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Ú V O D N Í K  /  L E A D I N G  A R T I C L E

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

jsem tomu rád, že jsem poprvé dostal mož-
nost na stránkách našeho časopisu Vás krát-
ce oslovit. Nedávno jsem dospěl ke zjištění, 
že i přes svůj relativně krátký věk patřím se 
svými zkušenostmi a vzpomínkami mezi 
pamětníky. Bezvýkopové technologie prová-
zejí můj profesní život již více než dvacet let. 
Některé obecné poznatky a vzpomínky bych 
zde rád zmínil a dovolil bych si tento úvodník 
rozdělit na dvě na sobě nezávislá témata. Byť 
závěrečné druhé téma souvisí hlavně s obli-
gátním novoročním přáním. 

Protože moje praxe, nabyté zkušenosti 
a hezké zážitky jsou bytostně spjaty 
s historií fi rmy resp. obchodní značkou Ing-
stav Brno, rád bych v první řadě menší remi-
niscencí připomněl část historie této fi rmy, 
která bezprostředně souvisela a i nadále sou-
visí s  tematickým obsahem zpravodaje Čes-
ké společnosti pro bezvýkopové technologie.

 Pokud je možné nějakou společnost v ČR 
považovat za průkopníka bezvýkopových 
technologií, tak to byl právě Ingstav Brno a to 
již v době, kdy jsme neměli tušení o pojmu 
mikrotuneláž či existenci mezinárodní společ-
nosti pro bezvýkopové technologie

 U fi rmy Ingstav Brno n.p. závodu specializova-
ných prací č. 16, nebyly bezvýkopové technolo-
gie pouhou doplňkovou technologií, ale nos-
nou částí výrobního programu spojenou 
i s intenzivním technickým vývojem. Rozvoj 
technologie štítování a protlačování byl po 
celou dobu nedílnou součástí technické politiky 
Ingstavu. Technologie štítování a protlačování 
byla rozvinuta v nejrůznějších modifi kacích, 
nejenom teoreticky, ale s širokým uplatněním 
při výstavbě kanalizačních sběračů či vodo-
vodních nebo teplovodních kolektorů.  

 Prvním impulsem pro rozvoj bezvýkopových 
technologií bylo v roce 1962 importování 2 ks 
razících štítů profi lu DN 2000 mm z bývalého 
SSSR. Jednalo se o ideově jednoduchá zaří-
zení prostá veškeré mechanizace. Obezdívka 
sestávala z malých tvárnic z prostého betonu 
s velkým množstvím spar. Už tehdy vznikaly 
první manuály (technologické předpisy) pro 
ražbu nemechanizovanými razícími štíty. Brzy 
se ukázalo, že ačkoliv se pro tyto štíty naský-
talo hojné využití, kvalitativně nesplňovaly 
požadavky budoucích uživatelů. Časem se 
zpřísnily požadavky na vodotěsnost štol, 
a proto bylo v letech 74–76 v rámci bývalého 
VVZ Ingstavu Brno vyvinuto nové ostění z žb. 
segmentů. Štíty byly tehdy navíc vybaveny 
nově vyvinutými erektory, kladečskými vozíky 
a hydraulickým sklopným pažením čelby.

 Vývoj pokračoval i v osmdesátých letech, kdy 
vznikaly štítovací razící komplexy v profi lech 
DN 2560 a 3050 mm. Započalo se i s vývojem 
štítu profi lu DN 3600 mm. RŠK byly vybaveny 
již pákovými erektory, těžebními zařízeními 
v čelbě, hydrogenerátory ve štítě, transporté-
ry rubaniny z gumových pásů.  Vodorovná 
doprava byla řešena akulokomotivami. Pro-
duktivita práce se razantně zvyšovala. Nao-
pak neúspěchem skončila snaha o vývoj fré-

zového nakladače pro rozpojování hornin 
vyšších tříd těžitelnosti.

 Pozitivním kvalitativním vývojem prošla rov-
něž úprava defi nitivního ostění resp. sekun-
dárního ostění kanalizačního sběrače pomocí 
keramických a sklolaminátových segmentů. 

 V roce 1986 již Ingstav disponoval 29 ks razí-
cích štítů, které v průměru ročně vyrazily 
6,5 km štol po celém území tehdejšího Čes-
koslovenska. Z dnešního pohledu se jedná až 
o neuvěřitelné číslo. Kdybych si mohl někdy 
nechat splnit nějaké profesní přání, určitě by 
sem patřilo přání zažít v čele takovéto organi-
zace alespoň jeden takový „průměrný“ rok. 

 U bývalého závodu specializovaných prací 
č.16, pozdějšího nositele názvu Ingstav Brno 
(v rámci delimitace z roku 1991), byly rovněž 
rozvíjeny technologie protlačování žb. trub 
v profi lech DN 1200, 1700 a 2200 mm. Tyto 
byly postupně zdokonalovány bývalým VVZ 
(vědecko výzkumný závodem). Pro protlaky 
byly vyvinuty řiditelné předštítky, které umož-
ňovaly relativně přesně provádět protlaky na 
vzdálenost 60 m. Novátorským počinem byla 
sofi stikovaná kombinace technologie protla-
čování a štítování, kdy se podařilo beze zbyt-
ku využít předností jednotlivých technologií.

 Svoji pionýrskou cestu na poli bezvýkopových 
technologií potvrdil Ingstav v letech 1992–3, 
kdy jako vůbec první společnost v ČR pořídil 
stroje pro horizontální řízené vrtání (celkem 
3 soupravy typu Flow-Tex), které realizovaly 
v druhé polovině devadesátých let desítky 
kilometrů vrtů u nás, v Polsku a na Slovensku. 
Stejně tak bylo v roce 1994 pořízeno mik-
rotunelážní zařízení značky SOLTAU (pro pro-
tlačování potrubí v profi lech DN 400–600 
mm), fungující na bázi rozpojovací řezné hla-
vy spolu s mechanickým odtěžováním (šne-
kový unášeč) rozpojované zeminy.

 Nákupy a aplikace nových technologií byly, 
tak jako při každé lidské činnosti, spjaty 
s omyly a neúspěchy vyplývajícími z nedo-

statku zkušeností, nevhodného zvolení tech-
nických parametrů strojů či z přehnaných 
očekávání objemů budoucích zakázek pro 
tyto technologie. Výše uvedené obtíže se pak 
nelítostně projevovaly v ekonomických uka-
zatelích, které tak v některých případech 
dehonestovaly průkopnické realizace na 
danou dobu zcela unikátních technologií. 
Vzhledem k dřívějším nedostatečným infor-
macím a zkušenostem by bylo neseriozní 
některé tehdejší neuvážené postupy zpětně 
kritizovat a ze současného pohledu se stavět 
do pozice vševědoucího kritika.

 Na konci vzpomínek týkajících se historie 
bezvýkopových technologií v Brně bych si 
dovolil jednu okrajovou, ale dle mého názoru 
zcela zásadní připomínku či poznatek. Vlivem 
tehdejších delimitací a privatizací jednotli-
vých závodů společnosti Ingstav došlo k záni-
ku již dříve zmiňovaného vědecko-výzkumné-
ho závodu a k naprostému zastavení 
jakéhokoliv dalšího vlastního vývoje nových 
technologií nebo alespoň jejich inovací. Je 
možné oprávněně namítnout, že na začátku 
devadesátých let minulého století nebylo 
potřeba zdlouhavě vynalézat již vynalezené a 
bylo efektivnější nakoupit nové technologie 
ze západní Evropy, USA a Japonska. Nicmé-
ně absence vlastních vývojových kapacit se 
nepříznivě projevila na neschopnosti správně 
aplikovat nové importované technologie 
a dále vedla k naprosté stagnaci při možnos-
tech zlepšování vlastních technologií štítová-
ní nebo protlačování. Tento rest se nám již 
pravděpodobně nepodaří napravit.

 Závěrem této miniexkurze do historie Ingsta-
vu bych chtěl zdůraznit že o kvalitě působení 
Ingstavu Brno na tehdejším stavebním trhu 
svědčí fakt, že tato fi rma ze svých řad vyge-
nerovala mnoho velmi schopných a nepře-
hlédnutelných odborníků. Řada z nich neje-
nom, že čte (alespoň tedy doufám) tyto řádky 
a patří mezi členy CzSTT, ale dle mého názo-
ru se řadí mezi neoddiskutovatelné leadry 
v oblasti bezvýkopových technologií v České 
republice.

Od minulosti však přejděme 
k současnosti

Je mi ctí, že po jisté diskontinuitě v historii 
fi rmy Ingstav Brno jsem díky společnosti 
TCHAS dostal možnost na předešlou 
nesmazatelnou stopu této fi rmy navázat. 
Děje se tak jednak prostřednictvím před 
šesti lety založené akciové společnosti Ing-
stav Brno a v dnešní době prostřednictvím 
svébytného odštěpného závodu stejného 
jména, který působí v rámci fi rmy TCHAS, 
spol. s r.o., která je nedílnou součástí fran-
couzské nadnárodní společnosti EIFFAGE. 

Neskromně si myslím, že v rámci svého 
relativně krátkého pětiletého působení 
u „nového“ Ingstavu se mně a mým kole-
gům podařilo pokračovat v tradicích této 
značky. Toto tvrzení bych si dovolil doložit 
údaji v tabulce, které kvantitativně vypoví-
dají o rozsahu bezvýkopových prací reali-
zovaných naším závodem v průběhu 
posledních pěti let. 



Pozorný čtenář si dozajista všimne skuteč-
nosti, že celkový rozsah pětiletého objemu 
realizovaných prací odpovídá cca roční pro-
dukci bývalého Ingstavu (viz. text uvedený 
výše). Nelze však dvakrát vstoupit do stejné 
řeky. Jsem ale toho názoru, že technologická 
pestrost nabídky, realizace a zkušenosti Ing-
stavu Brno jsou na naše poměry mimořádné.

Je nutné zdůraznit, že uvedené statistické 
údaje se týkají pouze odštěpného závodu Ing-
stav Brno. Pokud bychom chtěli rozsah prací 
posuzovat z hlediska celé společnosti TCHAS, 
spol. s r.o., je nezbytně nutné zmínit činnost a 
úspěchy dosažené na poli bezvýkopových 
technologií bývalou akciovou společností 
resp. závodem Ingstav Ostrava pod vedením 
Ing. Miroslava Rozhona a následně Ing. Karla 
Dolínka. Poté by rozsah prací byl téměř dvoj-
násobný. Jako zásadní realizace bych si dovo-
lil připomenout výstavbu kolektorů v centru 
Ostravy, ražbu štítovaných kanalizačních sbě-
račů v Havířově a v Ostravě, realizace mik-
rotuneláží (technologie ISEKI) v Petřkovicích 
a Karviné a aplikace technologie IN-PIPE při 
sanacích stávajících kanalizačních a vodo-
vodních řadů.

V okamžiku, kdy píši tento úvodní článek zpra-
vodaje NO-DIG, začal první týden roku 2009. 
I když se první číslo časopisu dostane mezi 
čtenáře až mnohem později, nedá mi to a 
dovolil bych si zde pronést, ani ne tak novo-
roční, jak obecné přání všem svým kolegům, 
partnerům, spolupracovníkům a v neposlední 
řadě kamarádům a přátelům.

Úspěchy a profi ty přeji zcela zásadně fi rmám 
a kolegům, kteří bezvýkopové technologie pří-
mo realizují vlastními kapacitami a kteří mají 
nelehkou zodpovědnost za svoje techniky 

Ražba nemechanizovaným štítem DN 2050 mm 216 bm

Ražba nemechanizovaným štítem DN 2560 mm 701 bm

Ražba plně mechanizovaným štítem DN 2000 mm 1 143 bm

Klasicky ražená štola (výrub do 8 m2) 1 956 bm

Klasicky ražená štola (výrub nad 8 m2) 609 bm

Ocelové protlaky DN 800–1400 mm 450 bm

Železobetonové protlaky DN 1000–1200 mm 36 bm

Železobetonové protlaky DN 1600 mm 880 bm

Celkem 5 991 bm 

Rozsah fyzicky realizovaných bezvýkopových technologií v ČR za období 2004 –2008

 Počínaje říjnem loňského roku dochází 
všem našim členům nový čtvrtletní časopis 
TRENCHLESS International (Ti), který je 
ofi ciálním periodikem Mezinárodní společ-
nosti pro bezvýkopové technologie ISTT. Je 
vydáván v Austrálii vydavatelstvím Great 
Southern Press Pty Ltd a je rozesílán zdar-
ma na adresy všech individuálních i kor-
porativních členů všech národních společ-
ností, kteří jsou evidováni v databázi ISTT 
a mají zaplaceny členské příspěvky. Samo-

i odborné pracovníky v dělnických profesích. 
Musí je každoročně slušně uživit, což je nedíl-
ným předpokladem zachování vysoké úrovně 
odborné úrovně a integrity jejich společností. 
Naopak lhostejné jsou mi benefi ty inženýr-
ských fi rem a „překupníků“, pro které je 
položka marže ze subdodávky tím nejpodstat-
nějším ukazatelem kvality nabízených prací. 
Přitom o specifi ckých problémech a technic-
kých úskalích, které provázejí náš obor, neví 
zhola nic. Není možné být zároveň nejlepším 
a nejlevnějším dodavatelem nebo subdoda-
vatelem.

Mnoho pracovních úspěchů přeji především 
všem prvosledovým technikům, kteří se neje-
nom zabývají, ale i velmi těžce živí realizací 
nejrůznějších bezvýkopových technologií. 
Oni a jejich bezprostředně nadřízení pak 
nesou břímě odpovědnosti za případné neú-
spěchy, které jsou mnohdy spjaty s výrazný-
mi ekonomickými problémy a proto někdy 
vedou k jejich zatracení vedoucími manažery, 
kteří ztratili schopnost ocenit technickou eru-
dici a invenci a svůj obor už jenom vnímají 
prizmatem nekonečných číselných řad 
a tabulek vycházející ze stále dokonalejších 
účetních systémů.

Chtěl bych popřát hodně zdraví a štěstí všem 

našim pracovníkům v dělnických profesích, 
kteří mnohdy jako dřívější správní „barabo-
vé“ ovládají devatero řemesel ( desátou bídu 
jim však rozhodně nepřeji) a bez jejichž umu 
a fortelu bychom vlastně nemohli psát jaké-
koliv články o bezvýkopových technologiích. 
Ať je svatá Barbora, patronka nás tunelářů 
a troufnu si říci i mikrotunelářů, chrání při 
jejich občas rizikové a nebezpečné práci.

Všem projektantům přeji dostatek nápadů, 
kreativity a plné rýsovací prkno (v dnešní 
době zřejmě plný AUTO-CAD) budoucích 
projektů, na jejichž realizaci se již teď těším.

Majitelům a top manažerům fi rem, které 
působí v naší branži, přeji šťastnou ruku 
při nákupu nových technologií a strojního 
vybavení, schopné a spolehlivé podřízené 
a jenom samé kladné účetní uzávěrky.

Všem investorům a provozovatelům inženýr-
ských sítí přeji mnoho odvahy a dostatek 
prostředků pro zahájení realizace i těch tech-
nicky nejnáročnějších projektů souběžně 
s jistou dávkou empatie a pochopení pro 
spolupůsobení s dodavatelskými fi rmami. 

Časopisu NO-DIG přeji plno zajímavých pří-
spěvků a článků o zdařilých bezvýkopových 
realizacích.

Úplně závěrem – mnoho zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů všem kolektivním, indi-
viduálním a přidruženým členům naší spo-
lečnosti

Igor Fryč
ředitel odštěpného závodu

INGSTAV Brno
TCHAS, spol. s r. o.

zřejmě si mohou tento časopis objednat 
i zájemci o bezvýkopové technologie, kte-
ří nejsou členy ISTT. Formulář pro objed-
návku je na předposlední straně, je možno 
ho okopírovat a po vyplnění ho, poslat na 
adresu vydavatele tam uvedenou. Roční 
předplatné je 45 € nebo 60 $. Formát časo-
pisu je A4, má 60 stránek a je na kvalitním 
křídovém papíru.

