá 
jako ruka, kanály o výšce muže, nebo se mají pod zemí vybu-
dovat kolektory pro vedení, není dnes zapotřebí rozrývat po-
vrch země. Technika pro výstavbu podzemních vedení udělala 
v posledních létech pokrok, který „vyráží dech“.   Dnes se pro-
kusují pomocí vodního paprsku speciální dálkově řízené zemní 
rakety a vrtné hlavy, malé a velké tunelové razicí stroje pronika-
jí pískem, vrstvami jílu, a dokonce rozmělňují i skalní horniny. 

Klepají, vrtají, protlačují a vyplachují vodou  nebo nezávad-
ným bentonitovým výplachem.Obcházejí větší překážky a cizí 
vedení na své cestě k zadanému cíli. Obdivuhodná je velká 
cílová přesnost i na velké vzdálenosti.

S udivující rychlostí se spolehlivě pokládají trouby z rozdíl-
ných materiálů jako je kamenina, beton,plasty,ocel atd. pro 
odpadní vody, plyn, dálkové topení  a vodu. Samozřejmě, také 
kabely pro telefony a elektrický proud lze tímto způsobem, bez 
výkopů, uložit pod provozovanými komunikacemi.

 V mnoha případech dosahují stavební čety o 3 mužích 
s kompaktní strojní jednotkou větších výkonů při pokládce, než 
je možné při obvyklé rýhové metodě a to s větším nákladem na 
stoje a personál.  

S nejmodernější technikou se dnes již pokládají  na příklad 
křížení ocelových trub o průměru 1 m a plastová potrubí o prů-
měru 60cm. Dosahuje se délek větších než 1 km.

Hloubky do 70 m nejsou žádným problémem. Staveniště 
a těžba zeminy jsou relativně malá, neboť  se u objektů o vel-
kém objemu odváží pouze zemina odpovídající tunelu na ve-
dení. 

NODIG se počítá !
porovnání výkopu při průměru vedení 150 mm

otevřenou rýhou
cca 1 m3 na 1 m 
= 100 %

bezvýkopovým stavebním 
postupem cca 0,02 m3 na 1 m 
= 2 %

Při potřebných investicích na výstavbu vedení v příštích 
létech cca 10 miliard Kč pro všechny průřezy vedení jsou 
výhody jasně i finančně.

vodorovné vrtné postupy
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když jsou lepší řešení
4. POROVNáNÍ REáLNé STAVBY PROVáDĚNé VÝKOPOVÝM / BEZVÝKOPOVÝM ZPůSOBEM

Nové domovní přípojky pro staré domy se v živých ulicích 
instalují bezvýkopově rychle a spolehlivě.

Žádné příčné překopávání a uzavírání ulic.

I opravy, příp. obnovování starých trub nejsou pro bezvýko-
povou technologii problémem.

Moderní vrtné hlavý „spolknou“ starou troubu a při stejném 
pracovním pochodu položí novou troubu.

protlačování velkých trub

13
užívání  bezvýkopových technologií 

při snižování emisí co2 
během realizací 

staveb inženýrských sítí

nová trouba

stará trouba

potrubí na odvod odpadní vody

Kdy použijete NODIG - 
životní prostředí chránící bezvýkopovou technologii?
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9. Obnova podkladních vrstev vo-
zovky (úprava okrajů tzv. „zazube-
ní“ – ještě 2x2,8 + 2x0,9m vyříz-
nout povrchový asfalt) – štěrkodrť 
0-32, tl. 200mm … objem 0,3 
m3, dovoz 10 km, hutnění vibrač-
ním válcem

10. Obnova podkladních vrstev vo-
zovky: mechanicky zpevněné ka-
menivo MZK v tl. 150 mm – objem 
0,23m3, dovoz 10 km, hutnění vib-
račním válcem

11. Obnova vozovky: obalované ka-
menivo střednězrnné tl. 60 mm – 
objem 0,1m3, dovoz 30 km, hutně-
ní vibračním válcem

12. Obnova vozovky – asfalt objem 
0,1m3, dovoz 10 směn

5. Závěr
S ohledem pouze na spotřebu po-

honných hmot je vidět, že při bezvýko-
pové technologii je spotřeba pohonných 
hmot téměř 5x menší než při klasické 
výkopové metodě.

