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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

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jsou největší 

vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji. Od roku 2006 je 

jejím většinovým vlastníkem španělská společnost aqualia gestión 

integral del agua, S.A., součást významné mezinárodní skupiny Grupo 

FCC zaměřené na stavebnictví a veřejné práce. Hlavní činností spo-

lečnosti je výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění komunál-

ních i průmyslových odpadních vod. Poskytujeme komplexní služby 

v celém oboru vodovodů a kanalizací.

VYRÁBÍME A ZÁSOBUJEME PITNOU VODOU VÍCE 

NEŽ 1 MILION OBYVATEL MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE 
v okresech Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, smluvně 

dodáváme vodu pro města Ostrava, Hlučín, Studénka a další obce, na 

základě smlouvy zásobujeme část Přerovska a vodu rovněž vyvážíme 

do příhraniční oblasti .

Díky nepřetržité kontrole jakosti, včasnému odstraňování poruch 

a vyhledávání skrytých závad, rekonstrukcím a modernizacím sítí, 

automatizaci řídicích a technologických systémů je naší tradiční hod-

notou plynulost a spolehlivost služeb a vysoká kvalita produkce.

Pitná voda, kterou dodáváme zákazníkům, trvale splňuje parametry 

kojenecké vody a patří mezi nejkvalitnější v celorepublikovém měřít-

ku.

Rozhodující podíl pitné vody SmVaK Ostrava a.s. (více než 80 %) vyrá-

bí jedna z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v ČR Ostravský 

oblastní vodovod (379 km, doprava vody až do vzdálenosti 70 km, profi l 

potrubí DN 300 – 1600 mm).

ZAJIŠŤUJEME PLYNULÉ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

A ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ
Provozujeme více než 1000 km kanalizačních sítí, stav stok kontrolu-

jeme pomocí televizní kamery, provádíme opravy a rekon-strukce kla-

sickými i bezvýkopovými metodami.

Čistíme odpadní vody komunální, průmyslové a zemědělské mecha-

nicky a biologicky zpracovatelné.

Uplatňujeme moderní technologie pro zvýšení čisticího efektu 

a snížení energetické náročnosti (nitrifi kace, denitrifi kace, jemnobub-

linná aerace, odstraňování fosforu), automatizaci řídicích a technolo-

gických systémů.

Vyřešili jsme rozhodující zdroje znečištění ve sféře působnosti naší 

společnosti a díky zvyšování účinnosti čištění přispíváme ke zlepšová-

ní jakosti vody v tocích. Společnost si plně uvědomuje význam ochra-

ny životního prostředí, které svou činností bezprostředně ovlivňuje 

nejen v regionu, kde působí, ale díky návratu vyčištěné vody do přírod-

ního prostředí v daleko širším geografi ckém měřítku. 

K ekologickým otázkám přistupujeme s velkou zodpovědností i při 

podpoře aktivit směřujících k trvalému a udržitelnému rozvoji společ-

nosti.

Zaměřujeme se například na zužitkování obnovitelných zdrojů energií 

a využívání kalů z čistíren odpadních vod.

UPLATŇUJEME BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Patříme mezi dlouholeté uživatele bezvýkopových technologií při 

rekonstrukcích vodovodních i kanalizačních sítí.

Využíváme jich nejčastěji k řešení sanací vodovodních řadů, u nichž 

dochází k negativnímu ovlivňování kvality dopravované pitné vody při 

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. SE PŘEDSTAVUJÍ

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, generální ředitel Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s.

styku s vnitřním povrchem potrubí, který nebyl chráněn nebo jeho 

ochranný povlak je již v nevyhovujícím stavu. Nejrozšířenější 

sanační metodou pro tyto případy je cementace, která je vhodná 

zejména pro sanace potrubí větších dimenzí. V této oblasti jsme 

v soutěži 25. mezinárodní konference pro bezvýkopové technolo-

gie, která se konala ve dnech 10. – 12. září 2007 v Římě, získali 

jako investor spolu s dodavatelem prací fi rmou Brochier s.r.o. Pra-

ha první místo v kategorii Projekt za stavbu Sanace III. přivaděče 

Ostravského oblastního vodovodu. 

Celá soutěž, do které bylo po náročném výběru nominováno 15 při-

hlášek, měla vysokou úroveň. Konkurenty SmVaK v kategorii Pro-

jekt byly fi rmy z Rakouska, Japonska a USA  (Rabmer Baugroup, 

Okumura Corp, Japan, TT Technologies, USA).

Sanace dálkového vodovodního přivaděče, kterým se dostává voda 

z úpravny vody Podhradí u Vítkova v podhůří Jeseníků až na Ost-

ravsko, patří mezi největší investiční akce SmVaK Ostrava a.s. 

v posledních čtyřech letech.

Toto vodárenské dílo bylo uvedeno do provozu začátkem 90. let 

a skládá se z tlakové štoly dlouhé 8 km a z 39 kilometrů ocelového 

potrubí o unikátním profi lu 1 600 mm, který je podle dostupných 

informací největší u vodovodního řadu v celé ČR. Podle předpisů 

platných v době výstavby nebylo možno potrubí vybavit vnitřní pro-

tikorozní ochrannou vrstvou, protože v té době nebyly k dispozici 

vhodné materiály povolené ke styku s pitnou vodou. 

Se stoupajícími nároky na kvalitu pitné vody bylo před pěti lety 

v rámci uplatňování politiky jakosti v zájmu dalšího zlepšení jakost-

ních parametrů rozhodnuto využít rozvoje stavebních technologií 

a vývoje nových materiálů a ošetřit vnitřní povrch celého ocelového 

přivaděče nanesením 12 milimetrové vrstvy speciální cementové 

směsi, která brání zvyšování obsahu železa v pitné vodě během 

dopravy ke spotřebiteli. Vzhledem k fi nanční náročnosti a velkému 

rozsahu prací byla akce, zahájená v roce 2003, rozdělena do něko-

lika etap a bude ukončena v tomto roce.

Vhodnou alternativní metodou k cementaci je epoxidace, která 

v našich podmínkách nachází uplatnění zejména při sanacích 

potrubí menších dimenzí (do DN 150).
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Z činnosti  ISTT /  News from ISTT

Bezvýkopové technologie nasazujeme rovněž při rekonstrukcích 

vodovodních řadů s nevyhovujícím technickým stavem potrubí, 

zejména ve městech, kdy je nutno minimálně narušit povrch 

komunikací nebo omezit provoz v místě rekonstrukce. Důvodem jsou 

i vysoké požadavky správců na opravy komunikací po provedení 

rekonstrukce nebo práce na potrubích uložených v blízkosti objektů, 

u kterých by vlivem otevřeného výkopu mohlo dojít k ohrožení 

statiky. Pro řešení tohoto problému jsou využívány metody relining 

a berstlining. Při křížení rekonstruovaného potrubí s komunikacemi, 

dráhou apod. uplatňujeme protlaky chrániček nebo vlastního potrubí.