 Teď něco k jeho obsahu. Dosud vydaná 

čísla říjen 2008 a leden 2009 jsou velmi 
kvalitní jak po stránce obsahové, tak i svou 
grafi ckou úpravou. Obsahují 10 kapitol 
s odbornou tématikou za všech koutů světa, 
jednu kapitolu o činnosti národních společ-
ností a dvě kapitoly z činnosti ISTT. Kapitoly 
s odbornou tématikou budou v dalších čís-
lech soustřeďovány podle předem stanove-
ného rozpisu (viz Ti str. 56) tak, aby každé 
číslo mělo „nosná témata“ do kterých budou 
autoři příspěvků zasílat svoje články a foto-
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grafi e. Vydavatel pan Chris Bland ve svém úvodníku vyzývá všechny členy, aby se stali 
pravidelnými dopisovateli tohoto nového časopisu, aby jeho úroveň byla vysoká a obsah 
aktuální. Vždyť toto formou se o vaší práci dozví celý svět a můžete tak získat nové 
partnery nebo odběratele. Také cíleně inzerovat je možno za velmi přijatelné ceny.

 Závěrem se obracím na všechny členy CzSTT, aby využili ideální možnosti infor-
movat o své práci odborníky z oboru bezvýkopových technologií na celém světě. 
Předsednictvo má ve svém rozpočtu vymezené náklady na překladatelskou čin-
nost. Pokud máte odborný článek pouze v českém jazyce, zajistíme jeho překlad 
do angličtiny i odeslání do redakce Trenchless  International. V dosud dvou vyda-
ných číslech „Ti“ se už prezentovalo asi 20 zemí, také Polsko a Ukrajina. Dou-
fám, že Česká společnost pro bezvýkopové technologie bude jejich publikační 
aktivitu co nejdříve následovat.

Ing. Stanislav Drábek, předseda CzSTT

Zřejmě jste už všichni zaregistrovali, že začal 
vycházet nový časopis. Myslím, že jsem 
několikrát v minulosti popisoval úsilí, kte-
ré jsme na ESC věnovali koncepci nového 
časopisu a výběru mediálního partnera. Při-
pomenu, že časopis se jmenuje Trenchless 
International (TI) a pro ISTT jej vydává aus-
tralská fi rma Great Southern Press Pty Ltd 
z Melbourne. Všichni členové CzSTT by jej 
měli již dostávat v poště.

 Pokud se tak děje, měli jste jistě možnost 
si všimnout, že tento časopis je mnohem 

Pokud jste si pozorně prohlédli obálku našeho 
Zpravodaje, objevuje se na ní číslice „15“. Určitě 
to není náhoda, protože v letošním roce uplyne 
právě 15 let od založení České společnosti pro 
bezvýkopové technologie. Je to tedy příležitost 
jak vzpomenout na nejdůležitější události, kte-
ré měly vliv na vývoj CzSTT. Ve všech čtyřech 
letošních číslech našeho Zpravodaje bude rub-
rika, věnovaná pamětníkům, kteří spojili svůj 
profesní život s bezvýkopovými technologiemi 
a kteří chtějí oživit důležité události v naší pat-
náctileté historii. Rád bych při této příležitosti 
připomenul kolegy, kteří se, obrazně řečeno, 
vystřídali v křesle předsedy CzSTT.

Prof. Ing. Jaroslav PAŠEK, DrSc., 
(srpen 1994 – říjen 1994). 

více svázaný s politikou ISTT, než tomu bylo 
v minulosti. Články, reportáže a zprávy jsou 
dobrou výpovědí činnosti ISTT a samozřej-
mě také členských fi rem a organizací. Každé 
číslo  také obsahuje úvodní vstupy někoho 
z vedení ISTT. Takže z toho pohledu může 
být nový magazín přínosný i pro Vás. 

 Znovu také připomínám velký zájem vyda-
vatelů publikovat jakékoliv zajímavé články 
z jakékoliv země, takže znovu vyzývám čte-
náře, aby se nerozpakovali posla své námě-
ty a články. Tím, že existuje větší svázanost 

vydavatelů s ISTT, mohu v této věci pomoci 
i já sám. 

Jiné otázky ESC ISTT zahrnují především 
přípravu mezinárodní konference NO DIG 
v Torontu, kde by měla být velká účast 
vystavujících i účastníků a diskutovalo se 
i nové logo ISTT, které zřejmě i díky mé 
intervenci zůstane stejné, jen ve speciálních 
případech ( větší billboardy, atp) se doplní 
o obrázek zeměkoule. 

Karel Franczyk 

Přípravný výbor pro založení CzSTT v obdo-
bí listopad 1993 – listopad 1994 schvaloval 
mimo jiné i návrh na předsedu CzSTT, kte-
rým byl po projednání jmenován prof. Jaro-
slav Pašek. Tento přední vědecký pracovník 
v Geologickém ústavu ČSAV musel po roce 
1968 z ústavu Akademie věd odejít. Přes 
dvacet let pak pracoval v podniku Vodní 
stavby jako specialista v oboru inženýrské 
geologie a geotechniky, mimo jiné při vzniku 
specializovaných středisek pro protlačování 
ocelových a železobetonových trub. Byly to 
v podstatě první bezvýkopové práce v naší 
republice. Když přijal funkci předsedy CzSTT 
netušil, že bude během následujícího měsí-
ce rehabilitován a vrátí se jako profesor zpět 
na universitu. Návrat k pedagogické práci 
považoval za svůj prvořadý úkol. Požádal 
proto o uvolnění z funkce předsedy CzSTT, 
protože pro tuto náročnou činnost neměl 
už dostatek času. S velikou lítostí jsme mu 
samozřejmě vyhověli. V archivech ISTT  byl 
však až do dalších voleb veden jako první 
předseda CzSTT.

 Profesor Pašek se stále těší dobrému zdraví 
a často spolupracuje s projekční fi rmou PSK 
Tuzar, která se specializuje na bezvýkopové 
technologie, kde je geologie atributem pro 
správné řešení úkolu. Tato krátká epizoda ze 
samého počátku naší činnosti nebyla ještě 
nikde publikována a málokdo ji zná. Při pří-
ležitosti našeho 15. výročí jsem na ni nemohl 
zapomenout.

Doc. Ing. Ivo Vávra, CSc., 
(listopad 1994 – květen 1999)

Bezprostředně po odstoupení prof. Paška 
proběhly nové volby a do čela CzSTT se 
dostal další vynikající člověk a „zapálený“ 
odborník pro bezvýkopové technologie doc. 
Vávra, který působil jako zástupce vedoucí-
ho katedry technologie staveb na Stavební 
fakultě ČVUT.  Téměř 5 let věnoval CzSTT 
ohromnou spoustu práce a úsilí, aby se naše 
společnost dostala v celosvětovém měřítku 
mezi nejlepší. Jeho přičiněním se bezvýko-
pové technologie dostaly do studijního pro-
gramu FSv ČVUT. První studenti již začali 
dostávat diplomy za zpracování a vyřešení 
úkolů z tohoto oboru. Jako, předseda Cz-
STT byl stálým členem předsednictva ISTT 
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v Londýně a svojí diplomatickou aktivitou při-
spěl k tomu, že nám bylo svěřeno pořádání 
Mezinárodní konference a výstavy  NO-DIG 
2001 v Praze. Právě získání tohoto pořada-
telství bylo výsledkem soustavného tříleté-
ho úsilí doc. Vávry na mezinárodním fóru. 
Po neúspěšné kandidatuře v New Orlence 
(1995) jsme připravili nové podklady pro 
výběrové řízení do Itálie. V květnu 1997 
v Janově však bylo rozhodnuto pouze o tom, 
že konference NO-DIG 2001 se uskuteční 
v Evropě. Do dalšího kola však postoupi-
la mimo CzSTT též francouzská  FSTT 
a holandská NSTT. Teprve v listopadu 1997 
na Mezinárodní konferenci v Taipei jsme 
v přímé konfrontaci tří evropských STT zís-
kali pořadatelství konference NO-DIG 2001 
do Prahy. Byla to právě zásluha doc. Vávry, 
že si CzSTT získala mezinárodní důvěru 
pro pořádání tak prestižní celosvětové akce. 
O to smutnější je skutečnost, že doc. Vávra 
se výsledku své několikaleté práce nedo-
čkal. Zákeřná choroba ukončila jeho život 
30. května 1999. Jeho zásluhy však neby-
ly zapomenuty a na závěr 19. mezinárodní 
konference a výstavy NO-DIG 2001 Praha 
předal tehdejší předseda ISTT Gert Fischer 
doc. Ing. Ivo Vávrovi, CSc., „Zlatou  medaili 
ISTT“ in memoriam, která je nejvyšším 

Rok uplynul a je tu chvíle, kdy vás infor-
mujeme o průběhu a výsledcích této naší 
soutěže (2007/2008). Upřímně řečeno, 
tato soutěž nikterak nezevšedněla, stále 
zůstává zajímavou a prospěšnou aktivi-
tou CzSTT ve smyslu: chceme motivovat 
a podpořit mladé adepty inženýrství ke 
vstupu do oboru BT, chceme i touto for-
mou usilovat o zviditelnění BT v prostředí 
technických vysokých škol, chceme naše 
studenty přiblížit k našim fi remním členům 
CzSTT – nositelům BT, chceme prezento-
vat možnosti širší aplikace BT v prostředí 
ČR, chceme ve zpětné vazbě získat námě-
ty od talentovaných studentů k zamyšlení 
se „jak to vidí oni bez zátěže praxí“, jaké 
vidí možnosti další progrese a dalšího 
vývoje BT.

oceněním ISTT za rozvoj bezvýkopových 
technologií. Medaili převzala manželka Ivo 
Vávry paní Ing. Jaroslava Vávrová.

Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc., 
(červen 1999 – duben 2005)

 CzSTT se nacházela uprostřed intenziv-
ních příprav na 19. mezinárodní konferen-
ci a předsednictvo muselo obsadit místo 
předsedy společnosti uvolněné úmrtím 
doc. Vávry. Po zralé úvaze jsme oslovili 
našeho člena prof. RNDr. Miloše Karouse, 
DrSc. Byla to sázka na „správnou kartu“ 
a prof. Karous nás vyslyšel. Ve svém nabi-
tém pracovním programu si našel čas 
(i když to často byly soboty a neděle), aby 
se zapojil do řízení naší společnosti. Mys-
lím, že jako zkušený pedagog a vynikající 
manažer velmi citlivě stmelil předsednictvo 
společnosti ke kolektivní práci, kde každý 
důsledně plnil své úkoly. Všichni členo-
vé CzSTT v něm brzy poznali „správné-
ho velitele“. S jeho odbornou specializací 
v oboru užitá geofyzika se začala rozšiřo-
vat činnost pracovní sekce pro diagnostiku 
podzemních vedení o geofyzikální průzkum 
horninového masivu. Díky dobré znalos-
ti angličtiny se zapojil do všech jednání 
s předsednictvem ISTT v Londýně. Výsledek 
jeho činnosti byl vynikající. 19. mezinárodní 
konference a výstava NO-DIG Praha 2001 
byla u všech účastníků vysoce hodnocena 
jak po vědeckotechnické stránce, tak i jejím 
organizačním zajištění. Také společenský 
program v kouzelném prostředí Prahy slavil 
zasloužený obdiv.

 Po dvou letech činnosti prof. Karouse v ESC 
ISTT se začalo velmi vážně mluvit o jeho 
kandidatuře na post presidenta ISTT, který 
se volí vždy na období tří let. Věřím, že to 
mluví za všechny jeho úspěchy a vynikají-
cí osobní vlastnosti. Byl výborný společník 
a dokázal si získat důvěru tím, že vždycky 
splnil, co slíbil. Všichni jsme mu jeho úspěch 
přáli a těšili jsme se, až se, obrazně řečeno, 
usadí na trůnu „bezvýkopového království“ 
nazývaného ISTT. Bohužel. Mimořádné pra-
covní vytížení se projevilo ve zdravotních 

problémech a zdraví bylo tím imperativem, 
který ho přinutil na valné hromadě v roce 
2005 požádat o uvolnění z funkce předsedy 
i členství v předsednictvu.

 Zde bych přehlídku svých předchůdců ukon-
čil. Bylo by toho ještě velmi mnoho, co by 
se o nich dalo zveřejnit. To si však můžeme 
přečíst v našem archivu, kde jsou uloženy 
všechny dosud vydané Zpravodaje NODIG 
naší společnosti, ve kterých byly publiko-
vány podrobné životopisy osob, o kterých 
jsem se v tomto článku zmínil. Život jde dál 
a v současné době pokládám za důležité 
udržení kontinuity v zastoupení naší spo-
lečnosti v ISTT. V doplňujících volbách 
v Římě byl do ESC ISTT zvolen náš místo-
předseda Ing. Karel Franczyk, PhD. CzSTT 
má tedy v nejvyšším orgánu této meziná-
rodní společnosti zase svoje zastoupení. 
V dubnu letošního roku bude na valné hro-
madě CzSTT volba nového předsednictva, 
ze kterého bude vybrán předseda. Věřím, 
že všichni členové CzSTT se tohoto jednání 
zúčastní. Dovoluji si jim popřát, aby vybrali 
osobnosti, které budou příslibem pro další 
úspěchy CzSTT v příštích letech. 

Ing. Stanislav Drábek, 
předseda CzSTT

Soutěžní kolo 2007/2008 proběhlo tak, že 
došlo ke sjednocení se soutěžím systémem 
ISTT, tj. systémem soutěžní kategorie výše 
uváděné. Z toho vyplynulo několik možnos-
tí, jak naši soutěž více otevřít a učinit zají-
mavější. Bylo možné i žádoucí do soutěže 
pustit i bakalářské práce a práce studentů-
doktorandů, které mají podobu písemných 
prací ke státní doktorské zkoušce.

Vzhledem k již dnes stabilizovanému struk-
turovanému, tj. bakalářskému – magis-
terskému - doktorskému studiu a dále též 
k současné první masivní fi nalizaci baka-
lářského studia formou bakalářských prací 
a vzhledem k existenci nezanedbatelné-
ho počtu studentů-doktorandů, se vlastně 
přirozeně stává širší a zajímavější sklad-

ba soutěžících a jejich soutěžních prací. 
Dochází tedy tímto způsobem i k jistému 
oživení naší soutěže.

Další související formální úpravy soutěže 
se dotýkají termínů vyhodnocení soutěž-
ních prací, vyhlášení výsledků a předávání 
diplomů a odměn. Ty pak vyplývají ze změn 
systému některých závažných souvisejících 
aktivit CzSTT. Letos poprvé byl termín naší 
národní konference NO-DIG květnový (inte-
grovaný s akcemi BVV v termínu ekologic-
kých veletrhů v Brně). Z toho pak vychází, 
že ofi ciální vyhlášení vítězů naší soutěže 
(po vyhodnocení ustanovenou komisí/poro-
tou a po odsouhlasení předsednictvem 
CzSTT) bude prováděno formou takové-
hoto příspěvku, jako je i tento, v našem 
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zpravodaji CzSTT, když předávání diplomů 
a odměn vítězům může zůstat standard-
ně součástí programu valné hromady naší 
společnosti s termínem duben příslušného, 
tj. následujícího roku.

Již 11. ročníku soutěže CzSTT o nejlepší 
studentskou práci, v akademickém období  
2007/2008, se zúčastnilo celkem dvanáct 
soutěžních prací ze tří vysokoškolských 
pracovišť: 

•  Českého vysokého učení technického v Pra-
ze, Fakulty stavební,

•  Vysokého učení technického v Brně, 
Fakulty stavební a

•  Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity Ostarava, Fakulty stavební.

Soutěže se zúčastnily tři bakalářské práce, 
osm diplomových prací a jedna  doktorská 
disertační práce.

Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala 
ve složení: Ing. S. Drábek, doc. Ing. P. Šrytr, 
CSc., Ing. J. Sochůrek, Ing. M. Synáčková, 
CSc. a doc.Ing. I. Čiháková. Rozhodl součet 
pořadí od jednotlivých porotců. Porota dne 
5.12. 2008 rozhodla o výsledném pořadí 
soutěžních prací, předsednictvo CzSTT pak  
9.12. 2008 beze změn toto pořadí schválilo 
a lze jej tedy i nyní ofi ciálně vyhlásit a pre-
zentovat:

Zvláštní ocenění získala doktorská diser-
tační práce Ing. Karla Franczyka „Vybrané 
problémy mikrotunelování“. Tato práce není 
srovnatelná s ostatními pracemi svým roz-
sahem a hlavně obsahem, proto byla oce-
něna zvláštní cenou.

1. místo získala Ing. Alena Hlavsová za prá-
ci „Návrh rekonstrukce stoky“, 

2. místo získala Bc. Lukáš Fučík za práci 
„Návrh rekonstrukce stokové sítě“,

3. místo získal Bc. Petr Kohoutek za práci 
„Sanace vodovodní sítě“.