Při provádění bezvýkopovou techno-
logií dále odpadají nebo se významně 
snižují další faktory, které znepříjemňují 
životní podmínky v okolí stavby:

• Doba provozu hlučných stavebních 
mechanizmů při provádění zemních 
prací

• Objízdné trasy pro dopravu – v pří-
padě výstavby v menších obcích se 
může jednat i o mnohakilometrové 

objížďky, ve městech zase objížďky 
rezidenčními částmi

• Náklady na zpětnou úpravu povrchu 
terénu – ať již zpevněného nebo sa-
dových úprav

• Doba výstavby
Při rozhodování o volbě technologie 

je nutno samozřejmě i při bezvýkopové 
technologii počítat s výkopy pro starto-
vací, popř. koncové jámy a se zařízením 
staveniště, většinou maximální plochy 
do 300m2 – podle požadavků technolo-
gie konkrétního dodavatele. 

Charakteristické nároky 
na zařízení staveniště

Okolo začátku vrtu je nutno počítat pře-
devším s umístěním vlastní vrtné soupravy 
(cca 4x20 m), míchací stanice bentonitu, 
s možností příjezdu nákladního automo-
bilu (TATRA), který přiveze tyto dvě hlavní 
součásti. Na konci vrtu je nutno zřídit ma-
nipulační pruh, na kterém se svaří zataho-
vaná chránička. Manipulační pruh musí 
mít délku zatahované chráničky a šířku 
min 3 m (podle možností na místě).

Okolo startovací jámy protlaku 
(ocelová, betonová chránička) je nut-
no počítat s příjezdem Tatry pro osa-
zení vrtné zatlačovací soupravy, vedle 
jámy se musí postavit otočný jeřáb pro 
podávání zatlačovaných trub a z dru-
hé strany nákladní automobil pro od-
voz vytěžené zeminy z protlačovaného 
profilu. Za jámou musí být místo pro 
postavení kompresoru.

Dále v obou případech musí být v mís-
tě stavby maringotka pro kancelář a hygi-
enické zázemí pracovníků – to je obdob-
né jako klasické technologie výkopu.

Bezvýkopová technologie však ne-
vyžaduje žádné zábory v trase liniového 
vedení, max. např. omezení rychlosti.

Podklady pro návrh 
bezvýkopové technologie

Pro návrh vhodného typu bezvýkopo-
vé technologie je nutno provést inženýr-
sko-geologický průzkum.

Při přípravě trasy řízeného vrtu je nutno 
mít dobře zmapované stávající podzemní 
vedení, při jejich křižování nebo souběhu 
počítat s určitou tolerancí vedení pilotní-
ho vrtu (může dojít k určitým odchylkám 
od projektované trasy např. v důsledku 
geologických poměrů). Nejčastěji na-
stávají problémy s křížením stávajících 
kanalizací – zde je dobré před zahájením 
prací ověřit hloubky dna dvou soused-
ních šachet dotčeného úseku. V případě 
vodovodů, plynovodů a elektrických ve-
dení vn je dobré ověřit trasy stávajících 
vedení kopanými sondami a nespoléhat 
se na uložení „dle ČSN” – pokud nejsou 
novějšího data a neexistuje geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby.

Nevýhody bezvýkopové 
technologie

Nevhodná se může bezvýkopová tech-
nologie stát např. v případě, kdy se má opra-
vovat stávající podzemní vedení, u něhož je 
požadováno takové zvětšení kapacity, kte-
rou nezajistí nové zatahované potrubí (může 
nastat např. při obnově dešťové kanalizace). 

Mohou nastat problémy při provádění 
liniových vedení v historických částech 
měst, v případě, že není spolehlivě zdoku-
mentován rozsah podzemních částí histo-
rických domů.

4. POROVNáNÍ REáLNé STAVBY PROVáDĚNé VÝKOPOVÝM / BEZVÝKOPOVÝM ZPůSOBEM
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Ing. Pavel Drábek
TransTechnIk s.r.o.

Stavební průmysl, který spotřebová-
vá velké množství fosilních paliv, má za 
úkol snížit množství vzdušných emisí. 
Použití tradičních výkopových, ener-
geticky velmi náročných metod a zaří-
zení pro instalaci podzemních inženýr-
ských sítí je po desetiletí běžnou praxí 
ve stavebnictví. V posledních letech 
zde existuje možnost  používat méně 
rušivé bezvýkopové metody, které 
se osvědčily zejména v přeplněném 
prostředí měst. Vědomí naléhavosti 
celosvětově potlačovat emise vedlo 
k růstu výzkumných snah zaměřených 
na vývoj metod umožňujících  kvantifi-
kaci emisí a následně jejich snižování. 
Současný přístup ke kvantifikaci uh-
líku se soustřeďuje hlavně na vliv do-
datečných emisí vzniklých v důsledku 
zpoždění v dopravě během dopravních 
uzavírek v době výstavby. I když tyto 
modely poskytují vynikající informace, 
je nezbytné, aby konkurenční metody 
instalace inženýrských sítí byly také 
vyhodnoceny a mohl tak být určen je-
jich podíl na ovlivňování životního pro-
středí.