Obdobná je situace u stokových sítí. Zde nacházíme využití zejména 

pro vystýlku kanalizačních potrubí.

doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 
generální ředitel Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s. 

Ing. Richard Vlček

jednatel a výkonný ředitel HCE

Pečlivý čtenář Zpravodaje si jistě vzpomene, že na tomto místě 

jsem se zavázal pravidelně informovat o novinkách v mezinárodní 

asociaci ISTT a jejím řídicím orgánu – Executive subcommittee – 

a obzvlášť pečliví čtenáři si vybaví i poslední diskutovaná témata 

na tomto fóru:

Volba nového výkonného ředitele a výběr dodavatele mezinárodního 

„trenchless“ periodika. V obou těchto věcech došlo k určitému 

rozuzlení:

Výkonným ředitelem ISTT byl nakonec zvolen Američan John 

Hemphill. Není to osoba v rámci asociace neznámá, naopak. John 

Hemphill je zkušený harcovník z oboru, působil dlouho v Evropě 

a poslední léta vykonával funkci tajemníka severoamerické organi-

zace NASTT. Ve fi nále tedy dostal přednost člověk z oboru před 

kandidáty z venku, a to je asi dobře. John Hemphill (mimochodem 

– jeho vyhlášení proběhlo 2. 4., aby to nemohlo být považováno za 

aprílový žert) je známý odborník s přátelskou povahou a diploma-

tickými schopnostmi.  Je třeba mu popřát hodně štěstí v jeho neleh-

ké práci. Já osobně jsem byl poprvé aktivním účastníkem meziná-

rodní výběrové komise, a co mě osobně nejvíce překvapilo, byly 

„supermanské“ životopisy většiny přihlášených. Oproti zvyklostem 

u nás není sebechvála jen jaksi skryta mezi řádky, ale v textech 

životopisů se vůbec nešetří výrazy jako „vynikající manažerské 

schopnosti“, „dokonalá komunikace s partnery,“ či „excelentní 

písemný i ústní projev“, atd, atd. Tolik tedy malá poznámka určená 

speciálně těm, kdo se třeba budou někdy sami ucházet o místo 

v mezinárodní soutěži a sluší se ještě dodat, že právě Hemphillův 

životopis byl – alespoň pro mě sympaticky – ještě poměrně dost 

umírněný.

I v druhé oblasti je už jasno. ISTT se rozhodlo pro změnu a novým 

vydavatelem nové periodiky by měla být australská společnost 

Western Press. Mělo by jít nejen o tištěný  časopis, ale i vedení 

elektronické databáze a internetový multifunkční magazín. 

Spolupráce s tímto vydavatelem by navíc mělo vynést ISTT slušné 

peníze. V současné době se ještě precizuje smlouva a smluvní 

podmínky.

Dále byla účetně uzavřena loňská konference ISTT v Římě, která 

nakonec dopadla ekonomicky výborně.

Mezi kandidáty na mezinárodní 

světovou konferenci v roce 2010 

se vedle Singapuru a Istanbulu 

zařadil i Hong Kong a patrně 

i Rio de Janeiro. Nyní se však 

již pozornost všech soustřeďuje 

do Moskvy, která je hostitelem 

konference letošní.

Uzavírám tento článek tak 

jako obvykle: O všech těchto 

tématech a dalších novinkách 

vás budu rád informovat zase 

příště.

Ing. Karel Franczyk, člen ESC ISTT 

CO NOVÉHO V ESC ISTT

Z činnosti  CzSTT /  News from CzSTT

ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Ing. Jiří Kubálek, CSc., sekretář CzSTT

Řádná valná hromada CzSTT, svolaná v souladu se stanovami 

České společnosti pro bezvýkopové technologie se konala v úterý 

15.dubna 2008 v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1 

Praha 4 – Braník.   

Valnou hromadu zahájil a řídil předseda CzSTT Ing. Stanislav 

Drábek. 

PROGRAM VALNÉ HROMADY: 

1.  Uvítání členů CzSTT 

2.  Volba komise pro usnesení

3.  Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období

4.  Předání odměn vítězům studentské soutěže

5.  Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva revizní  komise

6.  Návrh na změnu výše členských příspěvků

7.  Přestávka – občerstvení
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Z činnosti  CzSTT /  News from CzSTT

 8.  Schválení plánu činnosti CzSTT  na rok 2008

 9.  Schválení fi nančního plánu na rok 2008

10. Informace o stavu členské základny

11. Zpráva o výsledku voleb

13. Diskuse

14. Schválení usnesení a závěr

Program jednání byl bez připomínek schválen. Po volbě komise 

pro usnesení a ověřovatelů zápisu  pokračovalo jednání zprávou 

předsedy CzSTT Ing.Stanislava Drábka. 

Zpráva byla zaměřena na hodnocení činnosti společnosti za období od 

poslední valné hromady v dubnu minulého roku. Ze zprávy předsedy 

by bylo vhodné připomenout několik skutečností. Bylo řečeno, že 

naše organizace sdružuje téměř devadesát členských subjektů a 

patří tak k nejsilnějším národním společnostem mezi členy ISTT. 

Prestiž CzSTT byla opět potvrzena nominací našeho zástupce do 

Výkonného výboru, který řídí činnost ISTT. Lze považovat za největší 

úspěch letošního roku, že náš kandidát Ing. Karel Franczyk získal toto 

místo v tajných volbách s velkou převahou. Nebylo to snadné, neboť 

na uvolněné místo čekali z jiných zemí čtyři kandidáti . Předsednictvo 

ISTT přijalo také návrh naší společnosti na pořádání mezinárodních 

konferencí o bezvýkopových technologiích  tak, aby pořadatelská 

země byla na základě kandidatury vybrána s pětiletým předstihem 

a nedocházelo k časovým kolizím s oblíbenými kontinentálními 

konferencemi . V této souvislosti byla CzSTT pověřena organizováním 

první evropské konference NO-DIG EUROPE v Brně v květnu roku 

2009. Také tuto skutečnost lze chápat jako úspěch CzSTT v rámci 

mezinárodního dění.