V další části tohoto příspěvku uvádíme 
stručnou anotaci jednotlivých soutěžních 
prací (v abecedním pořadí jednotlivých 
autorů.

Ing. Jakub Binder, VUT Brno (vedoucí 
DP: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.Dr.): 
Sanace stokové sítě vybrané části 
urbanizovaného celku

Diplomová práce obsahuje rozbor metod 
sanací stokové sítě. Hlavním zaměřením je 
návrh sanace části stokové sítě v Dolních 
Bojanovicích. Student provedl podrobné 
vyhodnocení kamerového průzkumu, hyd-
raulický přepočet stokové sítě a vyhod-
nocení technického stavu stokové sítě. To 
rozdělil na vyhodnocení technického stavu 
šachet a úseků. Nakonec vyhodnotil nut-
nost oprav jednotlivých úseků i šachet do 
čtyř kategorií podle časového horizontu 
nutnosti odstranění poruchy.

Bc. Lukáš Fučík, ČVUT v Praze (vedoucí: 
Ing. Marcela Synáčková, CSc.): 
Návrh rekonstrukce stokové sítě

Bakalářská práce obsahuje je především 
ucelený popis bezvýkopových sanačních 
metod a technologií prováděných při rekon-
strukcích stokových sítí. V práci jsou popsá-
ny veškeré činnosti, které předcházejí 
samotné sanaci. Část textu tvoří také popis 
nejčastějších poruch na stokové síti a popis 
jednotlivých materiálů, z nichž jsou vyrábě-
ny kanalizační vedení.  V závěru je popsá-
na rekonstrukce stoky v ulici Vrchlického, 
v Praze 5, kde kromě samotné opravy 
poškozeného vedení bylo využito i odpadní 
teplo z kanalizace. Byly zde nainstalová-
ny kolektory tepelného čerpadla, s jehož 
pomocí je vytápěna nedaleká umělecká 
škola.   

Ing. Katrin Hédlová, ČVUT v Praze 
(vedoucí: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.): 
Studie koncepce řešení inženýrských 
sítí v zájmovém území obce Přišimasy

Diplomová práce má za cíl navrhnout kon-
cepci řešení inženýrských sítí v zájmovém 
území obce Přišimasy v okrese Kolín a 
místních částí Horka, Skřivany. Dále se 
práce zabývá vyhodnocením celkových 
vodohospodářských poměrů zájmového 
území. Kriticky byla prověřena situace sta-
vu jednotlivých inženýrských sítí/IS a stavu 
prostorové koordinace ve veřejném prosto-
ru. Podrobně byla rozpracováno technic-
ké řešení oddílné kanalizace a posouzení 
ČOV Přišimasy. Nechybí konkrétní ucelený 
rozbor a zpřehlednění možností systémo-
vého uplatnění BT v zájmovém území pro 
obnovu i pro novou výstavbu IS.

Ing. Alena Hlavsová, ČVUT v Praze 
(vedoucí DP: Ing. Marcela Synáčková, 
CSc.): Návrh rekonstrukce stoky

Tato diplomová práce si klade za cíl ana-
lyzovat příčiny a důsledky poruch, meto-
dy oprav a aplikovat zjištěné poznatky při 
rekonstrukci stokové sítě v Hradci Králové, 
část Malšovice.  Řešený úsek tvoří stoky CI 
a CVIn, které jsou vybudované z betono-
vých trub profi lů DN 400 až DN 800. Potru-
bí je ze statického hlediska únosné ale 
vyznačují se špatným technickým stavem 
a vysokým podílem balastních vod, které 
způsobují kapacitní problémy. Na několi-
ka úsecích stoky je záporný sklon a není 
dodržena maximální vzdálenost šachet 
50 m. Diplomantka provedla návrh rekon-
strukce výkopovou i bezvýkopou technolo-
gií. Navrhla rekonstrukci metodou INSAK 
(fi rma BHM s. r.o.), metodou hadicového 
reliningu (fi rma Čermák a Hrachovec a.s), 
metodou Long liner (fi rmy Čipos s.r.o.) 
a metodou GFK liner (fi rmy Zepris s.r.o.). 
Při provedení cenového porovnání nákla-
dů vyšla jako nejvýhodnější nabídka fi rmy 
Zepris s.r.o., kterou diplomantka navrhla 
společně se zdůvodněním dalších výhod 
této technologie.

Bc. Petr Charamza, VUT Brno (vedoucí 
BP: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.): 

Sanace stokových sítí a kanalizačních 
přípojek

Bakalářská práce obsahuje rozbor metod 
sanace stokových sítí a kanalizačních pří-
pojek. Těžiště práce spočívá v projektu 
sanace části stokové sítě v obci Kozlovice 
u Přerova. Jedná se o sanaci úseků stok 2, 
2.1 a 2.2 v celkové délce 395 m. Materiálem 
stok je beton DN 300 až DN 600. Pro rekon-
strukci byly zvoleny dvě varianty. Bezvýko-
pová metoda KAWO (zasunování rukávce) 
a metoda v otevřené rýze.  Student řešil 
sanaci ve dvou etapách a časově na sebe 
navazující. Provedl i návrh postupu sana-
ce včetně přečerpávání odpadních vod. 
Návrh sanace je proveden formou projek-
tové dokumentace a doplněn hydraulickými 
výpočty, situací a podélnými profi ly stok.

Ing. Pavel Janás, VUT Brno (vedoucí 
DP: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.): 
Rekonstrukce vodovodní sítě, 
Brno-Poříčí

Diplomová práce obsahuje rozbor metod 
sanace vodovodních sítí.  Hlavní zaměře-
ní je na sanaci vodovodní sítě Brno Poříčí. 
Jedná se o litinu o průměru 150 mm o celko-
vé délce 477 m. Řešení bylo zpracováno ve 
třech možných variantách. Jako první byla 
zvolena metoda složená ze dvou postupů, 
první úsek 405 m bude sanován pomocí 
fl exibilního rukávce a druhý úsek v délce 
72 m nové litiny povede v nově vybudované 
trase pomocí řízeného horizontálního vrtá-
ní. Jako druhá metoda sanace byla zvolena 
metoda Hydros pro výměnu starého litino-
vého potrubí za nové o délce 405 m a 72 m 
nové litiny povede v nově vybudované trase 
pomocí řízeného horizontálního vrtání. Tře-
tí metodou řízeného horizontálního vrtání 
zřízení nové trasy pro vodovodní potrubí 
z litiny o délce 479 m. V diplomové práci 
jsou všechny tři postupy podrobně popsány 
a je proveden i výpočet zatahovacích síl.   

Ing. Miloš Kafl uk, ČVUT v Praze 
(vedoucí: doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.): 
Studie koncepce řešení inženýrských 
sítí v zájmovém území obce Nepřevázka

Tato diplomová práce si klade za cíl navrh-
nout dlouhodobou koncepci řešení inženýr-
ských sítí/IS v obci Nepřevázka, okres Mladá 
Boleslav. Nabízí celkové kritické zhodnocení 
současného stavu řešení IS včetně širších 
územních vztahů. Nechybí návrh variantních 
řešení ukládání IS v rozvojové lokalitě „Na 
kameni“. Jedná se o varianty“ – uložení IS ve 
společné trase, – uložení IS ve sdružené tra-
se a – kombinovaný způsob uložení IS. Nabí-
zeny jsou též výsledky prověření možností 
uceleného uplatnění BT při obnově a kom-
pletaci IS v řešeném zájmovém území a jeho 
okolí, tzn. je zde vymezen konkrétní program 
především pro rekonstrukci pseudojednotné 
kanalizace.

Bc. Petr Kohoutek, VUT  Brno (vedoucí 
DP: Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.): 
Sanace vodovodních sítí

Bakalářská práce obsahuje rozbor metod 
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sanace vodovodních sítí. Těžiště práce je 
návrh sanace části vodovodní sítě v obci Voti-
ce ve Středočeském kraji. Jedná se o úseky 
32 B, 32 C a 33A. Všechny tři úseky jsou 
z litinového potrubí, které bylo pokládáno 
v roce 1965. Úsek 32 B má DN 100 a délku 
115 m, úsek 32 C má DN 100 a délku 175 
m a úsek 33 A má DN 80 a délku 115 m. Na 
potrubí jsou inkousty, a tudíž sanace potrubí 
je nutná. Student provedl návrh postupu prací 
skládající se z náhradního zásobování oby-
vatel v době sanace, z čištění vodovodní sítě 
a provedení vlastní sanace metodou cemen-
tace vnitřního povrchu potrubí. Návrh sanace 
je proveden formou projektové dokumenta-
ce a doplněn hydraulickými výpočty, situací 
a podélnými profi ly vodovodních řadů.

Ing. Adam Kroutil, ČVUT v Praze 
(vedoucí: doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.): Studie 
koncepce řešení inženýrských sítí v 
zájmovém území obce Zvěřínek

Tato diplomová práce si klade za cíl navrh-
nout dlouhodobou koncepci řešení inženýr-
ských sítí/IS, vodohospodářských poměrů 
a jejich vlivu na přidružené okolí v zájmo-
vém území obce Zvěřínek. Dále je uveden 
návrh variantních řešení způsobů ukládání 

Česká společnost pro bezvýkopové technolo-
gie, Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4, vypisuje 
pro období akademického roku 2008/2009 
a dále pro každý následující rok studentskou 
soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomo-
vou práci, bakalářskou práci, písemnou práci 
ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu 
řešení, projektování, výstavby, rekonstruk-
ce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí 
s uplatněním bezvýkopových technologií 
(včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnic-
kého a dalšího průzkumu, inženýringu, unifi -
kace, technických podkladů, informační báze 
a koordinace).

Termín odevzdání práce: do 30. 9. 2009 
(na stavební fakultu ČVUT v Praze, 

166 29, Praha 6, Thákurova 7, 
Ing. M. Synáčkové, CSc.; 
e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)

Vyhodnocení soutěže: Přihlášené práce 
zhodnotí komise CzSTT do 31.8. 2009.

Formální náležitosti práce:

1. Přihláška do soutěže 
(název práce v Č a A, jméno soutěžícího, 
adresa, obor studia a škola, jméno vedou-
cího práce, adresa)
2. Stručný souhrn v angličtině
3. Vlastní práce
4. Posudek vedoucího práce (1 A4)

Odborní garanti za jednotlivé školy:

• Ing. Marcela Synáčková, CSc., České 
vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
stavební, Katedra zdravotního a ekologic-
kého inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Pra-
ha 6, tel. 02/24354604, fax 02/24354607; 
synackov@fsv.cvut.cz 

• Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Vysoká škola 
báňská Ostrava, třída 17. listopadu, 
708 33  Ostrava, (adresa garanta: 
Subterra a.s., Bezová 1658/1, 
147 00 Praha 4, tel.: 597464240, 
kfranczyk@subterra.cz)

•  doc. Ing. Karel Vojtasik, CSc., Vysoká 
škola báňská Ostrava, Katedra geotechni-
ky a podzemního stavitelství, L. Podéště 
1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba, 
tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, 
karel.vojtasik@vsb.cz

•  Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta stavební,  
Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 
17, 611 00  Brno, raclavsky.j@fce.vutbr.cz 

•  doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké 
učení technické v Praze, Fakulta staveb-
ní, Katedra technologie staveb a katedra 
ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 
tel.: 02/24354817, srytr@fsv.cvut.cz

Ceny

1. cena 8 000 Kč

2. cena 5 000 Kč

3. cena 3 000 Kč

IS a jejich vyhodnocení v jedné rozvojové 
lokalitě s rozpracováním technického řešení 
zásobování zájmového území pitnou vodou. 
Zájmové území obce Zvěřinek se nachází ve 
středočeském kraji okrese Nymburk, mezi 
Nymburkem a Sadskou. Dnes je v obci 232 
obyvatel. Nabízeny jsou též výsledky prověření 
možností uceleného uplatnění BT při obnově 
a kompletaci IS v řešeném zájmovém území 
a jeho okolí, tzn. je zde vymezen konkrétní pro-
gram především pro obnovu vodovodní sítě.

Ing. Martin Kubizňák, ČVUT v Praze 
(vedoucí: Ing. Marcela Synáčková, CSc.): 
Řešení kanalizace v obci Soběchleby

Předmětem diplomové práce je studie řeší-
cí kanalizaci v obci Soběchleby, která je 
v současné době ve velice špatném technic-
kém stavu a na konci srpna roku 2008 končí 
povolení k vypouštění odpadních vod, které 
již nebude bez zásahu do stávajícího jednot-
ného kanalizačního systému prodlouženo. Je 
proveden  popis současného stavu včetně 
fotodokumentace vybraných částí. Následuje 
návrh dvou variant, které řeší současný špat-
ný stav jednotného systému a jednoznačně 
zlepší životní prostředí v zájmovém území. 
Je proveden návrh použití bezvýkopových 

technologií pro rekonstrukci stávajících stok. 
V závěru studie je uveden základní ekono-
mický propočet nákladů na pořízení a provoz 
obou variant, jejich porovnání a zhodnocení 
celé práce.

Ing. Eva Šplíchalová, ČVUT v Praze 
(vedoucí: doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.): Návrh 
rekonstrukce letního koupaliště v Lomnici 
nad Popelkou

Cílem diplomové práce byla studie rekonstruk-
ce letního koupaliště. Bylo provedeno zpře-
hlednění zájmového území, základní rozbor 
rekonstrukce a transformace letního koupališ-
tě, dále vyhodnocení podkladů a jejich rekapi-
tulace.  Návrh řešení aquaparku byl proveden 
ve třech variantách a různých sestavách bazé-
nů. Dále byly navrženy parametry dalších pro-
vozních úseků areálu a koncepce  řešení vod-
ního hospodářství areálu. V technických 
podmínkách pro obsluhu areálu je prověřena 
možnost uplatnění bezvýkopových technologií 
pro vodovodní i stokovou síť.  

Ing. Marcela Synáčková, CSc. 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 

katedra zdravotního a ekologického 
inženýrství synackov@fsv.cvut.cz
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Vážení čtenáři,
jak bylo již dříve uvedeno, mezi časopisy 
z oboru bezvýkopových technologií, které náš 
sekretariát pravidelně dostává, je i anglický 
časopis DRAIN TRADER v jehož loňském 
březnovém čísle je zajímavý a vtipný článek 
o systémech obnovy inženýrských sítí. Člá-
nek jsme přeložili a požádali Ing. Marka Hel-
celeta, ředitele kanalizační sekce BVK a.s. 
o jeho názor na popisovanou problematiku.

Několik poznámek na okraj článku Paula 
Haywarda: Rehabilitation Systems (DRAIN 
TRADER, březen 2008)
V době, kdy byla založena mezinárodní spo-
lečnost pro BT, jak o tom ve svém velice vtip-
ném článku píše jeden z „otců zakladatelů“ 
Paul Hayward jsem nastupoval do pracovní-
ho procesu a v té době u nás byly jedinými 
používanými technologiemi metody protlačo-
vání a štítování a na škole se o tom člověk 
mnoho nedozvěděl. 
Haywardovo zhodnocení vývoje a popisu 
různých metod prodloužení životnosti již jed-
nou položených inženýrských sítí mě přiměl 
k zamyšlení, jak se za toho zhruba čtvrt sto-
letí v oblasti BT mnoho změnilo. Na někte-
rých vysokých školách jsou BT samostatně 
se vyučujícím předmětem, provozní společ-
nosti se na tyto technologie již nedívají jako 
divoši na víru kázající misionáře, ale běžně 
je využívají ke své každodenní práci, v ČR 
vznikly fi rmy, které v oblasti BT expandují 
s úspěchem i mimo republiky, zkrátka – bez-
výkopové technologie se staly součástí 
každodenního života. 
Proto je dobré krátké zastavení a ohlédnutí 
se zpět na zprvu dynamicky se rozvíjející 
odvětví inženýrského stavitelství, které spolu 
s tím přinášely z dnešního pohledu, poněkud 
výstřední (dokonce až zábavné) výstřelky. 
Paul Hayward se tohoto úkolu zhostil velice 
elegantně a poutavou, až beletristickou for-
mou nás provádí od dřevních dob do dneš-
ních časů a se suchým anglickým humorem 
komentuje i to, co se příliš v běhu času neo-
svědčilo. Z celého článku je však cítit, že 
p. Hayward tímto oborem žije, má jej rád 
a jeho zkušenosti s používáním BT jsou boha-
té. Článek, byť je poněkud rozsáhlý, však 
každopádně stojí za přečtení a z pozice 
zástupce provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury jej rozhodně přečíst doporučuji. 