5. Výpočet Vzdušných emisí 
u projektů podzemních inženýrských sítí

  

ing. zdeněk nový
ředitel TransTechnIk s.r.o.
zástupce fy VerMeer pro Čr a sr

5.1  Kalkulátor emisí e-cALc
V poslední době se setkáváme častěji 

s různými softwarovými prostředky, kte-
rými lze vypočítat množství emisí. V ob-
lasti inženýrských sítí například s takzva-
ným emisním kalkulátorem známým pod 
názvem e-CALC, který je aplikován pří-
mo pro výpočet emisí z bezvýkopových 
technologií. Kalkulátor byl vyvinut na Ari-
zonské univerzitě ve spolupráci s firmou 
Vermeer.

Jak pracuje kalkulátor
Kalkulátor kvantifikuje množství oxi-

du uhličitého CO
2
, oxidů dusíku NOX, 

oxidů síry SOX, oxidu uhelnatého CO, 
uhlovodíků HC a tuhých částic. Jeho ur-
čitou nevýhodou je, že není univerzální 
pro použití jakékoliv bezvýkopové tech-
nologie.

Kalkulátor zahrnuje následující 
4 technologie výstavby inženýr-
ských sítí: 

• HDD (horizontální řízené vrtání),
• Klasickou výkopovou technologii,
• Berstlining (obnova v původní trase 

s roztrháním potrubí),
• Trenching (technologie na pomezí 

bezvýkopových technologií a výko-
pové technologie).

Kalkulátor vychází z emisních hodnot 
stanovených EPA*) v dokumentu AP 
- 42 z roku 1995 a přepočítává emise 
dle tříd motorů na základě jejich výkonů 
a katalyzátorů. Z pohledu EPA jsou po-
važovány dusík a oxid uhličitý za hlavní 
skleníkové plyny. 

nutné údaje pro zadání do kalkulátoru

Údaje o stavebních strojích:

• výkon stroje,
• model a rok výroby stroje,
• technologie motoru stroje,
• charakteristika paliv, zejména obsah 

síry,
• jak moc již byl stroj využíván (využité 

moto hodiny).

Údaje o vozidlech sloužící 
pro přesun hmot:

• model vozidla,
• rok výroby,
• váha vozidla,
• kilometráž,
• charakteristika paliva (obsah síry),
• charakteristiky aktivity zařízení, 
• vzdálenost v km.

Stejně jako u každého počítačové-
ho nástroje závisí přesnost výstupních 
informací na přesnosti vstupních dat. 
Kalkulátor je nástroj určený jako vodítko 
pro zhotovitele, inženýry a vlastníky, aby 
získali „odhad“ dopadu svého navrho-
vaného projektu podzemních inženýr-
ských sítí na životní prostředí již ve fázi 
plánování.

5.2 porovnání technologie 
hdd a klasické pokládky 
pro výstavbu dešťové 

 kanalizace dn 300 
  s využitím nástroje e-cALc

Zkušební vyhodnocení emisí ze sta-
veb inženýrských sítí v České republice 
bylo provedeno na projektu pokládky 
dešťové kanalizace DN 300 v délce 
80 m. Původně měla být kanalizace po-
ložena klasickou výkopovou technologií 
do pažené rýhy, ale nakonec byla reali-
zována bezvýkopovou technologií HDD. 
Pro výpočet CO

2
 a dalších emisí jako 

jsou CO, SOx, NOx, tuhých znečisťují-
cích látek byly nejprve stanoveny výkazy 
výměr. K projektu byly zpracovány dvě 
varianty pro výpočet nároků na dopravu 
a přesun hmot z výkopových prací při 
využití bezvýkopové technologie - ho-
rizontální řízené vrtání, poté množství 
dopravených hmot při využití klasické 
technologie. 