Pokud se jedná o prestižní každoroční soutěž NO-DIG AWARD, 

kterou pořádá ISTT ve 4 kategoriích CzSTT v ní opět obhájila 

v minulém roce  pozici silného favorita. Zvítězili jsme v kategoriích  

nejlepší stavba roku v oboru BT a nejlepší studentská práce nebo 

práce mladého inženýra v oboru BT

Při hodnocení činnosti za uplynulé období je třeba připomenout 

i některé nedostatky. Zde je potřeba velmi kriticky  hodnotit účast 

našich členů při přihlašování přednášek  na mezinárodní konference. 

Dlouho jsme o tom diskutovali v našem předsednictvu a podařilo se 

nám nakonec dohodnout čtyři zástupce CzSTT, kteří  na konferenci 

v Moskvě 2008 přihlásí své referáty. Za další nedostatek možno 

považovat malou snahu našich členů prezentovat výsledky své práce 

na stránkách našeho Zpravodaje NJO-DIG. 

Pokud se jedná o činnost CzSTT v národním měřítku lze konstatovat, 

že máme stabilizovanou členskou základnu, která vytváří harmonický 

celek vysokých škol, investorů, provozovatelů, projektantů, výrobců 

a dodavatelů. Pravidelné národní konference o bezvýkopových 

technologiích oslaví letos již  13. let svého trvání. Jsem přesvědčen, 

že odborný a společenský program naší 13. konference, která se 

letos koná v rámci Ekologických veletrhů v Brně bude mít opět 

výbornou úroveň. 

Potud hlavní myšlenky z projevu předsedy CzSTT. Jednání valné 

hromady pokračovalo předáním diplomů a fi nanční odměny vítězům 

studentské soutěže. 

Zpráva o hospodaření CzSTT byla po kontrole všech dokladů 

revizní komisí schválena a bylo konstatováno, že CzSTT je vedena 

v souladu se svými stanovami a obecně platnými právními předpisy. 

Hospodaření společnosti je vyrovnané a odpovídá minulým letům. 

Uzávěrka za minulý rok byla opatřena účetní kontrolou a bylo 

vypracováno přiznání k dani. Daňová povinnost společnosti je nulová. 

Stav naší členské základny byl v průběhu minulého roku mírně rostoucí. 

K datu valné hromady tvoří naši členskou základnu 56 korporativních 

členů, 20 řádných individuálních členů a 14 členů přidružených.

Dále se valná hromada zabývala plánem činnosti společnosti a plánem  

fi nančním na tento rok.

PLÁN ČINNOSTI CZSTT NA ROK 2007/2008

(přednesl Ing. Karel Franczyk)

I. ROZDĚLENÍ ČINNOSTÍ

■  sekce vzdělávací a expertní ( zodp. doc. Ing. Šrytr,  CSc.)

■ sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. Helcelet)

■ sekce dodavatelů (zodp. Ing. März)

■ sekce projektantů (zodp. Ing. Moučka)

■ redakční rada zpravodaje a www stránky (zodp. Ing. Karásek)

 

II. V OBLASTI VZDĚLÁVACÍ

■  pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT Praha a VŠB 

Ostrava

■  spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/AITES, EFUC, 

WSDTI

■  pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti BT 

včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD

■ spolupráce s SOVAK, včetně expertní činnosti

■ rozvíjení normotvorné činnosti ve prospěch BT

 

III. V OBLASTI PROVOZOVATELŮ A DIAGNOSTIKY

■  výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací 

budovaných pomocí BT, nejlépe na platformě Zpravodaje 

CzSTT

■  volba vhodných materiálů a její dopad na provozování vodovodů 

a kanalizací – na platformě Zpravodaje CzSTT

■  diagnostika z pohledu provozovatelů sítí – výměna zkušeností 

např. na platformě Zpravodaje CzSTT

 

IV V OBLASTI DODAVATELŮ

■ publikování nejzajímavějších staveb BT ve Zpravodaji CzSTT

■  sledování vývoje a novinek v oblastí technologií, materiálů 

a strojního vybavení

■  vytvořit kategorizaci prací a dodavatelů pro potenciální potřebu 

zadavatelů

 

V. V SEKCI PROJEKTANTŮ

■  publikování nejzajímavějších projektů a návrhů ve Zpravodaji 

CzSTT

■ spolupracovat se sekcí vzdělávací na expertní činnosti

■  sledování vývoje posledních světových novinek v oblasti 

technologií, postupů, materiálů a strojního vybavení

 

VI. REDAKČNÍ RADA

■  vydat 4 čísla Zpravodaje v roce 2008
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■ dokončit změnu webových stránek

■ podílet se na kategorizaci prací podle předchozího bodu

■ průběžně aktualizovat databázi členů

 

VII. RŮZNÉ

■  pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Executive 

subcommittee)

■  udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT

■  uspořádat úspěšně konferenci NO DIG 2008 v Brně v rámci 

Ekologických veletrhů Brno v květnu 2008

■  připravovat ve spolupráci s BVV evropskou konferenci NO DIG 

2009 

■  aktivně se zúčastnit v maximálním počtu konference NO DIG 

2008 v Moskvě včetně aktivních příspěvků, prezentace Brna 

2009, a účasti v soutěži NO DIG AWARD

■  zúčastnit se dalších případných mezinárodních konferencí 

a dalších akcí

NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU CzSTT NA ROK 2008

1. PŘÍJMY (Kč)     

Členské příspěvky celkem  .................................................753 000,-

Spoluúčast fi rem na vydávání zpravodaje  ...........................75 000,-

Konference CzSTT  ............................................................100 000,- 

Jiné příjmy  .........................................................................204 000,-

Převod z minulých let  .........................................................600 000,- 

Příjmy celkem  ...............................................................1 732 000,-

2. VYDÁNÍ (KČ) 

Nájem sekretariátu  ............................................................120 000,-

Plat sekretáře  ....................................................................240 000,-

Afi lační poplatky  ................................................................140 000,- 

Údržba, opravy, úklid  ...........................................................25 000,- 

Investice ...............................................................................60 000,- 

Telekomunikační poplatky – internet  ...................................35 000,-

Cestovné – předseda CzSTT, sekretář  ................................90 000,- 

Vložné na konference  ............................................................9 000,- 

Poštovné  ..............................................................................10 000,- 

Odměny pro soutěž studentů  ..............................................20 000,-

Časopis – Zpravodaj CzSTT „NO-DIG“  .............................270 000,-  

Překlady, tlumočení  .............................................................70 000,-

Propagace, reklama, inzerce  ...............................................15 000,- 

Občerstvení a reprezentace  ..................................................8 000,- 

Režijní materiál, DKP  ..........................................................20 000,- 

Ostatní výdaje a výdaje související s činností ISTT  ............12 000,- 

Konference CzSTT  ..............................................................30 000,- 