Ing. Marek Helcelet

SYSTÉMY OBNOVY
Paul Hayward
(Překlad z časopisu Drain Trader, březen 
2008, vydání 119)
Je k tomu zapotřebí starého maloměšťáka 
jako jsem já, aby si pamatoval, jak zpáteč-
nické byly místní úřady v 70. a 80. letech. 
No dobře, pokud vím, asi jsou nyní úplně 
stejně špatné, ale nyní nemají na starosti 
kanalizaci, a tehdy měly. Bylo třeba mimo-
řádné odvahy a obětavosti, aby průmyslo-
vé odvětví bezvýkopových technologií 
povstalo tváří v tvář skepticismu, apatii 
a odporu ke změnám; pokrok, kterého 

SYSTÉMY OBNOVY bylo dosaženo v uplynulých 25 letech, je 
opravdu ohromující.

Před tím, než se začneme šťourat v kladných 
a záporných stránkách různých technologií 
obnovy, je asi správné uvést několik slov 
ohledně rozlišení mezi „obnova“ a „renova-
ce“. Obnova znamená opravu nebo výměnu 
stávajícího potrubí na stejném vedení meto-
dami bezvýkopových technologií či s mini-
mem výkopů. To zahrnuje vše od pažení 
a místních bezvýkopových oprav až k protla-
čování potrubí. Renovace je podmnožinou 
obnovy a znamená obnovu některými pro-
středky zahrnujícími stávající systém potru-
bí. To obsahuje ostění, těsnění a místní opra-
vy, nikoli však protlačování potrubí, při němž 
je struktura starého potrubí zničena.

Vnitřní nepřítel
V 80. letech minulého století měl zárodek 
průmyslového odvětví bezvýkopových tech-
nologií průkopnického ducha a spoustu vyná-
lezců, kteří, pokud nebyli přímo šílení, byli 
určitě výstřední. V roce 1983 byla založena 
Mezinárodní společnost pro bezvýkopové 
technologie (ISTT) a první výstavy No-Dig, 
nyní ve zrušeném Výstavním centru v Ken-
singtonu, byly nacpány skvělými nápady 
a nepřekonatelným nadšením. Bylo překrás-
né se toho zúčastnit a existovalo velké oče-
kávání, že bezvýkopové technologie zane-
dlouho ovládnou svět a nikdo již nebude 
potřebovat JCB.
Samozřejmě, bylo to trochu optimistické 
a existovala řada zádrhelů, které utlumily 
oslavy. V té době vláda nebyla jedním z nich, 
neboť ministr životního prostředí, Tom King, 
podporoval z celého srdce cokoli, co by 
zastavilo lidi, rozkopávající jeho silnice. Pod-
pora a sponzorování zkoušek ze strany 
ministerstva životního prostředí šla hodně 
daleko, aby pomohla vykompenzovat skepti-
cismus těch, kdo si mysleli, že správná kana-
lizace má být provedena z kameniny a beto-
nu, a kdo se děsili při pomyšlení na objímku 
impregnovanou pryskyřicí.
Existovaly dvě hlavní překážky pokroku. Jed-
na z nich byly náklady. Neexistovaly žádné 
úspory ze zvýšené výroby, protože neexisto-
vala žádná zvýšená výroba a náklady na roz-
voj bylo nutno rozložit do relativně malého 
množství smluv. Většina špičkových fi rem 
v oblasti bezvýkopových technologií byla 
malá a neměla fi nanční prostředky k absor-
bování výdajů na výzkum a vývoj – potřebo-
valo to zhruba desetiletí, než velcí hráči spat-
řili potenciál a naskočili do vyzdobeného 
vozu.
A pak zde byl ten palčivý problém patentů 
a vlastnických práv. Bylo neuvěřitelně frustru-
jící vidět, jak se odvětví trhá na kusy spory 
o patenty a soudními přemi, aniž si kdokoli 
uvědomil, že je zapotřebí provést velké 
množství práce, pokud by všichni přestali 
spolu navzájem bojovat. Tyto tahanice měly 
velmi negativní dopad na důvěru zákazníků 
– klienti váhali použít některé bezvýkopové 
systémy v případě, že byly zapleteny do 
patentové války. Přes veškerou snahu a nad-
šení bylo v té době průmyslové odvětví bez-
výkopových technologií svým vlastním nej-

horším nepřítelem. Nejenže byly spory 
pochopitelně nepříjemné pro zákazníky, ale 
zaryté zachovávání monopolů udržovalo 
vysoké ceny a bránilo veřejným soutěžím. To 
zaručovalo, že mnoho zákazníků spatřovalo 
v bezvýkopových technologiích poslední úto-
čiště, kterého se použije, jen když tradiční 
výkopové technologie jsou neproveditelné.
Marnost toho všeho se stala zřejmou o něko-
lik let později, když některé hlavní patenty 
vypršely, takže další fi rmy mohly vstoupit na 
čerstvě osvobozený trh a ceny klesly na polo-
vinu. Škody nicméně již byly napáchány 
a bezvýkopovým technologiím trvalo nějakou 
dobu, než ze sebe setřásly nálepku techno-
logie drahé a pouze méně významné.

Hrdinská selhání
Další překážkou úspěchu byl fakt, že některé 
nápady, jež se musely zdát úžasně geniální 
svým vynálezcům, jednoduše v praxi nefun-
govaly. Rádoby podnikatelé v oblasti bezvý-
kopových technologií črtali své nápady na 
zadní stranu obálky a sdělovali je nedůvěři-
vému publiku jakožto odpovědi na všechny 
jejich problémy s renovací. Nato strávili něko-
lik roků, když se horečně pokoušeli tento pra-
covní postup uvést do provozu ve skutečné 
kanalizaci, než zkrachovali. Bylo velmi smut-
né vidět talent a nadšení vyplýtvané na myš-
lenkách, jejichž šance stát se komerčně živo-
taschopnými byly mizivé, avšak umíněnost 
některých vynálezců byla taková, že ne-
nechali svého snažení, dokud je banka 
konečně neodpojila od zásuvky. 
Pokud šlo o sektor kanalizace, zákazníci 
nechtěli jen systém renovace, který by obno-
vil konstrukční pevnost vadného potrubí, ale 
také systém, v němž by bylo možno kvantifi -
kovat konstrukční zesílení. Inženýři rádi věci 
vyjadřují čísly, takže musela existovat meto-
da výpočtu pevnosti konečného výrobku, 
i kdyby byla zatížena odhady. Během 80. 
a začátku 90. let 20. století existovala řada 
pracovních postupů renovace, které v pod-
statě obsahovaly opětovné slepení staré 
kanalizace dohromady. Někteří jejich zastán-
ci se ani neobtěžovali tím, že by přehnaně 
prohlašovali, že oprava je pevnější než 
původní potrubí, což chvilkové zamyšlení 
odhalí jako nemožné. Výkonnost těchto pra-
covních postupů závisela na pevnosti lepidla 
mezi základem (zlomky starého potrubí) 
a materiálem použitým k opravě (obvykle 
pryskyřičná malta), což dále záviselo na čis-
totě a odstranění prachu, maziv či čehokoli 
dalšího, co by mohlo zhoršit přilnavost. Tako-
véto záruky jsou bohužel u skutečné kanali-
zace zřídkakdy k mání ať se snažíte sebeví-
ce, a tudíž tyto metody nedosáhly obecného 
uznání, ačkoli některé z nich jsou dosud 
k dispozici pro speciální použití.

Prohraná křížová výprava
Pak přichází stříkané ostění. Dokonce i v prů-
myslovém odvětví zabývajícím se čistou 
vodou, kde cementová malta a epoxidová 
pryskyřice jsou běžné již po desetiletí, vždy 
existovala polemika o tom, který pracovní 
postup je nejlepší, a zda ve skutečnosti něk-
terý z nich může dosáhnout tak mnoho na tak 
dlouho. Ačkoli tyto systémy existují pro reno-
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vaci šachtic, mnohem náročnější křížová 
výprava, totiž vyvinutí konstrukčního stříka-
ného ostění pro kanalizace bez přístupu člo-
věka, zanechala za sebou stopu malomysl-
nosti a bankrotů a svatý grál neustále uniká.
Přitažlivost stříkaného ostění je lehce pocho-
pitelná, je rychlé, umožňuje změny příčného 
průřezu a současně řeší armatury (přípojky 
a spojky). Ten poslední bod je obzvláště 
důležitý. Zacházení s vadnými spojkami lepší 
metodou než jednoduchým vyříznutím otvo-
ru ve výstelce je něco, čím se zabýváme až 
v současnosti. 
Naproti tomu je však nutno postavit obtížnost 
získání rovnoměrného obložení o správné 
tloušťce, jež by dávalo požadovanou pev-
nost, docílení malé drsnosti povrchu a co je 
nejdůležitější, zajištění spojení se základem, 
zvláště na dně, a navíc, pokud existuje něja-
ká zbytková voda. 
Čas od času zaslechnu o skvělém novém 
výrobku, který zrevolucionizuje obor renova-
ce, a by bylo jistě výborné vidět životaschop-
ný systém stříkaného ostění pro kanalizaci, 
avšak obětí již bylo dost a já bych opravdu 
nedoporučoval komukoli dalšímu, aby tomu 
zasvětil svůj život.

Intenzivní péče
Jedna metoda, která ještě zdaleka nezahy-
nula, ačkoli nikdy zcela nedosáhla postave-
ní, které si zaslouží, je zkoušení a utěsňová-
ní spojů. Zařízení obsahuje nafukovací těsnič 
se třemi sekcemi. Těsnič se umístí napříč 
spoje potrubí a dva koncové prvky se nafouk-
nou, aby izolovaly spoj. Pak je možno provést 
zkoušku vzduchem nebo vodou skrze pro-
střední sekci, aby se zjistilo, zda spoj neuni-
ká. V praxi je obvykle určité množství úniku 
v kanalizaci přijatelné (nové kanalizace 
nemusí být 100% vodotěsné), takže kritéri-
em obvykle je, kolik tlaku se ztratí za určitý 
časový interval, zpravidla okolo 20 sekund.
Pokud to selže, je dalším krokem injektáž 
pryskyřice reagující s vodou skrze prostřední 
sekci těsniče, která se obvykle nafoukne nej-
dříve ke stěně trubky, takže pryskyřice nevy-
tvoří „koblih“ uvnitř trubky, který by přilepil 
těsnič tam, kde je. Ačkoli je možno použít 
akrylové pryskyřice, běžnější je polyuretan. 
Společně s pryskyřicí se vstřikuje voda 
v poměru přibližně 8:1 a turbulence ze vstři-
kovacích trysek postačuje k promíchání kom-
ponent na výstupu. K reakci dojde do 20–30 
sekund, což by mělo být dostatečně rychlé 
na to, aby pryskyřice nebyla spláchnuta prou-
dem nějaké spodní vody v okolí potrubí.
Výsledkem je řídký gel, který pronikne oko-
lím trubky a promění je v nepropustnou 
masu, alespoň teoreticky. Do vody je možno 
přidat latexový roztok, aby se snížila droli-
vost, což se často nazývá „činidlo zpevňující 
gel“. Po injektáži se opět provádí tlaková 
zkouška a spoj by nyní měl projít. Pokud ne, 
injektuje se další gel/voda a zkouška se opa-
kuje.
Zásada zkoušení spojů a těsnicích systémů 
je velmi spolehlivá, i když, bohužel, ani vodá-
renské, ani kanalizační společnosti či Ofwat 
(regulační úřad) nepohlížejí na úniky z kana-
lizace jakožto kritérium selhání samo o sobě, 
takže tyto aplikace se obecně omezují na 

případy, kdy je zřejmé znečištění z průsaků 
nebo nadměrné zatížení čerpacích stanic 
a čističek v důsledku průsaku do spodních 
vod. To platí zejména v pobřežních oblas-
tech, kde se mořská voda může dostat do 
kanalizace při přílivu, neboť sůl ve vodě má 
zhoubný vliv na organismy potřebné k bakte-
riologickému čištění.
Zádrhelem je sám materiál. Vyzrálý gel je 
velmi měkký a neodolává příliš dobře tlaku 
spodní vody skrze dutiny, i když obecně 
postačuje k vyplňování intersticiálního pro-
storu v zrnitých materiálech. Gel má také vel-
mi vysoký obsah vody. Pokud smícháte prys-
kyřici a vodu v hrníčku na jedno použití a pak 
hrnek necháte několik dnů v suché atmosfé-
ře, měkký gel se scvrkne do tvrdé hroudy 
s méně než čtvrtinou původního objemu. 
Pokud pak přidáte do hrnku vodu, materiál 
se mírně roztáhne, avšak ani zdaleka ne do 
své původní velikosti.
Několik metrů pod zemí není sucho tak běž-
né, ale v případech, kdy hladina spodní vody 
závisí na ročním období, existuje riziko, že se 
gel srazí v průběhu sušších období a pak 
nebude těsnit, až se voda navrátí. Tyto systé-
my měly smíšené úspěchy. V některých pří-
padech opakovaná zkouška po několika 
letech ukázala, že těsnění tam stále je, 
zatímco v jiných případech takto ošetřené 
spoje neprošly tlakovou zkouškou již ani po 
několika týdnech. Ačkoli výrobci pryskyřice 
jsou někdy dostatečně smělí na to, že uvádě-
jí její životnost mezi pěti až patnácti lety, 
neznám žádného dodavatele, který by posky-
tl prodlouženou záruku na metody těsnění 
spojů. Z tohoto důvodu se na ně obecně 
pohlíží spíše jako na opatření k utěsnění 
mezery (doslova i v přeneseném slova smys-
lu) než jako na dlouhodobé řešení.
Možná, pokud by poptávka byla vyšší, byla 
by to větší pobídka pro výrobce pryskyřic, 
aby vyvinuli trvanlivější materiály.

Kolem dokola
Před mnoha lety jsem měl tu výsadu zavádět 
spirálovitě (neboli šnekovitě) vinuté systémy 
ostění do nic netušícího světa. Pro ty, kdo je 
neviděli: spirálovitý plášť začíná jako žebro-
vaný plastový pás se žebry neboli T-profi ly na 
jedné straně. Pás (neboli profi l) má uzamy-
katelné okraje a je vložen do stroje s otáči-
vou klecí o požadovaném průměru, která 
produkuje šnekovitě vinutou rouru, něco jako 
královskou verzi lepenkové trubičky od role 
toaletního papíru, avšak trvanlivější. Jak se 
další a další otáčky přidávají ke spirále, 
z navíječky se vynořuje roura. Tato technolo-
gie byla vynalezena v Austrálii zesnulým 
Billem Menzelem, původně jako metoda 
vytváření potrubí a propustků na odlehlých 
farmách, aniž bylo nutno převážet velké obje-
my vzduchu, a později byla rozvinuta jako 
systém ostění. Její hlavní přitažlivost spočívá 
v tom, že plášť se může instalovat bez odklo-
nění toku (přiměřeně) tak, že se umístí naví-
ječka na dno šachtice a profi l se podává dolů 
z povrchu. Existuje nicméně několik nevý-
hod; jednou z nich je, že plášť nedoléhá těs-
ně k okolní díře, takže obvykle je zapotřebí 
injektáže mezikruží. V praxi je to nejobtížněj-
ší a nejzdlouhavější část celého úkolu.Tato 

metoda rovněž vyžaduje, aby navíječka byla 
schopna otáčet celou délkou a váhou již 
vloženého pláště a ta může být v případě 
větších průměrů značná. K tomuto zatížení 
se přidává každé tření v místě zúžení, takže 
v praxi není tato technologie ideální pro 
kanalizace, jež nejsou dokonale rovné, či 
které mají významnou deformaci.
Pozdější rozvoj spirálovitého vinutí předsta-
vuje nejprve instalaci pláště menší velikosti
a pak upevnění vzdálenějšího konce za sou-
časného přidání dalších otáček profi lu na 
stroji. Důsledkem je, že plášť je nucen v kana-
lizaci expandovat, dokud se nedotkne vnější 
díry, čímž se vyloučí nutnost injektáže. To, 
aby došlo k expanzi postupně, se ukázalo 
být docela náročné, ale mám za to, že nyní 
již toho bylo dosaženo a technologie se běž-
ně používá , ale obávám se, že nikoli ve Vel-
ké Británii. Ačkoli spirálově vinuté pláště jsou 
populární v Austrálii i jinde, v mnoha zemích 
nízké náklady a popularita ostění vytvrzené-
ho na místě omezila příležitost pro jiné sys-
témy a já jsem již mnoho let neslyšel o žádné 
instalaci spirálovitě vinutého pláště u nás.
Větší verze stejné technologie, instalované 
ručně v potrubí a propustcích přístupných 
lidem, se objevila před několika lety, avšak 
ve Velké Británii neprosperovala a hlavní 
dodavatel šel do konkursu. Opět se stále 
používá u protinožců, zatímco Japonci ji 
posunuli o jednu či dvě etapy dále tím, že 
vyvinuli navíječku, která vlastně jede potru-
bím o velkém průměru, takže není nutno, aby 
stroj otáčel pláštěm.