základní údaje o zkušebním 
projektu

Předmětem zkušebního projektu je 
porovnání emisí při výstavbě inženýr-
ských sítí klasickým způsobem a užitím 
bezvýkopové metody. Zvolený mode-
lový úsek dešťové kanalizace je 80 m 
dlouhý, průměr kanalizace je DN 300. *) EPA – agentura pro ochranu životního,prostředí je vládní agentura  Spojených států mající zodpo-

vědnost za ochranu zdraví a životního prostředí včetně ovzduší, vod a půdy. EPA stanovuje státní normy 
ochrany životního prostředí. EPA (1997) poskytuje zprávy a příslušné údaje ve formě „emisních faktorů“.  
Emisní faktory pro různá zařízení používající různé palivo (tj. benzín, naftu a zemní plyn) a provozované 
s různým výkonem jsou v různých sekcích AP-42 (EPA 1995).

EPA shromáždila údaje o provozních charakteristikách různých stavebních zařízení a roztřídila motory 
na základě jejich výkonu. Emisní údaje jsou publikovány pro různé kategorie motorů provádějící různé 
činnosti.
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Stavba se nachází ve městě, povrch ko-
munikace tvoří asfalt.

Situační schéma výstavby dešťové 
kanalizace DN 300 s využitím technolo-
gie HDD. Zdroj: projektový ateliér PKS 
Tuzar.

Nové dešťové kanalizační potrubí má 
odvádět srážkové vody z rozšiřovaného 
parkoviště, kde byly vybudovány nové 
zpevněné plochy s povrchovým odvod-
něním a přes LAPOL odváděny do reci-
pientu.

VAriAntA 1 

použití klasické výkopové 
technologie 

První varianta je prováděna klasickou 
výkopovou technologií. Pokládka trubky 

Situační schéma výstavby dešťové kanalizace DN 300 s využitím technologie HDD. 
Zdroj: projektový ateliér PKS Tuzar.

Podélný profil – schéma vrtu. Zdroj: projektový ateliér PKS Tuzar.

je navržena do oblasti chodníku tak, aby 
minula vzrostlou zeleň. V oblasti chod-
níku je již uloženo několik druhů kabe-
lů a trasa kanalizace musí být umístěna 

Příklad stroje pro technologii horizontální řízené vrtání, pořízeno na stavbě v Moskvě. 
Zdroj: autor.

k okraji chodníku. Výkop zasahuje i do 
prostoru vozovky.

průběh výstavby
Pro využití klasické technologie byla 

uvažována šířka rýhy 1,4 m, hloubka 
uložení 3,5 - 4 m a délka rýhy v asfalto-
vém povrchu 60 m a zbytek v zeleném 
pásu. Úkony nutné při provádění stavby 
klasickým způsobem zpřehledňuje ta-
bulka č. 4 na str. 11. Celková předpo-
kládaná doba výstavby byly 3 týdny. Pro 
odvoz hmot bylo použito nákladní auto 
Tatra o objemu 10t. Skládka pro odvoz 
vytěžené zeminy se nachází ve vzdále-
nosti 10km. 

VAriAntA 2

Využití technologie 
horizontálního řízeného 
vrtání (hdd)

Vhodnější bezvýkopovou technologií 
byla zvolena metoda horizontálního ří-
zeného vrtání. Pro využití bezvýkopové 
technologie je nutné připravit startovací 
šachtu o rozměrech délky cca 2,5 m, 
šířky 0,6 m a hloubky 1 m. Startovací 
šachta bude provedena na zpevněném 
povrchu, tj. bude nutné vyřezat asfaltový 
povrch a vytěžit podkladní vrstvy vozov-
ky. Cílová šachta bude následně využita 
jako výustní objekt. 

průběh výstavby 
Nejprve je proveden pilotní vrt 

o průměru 60  mm v navržené trase. 
Výhodou technologie HDD je její mož-

5. Výpočet Vzdušných emisí u projektů podzemních inženýrských sítí
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nost řízení pomocí řiditelné sondy ve 
vrtací hlavě. Princip rozrušování zemi-
ny je pomocí vysokotlakého vodního 
paprsku s kombinovaným mechanic-
kým rozrušováním zeminy. Po prove-
dení pilotního vrtu je pomocí rozšiřo-
vacího kusu zatahováno již připrave-
né svařené HDPE potrubí o průměru 
315/18,7 mm (PE 100, SDR 17). Při 
provádění technologie HDD se pou-
žívá cementobentonitová směs, která 
slouží jako stálé pažení a poté okolo 
chráničky zatvrdne. Předpokládaná 
doba výstavby 2 týdny. 

nároky na manipulační prostor 

Nároky na manipulační prostor pro 
užití bezvýkopové technologie zahr-
nují zejména umístění vrtné soupravy. 
V uvedeném příkladě je nutné počítat 
s prostorem 4 x 20 m, dále je nutné 
umístit bentonitovou míchací stanici. 
Vše je přivezeno nákladním automobi-
lem. Je nutné počítat s manipulačním 
pruhem pro svaření potrubí HDPE v šíř-
ce 3 m.