Konference NO-DIG EVROPA 2009 Brno  .........................350 000,- 

Bankovní poplatky  .................................................................8 000,- 

Vydání součet  .................................................................1 532 000,- 

Rezervní fond  ....................................................................200 000,- 

Vydání celkem  ...............................................................1 732 000,- 

Součástí fi nančního plánu je i výše členských příspěvků. Členské 

příspěvky naší společnosti nedoznaly od roku 1999 změn. Růst 

infl ace a tím i zvyšování režijních nákladů (nájem, poštovné, 

telekomunikační poplatky atp.) je důvodem pro následující návrh:

■  Členský příspěvek kolektivních (fi remních) členů zvýšit od roku 2009 

 o cca 15% tj. na 15 000,-Kč

■  Členský příspěvek individuálních členů zvýšit od roku 2009 o cca 

15% tj. na 3.800.-Kč  

Hlasováním dala valná hromada, s výjimkou dvou hlasů, souhlas se 

zvýšením členských příspěvků.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ A PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ

Ve smyslu stanov CzSTT kap.IV. nebylo nutno ukončit za období od 

poslední valné hromady  členství žádnému členu CzSTT.

Předsednictvo CzSTT informuje „Valnou hromadu“ o přijetí nových 

členů.

Jsou to: 

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

Petr Maršálek, provádění staveb, V Náměrkách 17,  547 01  

NÁCHOD

KERAMO STEINZEUG, s.r.o., Tovární ul. 36, 373 12  BOROVANY 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 

169, OSTRAVA

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ:

Ing. Marcela Synáčková, CSc., ČVUT – FSv, Thákurova 7, 166 29  

PRAHA 6

Ing. Jiří Granilla, HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16  

PRAHA 4

Do data konání „Valné hromady“ dluží členské příspěvky 

8 kolektivních členů a 1 řádný člen individuální.

Předsednictvo navrhuje „Valné hromadě“, aby členství těchto členů 

bylo ukončeno počátkem září t. r., nebudou-li do této doby členské 

příspěvky zaplaceny. 

Doc. Šrytr předává diplom a odměnu za druhé místo 
ve studentské soutěži Bc. Zuzaně Hálové.
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY  CZSTT ZE DNE 15. DUBNA 2008

1. Valná hromada vzala na vědomí

a)  „Zprávu o činnosti CzSTT v roce 2007“ přednesenou předsedou 

společnosti Ing.Stanislavem Drábkem 

2. Valná hromada schvaluje:

a)  zprávu „Revizní komise“ o hospodaření společnosti v roce 2007 

přednesenou jejím předsedou Ing. Štěpánem Moučkou.

b)  návrh rozpočtu společnosti na rok 2008 přednesený předsedou 

Ing. Stanislavem Drábkem

c)  plán práce společnosti na rok 2008 přednesený místopředsedou 

Ing. Karlem Franczykem

d)  seznam členů doporučených k ukončení členství a nových členů 

CzSTT přednesený sekretářem společnosti Ing. Jiřím Kubálkem, 

CSc.

e) úpravu členských příspěvků od roku 2009 takto:

■ kolektivní (fi remní) členové  Kč 15.000.-

■  individuální členové  Kč 3800.-

Valné hromady se zúčastnilo :

■ 19 korporativních členů 

■ 9 řádných individuálních členů  

■ 3 přidružení členové

V Praze dne 15.dubna 2008

Ing. Jiří Kubálek, CSc. v. r.,  Ing. František Nedbal, CSc.  Ing. Monika Esterková, 

ověřovatel  ověřovatel  zapisovatelka

Na odborné téma /  Technical topics

PRŮZKUM TERÉNU A ZJIŠŤOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
(Ground Investigation and Utility Detection)

Vyjádření k článku  Paula Haywarda  publikovaného v časopise Drain Trader, Special Feature, Feb. 2008.

Vážení čtenáři.

Mezi časopisy z oboru bezvýkopových technologií a oborů příbuzných, které sekretariát CzSTT pravidelně dostává, je i anglický časopis 

DRAIN TRADER v jehož únorovém čísle je velmi zajímavý článek o průzkumu terénu a zjišťování polohy inženýrských sítí. Článek jsme pře-

ložili a navíc požádali prof. RNDr. Miloše Karouse, DrSc.  (Geonika s.r.o.) o odborné vyjádření k popisované  problematice.

Je fascinující, že každý krok vpřed neúprosného rozvoje technologie 

je vyvážen stejným krokem v opačném směru, který činí veškerý 

pokrok v podstatě bezúčelný. Tak například kouzelníci ze Silikonového 

údolí přišli s počítači, které jsou zilionkrát rychlejší a výkonnější než 

Článek vtipnou a velmi názornou formou uvádí metody detekce podzem-

ních inženýrských sítí a hlavně jejich výhody a omezení. Kromě uvede-

ných klasických technologií, např. metaldetektorů různých typů, detektorů 

„živých kabelů“ a pod. se článek hlavně zabývá nejnovějšími komplexními 

aparaturami, pracujícími na principu radaru (zemní radar, georadar, GPR 

– ground penetrating radar). Jejich softwarový i hardwarový vývoj v posled-

ních letech dovoluje již v terénu na display přístroje identifi kovat podzem-

ní sítě a jejich geometrické parametry (tj. polohu, hloubku). S menší jisto-

tou pak lze určit i fyzikální charakteristiku, tj. klasifi kovat zjištěnou 

nehomogenitu. Proto je vždy vhodné kombinovat tento typ detekce i jiný-

mi detektory, založenými na jiném fyzikálním principu (magnetické měření 

pro detekci ocelových a železných objektů, měření aktivních polí kabelů 

s proudem, měření vodivosti konduktometry a pod. 

V soupise možných metod a technologií by bylo vhodné se zmínit 

i o vibračním způsobu detekce nekovových potrubí, u nichž se v pří-

stupných místech nasadí zdroj vibrace a průběh potrubí či jiné linie 

sleduje podle registrací těchto vibrací na povrchu. 

V článku zmíněná metoda magnetické gradiometrie (protonové či 

tzv. fl ux-gate magnetometry), patří skutečně mezi moderní metody. 

Pro měření ve městech se však lépe uplatní však tzv. atomové 

(cesiové) magnetometry, které pracují na jiných principech. Jejich 

výhodou je velmi malý čas měření (nízká časová konstanta), který 

umožňuje téměř spojitý krok měření při volné chůzi operátora: Krok 

měření je pak menší než 10 cm a tím jsou i detekční a lokační 

schopnosti vyšší. Malý sensor dovoluje měřit i ve velmi chaotických 

polích, které jsou charakteristické v intravilánech měst díky velké-

mu množství šumových zdrojů. 