Takže co zbývá?
My Britové víme, co máme rádi, a u toho 
zůstáváme. Nesouhlasíme třeba s octem, ale 
ryba s hranolky je zde stále, stejně jako kuře 
tikka masala, což dokazuje, že se dokážeme 
přizpůsobit, pokud chceme. A stejné je to 
s ostěním kanalizace. Přijímáme variace na 
určité téma, avšak oblíbenou chutí je CIPP, 
trouba vytvrzená na místě, která, jako kuře 
tikka masala, byla opravdu vynalezena zde.
Pro ty, kteří byli posledních 30 let na svateb-
ní cestě na planetě Zog, hlavní myšlenkou 
CIPP je impregnovat textilní rouru vhodnou 
pryskyřicí, nějakým způsobem ji zavést do 
základního potrubí, nafouknout ji a pak ji 
vytvrdit do tvaru těsného „potrubí v potrubí“. 
Pro inženýry s jejich kalkulačkami a počítači 
je na výstelce CIPP skvělé to, že má sama 
o sobě kvantifi kovatelnou konstrukční pev-
nost, kterou lze měřit a testovat. Pevnost 
a tuhost prstence výstelky je zesílena vaz-
bou poskytovanou základním potrubím 
a okolní zeminou, ačkoli systémy navržené 
pro gravitační potrubí nespoléhají na spojení 
mezi výstelkou a podkladem. Existují různé 
metody výpočtu potřebné tloušťky výstelky 
pro různé průměry a zatížení, z nichž nejob-
líbenější je obsažena v uživatelské příručce 
WRc Sewerage Rehabilitation Manual 
(Obnova kanalizace od fy WRc).
Dalším půvabem výstelek CIPP je, že se 
mohou přizpůsobit téměř jakémukoli tvaru 
potrubí, i když jedním omezením zde je 
tloušťka stěny (a tedy množství, váha a cena 
materiálu), která je potřebná pro větší veli-
kosti nebo pro náročné zatížení, zejména 
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v nekruhových průřezech. CIPP je možno 
používat v různých formách u potrubí o prů-
měru menším než 100 mm až do průměru 
přes 2 m a je to ta nejběžnější metoda reno-
vace, ve větší části světa, v kanalizaci, sto-
kách a propustcích, kam nemají lidé přístup.
Způsob instalace závisí na výrobci systému 
a na velikosti potrubí. V kanalizaci o středním 
a velkém průměru se obvykle převrátí impreg-
novaná trubka do základního potrubí pomocí 
tlaku vody nebo vzduchu, čímž se zabraňuje 
vlečení celé váhy výstelky potrubím a riziku 
přepínání pláště, jeho roztržení na nějakých 
ostrých výstupcích, nebo pádu zlomků roz-
bitého potrubí dovnitř. U potrubí od 100 do 
150 mm by mohla být hlava potřebná k pře-
vrácení příliš velká a délky jsou obecně velmi 
malé, takže pláště se často dovnitř zatahují 
nebo navíjejí.

Vytvrzování
Tepelné vytvrzování (nebo vytvrzování UV – 
viz dále) poskytuje nejpevnější výstelky, avšak 
pro malé stoky a kanalizace, které nenesou 
velké zatížení, může být nepohodlné nebo 
zbytečně drahé. V posledních letech existuje 
trend používat balíčky souprav ostění pro 
menší průměry, což pro zhotovitele odstraňu-
je potřebu skladovat velké objemy materiálu a 
také snižuje riziko omylu při odměřování kom-
ponent pryskyřice. To otevřelo trh údržby 
kanalizace místním zhotovitelům, kteří nyní 
mohou zákazníkům nabídnout bezvýkopové 
řešení při mnoha závadách na potrubí.
Při lokalizovaných opravách, kde je nutno 
vybudovat ostění po celé délce mezi dvěma 
šachticemi, je možno instalovat malé úseky 
výstelek CIPP kolem nafukovacího bloku. 
I tyto systémy jsou k mání ve formě soupravy 
od celostátních dodavatelů.
Přípojky z páteřní kanalizace je možno dál-
kově znovu otevřít po vybudování ostění, 
avšak při instalaci je třeba dávat pozor na to, 
aby přebytečná pryskyřice nevnikla do přípo-
jek. Byly vyvinuty systémy pro budování ostě-
ní v přípojkách z hlavního potrubí a také pro 
instalaci cylindrových uzávěrů přípojek, čímž 
se zrenovuje spojovací místo mezi přípojkou 
a páteřní kanalizací. To byla v minulosti slabá 
stránka většiny systémů kanalizačního ostě-
ní, zejména je-li cílem zabránění průsakům.
Většina polyesterových pryskyřic běžně uží-
vaných v systémech CIPP se při vytvrzování 
smršťuje, částečně v důsledku ztráty roz-
pouštědla a také z důvodu tepelného smrště-
ní, neboť vytvrzující se ostění se ochlazuje. 
V mnoha případech to není závažný pro-
blém, avšak stává se to vážným problémem, 
pokud existuje vysoká hladina spodní vody 
a jedním z cílů renovace je zabránění jejímu 
průniku do kanalizačního systému. Prostor 
mezi výstelkou a základním potrubím umož-
ňuje, aby voda postupovala mezi nimi a vnikla 
dovnitř v šachticích nebo otvorech přípojek.
Na základě výzkumu tohoto problému, pro-
vedeného fi rmami Thames Water a WRc, 
byly vyvinuty pryskyřice, které se smršťují jen 
málo ( obecně epoxidy, které neobsahují roz-
pouštědlo a které jsou navrženy tak, aby se 
vytvrzovaly při nižší teplotě) a mnoho zhoto-
vitelů v oblasti renovací je nyní nabízí jako 
alternativu ke standardním polyesterům.

Nevýhodou ostění CIPP je nutnost vyřadit 
základní potrubí z provozu během instalace 
a vytvrzování , v případě systémů vytvrzova-
ných horkou vodou obvykle několik hodin. 
Ačkoli je k dispozici ultrafi alové (UV) vytvrzo-
vání jako alternativa dlouhé doby vytvrzová-
ní, tato metoda se začala používat ve Velké 
Británii až v poslední době a velmi rychle zís-
kává na popularitě. Proces zahrnuje nafouk-
nutí ostění a pak protažení sady UV světel 
stanovenou rychlostí, obvykle s počítačovým 
řízením. Doba vytvrzování může být snížena 
na rychlost přibližně jednoho metru za minu-
tu, takže instalace obvyklého výstelky zabe-
re méně než několik hodin, včetně zavedení 
a následného vyklizení.
Systémy ostění vytvrzovaného UV jsou 
zvláště přitažlivé u projektů s omezenou 
dobou, po kterou je stavba k dispozici, např. 
odvodnění železničních kolejí a práce na 
hlavních silnicích. Vyšší cena materiálu 
a instalačního zařízení je vykompenzována 
kratší dobou instalace a menším narušením.

Alternativy ostění
I když je nejběžnější formou obnovy kanali-
zace a stok, není ostění univerzálním všelé-
kem. Existují nejméně dvě situace, kdy ostě-
ní nesplní očekávání. Jedna, když stávající 
potrubí je velmi deformováno (více než zhru-
ba 10 %) nebo má jiné velké poškození, kte-
ré by bylo zhoubné pro výkonnost ostění, 
a druhá, když potrubí prostě není dost velké. 
Naši předchůdci odvedli velmi dobrou práci, 
když předimenzovali mnoho kanalizací, takže 
dnes jsou ještě stále postačují, avšak náš 
úspěch při pokrytí naší kdysi zelené a pří-
jemné krajiny betonem a asfaltem znamená, 
že mnoho starších kanalizací již nestačí 
zvládnout toky z našich automatických pra-
ček, vířivek, myček nádobí a tlakových ostři-
kovačů.
Řešením obou problémů je protlačování tru-
bek, technologie původně vyvinutá pro ply-
nárenský průmysl, která si však získává ros-
toucí přízeň při náhradě kanalizace v reálném 
čase. Obecný princip je rozbít staré potrubí 
a nainstalovat nové (stejné velikosti nebo vět-
ší) na stejné trase a existuje několik způsobů, 
jak to udělat. Původní metoda, která se pří-
ležitostně stále používá, je použití upravené-
ho dynamického kladiva (krtka) se spojitým 
novým potrubím, obvykle polyetylénovým 
(PE), připevněným na zadní straně. Krtek 
putuje podél starého potrubí, rozbíjí ho na 
kousky, které jsou vtlačovány do okolní zemi-
ny, a současně se natahuje nové potrubí.
Omezením této metody je, že za prvé je 
zapotřebí dlouhého zaváděcího příkopu, aby 
se PE potrubí dostalo dolů na úroveň kanali-
zace, a za druhé, že PE není ideální materiál 
pro kanalizace, které mají malý nebo žádný 
vnitřní tlak, avšak musí vydržet značné vněj-
ší zatížení. Nejnovější vývoj hydraulického 
protlačování umožňuje instalaci pevnějších 
trubek z menších výkopů, či dokonce ze stá-
vajících šachtic.

Brutální síla
Jsou dva druhy hydraulického trhání trub, 
dynamické a statické, základní princip je 
však stejný. Trhací hlava se protahuje starým 

potrubím a rozbíjí je (nebo v případě poddaj-
ného materiálu ho trhá) a zvětšuje díru 
v zemi, přičemž nové potrubí se vtlačuje 
dovnitř ze startovací jámy nebo komory. Toto 
potrubí musí být schopno vydržet podélný 
tlak potřebný k překonání tření a své vlastní 
váhy. Obvykle je to kamenina, beton nebo 
kompozitní polymerické/sklolaminátové pro-
tlačovací trubky, jaké se používají při mik-
rotunelovacích pracích. Když se pracuje 
z malých startovacích komor, mohou se 
použít krátké trubky a přidávat další jednotli-
vé délky podle postupu práce.
Dynamický způsob používá trhací hlavu 
s prokládacími „okvětními lístky“, které se 
rozvíjejí směrem ven hydraulickým berani-
dlem v zařízení. Zařízení se vtahuje dovnitř 
navijákem, rozvine se, stáhne a pak opět 
zatáhne dopředu, přičemž stolice udržují 
přední konec řady nových trubek uvnitř štítu 
na zadní straně stroje.
„Statické“ protlačování se často nazývá, poně-
kud nespravedlivě, metodou „brutální síly“, 
protože rozbití starého potrubí závisí výhrad-
ně na tažné síle zepředu. Sama protlačovací 
hlava může být jednoduchý kužel, i když exis-
tují mnohem efektnější konstrukce pro kon-
krétní materiály. Tažná síla je vyvolána pomo-
cí tyčí, které jsou sevřeny hydraulickým 
strojem na tahání tyčí v cílové jámě nebo 
komoře. Jako u dynamické verze, nové trubky 
se obvykle tlačí zezadu, i když pro instalaci 
tlakových PE trubek malého průměru je mož-
no připevnit novou trubku k hlavě a táhnout ji 
místo tlačení, podobným způsobem jako 
u původní metody dynamického krtkování.
Náklady na protlačování, zejména statické 
verze, se v posledních letech v některých 
zemích snížily až na hodnotu, kdy se stává 
opravdovou konkurencí ostění CIPP. Protla-
čování bohužel není ideální tam, kde je mno-
ho přípojek, neboť ty je nutno před protlačo-
váním odpojit a poté pomocí výkopové 
technologie opět připojit.

Plyn a voda
Ačkoliv se tento článek soustředil na sektor 
stok a kanalizace, systémy obnovy význam-
ně fi gurovaly i v dalších odvětvích inženýr-
ských sítí a některé, včetně protlačování trub, 
měly původ v plynárenském průmyslu, jak 
bylo uvedeno dříve. Technologie vhodné pro 
renovaci tlakového potrubí se obvykle velmi 
liší od technologií, které musí snášet spíše 
vnější než vnitřní tlak, a konvenční sliplining 
výstelka se spojitě svařovanou PE trubkou je 
daleko nejpoužívanější metodou renovace. 
Obvykle není potřebné injektovat mezikruží, 
neboť originální trubky (tj. litina) mohou mít 
dostatečnou zbytkovou pevnost.
Byly vyvinuty metody, jež umožňují vkládání 
výstelek do plynovodů „zaživa“, přičemž je 
tok plynu zachován, takže dodávka zákazní-
kům není přerušena. Na „živých“ plynovo-
dech je možno též provádět vrtání a pro-
rážení otvorů pro nové nebo obnovené 
přípojky inženýrských sítí. 
Tam, kde je nezbytné udržovat po vybudová-
ní ostění maximální kapacitu, existují „zápust-
né“ a „skládací“ systémy, v nichž je potrubí 
výstelky před vložením deformováno a pak, 
když je na svém místě, vráceno do původní-
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ho stavu pod tlakem. K dispozici jsou i verze 
systému ostění CIPP s tlakovým potrubím.

Zatím je to dobré
Ze svých výstředních (i když velmi příjem-
ných) počátků dospěla obnova potrubí do 
široce používané činnosti, které se dnes běž-
ně dává přednost před tradičními metodami 
kvůli minimálnímu rušení, rychlosti a nákla-
dům. I když mnoho skvělých nápadů zůstalo 
ležet na krajnici, zůstávají nám vyzkoušené 
technologie, jež jsou spolehlivé, úsporné 
a jsou přijímány téměř všemi klienty.

Počáteční příval nových vynálezů se stabilizo-
val, ale to neudusilo zavádění některých 
důležitých inovací a vylepšení – například 
použití pryskyřic s malým smrštěním, UV 
vytvrzování a „balené“ systémy ostění pro 
CIPP, jakož i vývoj úsporných systémů trhání 
potrubí jak pro gravitační, tak tlaková potrubí.
Na rozdíl od dávných dnů mají dnes kanali-
zační a komunální společnosti významné 
programy prací na obnově a termínované 
smlouvy, jež poskytují větší jistotu zhotovite-
lům i dodavatelům. Je tudíž možné pro doda-
vatelskou stranu oboru plánovat dopředu 

a dělat investiční rozhodnutí s delším časo-
vým horizontem, což všechno napomáhá 
zlepšení efektivity a podporuje rozvoj výzku-
mu a vývoje.
Možná, že obraz není tak růžový, jak si někte-
ří optimisté představovali v roce 1983, avšak 
mám za to, že většina těch, co se zastávají 
bezvýkopových technologií, bude velmi spo-
kojena s tím, čeho bylo dosaženo za posled-
ních 25 let.

Paul Hayward: Systémy obnovy
(Překlad z časopisu Drain Trader, březen 
2008, vydání 119)
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ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Úvod
Základní dokument Evropského společenství 
pro členské země v oblasti vody a vodního hos-
podářství, jímž je Rámcová směrnice o vodní 
politice (dále Rámcová směrnice) z roku 2000 
formuloval soubor všeobecných cílů. Patří sem 
především úkoly k ochraně vod ve vyskytují-
cích se vodních útvarech povrchových a pod-
zemních vod, na podporu trvale udržitelného 
užívání vod založené na dlouhodobé ochraně 
dosažitelných vodních zdrojů a na opatření 
k dosažení dobrého stavu vodních útvarů. 
Poloha České republiky ve středu Evropy má 
z hlediska vodních poměrů několik zvlášt-
ností, mezi něž patří skutečnost, že naše 
řeky Labe, Odra a Morava odvádějí povrcho-
vé vody do moří přes sousední státy. A pro-
tože máme zájem na dobrých sousedských 
vztazích, musíme o jakost těchto vod dobře 
pečovat. 
Směrnici ES 91/271/EHS o čištění měst-
ských odpadních vod ČR uplatnila v zákoně 
č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, v platném 
znění, v zákoně č. 274/2001 Sb., zákon o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, v platném znění a dalších souvisejí-
cích legislativních normách. Nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových a od-
padních vod bylo upraveno nařízením vlády 
č. 229/2007 Sb. 
Česká republika si vyjednala, vzhledem 
k fi nanční náročnosti splnění Směrnice Rady 
91/271/EHS tři přechodná období a to:
– vyřešit do 31. 12. 2002 dostavby ČOV, 

sběrné stokové systémy a terciární čištění 
u městských aglomerací s počtem ekviva-
lentních obyvatel (dále EO) nad 10 000, 

– vyřešit do 31. 12. 2006 sběrné stokové 
systémy a čištění v souladu s uvedenou 
Směrnicí 91/271/EHS v dalších městských 
aglomeracích s počtem EO nad 10 000,

– vybudovat do 31. 12. 2010 sběrné stokové 
systémy v souladu se Směrnicí 91/271/ EHS 
ve všech aglomeracích s počtem EO nad 
2000.