Vyhodnocení výsledků využitím pro-
gramu e-cALc 

Do programu byla zadána data 
o stavbě ve variantě prováděné bez-
výkopovou technologií – horizontální 
řízené vrtání a data pro provedení kla-
sickým výkopovým způsobem. Pro vý-
počet v nástroji je klíčové zadat přesné 
údaje o jednotlivých použitých strojích, 
které nejsou vždy volně dostupné. Je 
nutné spolupracovat přímo s odbornou 
firmou specializující se přímo na danou 
technologii. 

  
LiterAturA

Kapitola 5 je zpracována podle článků:
Ariaratnam, S.T.̈ : Výpočet vzdušných 
emisí u projektů podzemních inženýr-
ských sítí (zkrácená verze přednášky 
„Metodika výpočtu uhlíkových stop 
u projektu podzemních inženýrských 
sítí“ publikované ve Sborníku výsta-
vy No-Dig 2009 v Torontu) Odkazy na 
www.trenchlessinternational.com 
Nenadálová, L.:  Porovnání techno-
logie HDD a klasické pokládky pro 
výstavbu dešťové kanalizace DN 300 
s využitím nástroje e-CALC, Zpravodaj 
NODIG, č. 1, r. 17, 2011, str. 24-26.

5. Výpočet Vzdušných emisí u projektů podzemních inženýrských sítí

Výstup z kalkulátoru e-CALC, výsledek pro technologii HDD. Zdroj:autor, zpracováno v progra-
mu e-CALC.

Zadávací obrazovka programu e-CALC. Zdroj: autor, zpracováno v programu e-CALC.

Porovnání bezvýkopového řešení technologií HDD a výkopového řešení – rozdíl činí 80 %. Zdroj: autor.

Výsledkem výpočtu provedeného v kalkulátoru je porovnání technologie 
hdd a klasické výkopové technologie, průměrný rozdíl v dopadu hc, co, 
nox, tzL, co2, soX na životní prostředí činí 80 % ve výpočtu e  - cALc. 
z výše jmenovaných látek má dle kalkulátoru největší hodnotu co2.
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VýzVA pro městsKé A stAVební ÚřAdy

V Ý Z V A
pro všechny městské úřady, obecní úřady a stavební úřady v ČR

NENECHTE

si rozkopat při stavebních pracích 

• vaše ulice a náměstí

• vaše silnice a chodníky

• vaše parky a veřejnou zeleň

POŽADUJTE
od investorů, stavebníků i projektantů, aby v případě provádění výkopů při nové 
výstavbě i při rekonstrukci stávajících inženýrských sítí obsahovala dokumen-
tace pro povolení těchto prací následující:

DOLOŽKU
od  některého  člena  nebo  zástupce  czstt,  že  tyto  práce  nelze  provádět 
hospodárněji bezvýkopovým způsobem, seznam členů czstt je na str.  23-25.

CHRAŇTE
tímto způsobem životní prostředí ve vašem regionu.

POMOZTE
tímto způsobem snížit uhlíkové emise a další exhalace do ovzduší ve smyslu 
„kjótského protokolu“, který přijala i česká republika.

tato příručka je vydána jako realizační výstup úkolu č. 00211062 
financovaného  stÁtním Fondem ŹiVotního prostředí.

DĚKUJEME
Vám za pochopení této výzvy.
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ing. Jiří Kubálek, csc.
výkonný sekretář czsTT

8. seznAm čLenů czstt s VyznAčením činnosti 
V oboru bezVýKopoVých technoLogií

KoLeKtiVní  čLenoVé czstt 
– poskytované služby z oboru „Bt“
FirmA    sLužBy

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

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

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

neváhejte 
při rozhodování !
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je zde proto, aby Vám pomohla. 
Obracejte se přímo na členy naší 
společnosti, kteří jsou těmi vaši-
mi správnými partnery při způso-
bu provádění prací na vašich stav-
bách. nejen omezení emisí cO2, 
ale hlavně spokojenost Vašich 
spoluobčanů bude výsledkem to-
hoto postupu.