Nutno podotknout, že většina moderních uvedených přístrojů 

s výstupy přijatelnými i pro méně školené pracovníky (vždy je však 

třeba zajistit alespoň základní kurs použití, předpokladem úspěš-

ného využití je rovněž i praxe) není přemrštěně levná. Spolu se 

zpracovatelským softwarem se ceny mohou pohybovat v částkách 

přesahujících milión korun. 

prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. 

Paul Hayward: Průzkum terénu a zjišťování inženýrských sítí 
(Překlad z časopisu Drain Trader č. 2/2008, s. 4–8)

cokoliv jsme měli před deseti lety; potom nějací lidé v Seattlu 

vymyslí supernový operační systém, který je zpomalí na rychlost 

Sinclairu Spektrum. A výsledek je, že nakonec bychom potřebova-

li něco jako 4GB RAM, čtyřnásobné procesory, terrabytovou paměť 
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a zdroj energie rozměru Draxu k napsání obyčejného dopisu nebo 

sečtení účtu za nákup.

Totéž platí i o autech, která se všeobecně pokládají za nepostrada-

telné prostředky mobility a svobody. Bohužel spolu s jejich vývojem 

ke stále rychlejším a sofi stikovanějším předmětům našich tužeb, 

přeplnily naše silnice tak, že ve skutečnosti se staly jen velmi 

nákladným high-tech prostředkem trávení času v dopravních 

zácpách.

Podobně je tomu i se zjišťováním polohy inženýrských sítí. Šikovní 

odborníci se dřeli léta na zlepšování nástrojů, které nám umožňují 

zjišťovat polohu kabelů a potrubí, aniž bychom museli používat 

hlučná rypadla – a co udělají správci inženýrských sítí? Přejdou na 

polyetylen, který je nekovový, nemagnetický a vůbec všechno ne, 

takže se nedá zjistit. A požadují uložení vodiče nad potrubím? 

Můžete hádat.

Žádné výmluvy
Přesto přese všechno, spolu s důrazem na bezpečnosti a ochranu 

zdraví a spolu se světem, který je stále haštěřivější, to znamená, 

že neznalost, hrabivost ani nedostatek času se už nepokládají za 

přijatelnou omluvu za „nehody“ poškozující v zemi uložené potrubí 

a kabely. Také náklady vzrostly – je mnohem nákladnější opravit 

optický kabel než kabel měděný a mohli byste se také stát předmě-

tem žaloby pro narušení provozu podniků, kterým jste přerušili 

spojení. Jak moc by Vás asi stálo odříznutí velkého internetového 

distributora v předvánočním období?

Nemám žádné novější údaje, ale v roce 2002 bylo ve Spojeném 

království hlášeno asi 75 000 poškození v zemi uložených potrubí 

a kabelů. Průměrné náklady na jejich opravy se pohybovaly od 300 

liber u malých přípojek až po 25 000 liber. Náklady oprav v zemi 

uložených potrubí se odhadují hůře, ale budou asi stejného řádu.

Ještě důležitější je riziko ohrožení života. Nebezpečí vyplývající 

z přerušení nebo provrtání plynového potrubí nebo elektrického 

kabelu (nebo ještě hůře obou najednou) je nasnadě, ale musíme 

vždycky očekávat neočekávané. Bulletin UKSTT z tohoto měsíce 

přináší zprávu o výbuchu plynu vyvolaném čištěním zanesené 

kanalizace, což je sice podivné, ale zcela pravdivé. Zjistilo se totiž, 

že překážka v kanálu, o níž podnikatel provádějící čištění předpo-

kládal, že to jsou kořeny, byla ve skutečnosti 20 mm plynová přípoj-

ka, která byla před mnoha lety provrtána krtkem skrze kanalizační 

potrubí. Podnik provádějící čištění kanálu překážku úspěšně 

odstranil, ale plyn pronikl kanalizací do domu, vzňal se a způsobil 

velkou škodu na majetku a zranění dvou lidí, při čemž následky 

mohly být daleko horší. Řádné zjištění polohy a hloubky kanálu 

mohly zabránit již jeho proražení plynovým potrubím. Dnes si však 

musíme stále více uvědomovat, že k takovým událostem může do-

jít a zjisťovat, zda překážka v kanalizaci jsou skutečně jen kořeny 

nebo hadry a ne plynová přípojka nebo nedbale odhozená baňka 

s nitroglycerinem. Uvedený příklad ilustruje jedno z rizik bezvýko-

pových technologií. Protože neprovádíte výkop, nemáte možnost 

přestat v okamžiku, kdy uslyšíte ten zlověstný kovový skřípot lopa-

ty rypadla po potrubí. O to důležitější je získat absolutní jistotu 

o tom, co tam dole je, než tam pustíte vrtačku nebo krtka. Podnika-

telé, kteří pravidelně poškozují inženýrské sítě brzy zjistí, že jsou 

nepojistitelní, nezaměstnatelní, případně v base.

Správná volba
Při používání bezvýkopových technologií existuje ještě jedna 

pobídka k provedení řádného průzkumu terénu, protože půdní 

podmínky určují také volbu vhodného zařízení a metody a mohou něk-

teré z nich vůbec vyloučit. Úspěšné provedení prací a zcela jistě rych-

lost postupu závisejí na předchozích znalostech vlastností zeminy, pří-

tomnosti tvrdých vložek, hloubky hladiny spodní vody a přítomnosti 

dutin. To platí zejména pro novou výstavbu, ale i pro metody sanace, 

jako podzemní demolice potrubí, kdy betonové ostění může zastavit 

postup demoliční hlavice.

V minulosti byla spolehlivost plánů podzemních vedení vždycky poně-

kud podezřelá. Dnes máme možnosti zpracovat přesné plány na bázi 

mapovacích systémů GIS. K dispozici je i široký rozsah geofyzikálních 

technik podpovrchového průzkumu, jak je vidět v televizních novinách 

jako je Time Team, které byly bohužel okupovány programy navádějí-

cími jak koupit dům a potom jej přestavět na něco, co vypadá jako vel-

koprostorová kancelář.

Začněme svůj přehled souborem zařízení, který pravděpodobně ušet-

řil více peněz, potíží a životů než cokoli jiného v této části trhu.

„Kočičí vousy“
Nejvýznamnějším pokrokem ve zjišťování podzemních inženýrských 

sítí byl CAT (Cable Avoidance Tool – kabelový detektor), který lze 

používat ve spojení s generátorem elektromagnetického (EM) signálu, 

zvaným v hantýrce „Genny“. Termíny CAT (tj. Kočka) a Genny (což je 

možno pokládat za dívčí jméno – pozn. překl.) se staly obecnými poj-

my (asi jako „luxování“), ačkoliv jsou zákonem chráněnými termíny fi r-

my Radiodetection, která byla pionýrem této techniky.