Uvedená opatření jsou fi nančně i organizač-
ně náročná, na jejich plnění bylo a je možné 
čerpat prostředky z kohezních a strukturál-
ních fondů EU. K nim se připojil také operač-
ní program Infrastruktura – sektor životního 
prostředí. Na splnění úkolů se odhaduje dnes 
potřeba fi nančních zdrojů ve výši cca 50 mld. 
Kč (tedy ČOV a stokové sítě), z toho příspě-
vek EU se uvažuje ve výši 40 %. 

1. Vodotěsnost kanalizací – předpisy
Výrazně vyšší zájem a povinnost plnit evrop-
ská kritéria se promítají také ve statistických 
ukazatelích. Za poslední 4 roky ročně přibývá 
v průměru 273 km stokové sítě na kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu. Ta dosáhla v roce 
2007 celkové délky více než 70 tisíc km. 
Za stejnou dobu se zvýšil počet kanalizač-
ních přípojek o 183 tisíc, průměrný roční pří-
růstek je tedy 46 tisíc přípojek. Snižuje se tak 
rozdíl mezi počtem obyvatel zásobovaných 
vodou z vodovodu a obyvatel bydlících 
v domech napojených na kanalizaci. 
K dokonalé funkci stokové sítě patří kromě 

jiných vlastností její vodotěsnost, aby nedo-
cházelo ke znečištění a zhoršení životního 
prostředí. Naše ČSN EN 1610 (75 6114) Pro-
vádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení ( platnost 04/1999) stanoví v části 
13 „Metody a požadavky na zkoušky gravitač-
ního potrubí.“ Podrobně zpracované provádě-
ní zkoušek těsnosti řadů, přípojek a malých 
objektů na stokách je v ČSN 75 6909 (plat-
nost od 10/2004). Rozvádí zásady, podává 
návody na provádění zkoušek,předkládá vzo-
ry zápisu, protokolu,uvádí zásady bezpečnos-
ti práce atd. Obě normy povolují provádění 
zkoušky těsnosti vodou (metoda W) a vzdu-

Tabulka 1 – Zkušební přetlak, pokles tlaku a zkušební doby pro zkoušku vzduchem

Materiál Zkušební 
metoda

po*) ∆p Zkušební doba (minuty)

mbar (kPa) DN 100 DN 200 DN 300 DN 400 DN 600 DN 800 DN 1000

Suché 
betonové 
trouby

LA 10
(1)

2,5
(0,25) 5 5 5 7 11 14 18

LB 50
(5)

10
(1) 4 4 4 6 8 11 14

LC 100
(10)

15
(1,5) 3 3 3 4 6 8 10

LD 200
(20)

15
(1,5) 1,5 1,5 1,5 2 3 4 5

hodnota Kp**) 0,058 0,058 0,053 0,40 0,0267 0,020 0,016

Vlhké 
betonové 
trouby
a všechny 
ostatní 
materiály

LA 10
(1)

2,5
(0,25) 5 5 7 10 14 19 24

LB 50
(5)

10
(1) 4 4 6 7 11 15 19

LC 100
(10)

15
(1,5) 3 3 4 5 8 11 14

LD 200
(20)

15
(1,5) 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7

hodnota Kp**) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012

*) Tlak vyšší než atmosférický tlak

    1    po
**) t =   . ln          ln = loge
    Kp   po – ∆p

                16
Pro suché betonové trouby je Kp =   s nejvyšší hodnotou 0,058.
                DN

                            12
Pro vlhké betonové trouby a všechny ostatní materiály je Kp =   s nejvyšší hodnotou 0,058;
                            DN

kde t při t ≤ 5 min je zaokrouhleno na nejbližší 0,5 minuty a
 při t > 5 min je zaokrouhleno na nejbližší minutu.
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chem (metoda L), ale i netradičními postupy 
např. trouby vzduchem, šachty vodou, zkouš-
ku infi ltrací, zkoušky jednotlivých spojů.
Zkouška vodou (metoda W) je obvyklá, zná-
má, problémy s jejím prováděním a případ-
ným opakováním jsou známy, proto se o ní 
nebudu zmiňovat. Věnujeme se zkouškám 
vzduchem se kterými není tolik zkušeností.
Na zkoušku vzduchem (metoda L) se musí 
používat přístroje pro měření poklesu tlaku, 
které zajistí měření s přesností do 10 % 
požadovaného zkušebního přetlaku a  měření 
zkušební doby s přesností 5 sec.
V tabulce 1 ze zmiňované normy jsou uvede-
ny požadované zkušební přetlaky pro mate-
riály, zkušební metody, povolené poklesy tla-
ku a zkušební doby pro jednotlivé DN. 
Zkušební metoda LA, LB, LC, LD (určující 
výši zkušebního přetlaku) se volí obvykle po 
dohodě s odběratelem – s ohledem na DN 
a další místní podmínky. Jednotlivé zkušební 
metody jsou srovnatelné, tzn. , že v případě 
netěsnosti je únik přetlaku stejný. Zkouška 
vzduchem se může opakovat bez omezení, 
v případě nejasností je rozhodující výsledek 
případné zkoušky metodou vodou.

2. Zkoušky vodotěsnosti – zařízení 
a postup
Se vstupem zahraničních investorů do ČR 
se všeobecně zvýšili požadavky na kvalitu 
díla a provádění všech zkoušek. Úkolem 
zkoušky těsnosti potrubí je prověřit, zda je 
nově vybudované potrubí schopno prokázat 
vlastnosti předepsané technickými normami 
a tak plnit požadavek dlouhodobé funkčnosti 
stokové sítě. Většina investorů dnes požadu-
je měření digitálním zařízením s možností 
záznamu průběhu zkoušky, archivaci měření 
a vyhodnocovacím softwarem naměřených 
hodnot, včetně vystavení zkušebního proto-
kolu.
Z těchto důvodů používáme vlastní, speciál-
ně vyvinuté zařízení na tlakové zkoušky 
potrubí viz následující obrázek. 

vání na displeji notebooku po celou dobu 
měření

• Pro okamžitou vizuální kontrolu tlaku je do 
systému zapojen kalibrovaný analogový 
manometr 

• Sonda a software umožňuje nastavení 
libovolné doby měření a četnosti měřených 
hodnot (standardně je nastaven odečet po 

jedné sekundě) a rozsah měřených tlaků 
(0 – 100 kPa)

• Zařízení je napájeno akumulátorem z note-
booku, cca 5 hodin měření nepotřebuje 
zdroj elektrického proudu

• Jednotlivé zařízení je kalibrováno v Čes-
kém metrologickém institutu a má vysta-
ven certifi kát přesnosti měření

• Jedná se o přenosný systém pro tlakové 
zkoušky těsností vzduchem pro potrubí, 
stoky, šachty atd.

• Software provádí sběr dat, archivaci, 
vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpra-
cování do protokolů s grafi ckým zobraze-
ním průběhu zkoušky

• Průběh tlaku při zkoušce je převáděn do 
digitální formy, je možné průběžné sledo-

Kompresor Regulační jednotka Mano
metr 

Ucpávka 4 

Potrubí  

sonda

1 
2 

11 

12 
13 

14 

15 

10 

5 
6 7 8

9
3 

Popis funkce zařízení

Popis zapojení zařízení při zkouškách vodotěsnosti potrubí:
Kompresor 1 je propojen hadicí 2 do regulační jednotky 11 plnící hadicí 12 do uzavřeného 
zkoušeného úseku 3 potrubí ohraničeného ucpávkami 4. Regulační jednotka 11 je opatřena 
ventilem 13 umožňujícím regulaci měřeného tlaku zkoušeného úseku 3. Napojení přívodní 
hadičkou 14 na manometr 15 umožňuje kontrolní odečty okamžitého stavu tlaku.
Kompresorem 1 je tlakována ucpávkami 4 uzavřená část zkoušeného úseku potrubí 3, popří-
padě je možné nastavit požadovaný tlak pomocí regulátoru 11. Měřený tlak je hadičkou 5 pře-
veden do sondy 6, se snímacím čidlem 7 a převodníku 8 tlaku na elektrické signály, kde je 
převeden na elektrický impuls a kabelem 9 je připojen k počítačové jednotce 10, kde je zazna-
menáván a vyhodnocován.

Vyhodnocovací software zpracuje naměřené hodnoty převede je do přehledného protokolu 
s výsledkem „Měřený úsek VYHOVUJE / NEVYHOVUJE“

Technická data zařízení:
notebook konfi gurace NTB dle dohody se zákazníkem a aktuální nabídky
sonda tlakové čidlo s rozsahem měření 0 – 100 kPa, rozlišení 12 bitů
tlakoměr třída přesnosti 1,6 % s rozsahem stupnice 0,0 – 25 kPa 
příslušenství rozdělovač tlaku s kulovým ventilem a rychlospojkou, nabíječka k ntb
rozměry (š x v x h) 460 x 330 x 150 mm
váha zařízení 7,6 kg včetně ntb a příslušenství
přesnost zařízení stanovena individuálním kalibračním listem z Českého metrologického 
 ústavu

3. Výhody provádění zkoušek vodotěsnosti metodou „L“ – vzduchem

Všeobecně je možné říci, že o úspěšnosti, 
nebo neúspěšnosti zkoušky potrubí na těsnost 
po jeho výstavbě rozhoduje technický a lidský 
faktor. 
Především je to špatná jakost nebo nevhod-
ně použitý materiál,což se projevuje jako:
• praskliny, trhliny jednotlivé či jako systém,
• deformace trub především stlačením profi -

lu ve svislém směru doprovázené podélný-
mi trhlinami,

• zborcené trouby či stoky.
V době výstavby může selhávat lidský faktor 
při:

• nedodržování technologických postupů 
a neproškolení pracovníků od výrobce 
materiálů,

• chybně provedených podkladních kon-
strukcích,

• nedostatečném a nerovnoměrném hutnění 
lože a obsypu trub,

• nesouosou pokládkou trub,
• nesprávně provedených spojích,
• nevhodným či chybným napojením přípo-

jek,
• špatné organizaci a dozoru, takže dojde 

k poruše již zbudovaného potrubí.
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2006 – 1467 ks zkoušek těsnosti (à  35 m průměrná délka úseku = 51,3 km)

do DN 300 1086 74 %

do DN 600 323 22 %

nad DN 600 51 3,5 %

2007 – 1654 ks zkoušek těsnosti (à 35 m průměrná délka úseku = 57,9 km)

do DN 500 1280 77,4 %

do DN 1000 296 17,8 %

nad DN 1000 78 4,7 %

2008 – 1371 ks zkoušek těsnosti (à 35 m průměrná délka úseku = 47,9 km)

DN 100 - DN 300 1078 78,6 %

DN 310 – DN 600 230 16,7 %

DN 610 – DN 1000 44 3,3 %

DN 1010 – DN 2000 19 1,4 %

V porovnání s klasickou zkouškou vodotěs-
nosti prováděné metodou „W“ přináší meto-
da „L“ vzduchem následující výhody :
– nízkou cenu zkoušky – náklady jsou na 

cca 50% za zkoušku „W“
– rychlé provádění velkého počtu zkoušek 

– je možné provést 100% zkoušek
– možnost záznamu průběhu celé zkoušky 

do počítače a tím dokumentaci
– rychlou možnost volby přetlaku a poklesu 

tlaku s ohledem na DN a materiál
– nenáročnost přípravy potrubí a objektů na 

zkoušku
– krátká doba nutná pro ustálení přetlaku 

rozdílem teplot, tvarováním potrubí atd.
– možnost rychlého, několikanásobného 

opakování zkoušky bez zásahu do potrubí
– přesností měření na základě zkušeností 

vytipování druhu netěsnosti

Tabulka 2 – Aplikace zkoušek vodotěsnosti úseků metodou „L“ na stavbách

– rychlé vyhledání netěsnosti posunováním 
neprůchozí ucpávky

– stejný zkušební přetlak v celém úseku i při 
velkém spádu potrubí

– dělení úseku na jednotlivé části, případně 
odstavení a samostatné zkoušení přípojek

– možnost provádění zkoušek i v zimě
– při zkoušce těsnosti před kontrolou stavu 

potrubí televizní kamerou dochází ke zkrá-
cení času TV prohlídky (úspoře)

V tabulce č. 2 jsou uvedeny roční výkony jed-
né proškolené osádky s měřícím zařízením. 
Zkoušky byly prováděny na celém území 
republiky na základě objednávek. Objedna-
teli jsou přímo stavební fi rmy, nebo fi rmy, 
provádějící dozor pro investora. 
Z tohoto počtu zkoušek vychází cca 10 % 
zkoušek s výsledkem „NEVYHOVUJE“. 

Zejména u dlouhodobých a rozsáhlých akcí 
se projevuje vliv zkoušek na kvalitu prací. 
Práce provádí pro generálního dodavatele 
subdodavatelé subdodavatelů (někdy i jed-
notném dresu) často s nekvalifi kovanými pra-
covníky.Zajišťování zkoušek těsnosti jednot-
ným způsobem pro všechny zhotovitele má 
skutečný přínos v kvalitě stavby.
V tabulce č.  2 jsou započteny i zkoušky kanali-
začních přípojek, jedná se ale o ojedinělé 
požadavky. Jsou vyžadovány zejména od inves-
torů dálnic a silnic. Požadavek od soukromníka 
při výstavbě RD je skutečně výjimkou.
Pro zkoušky vodotěsnosti šachet máme 
zpracovaný vlastní technologický postup pro 
provádění zkoušky vzduchem.V případě, že 
šachta (z betonových dílců) nevyhovuje 
požadavkům normy, provádíme opakovaně 
po různých opravách zkoušku vodou. V roce 
2008 je patrné zvýšení kvality výrobků u jed-
notlivých výrobců betonových prvků. Zlepše-
ní by určitě napomohl i výběr vhodného těs-
nění skruží (materiál a tvar).
V porovnání s čísly ze statistiky v úvodu je 
patrné , že je nutné rozšíření znalostí o pro-
vádění kvalifi kovaných zkoušek vodotěsnosti 
zejména mezi investory a projektanty.

Závěr
Předpokládáme, že je v zájmu všech vodohos-
podářů projektovat, stavět a provozovat řádná 
díla. Požadavek odpovědných orgánů na prová-
dění zkoušek vodotěsnosti na všech stavbách 
v plném rozsahu od organizací, které jsou nezá-
vislé na výrobcích materiálů a zhotovitelích sta-
veb, by se měl stát zcela samozřejmým.

Vratislav Lichtneger, 
autorizovaný technik a stavitel 

(fi rma Vratislav Lichtneger, 
Vodárenské Služby, 

e-mail:lichtneger@zkouskytesnosti.cz)

VYBRANÉ PROBLÉMY MIKROTUNELOVÁNÍ (Popis akademické práce z oblasti bezvýkopových technologií)

Autor: Karel Franczyk

Druh práce: Disertační práce na závěr
doktorandského studia

1. Shrnutí 
Práce „Vybrané problémy mikrotunelování“ 
vychází ze zkušeností na realizovaných pro-
jektech. Tyto zkušenosti jsou dále doplněny 
teoretickými analýzami, posouzením rizik 
a matematickým modelováním. 
Nejprve je uveden popis metod, popis aplika-
cí na konkrétních projektech a také popis 
alternativních metod a jejich porovnání. 
Další část představuje analýza rizik a mate-
matické modelování. To je provedeno meto-
dou konečných prvků na programu Plaxis. 
Zde se srovnává mikrotunelování s konvenč-
ním tunelováním. 
Výsledkem předchozích kapitol je závěrečná 
optimalizace výběru metod, kterou mohou 
využívat projektanti a investoři ve fázi přípra-
vy v podmínkách České republiky. 