Pokud máte pochybnosti, zašlete 
dotaz přímo na czsTT. 

rádi Vám poradíme.

Foto: Tomáš Valter
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intergLobAL duo s.r.o., 2, 6, 7, 9 
Ořešská 939/55,  155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
IČO: 264 15 577 http://www.interglobal.cz
KerAmo steinzeug s.r.o.,  2
Husova 21,  370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO: 608 27 181 http://www.keramo-kamenina.cz   
Ko - KA  s.r.o., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6 1, 4, 6, 12, 13,
IČO: 251 17 297 http://www.ko-ka.cz 14, 15, 16
KoLeKtory prAhA, a.s., 4, 6, 16 
Pešlova 341/3,  190 00 PRAHA 9 
IČO: 267 14 124 http://www.kolektory.cz 
Lbtech a.s., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL 2, 4, 6, 14
IČO:150 35 808 http://www.lbtech.cz  
metrostAV  a.s., Koželužská  5/2246, 180 00  PRAHA  8 1, 4, 6, 12, 13, 14
IČO: 000 14 915 http://www.metrostav.cz
michLoVsKý - protlaky, a.s., Salaš  99, 763 51  ZLÍN 4, 6, 11, 12, 13, 14,
IČO: 277 04 262 http://www.michlovsky.cz 15  
mt a.s., mostkovice 529,   798 02  MOSTKOVICE 4, 6
IČO: 255 13 168 http://www.mtas.cz
ochs pLzeŇ vrtná technologie s.r.o., 4, 6
Samaritská 165/01,  301 00  PLZEŇ - Doudlevce
IČO: 252 48 367 http://www.ochs.cz
ohL žs, a.s., závod PS, Burešova 938/17, 660 02  BRNO - střed 1, 4, 6, 12, 13,
IČO: 463 42 796  http://www.ohlzs.cz 14, 17   
petr maršálek, provádění staveb,  1, 4, 6
V Náměrkách 17, 547 01  NÁCHOD  
IČO: 412 55 194 http://www.marsaleknachod.cz
poLyteX composite, s.r.o., 2 
Závodní 540,  735 06  KARVINÁ - Nové Město
IČO: 258 27 766 http://www.polytex.cz 
pŐyry environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO 1, 3
IČO: 463 47 526  http://www.aquatis.cz 
prAžskÁ VodohospodÁřskÁ spoLečnost, a.s., 5                           
Žatecká 110/2, 110 00  PRAHA 1  
IČO: 256 56 112 http://www.pvs.cz
prAžské VodoVody A kAnALizAce,  a.s.  5,17 
Pařížská 67/11,  112 65   PRAHA  1
IČO; 256 56 635 http://www.pvk.cz 
přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., 4, 6, 11, 12, 13, 14 
Bzenecká 18a,  628 00  BRNO 
IČO: 253 42 100 http://premyslvesely.cz
rAbmer - sanace potrubí, spol. s r.o., 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
Rašínova 422,  392 01  SOBĚSLAV 17
IČO: 606 47 418 http://www.rabmer.cz 
reKonstruKce potrubí - repo, a.s., 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
K Roztokům 34/321, 165 01  PRAHA 6 17
IČO: 251 31 851 http://www.repopraha.eu  
reVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10,  412 01  LITOMĚŘICE 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
IČO: 631 46 410 http://www.revak.eu  12,13,17 
sebAK, spol. s r.o., Kudrnova 27,  620 00 BRNO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
IČO: 606 96 634 http://www.sebak.cz 11, 12, 13,17 
severomoravské vodovody a kanalizace ostrava a.s., 5, 17 
28.října 169, 709 45 OSTRAVA   
IČO: 451 93 665 http://www.smvak.cz

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

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

FirmA       sLužBy
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8. seznAm čLenů czstt s VyznAčením činnosti oboru bezVýKopoVých technoLogií

Foto: Tomáš Valter

petra Vavřínková, dis.
manažerka CzSTT
pro úkol SFŽP č. 00211062
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jméno A FirmA   sLužBy