CAT (detektor kabelů) je přijímač, který lze nastavit na celou řadu 

detekčních režimů; obvykle se používají tři: silový režim provádí detek-

ci elektromagnetických polí, které vyzařují zatížené kabely, radiový 

režim, který provádí detekci velmi nízkofrekvenčních signálů (VSF), 

které odrážejí kovové kabely a potrubí, a aktivní režim, který provádí 

detekci signálů vyvozených generátorem EM signálů.

To je všechno hezké, ale hlavním omezením samotného kabelového 

detektoru (CAT) je, že nemůže provádět detekci nekovových potrubí. 

To může působit problémy, protože plastické hmoty se používají ve 

stále větším rozsahu ve vodovodních a plynovodních potrubích. Dříve, 

než se podíváme, jak nám může pomoci EM generátor, může být 

užitečné stručně vysvětlit, jak vznikají magnetická pole a proč některé 

nejnebezpečnější kabely nemohou vytvořit silné pole.

Magnetické pole vytváří tok elektřiny vodičem. Důležitou složkou není 

napětí, nýbrž proud. Protože výkon = volty x ampéry, kabel jímž proudí 

proud o 12 ampérech při napětí 250 Voltů dodává stejný výkon jako 

kabel s proudem 3 A. při napětí 1000 V. To je důležité, protože se často 

předpokládá, že detekce vysokonapěťových kabelů je snadnější, než 

detekce kabelů nízkého napětí, což však vždycky neplatí. V příkladu 

uvedeném dále by bylo magnetické pole 250 V kabelu v důsledku vyšší-

ho proudu čtyřikrát silnější. Kabely nižšího napětí jsou náchylnější 

k poklesu napětí v důsledku odporu kabelu atd., takže nadzemní elek-

trické vedení obvykle mají napětí 11 kV a vyšší. Transformátor v místní 

transformovně sníží napětí na úroveň vhodnou pro dodávku do domác-

ností,, ale zároveň zvýší ve stejném poměru proud. Výsledkem tohoto 

postupu je, že nízkonapěťové kabely mohou vyzařovat silnější signál a 

dají se tudíž snadněji zjistit, než kabely vysokonapěťové. Kromě toho tří-

fázové vysokonapěťové rozvody jsou obvykle „dobře vyvážené“, což 

může ještě více ztížit detekci kabelů z elektromagnetického pole.

Důležité zde je, že síla signálu přijímaného kabelovým detektorem 

(CAT) nijak nenaznačuje typ zjištěné podzemní sítě ani nenaznačuje 

možné riziko. Domovní přípojka nebo kabel uličního osvětlení o napě-

tí 240V se mohou projevit silnější než vysokonapěťový kabel uložený 

ve stejné hloubce.
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S menší pomocí…
Použitelnost a spolehlivost základního kabelového detektoru (CAT) se 

tedy silně zvýší, použije-li se v kombinaci s Genny – elektromagnetic-

kým (EM) generátorem, který je s to vyvolat signál v kovových potru-

bích a kabelech, které nevytvářejí své vlastní (alespoň ne dosti silné) 

elektromagnetické pole. Uložení generátoru na povrch terénu nad 

kovovým potrubím vyvolá v potrubí signál, aniž by oba předměty byly 

fyzicky spojeny. Je-li přístupná např. armaturní šachta nebo podobný 

prvek lze vyvolat silnější signál přímým připojením generátoru k potru-

bí nebo jeho armatuře. U nekovových potrubí lze zarazit sondu k potru-

bí a sledovat ji z povrchu.

EM generátor pracuje na frekvenci cca 33 kHz, což vylučuje záměnu 

s ostatními signály a v územích přesycených podzemními inženýrský-

mi sítěmi umožňuje rozlišení jednotlivých potrubí. To je dalším příno-

sem používání generátoru signálů ve srovnání se samotným kabelo-

vým detektorem (CAT), protože to usnadňuje sledování jednotlivého 

potrubí nebo kabelu mezi mnoha dalšími, které mohou mít svá vlastní 

elektromagnetické pole. Spolehlivost lze dále zvýšit přímým propoje-

ním generátoru s potrubím, což vyloučí riziko vyvolání signálu ve více 

než jednom potrubí nebo kabelu.

V závislosti na půdních podmínkách je kabelový detektor (CAT) s to 

provádět detekci až do hloubky cca 3 m v silovém nebo aktivním 

režimu a cca 2 m v radiovém režimu, což postačuje pro většinu inženýr-

ských sítí kromě hlubokých stok. Pro ty jsou k dispozici různé sondy, 

z nichž některé jsou podle tvrzení výrobců použitelné až do hloubky 

15 m, což může však být v jílovitých zeminách nebo u vysoké hladiny 

spodní vody příliš optimistický odhad. Některé detektory inženýrských 

sítí fungují také jako řídící jednotky při řízeném vodorovném vrtání, 

i když pro tento účel jsou pravděpodobně lepší speciální zařízení, která 

mohou mít i napojení na satelit, který předává signál vrtnému stroji.

Nic z toho moc nepomůže při detekci nekovových potrubí nebo kabe-

lovodů, ale i v této oblasti existuje několik řešení tohoto problému. Nej-

lepší z nich je položení vodivého drátu při pokládce potrubí nebo kabe-

lovodu. To je běžná praxe v mnoha zemích, ale ne ve Spojeném 

království, což je velká škoda, protože by to vyřešilo mnoho násled-

ných problémů. Podstatou je položit nad potrubí vodič a dovést jej na 

obou koncích až do šachty. Elektromagnetický generátor lze pak jed-

noduše připojit prostým zvednutím krytu šachty a jeho připojením 

k vyčnívajícímu konci vodiče. Domnívám se, že maloprůměrové kabe-

lovody, určené hlavně pro optické kabely, se dodávají s vodiči zabudo-

vanými ve stěně, i když jsem o podobném řešení neslyšel u kabelovo-

dů větších rozměrů, kde by to mohlo vyvolat komplikace při spojování, 

protože vodič musí být souvislý.

Je obtížné pochopit, proč tento vodič nepatří k obecným požadavkům 

na nekovová potrubí a je naprosto abnormální, když správci inženýr-

ských sítí volají po větším respektování rizik zařízení uložených v zemi 

na jedné straně, a na druhé straně nevyžadují takové jednoduché 

opatření, které by tak usnadnilo detekci podzemních inženýrských sítí. 