2. Obsah
– Úvod 
– Současný stav bezvýkopových metod a mi-

krotunelování 

– Mikrotunelování
– Alternativní metody
– Kritéria výběru
– Současný stav problematiky 
– Cíle práce
– Metody 
– Vlastní práce – riziková analýza, matema-

tické modelování, optimalizace výběru 
– Závěr 

3. Cíle práce 
– Popis technologie – vodítko pro projektan-

ty i prováděcí fi rmy, příklady aplikací, alter-
nativní metody 

– Analýza rizik a matematické 
modelování 

– Optimalizace výběru metod 

4. Závěr rizikové analýzy 
(Použita riziková analýza dle Antil-
la upravena podle podmínek Sub-
terra, a.s.)

Riziková anlalýza potvrdila 
významný rozdíl v míře i četnosti 
rizika ve srovnání mikrotunelová-
ní a konvenčního tunelování. Rizi-

ka konvenční technologie mohou obsahovat 
závažné stavy s vysokými náklady na odstra-
nění škod i rizika na lidských životech. Rizika 
mikrotunelování jsou menší a souvisí s po-
škozením strojního zařízení a dají se snad-
něji pojistit. 

5. Matematické modelování 
� Na matematických modelech byly využity 

konkrétní podmínky a naměřené hodnoty 
deformací na stavbách v rámci projektu 
„Rozšíření kanalizačního systému města 
Ostravy.“

Matematický model – konvenční tunelování
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� V místě, kde se v centru města pro uložení 
kanalizačního potrubí využila klasicky ražená 
štola kolektoru, byla modelována nejen sku-
tečná situace, ale i hypotetická situace, kdy 
by se ve stejném místě provádělo mikrotune-
lování přímo průměrem 1400 mm.

� Naopak v místě, v obvodu Stará Bělá, kde 
bylo využito mikrotunelování o průměru 
800 mm, byla modelována i situace, kdy by 
se zde hypoteticky využilo vložení kanali-
začního potrubí do klasicky ražené štoly 
kolektoru.

� Podrobné výstupy matematických modelů 
jsou uvedeny v příloze. Je z nich patrné jed-
nak to, že výstupy modelu odpovídají sku-
tečnosti u skutečně prováděných variant, 
což svědčí o tom, že vytvořený matematic-
ký model má jistou průkaznou hodnotu.

Matematický model – mikrotunelování � Dále bylo na výsledcích mode-
lu jednoznačně potvrzeno to, co 
potvrzují i zkušenosti z praxe 
– výrazně lepší deformační para-
metry a vůbec minimální vliv na 
situaci na povrchu u mikrotune-
lování oproti klasické hornické 
metodě.

6. Optimalizace výběru prová-
děcí metody 

S využitím výsledků matematic-
kého modelování a také 15 let 

praxe byly vytvořeny optimalizační vzorce 
výběru metod. Ty umožní odhadnout, která 
technologie bude pro dané podmínky nejvý-
hodnější a to nejen z pohledu přímých ale 
i z pohledu všech vyvolaných nákladů 
a budoucích rizik. Tím se myslí také tyto 
náklady a rizika: 
– rizika plynoucí z existence přítoků pod-

zemní vody,
– všeobecná rizika plynoucí z umístění stav-

by do hustě obydleného prostředí,
– rizika a náklady plynoucí z možného 

ohrožení životního prostředí na povrchu,
– rizika a náklady plynoucí z existence sta-

ticky citlivých objektů na povrchu,
– rizika a náklady plynoucí z možnosti poško-

zení podzemních vedení.
Sestavený vzorec výběru byl v práci otesto-

ván na konkrétním projektu a prokázal svou 
účinnost. 
 
7. Závěr

Ze závěrů všech předchozích kapitol a z empi-
rických dat a poznatků vyplývá návrh optima-
lizace volby prováděcí technologie, který je 
obsahem kapitoly 8.3. Zásadní změnou náh-
ledu, který tato optimalizace přináší je, že 
bezvýkopové technologie a mikrotunelování 
specifi cky, se v něm stávají rovnocennými 
metodami od samého počátku rozhodovacího 
procesu, a dále také to, že v rozhodovacím 
procesu jsou zohledněny i vlivy rizik, které 
zůstávají při běžné kalkulaci bez povšimnutí, 
přestože jsou velmi významná. Jedná se 
zejména o rizika plynoucí z ohrožení povrcho-
vé zástavby, možných havárií, a zhoršení 
životního a pracovního prostředí.

Vertikální deformace

Bod Skutečná 
hodnota

Model 
– konvenční

Model 
– mikrotunelování

021  4  2 0,2

022 18 10 0,5

023 27 24 0,7

024 12 11 0,5

025  1  1 0,1

TRUBNÍ TRASY OPRAVOVANÉ POTRUBÍM „HOBAS ® NC-Line ®“

HOBAS® NC-Line® je potrubí a díly v části 
obvodu kanalizační stoky, které se vyrábí a 
dodává pro opravy a rekonstrukce těchto 
vodohospodářských sítí.
Hlavním významem těchto výrobků společ-
nosti HOBAS je nabídnout svým zákazníkům 
vedle dostatečně známého sklolaminátové-
ho potrubí kruhového profi lu i prvky v nekru-
hovém tvaru profi lu. Na rozdíl od trub HOBAS 
kruhového profi lu jsou tyto prvky vyráběny 
pro instalace metodou relining a to výhradně 
pro kanalizace v beztlakém režimu. Použití 
tohoto výrobku pro výstavbu metodou reli-
ning je stejné, jako při využití trub kruhového 
profi lu a použitelného i pro vodovody (pitná 
voda), pro tlakové rozvody s využitím před-
nosti zachování kapacitní potřeby i při vklá-
dání rozměrově menších profi lů, než je roz-
měr původní stoky. Obecně se tyto prvky 
trubní trasy používají pro sanace a rekon-
strukce stávajících již provozně nevyhovují-
cích stok a použití je možné pouze pro profi -
ly, kde je možné instalaci provádět pracovníky 
stavby. Obtížně jsou tyto výrobky použitelné 
do neprůlezných stok a nebo stok, kde není 
možné po dobu výstavby vyloučit, či alespoň 
částečně omezit maximální průtoky. 
Hlavní využití těchto továrně vyráběných 
prvků se zaručenou jakostí je ve stokách se 
stupněm porušení podle ATV M-127 – stu-
peň poškození III. Tento stupeň poškození 
defi nuje vedle nejrůznějších lokálních netěs-
ností a poruch rozsáhlé statické poruchy 
původní konstrukce stoky. Vkládáním static-
ky únosných dílů HOBAS® NC-Line® s defi -
novanými počátečními i dlouhodobými para-

metry pro statické výpočty je původní již 
nevyhovující konstrukce stoky nahrazena 
novým staticky účinným řešením. Pro výpo-
čty tohoto typu poškození se v poslední době 
používá nejčastěji metoda výpočtů podle 
konečných prvků a tento postup výpočtů je 
kvalifi kovanými a odborně způsobilými stati-
ky používán i v ČR.

Za největší potíž v uplatnění tohoto výrobku 
v podmínkách ČR a SR je nepochopení vzta-
hu mezi počátečními a dlouhodobými para-
metry použitého materiálu, nabízeného 
výrobci a dodavateli.
Počáteční parametry jsou hodnoty, které 
výrobce a distributor specifi kuje v rámci sle-
dovaných hodnot v rámci výstupní kontroly. 

�
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Pro vyráběné sklolaminátové výrobky a jejich 
vlastnosti je rozhodující skladba vyztužení 
stěny, množství skleněné výztuže a její pozi-
ce a stupeň vytvrzení použitých pryskyřic. 
Továrně vyráběné sklolaminátové výrobky 
HOBAS mají jedinečnou skladbu stěny, tech-
nologie výroby a teploty vytvrzování včetně 
používaných surovin jsou výsledkem 50tile-
tého vývoje a existence společnosti, která se 
na vodohospodářství cíleně orientuje.
I u výroby HOBAS® NC-Line® existuje jako 
provozně důležitá vrstva na vnitřním povr-
chu. Stejně jako u trub v technologii výroby 
odstředivě-litých kruhových trub HOBAS CC-
GRP jsou tyto nekruhové výrobky opatřeny 
nevyztuženou vrstvu, která je odolnější účin-
kům obrusu mechanicky znečištěných 
odpadních vod. Tím se parametry staticky 
účinných vrstev nesnižují a do výpočtů se 
zahrnují relaxace pro stanovení parametrů 
dlouhodobých.
Pro statické výpočty metodou konečných 
prvků jsou vedle počátečních hodnot modulu 
pružnosti (od 9000 do 12000 MPa v závislos-
ti na celkové tloušťce konstrukčních vrstev) 
defi novány i hodnoty dlouhodobého modulu 
pružnosti (od 5600 do 7500 MPa opět 
v závislosti na celkové tloušťce konstrukč-
ních vrstev). Tyto hodnoty dlouhodobého 
modulu pružnosti sklolaminátových výrobků 
HOBAS® NC-Line® jsou jedinými správnými 
hodnotami pro správná vstupní data static-
kých výpočtů. Opomenutí této skutečnosti 
může mít fatální následky při provozování 
a mnohdy zdánlivě znevýhodňuje nabídky 
HOBAS, protože snížení hodnoty dlouhodo-
bého modulu pružnosti (a tahových pevností 
stěny) vyžaduje použití trub s větší tloušťkou 
stěny a tím vyšší ceny za spotřebovaný 
materiál při výrobě.
Vedle celokruhových profi lů HOBAS® NC-Line® 
se vyrábějí i části pro opravy stok, zejména pro 
spodní část stoky. Aby nedocházelo k uvolňo-
vání těchto prvků z „kotvení“ do vyrovnávacích 
a injektážích malt a betonů, jsou tyto prvky 
opatřeny na vnější straně speciální úpravou ke 
zlepšené přilnavosti sklolaminátových prvků.
V minulosti byly nabízeny společností 
HOBAS nekruhové profi ly CHANNELINE, po 
zvážení všech technologických možností 
byly tyto výrobky nahrazeny technologií, kte-
rá je v současnosti majetkem společnosti 
HOBAS a pod obchodní značkou HOBAS® 
NC-Line® je výrobek vyráběn ve společnosti 
HOBAS Rohre GmbH v Německu.
Z CHANNELINE byly rekonstruovány stoky 
v Praze-Jižní Město a v Hradci Králové.
Výrobky HOBAS® NC-Line® byly v ČR dopo-
sud použity v Praze (akce Malovanka) a v sou-
časnosti se s tímto materiálem opravuje stoka 
na ulici Husova a Pekařská v Brně.

Fotoukázky akcí:
Obrázek 1: Praha-Jižní Město – profi l 560 x 

1100 mm – 420 bm
Obrázek 2: Praha-Malovanka – profi l 1000 x 

1750 mm – 121 bm
Obrázek 3: Brno-Husova – profi l 680 x 1050 

mm – 455 bm + 600 x 900 mm – 192 bm.

V zahraničí jsou tyto výrobky HOBAS® NC-Line® 
známější zejména v místech historických stok 

�

�

�

�
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v centrech měst a pouze pro představu doplňuji akce z poslední doby. 
HOBAS® NC-Line® se používá na stavbách po celé Evropě, s ohle-
dem na místo výroby jsou uvedeny některé příklady z Německa:

Fotoukázky akcí:
Obrázek 4, 5, 6: Köln – ochrana proti povodním – profi l 3190 x 

2584 mm + 2368 x 1454 mm + DN 2600 – celkem 650 bm
Obrázek 7, 8: Bruchsal – sanace sběrače – profi l 2272 x 1165 mm 

s DN 500 pro bezdeštný stav
Obrázek 9: expedice výroby – vložky pro sanace části profi lu (dno 

stoky) 

Jiné další ukázky a reference jsou k nahlédnutí na www.hobas.
com.

Ing. Jaroslav Kunc – technický ředitel 
pro skupinu HOBAS Central Europe

�

� 	
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JIŽ 23. ROHRLEITUNGSFORUM (IRO, FHO) V NĚMECKÉM OLDENBURGU

Je obdivuhodné, jak odborní garanti a organi-
zátoři této odborné akce opakovaně naplňují 
očekávání jejich účastníků nejen kvalitou, tak 
i rozsahem nabízených informací a dále též 
příležitostí k otevřené konstruktivní diskusi 
v širokém spektru aktuálních problémů a otá-
zek technické obsluhy urbanizovaného území 
prostřednictvím inženýrských sítí.
I když může být a je tato zpráva v našem 
zpravodaji nabízena až s malým časovým 
odstupem, jeví se rozhodně jako účelné 
nabídnout takto alespoň základní zpřehled-
nění informací o této akci členům naší spo-
lečnosti.
Tato v Evropě ojedinělá a uznávaná odborná 
akce se odehrála 5. – 6. 2. 2009 již po třia-
dvacáté a jejím garantem je Institut fűr Rohr-
leitungsbau působící v rámci Fachhochschu-
le (University of Applied Sciences) Oldenburg. 
Koná se v prostorách této vysoké školy a tvo-
ří ji programově ucelená řada seminářů 
v odborných sekcích a paralelně též repre-
zentativní výstava fi rem působících v oboru. 
Významnými partnery celé akce jsou pak 
nezanedbatelné prestižní instituce a praco-
viště, jako např. DVGW, DWA, GSTT, RWE, 
RBV, SRV atd.(včetně významných pracovišť 
akademických).
Je rovněž typické, že její organizátoři se vždy 
snaží o to, aby nechyběl patřičný „náboj 
a motivace“ prostřednictvím prezentace 
opravdu aktuálních témat v rámci jednotli-
vých odborných sekcí a např. i každoročně 
aktualizovaným originálním mottem. Letošní 
fórum bylo laděno v duchu „Rohrleitungen – 
Stand der Wissenschaft aus der Stadt der 
Wissenschaft“ (městu Oldenburg, i zásluhou 
IRO a FHO, byl přisouzen pro r.  2009 v rám-
ci SRN čestný titul „Město vědy“) . 
Nechybí zde dobré podmínky k aktivní odbor-
né komunikaci jak v rámci programové nabíd-
ky odborných seminářů („každý si najde to 
své, své správné partnery“), tak i v rámci 
výměny informací na jednotlivých výstavních 
stáncích zastoupených početných fi rem-
vystavovatelů.Velikou výhodou pak je to, že 
je „vše po ruce a pod jednou střechou“. 
V komplexním programu nechybí reprezen-
tativní zastoupení BT (bezvýkopových tech-
nologií). Často právě zde fi rmy nabízejí popr-
vé své novinky. Nechybí ani prezentace 
podpůrných technologií, jakými jsou techno-
logie speciálních průzkumů, dále speciální 
informační technologie či technologie pro 
inženýring BT.
Z 31 odborných sekcí mělo 8 přímo resp. 9 
nepřímo ve své odborné náplni BT. Počet pří-
mých účastníků byl cca 1500, cca stejný byl 
i počet dalších návštěvníků výstavy, své pří-
spěvky zde prezentovalo více jak 130 kvalit-
ních přednášejících a moderátorů, své 
výstavní stánky zde mělo více jak 200 vysta-
vovatelů (nechybí zejména ti významní!), 
jednoznačný je i mezinárodní charakter akce 
atd. Výstavní plochy jsou permanentně rozši-
řovány o vyhřívané velkoprostorové stanové 
haly. Počasí již obvykle umožňuje i užití ven-
kovních výstavních ploch. 
V programu mnoha odborných sekcí, tedy 
i letos, nechybělo silné zastoupení proble-

matiky BT. Pravidelně zde zcela samostatně 
funguje sekce „Horizontal Directional Dril-
ling“ a zcela samostatná sekce GSTT. Roz-
hodně lze pochválit za stálou aktivitu GSTT 
na těchto fórech v Oldenburgu. Jdou do toho 
s nasazením a neúnavně. Zřejmě se pečlivě 
a pozorně věnují odborným akcím v SRN, 
kde lze BT efektivně prezentovat. Dříve bylo 
např. možné se zde pravidelně setkávat 
i s čestným členem naší CzSTT Dipl.-Ing. 
Rolfem Bieleckim, PhD. (bývalým předsedou 
GSTT i ISTT), dnes zde pak nechybí a je vel-
mi aktivní současný předseda GSTT Prof. 
Jens Hölterhof.
V rámci oldenburgského fóra lze zaznamenat 
podporu progresivních vývojových trendů, 
podporu úsilí něco dále zlepšovat (např. byl 
prezentován příspěvek s výsledky dalšího tes-

Progrese a intenzivní vývoj robotů a technologií pro průzkumy „na objednávku BT“ dále rych-
le pokračuje

Prof. Dr.-Ing. J. Weisensee, prorektor FH OOW, zahajuje forum

tování a zdokonalování dnového výměníku 
tepla THERMOLINERU pro získávání energie 
z odpadní vody ve stokách) či čelit dosud pře-
hlíženým i zcela novým rizikům. Propagovány 
zde byly i další připravované závažné odbor-
né akce, jakými jsou bezesporu 7. Deutscher 
Schlauchlinertag 21. 4. 2009 v Pforzheimu 
(www.schlauchliner.de) a 5. Oldenburger 
Bautag 6. 3. 2009 (Výstavba plynovodů 
a zásobníků zemního plynu; gerd.hofmann3@
ewetel.net).
Příjemné bylo též zde poslouchat chválu 
Prof. Dipl.-Ing. Joachima Lenze na dokto-
randku Ing. Lucii Nenadálovou z ČVUT, která 
právě v Oldenburgu nedávno absolvovala 
roční studijní pobyt v rámci jeho nadace.