                                

subterrA a.s.,  Bezová  1658,  147 14    PRAHA  4 2, 4, 6, 7, 12, 1
IČO:453 09 612 http://www.subterra.cz 3, 16 
tALpA - rpF, s.r.o.,  4, 6 
Holvekova 36, 718 00  OSTRAVA – KUNČIČKY
IČO: 646 15 391 http://www.talparpf.cz
trAnstechniK cs  s.r.o., 2 
Průběžná 90, 100 00  PRAHA  10
IČO: 452 75 718 http://www.transtechnikcs.cz 
VAris, spol. s r.o.,  Podolská 15, 140 00  PRAHA 4 6, 17
IČO: 612 51 194 http://varis.cz
Vegi  s.r.o., Obvodová 3469,  767 01 KROMĚŘÍŽ 4, 6,17 
IČO: 253 45 583 http://www.vegi-km.com
VodohospodÁřsKé stAVby, spol. s r.o. 4, 6, 10, 11, 12, 
Křižíkova 2393,  415 99 TEPLICE 13, 15, 16
IČO: 402 33 308 http://www.vhs.cz 
VodoVody A KAnALizAce Jablonné nad orlicí, a.s. 5,17 
Slezská  350,  561 64  JABLONNÉ nad Orlicí
IČO:481 73 398 http://www.vak.cz  
WombAt  s.r.o., Březinova 759/23,   616 00  BRNO 3, 4, 6, 7,8, 9,
IČO: 479 12 553 http://www.wombat.cz 10, 11, 12, 13
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20  PRAHA  3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
IČO: 251 17 947 http://www.zepris.cz 11,12, 13, 14, 15,17 

FirmA    sLužBy

indiViduÁLní čLenoVé czstt 
– poskytované služby z oboru „Bt“

ing. stanislav drábek, czstt 20
Bezová 1, 147 14  Praha 4-Braník
IČO: 62932357 http://www.czstt.cz 
ing. Karel Franczyk, phd., Agd iseKi 2, 6, 11, 16, 20 
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA 
IČO: 47833653            
ing. petr herel,  hereL s.r.o. 1
Jiráskova 27,  602 00  BRNO
IČO: 46995773 http://www.herel.cz 
prof. rndr. miloš KArous, drsc., geoniKA s.r.o. 18, 19, 20  
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
IČO: 48111767 http://www.geonika.com 
ing. dalimil KotAs, AQuecon s.r.o. 3, 4,7, 11,13,14,20
Masarykova 125/368, 400 02 ÚSTÍ nad Labem
IČO: 14868202 http://aquecon.com 
petr kožený,  firma kožený  4, 6, 7, 11
Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO
IČO: 12570249;             
Jiří mutinA, b.d.c. morava s.r.o. 2
Růžičkova 10,  690 02 BŘECLAV
IČO: 25555600 http://www.bdcmorava.cz
ing. tomáš pLicKA,  2, 9, 21  
MC-Bauchemie s.r.o., Divize Protection Technologies, 
Skandinávská 990,  267 53 ŽEBRÁk
IČO: 62619934 http://www.mc-bauchemie.cz 
ing. Jindřich tuzAr, psK tuzar s.r.o.  1, 20
Ostrovského 11,  150 00 PRAHA 5                                                                  
IČO: 14898012           25
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8. seznAm čLenů czstt s VyznAčením činnosti oboru bezVýKopoVých technoLogií

Sloupec sLužBy obsahuje orientační 
informace o pracovní činnosti firmy a  re-
alizovaných bezvýkopových  technolo-
giích. (Podrobné informace viz webové 
stránky firem,.)
   

  
1  - projekce   

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

Foto: Tomáš Valter
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Praha - Vyšehrad

hledáte optimální řešení oprav nebo výstavby 
inženýrských sítí ve Vašem městě nebo obci, 

které by odpovídalo požadavkům ochrany životního prostředí?

Zeptejte se                        má zkušenosti

26

8. seznAm čLenů czstt s VyznAčením činnosti oboru bezVýKopoVých technoLogií
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příklad realizace: 
Z minimální plochy pro zařízení staveniště byla provedena instalace BT veškerého 

podzemního vedení  pod celým parkem historického Vyšehradu
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Vážení, 
jsem rád, že jste dočetli tuto publikaci až 
do tohoto místa, protože doufám, že je 
to projevem toho, že Vás zaujala. Byla 
vydána v rámci programu Ministerstva 
životního prostředí ČR a je koncipova-
ná jako výzva pro všechny orgány státní 
správy, které se podílejí na vydání sta-
vebního povolení, zvláště pro výstavbu 
a opravy inženýrských sítí.