Protože se však toto opatření nepoužívá, je jedinou možností instala-

ce sondy v plynotěsné nebo vodotěsné ucpávce a její sledování kabe-

lovým detektorem. K dispozici jsou techniky vrtání a narážení podtla-

kových potrubí, takže může být schůdné instalovat vhodnou ucpávku 

bez přerušení dodávky. Jiná otázka je, zda to je prakticky proveditelné, 

případně ekonomicky zdůvodnitelné.

Pohled dolů
A tak máme nekovová potrubí a kabelovody, jejichž detekce pomocí 

elektromagnetického generátoru a přijímače může být obtížná. Mohou 

se též vyskytnout místa, na nichž detekci může ztížit složitá konfi gura-

ce inženýrských sítí nebo přítomnost bludných elektromagnetic-

kých polí vybuzených vrchním vedením apod., která ztěžuje rozli-

šení jednotlivých inženýrských sítí. Tedy potřebujeme něco, co by 

nám umožnilo vidět „skrz terén“ a tady nastupuje zemní radar 

(ground penetrating radar – GRP).

Zemní radar je s to odhalit podpovrchové diskontinuity a anomálie 

vysíláním radiofrekvenčních impulsů do půdy a detekcí jejich odra-

zu od rozhraní jednotlivých materiálů. Hloubka jeho dosahu závisí 

hlavně na půdních podmínkách a jeho frekvenci. Radiové vlny 

neproniknou nijak hluboko do zemin mnoha druhů nebo do tako-

vých materiálů, jako je beton, a pokles signálu je exponenciální, 

takže v obzvláště nepříznivých podmínkách signál zeslábne dříve, 

než pronikne do potřebné hloubky.

Ztráta signálu závisí na vodivosti materiálu a přítomnosti vody, kte-

rá nejen zvyšuje vodivost, ale také pohlcuje elektromagnetickou 

energii při frekvenci zhruba přes 1000 MHz, ve které pracují např. 

mikrovlnné trouby. Vysoké frekvence zemního radaru se snadněji 

tlumí, ale poskytují lepší rozlišovací schopnost, zatím co nízké 

frekvence mohou proniknout dále na úkor podrobností. Zvýšení 

výkonu vysílače zlepšuje dosah, ale vztah je opět exponenciální, 

takže významné zlepšení může vyžadovat velmi vysoký výkon.

Hloubku dosahu zemního radaru lze odhadnout pomocí rovnic 

dosahu radaru, je-li známa vodivost terénu. Obecně lze říci, že prů-

nik materiály jako je beton asfalt, jíl (zejména vlhký) a prach (silt) 

pravděpodobně bude malý, zatím co dosah některých zemních 

radarů v suchém písku a v horninách, jako je vápenec a žula, je 

několik metrů.

Rozšifrování klikyháků
Ranné systémy zemního radaru produkovaly výstup, který se 

podobal stopě ožralého pavouka potácejícího se z kalamáře. Ten 

mohli interpretovat pouze lidé s celoživotní zkušeností a černým 

pásem v luštění hieroglyfů. Je to samozřejmě nadsázka, ale jenom 

mírná a „nepřátelský“ charakter výstupu jistě odradil mnoho lidí od 

širšího využívání této techniky. Řešením by byl postup, který by 

učinil výstup srozumitelnějším, což vyžadovalo zlepšení jak tech-

nického, tak i programového vybavení (HW i SW), které lze vidět 

na monitorech nejnovějších modelů. I tak však lze říci, že zemní 

radar ukáže, že něco tam dole je, ale ne co to je, kromě nějaké dis-

kontinuity, která může být potrubím, skalou, nevybuchlou pumou 

nebo vysypaným betonem. Další znalosti a průzkum toho, co tam 

dole lze očekávat jsou proto velmi užitečné.

Dnes existují zemní radary, určené speciálně k detekci potrubí 

a kabelů. Jsou pojízdné a vypadají jako sekačky na trávník. Mají 

displej, na němž lze zobrazit výstup v reálném čase, a způsob 

uchovávání dat pro přenos (downloading) do osobního počítače. 

Displej je ohromným pokrokem oproti prvním typům zemního rada-

ru. Jeho programové vybavení převádí vstupní data do trojrozměr-

ného zobrazení podpovrchových jevů. Tyto údaje lze integrovat 

s informacemi GPS do přesné podzemní mapy.

Některé typy zemního radaru používají širokopásmový impulsní 

signál 150 MHz – 1 GHz a nabízejí různé antény k dosažení 

požadovaného rozlišení a hloubky. Obecně řečeno, v příznivých 

podmínkách mají dosah do cca 2,5 m, což by mělo stačit pro větši-

nu inženýrských sítí kromě hlubokých stok. Existují však i systémy 

s údajným dosahem až 6 m, i když ten bude zřejmě záviset na dru-

hu zeminy, jak jsme již uvedli výše.

Zemní radar lze použít nejen k detekci potrubí a kabelů uložených 

v zemi, ale také k zjištění dalších diskontinuit, jako vložek hornin, 



vrstev zemin, základů a podzemních nádrží. To může být přitažlivé 

pro uživatele řízeného vodorovného vrtání nebo zemních vrtáků 

a v předstihu pro podzemní demolice potrubí k zjištění dutin nebo 

betonových překážek.

Ostatní –ologie
Techniky, jako jsou seismologie nebo gravitační průzkumy jsou 

pravděpodobně zajímavější pro geology v naftovém a plynovém 

průmyslu, protože jsou určeny hlavně pro hrubý průzkum vrstev 

hornin na velkých plochách. V oboru inženýrských sítí se však 

používá celá řada dalších průzkumných metod.

Magnetická radiometrie je pravděpodobně nejobvyklejší technikou 

zjišťování skrytých archeologických památek. Radiometr měří změ-

ny svislé složky zemského magnetického pole vybuzené různými 

typy a hustotami magnetických sloučenin železa v podzemních 

materiálech. Podrobný průzkum se typicky provádí v intervalech 

0,25 m po přímkách ve vzájemné vzdálenosti cca 1 m. Technika se 

dá použít k zjištění libovolné diskontinuity v poměrně malé hloub-

ce, ale má omezenou rozlišovací schopnost a narušuje ji i přítom-

nost blízkých kovových předmětů.

Určování měrného odporu pozůstává z průchodu elektrického 

proudu zeminou mezi dvěma elektrodami a měření vzestupu napě-

tí v zemině druhým párem elektrod. Vzájemná vzdálenost prvních 

dvou elektrod se může postupně zvětšovat, což zvyšuje hloubku 

průzkumu a výsledky pak lze korelovat do trojrozměrného obrazce. 