Doc. Ing. Petr Šrytr,CSc., Fakulta stavební 
ČVUT v Praze, srytr@fsv.cvut.cz
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VŠEM ČLENŮM CzSTT!

Vážené dámy, vážení pánové,

tak, jak již bylo dříve oznámeno, koná se dne 
21. dubna 2009 v zasedací místnosti a.s. 
Subterra, Bezová 1, Praha-Braník, valná hro-
mada naší společnosti. V letošním roce kon-
čí tříleté funkční období současného před-
sednictva, proto je program letošní valné 
hromady rozšířen o volby předsednictva na 
léta 2009–2012. Účast všech členů je proto 
velmi důležitá. 

Jednání valné hromady se bude řídit násle-
dujícím programem: 

Program Valné hromady CzSTT
dne 21. dubna 2009

 1. Uvítání členů CzSTT 
 2. Volba komise pro usnesení
 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé 

období
 4. Předání odměn vítězům studentské sou-

těže

 5. Zpráva o hospodaření za minulý rok a zprá-
va revizní komise

 6. Volby nového předsednictva
 7. Přestávka – občerstvení
 8. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 

2009
 9. Schválení fi nančního plánu na rok 2009
10. Informace o stavu členské základny
11. Zpráva o výsledku voleb
13. Diskuse
14. Schválení usnesení a závěr

KALENDÁŘ NO DIG

20. 4. – 25. 4. 2009 Intermat 2009 Paris, France. 
  Details: www.intermat.fr

19. 5. – 21. 5. 2009 IWEX/Sustainability Live Birmingham, UK
  Details: www.iwex.co.uk

24. 5. – 25. 5. 2009 2nd Iranian Pipe & Pipeline Conference Razi Intl. Conference Center
 (Iran Pipe Tech 2009) Teheran Iran,  Details:
  www.iranpipetech.com/pipe2009  

26. 5. – 29. 5. 2009 4th International CityPipe Exhibition Exhib. Center CROCUS Expo
  Moscow, Russia. 
  Details: www.citypipe.ru 

14. 6. – 17. 6. 2009 RETC Las Vegas, USA
  Details: www.retc.com

16. 9. – 17. 9. 2009 DT Exhibition 2009 Cheltenham, UK
 (The latest industry news) Details: www.dtexhibition.com

RŮ Z N É  /  M I S C E L A N E O U S  I N F O R M AT I O N

NAŠE GALERIE – ŽENY A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Už od roku 1998, kdy společnost CzSTT 
začala vydávat 4. ročník Zpravodaje NODIG 
s barevným provedením obálky, objevilo se 
v tiráži jméno M. A. Martina Koželuhová – 
grafi cká úprava. Po jedenácti letech, kdy 
vychází 1. číslo 15. ročníku se tento údaj 
nemění. Martina je už jedenáctý rok členkou 
redakčního týmu naší společnosti a jejíma 
rukama prošly za tu dobu stovky vašich 
odborných článků a fotografi í tak, aby se 
k našim čtenářům dostaly v co nejlepší gra-

fi cké podobě. Aby náš ZPRAVODAJ měl 
nejenom vysokou technickou úroveň, ale aby 
byl přehledný a aby se prostě líbil. Věřím 
tomu, že právě kladné reference v této oblas-
ti patří Marině Koželuhové a já bych si jenom 
přál, aby nám zůstala věrná i nadále a aby 
stopa jejího osobitého výtvarného citu nás 
provázela ve ZPRAVODAJI i nadále. Také si 
myslím, že do naší rubriky „ŽENY A BT“ pat-
ří zcela právem.

Ing. Stanislav Drábek

M. A. Martina Koželuhová – grafi čka našeho časopisu „Zpravodaj NODIG.“

FOR WASTE 15. 4. – 17. 4. 2009 – 4. mezinárodní výstava nakládání s odpady, recyklace, průmyslová a komunální technologie.
Informace: ABF a.s., Václavské nám. 29. 111 21 Praha 1, tel.: 225 291 266
E-mail: matouskova@abf.cz; www.forwaste.cz 

WAT ENVI – Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh. BRNO – Výstaviště. 26. – 28. 5. 2009
– 15. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE 2009
 pořadatel: Sdružení SOVAK
– 15. mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO

Bližší informace: tel. 541 152 888, e-mail: vodka@bvv.cz; envibrno@bvv.cz ; www.watenvi.cz.

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2009
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– BMH spol.s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
 E-mail: bmh@bmh.cz • http://www.bmh.cz
– BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.,  
 Hybešova 254/16, 657 33 BRNO • http://www.bvk.cz
– BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
 E-mail: brochier@brochier.cz • http://www.brochier.cz
– ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 31,
 155 00 PRAHA–Řeporyje • E-mail: cerhra@cerhra.cz • http://cerhra.cz
– ČIPOS spol. s r.o., Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
 E-mail: cb@cipos.cz • http://www.cipos.cz
– ČKV PRAHA s.r.o., inž. sítě, bezvýk. technologie, 
 Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10 • E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz
– DORG spol. s r.o., U zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
 E-mail: dorg@dorg.cz • http://www.dorg.cz
– EUTIT s.r.o., Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
 E-mail: eutit@eutit  • http://www.eutit.cz
– GEREX LIBEREC, s.r.o., Krokova 293/4, 460 07 LIBEREC 7
 E-mail: gerex@gerex.cz • www.gerex.cz
– GERODUR CZECH, s.r.o., Studničná 361/54, 460 01 LIBEREC 2
 E-mail: gerodur@gerodur.cz • www.gerodur.cz
– GREEN GAS DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 PASKOV
 E-mail: jiri.konicek@dpb.cz • www.dpb.cz
– HERČÍK A KŘÍŽ s.r.o., Živcových 251/20, 155 00 PRAHA 5
 E-mail: hercikakriz@hercikakriz.cz • http://www.hercikakriz.cz
– HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
 E-mail: bayer@hermes-technologie.cz • www.hermes-technologie.cz
– HOBAS CZ spol. s r.o., Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 E-mail: hobas.czech@hobas.com • http://www.hobas.com
– IMOS Restav s.r.o., Tečovice 353, 763 02 ZLÍN 
 E-mail: ondras@imos.cz • http://www.imos.cz
– INGUTIS s.r.o., Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
 E-mail: sochurek@ingutis.cz
– INSET s.r.o., Novákových 6, 180 00 PRAHA 8
 E-mail: ludvik.hegrlik@inset.cc • http://www.inset.cz
– INSITUFORM s.r.o., Soukenné nám. 157/8, 460 01 LIBEREC
 E-mail: insituform@insituform.cz • http://www.insituform.cz
– INTERGLOBAL DUO s.r.o., Ořešská 939/55, 150 00 PRAHA 5
 E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz • http://www.interglobal.cz
– KBO s.r.o., Na Bídnici 1512, 412 01 LITOMĚŘICE
 E-mail: opravil@kbo.cz • http://www.kbo.cz
– KERAMO STEINZEUG s.r.o., Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz • http://www.keramo-kamenina.cz
– KO-KA s.r.o., Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
 E-mail: ko-ka@ko-ka.cz • http://www.ko-ka.cz
– KOLEKTORY PRAHA, a.s., Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
 E-mail: kolektory@kolektory.cz • http://www.kolektory.cz
– METROSTAV a.s., Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
 E-mail: info@metrostav.cz • http://ww.metrostav.cz
– MICHLOVSKÝ – protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 ZLÍN
 E-mail: protlaky@michlovsky.cz • http://www.michlovsky.cz

– MT a.s., Krapkova 197, 769 01 PROSTĚJOV
 E-mail: mikrotunel@volny.cz • http://www.mtas.cz
– OCHS PLZEŇ vrtná technologie s.r.o.,
 Rokycanská 761/59, 312 00 PLZEŇ
 E-mail: ochs@ochs.cz • http://www.ochs.cz
– OHL ŽS, a.s., závod PS, Burešova 938/17, 660 02 BRNO-střed
 E-mail: mosan@ohlzs.cz • http://www.ohlzs.cz
– Petr Maršálek, provádění staveb, V Náměrkách 17, 547 01 NÁCHOD
 E-mail: p.m.nachod@seznam.cz • http://www.marsaleknachod.cz 
– POLYTEX COMPOSITE, s.r.o., 
 Závodní 540, 735 06 KARVINÁ – Nové Město
 E-mail: alois.jezik@polytex.cz • http://www.polytex.cz
– PÖYRY Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO
 E-mail: trade@aquatis.cz • http://www.aquatis.cz
– PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 PRAHA 9 –Satalice
 E-mail: pragis@pragis.cz • http://www.pragis.cz
– PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.,
 Cihelná 4/548,118 00  PRAHA 1
 E-mail: info@pvs.cz • http://www.pvs.cz
– PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.  
 Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
 E-mail: info@pvk.cz • http://www.pvk.cz
– Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
 Bzenecká 18a, 628 00 BRNO
 E-mail: info@premyslvesely.cz • http://premyslvesely.cz
– RABMER–sanace potrubí, spol. s r.o., 
 Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
 E-mail: info@rabmer.cz • http://www.rabmer.cz
– REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO, a.s.,
 K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
 E-mail: repopraha@repopraha.eu • http://www.repopraha.eu
– REVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
 E-mail: revak@vodka.cz • http://www.revak.eu
– SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO
 E-mail: sebak@sebak.cz • http://www.sebak.cz
– Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
 28. října 169, 709 45 OSTRAVA
 E-mail: smvak@smvak.cz • http://www.smvak.cz
– Skanska CZ, a.s., Divize Technologie
  Kubánské nám. 1391/11, 105 00 PRAHA 10
 E-mail: skanska@skanska.cz • http://www.skanska.cz
– Stavby silnic a železnic a.s., OZ 5,
 Vaníčkova 25, 400 74 ÚSTÍ nad Labem
 E-mail: StanclB@ssz.cz • http://www.ssz.cz
– STAVOREAL BRNO s.r.o., Brněnská 270, 664 12 MODŘICE 
 E-mail: stavorealbrno@volny.cz • http://www.stavoreal.cz
– SUBTERRA a.s., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
 E-mail: info@subterra.cz • http://www.subterra.cz
– TALPA – RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA - KUNČIČKY
 E-mail: demjan@talparpf.cz • http://www.talparpf.cz

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

– Dipl.-Ing. Rolf BIELECKI, Ph.D., 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

ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
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– Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha, Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
 E-mail: geoprosper@volny.cz
– Horáček Ludvík Ing., Pod tratí 2, 792 01 BRUNTÁL
– Janoušek František Ing., Korandova 235/4, 147 00 PRAHA 4 – Hodkovičky
– Karásek Vojtěch Ing., Pražské vodovody a kanalizace a.s., Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
 E-mail: vojtech.karasek@pvk.cz 
– Klimeš Věroslav Ing., Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
– Krovoza Oldřich, Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
– Kubálek Jiří Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2 
 E-mail: czstt@czn.cz, offi ce@czstt.cz   
– Kučera Tomáš Ing., ÚVHO FAST BRNO, Žižkova 17, 662 37 BRNO, 
 E-mail: kucera.t@fce.vutbr.cz 
– Krčík Marián Dipl. Ing., Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko 
 E-mail: krcikhsb@psg.sk 
– Malaník Stanislav Ing., ÚVHO FAST BRNO, Žižkova 17, 662 37 BRNO, 
 E-mail: malanik.s@fce.vutbr.cz 
– Nedbal František Ing. CSc., Píškova 1947, 155 00 PRAHA 5
– Nenadálová Lucie Ing., V Rovinách 93, 140 00 PRAHA 4, e-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz
– Pytl Vladimír Ing., Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4 
– Raclavský Jaroslav Ing., Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
 E-mail: raclavsky@telecom.cz 
– Vávrová Jaroslava Ing., Na Vlčovce 2040/2b, 160 00 PRAHA 6

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
ASSOCIATED MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

– Balcárek Petr, Michlovský – protlaky a.s., Salaš 99, 763 51 ZLÍN
 E-mail: balcarek@michlovsky.cz 
– Drábek Stanislav Ing., Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4 
 E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz
– Esterková Monika Ing., Bachova 20, 149 00 PRAHA 4
 E-mail: m.esterkova@seznam.cz
– Franczyk Karel Ing., AGD ISEKI, Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
 E-mail: kfranczyk@subterra.cz 
– Granilla Jiří Ing., HYDROPROJEKT CZ, a.s.,
 Táborská 31, 140 04 PRAHA 4 • E-mail: j.gr@seznam.cz 
– Herel Petr Ing., HEREL s.r.o., Jiráskova 27, 602 00 BRNO 
 E-mail: herel@herel.cz • http://www.@herel.cz 
– Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o.,
 Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
 E-mail: karous@geonika.com • http://www.geonika.com 
– Kotas Dalimil Ing., AQUECON s.r.o., Chuderov 155, 400 02 ÚSTÍ n. L.
 E-mail: d.kotas@aquecon.cz • http://www.aquecon.cz 
– Kožený Petr, fi rma KOŽENÝ, Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO
– März Jiří Ing., Kolová 207, 362 14 KOLOVÁ u Karlových Varů
 E-mail: j.marz@volny.cz 

– Mutina Jiří, Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
 E-mail: jmutina@bdcmorava.cz • www.bdcmorava.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 • www.mc-bauchemie.cz 
– Raclavský Jaroslav Ing., PhD., Mládežnická 8/3, 690 02 BŘECLAV
 E-mail: raclavsky.j@fce.vutbr.cz; raclavsky@telecom.cz 
– Rutrlová Marie Ing., AG PEGAS s.r.o., Žebětínská 1a, 623 00 BRNO
– Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
 E-mail: synackov@fsv.cvut.cz 
– Šrytr Petr doc. Ing. CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
 E-mail: srytr@fsv.cvut.cz 
– Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o., Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5 
 E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz 
– Weisskopf Milan Ing., Černokostelecká, 2197/51,100 00 PRAHA 10
 E-mail: weisskopf@enas.cz 
– Zima Jiří Ing., Do Kopečku 3/159, 400 03 ÚSTÍ nad Labem
 E-mail: j.zima@volný.cz 

– TCHAS, spol. s r.o., • Francouzská 6167, 708 00 OSTRAVA  -  Poruba
 E-mail: dolinek@tchas.cz • http://www.tchas.cz
– TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 90, 100 00 PRAHA 10
 E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz, • transpha@comp.cz,
 http: //www.transtechnikcs.cz
– VARIS, spol. s r.o., Korandova 235, 147 00 PRAHA 44
– VEGI s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
 E-mail: vegi.km@volny.cz • http://www.vegi-km.com
– VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.,
 Křižíkova 2393, 415 99 TEPLICE

 E-mail: mesany@vhs.cz • http://www.vhs.cz
– VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
 Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
 E-mail: obchod@vak.cz • http://www.vak.cz
– VOD-KA a.s., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
 E-mail: vodka@vodka.cz • http://www.vodka.cz
– WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
 E-mail: wombat@wombat.cz • http://www.wombat.cz
– ZEPRIS s.r.o., Do Koutů 3, 143 00 PRAHA 4
 E-mail: stradal@zepris.cz • http://www.zepris.cz