Nové, zde představené bezvýkopové 
technologie umožňují uložit podzemní ve-
dení pod neporušenou ulici, chodníkem 
nebo parkem a ještě k tomu za cenu, kte-
rá je nižší než pokládka tradičním výko-
pem. Ale není to jenom kolaps dopravy 
následkem uzavřených ulic. Na všechny 
obyvatele okolí stavby působí málo vidi-
telné, ale o to nebezpečnější nástrahy: 
Hlučnost, prach, emise škodlivých ply-
nů a další neviditelní nepřátelé našeho 
zdraví zhoršují životní prostředí našeho 
bydliště a proti tomu by se opravdu mělo 
něco dělat.

V letech 1999 – 2006 jsem byl před-
sedou České společnosti pro bezvýko-
pové technologie (anglická zkratka Cz-
STT) a zároveň jsem se podílel na řízení 
mezinárodní společnosti ISTT jako člen 
jejího Výkonného výboru. Byla to doba, 
kdy se bezvýkopové technologie (BT) 
postupně prosazovaly nejen u nás, ale 
i v mezinárodním měřítku. Zároveň si vy-
bojovávaly pozici ekologicky nejšetrněj-
ších technologií pro budování podzem-
ních sítí. Podnět pro takové hodnocení 
podala díky naší iniciativě 19. meziná-
rodní konference o BT. Ta byla organi-
zována naší národní společností v Praze 

prof. rndr. miloš Karous, drcs.
ředitel GeOnIka s.r.o., Praha

v roce 2001 pod patronací tehdejšího 
ministra životního prostředí ČR a ředite-
le UNEP - ekologických programů OSN 
- za přítomnosti asi 500 odborníků na 
tuto technologii z celého světa. 

Ostatně od té doby i všechny naše 
další národní konference jsou pořádány 
pod záštitou sice se střídajících ministrů 
ŽP ČR, kteří však svorně potvrzují eko-
logický i pozitivní společenský význam 
nového oboru BT. Rychlé využití nových 
technologií nejen v domácích projek-
tech, ale i úspěšné prosazování našich 
firem v zahraničí vede k jejich stoupající 
konkurenceschopnosti a prestiži v mezi-
národním měřítku. Bylo to potvrzeno řa-
dou ocenění, o některých z nichž je uve-
dena zmínka i v této publikaci. Nebojte 
se proto si pozvat některou z českých 

firem, aby vám podala nabídku pro mo-
derní řešení vašich problémů. Seznam 
firem je rovněž zde uveden. 

K výběru vhodné technologie vám 
může pomoci i naše společnost CzSTT. 
Přichází proto rada číslo jedna: „KDYŽ 
NEVÍM, MUSÍM SE ZEPTAT“. K tomuto 
kroku Vás vyzývá právě tato publikace.

Ptejte se a žádejte rady od odborníků 
v tomto oboru. A nejen to. Tato publikace 
Vám říká, kde se můžete zeptat a posky-
tuje i příklady realizovaných staveb v Čes-
ké republice, které byly vyhodnoceny na 
mezinárodní úrovni a získali prestižní oce-
nění NO-DIG AWARD - stavba roku pro-
vedená BT technologiemi. Prohlédněte si 
na následujících obrázcích jak tato cena 
vypadá. Věřím, že by mohla být ozdobou 
i ve vaší kanceláři.
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Foto: Tomáš Valter
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KAMARÁDI, POMOZTE MI ! ! !

O NIČEM TAKOVÉM JSEM NESLYŠEL !

S NIČÍM TAKOVÝM JSEM SE NIKDY NESETKAL !

JSME ZACHRÁNĚNI !

UŽ VIDÍM, KDO NÁM POMŮŽE

JEDINÁ SPOLEČNOST

SDRUŽUJE FIRMY, KTERÉ

PROVÁDÍ TYTO PRÁCE V CELÉM 

NAŠEM KRÁLOVSTVÍ ! ! !

KDYŽ PŘIVEDEŠ DO ZÁMKU PLYN, VODU, ELEKTŘINU, TELEFON 
A KABELOVOU TELEVIZI, ALE TAK, ABYS NEROZKOPAL 
ZÁMECKOU ZAHRADU ANI PARK ANI CESTY ANI CHODNÍKY, 
DÁM TI PRINCEZNU A PŮL KRÁLOVSTVÍ !

P.S.:	Respektováním	této	výzvy	chráníte	životní	prostředí	nejen	pro	naši	generaci,	
ale	je	to	vklad	i	pro	generaci	našich	dětí.

9. závěrečné slovo
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