Měrný odpor různých materiálů je různý, takže průzkum by měl 

ukázat hladinu spodní vody a rozhraní jednotlivých vrstev zeminy, 

jakož i jakékoliv vložky nebo předměty v mezích rozlišovací schop-

nosti

K získání co nejúplnějšího obrazu může být vhodné použití kombi-

nace několika technologií – elektromagnetického generátoru a při-

jímače k zjištění kovových potrubí a kabelů, sondy a přijímače 

k zjištění hlubokých stok, zemního radaru k zjištění nekovových 

inženýrských sítí, dutin, tvrdých vložek a změn podkladních vrstev 

a možná i k průzkumu měrného odporu jako doplnění všech před-

chozích metod. Dnes dostupné techniky umožňují přesné zjištění 

téměř všech podzemních inženýrských sítí a dalších podpovrcho-

vých předmětů před začátkem výkopu nebo vrtání. Odhaduje se, 

že při použití vhodných metod výkopu přesnost zjištění polohy pře-

sahuje 95 %.

A co je nového?
Snažím se být maximálně nestranný a nejmenovat obchodní znač-

ky hlavně proto, že další fi rmy si stěžují, kdykoliv to udělám. Každé 

číslo časopisu Drain Trader má však úvodník a když už si někdo dá 

tu práci a pošle relevantní informaci, je pouze spravedlivé ji zveřej-

nit. A když udělají další krok a navštíví mne, aby mí předvedli 

nějaké zařízení, jsem prostě nadšen, protože já sám se pravděpo-

dobně do terénu moc nedostanu.

Už jsem uvedl, že stupeň přátelského chování zařízení k uživate-

lům se stále zvyšuje, což je v poslední době jedním z největších 

znaků pokroku. To platí jak pro zařízení k detekci podzemních neiženýr-

ských sítí, tak i pro systémy zemního radaru. Mike Pemberton od fi rmy 

Ridge Tool UK byl tak laskavý, že mi předvedl jeden z řady lokátorů 

potrubí Ridgid Seek Tech SR-20, o kterém tvrdí, že to je nejpokročilej-

ší nástroj t.č. na trhu. Samozřejmě by to řekl v každém případě, ale pří-

stroj má určité nové vlastnosti, které stojí za zmínku (a které mohou, 

ale nemusí být výlučnými vlastnostmi právě tohoto přístroje – ale mohu 

Vám sdělit jen to, co jsem se sám dozvěděl).

Podobně jako celá řada aktivních a pasivních lokačních režimů má pří-

stroj SR-20 všesměrové antény, takže jej lze použít v libovolné orien-

taci. Zobrazuje také umístění a směr inženýrské sítě na displeji, takže 

nemusíte stát s přístrojem přímo nad potrubím nebo kabelem, abyste 

viděli jeho polohu. Přístrojem se také nemusí hýbat dopředu a zpět 

jako u jiných lokátorů – prostě jdete a na displeji vidíte polohu a směr 

podzemního vedení, které sledujete, ve vztahu k vašemu stanovišti 

a šipka vás zároveň navádí k cílové linii. K přístroji patří i generátor 

elektromagnetického signálu a celý soubor je velmi efektivní a zároveň 

tak jednoduchý, že i já jsem byl s to jej používat.
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SR-20 Line Locator.

Nebudu popisovat další vlastnosti přístroje, které bezpochyby jsou 

podobné vlastnostem lokátorů jiných fi rem. Jmenoval jsem SR-20 jako 

příklad (poměrně) blbovzdorné moderní techniky, která je  sofi stikovaná, 

ale dá se snadno používat.

Teď se snažím přesvědčit paní šéfredaktorku, aby zařadila článek 

srovnávající Lamborghini Murcielago s Ferrari F430 a byl bych velmi 

rád, kdyby někdo přinesl jeden z nich do redakce a předvedl je. Na 

shledanou v Nice…
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HOBAS® – TRUBNÍ MATERIÁL PRO PROTLAKY

Úvod
Přesvědčovat členy CzSTT, že protlaky patří k nejmodernějším, nejše-

trnějším a v mnoha případech i jediným způsobům instalace – mon-

táže potrubí a kabelů do země. Možná se tento článek dostane do 

rukou i nečlenům CzSTT a pomůže objasnit možnosti využití této tech-

nologie pokládky.

Mezi nejobtížnější patří protlaky potrubí, zejména tam, kde je požado-

váno, aby vybudovaný úsek mohl být provozován bez jakýchkoliv dal-

ších doplňků, prací a úprav vybudované konstrukce. Čím větší požado-

vaný průměr protlačovaného potrubí, tím více nároků na prostorové 

řešení vedení trasy a na objem vytěžené zeminy.

Možnosti s HOBAS potrubím
Pro potrubí budované protlakem pro kanalizace, vodovody a jiné trub-

ní trasy vodohospodářství jsou k dispozici trubky HOBAS, vyrobené 

pro protlačování s větší tloušťkou stěny a speciálními spojkami.

Hlavní předností je možnost volby menšího vnitřního průměru pro 

kapacitní potřeby potrubí. Menší vnitřní průměr oproti jiným trubním 

materiálům (kamenina, beton) je možný z důvodu velmi hladkého 

vnitřního povrchu a tím příznivějších hydraulických parametrů. Úspora 

na objemu vytěžené zeminy může představovat až polovinu objemu 

oproti protlačovaným troubám z železobetonu. Úspora objemu se 

výrazně projevuje na rychlosti výstavby, což se však při sjednávání 

zakázek velmi často nezohledňuje. 

Další úsporou rozměrů je výrazně nižší tloušťka stěny trub HOBAS, 

která se stanovuje podle propočtů na velikost tlaku, který musí stěna 

trub během protláčení bezpečně vydržet. Tloušťky stěny se běžně 

pohybují v rozmezí od 20 do 80 mm a to podle zvoleného průměru 

a požadavků na pevnost trub v tlaku. Z důvodu normalizovaných zku-

šebních metod výstupní kontroly jsou v současnosti trubky HOBAS 

pro protlaky specifi kovány tuhostí SN, která souvisí s tloušťkou stěny 

trub a velikostí průměru DN.

Průměr DN trub HOBAS je podobně jako u běžných trub kladených do 

výkopů specifi kován vnějším rozměrem OD. Vedle rozměrů OD v běž-

ném sortimentu HOBAS jsou pro protlaky k dispozici i další rozměry 

OD, které se přizpůsobily mechanizaci a strojům pro protláčení trub 

i z jiných materiálů. Sortiment rozměrů je nejvhodněji konzultovat se 

zástupci HOBAS, kteří mají aktuální informace o výrobních mož-

nostech a dodávkách HOBAS trub.

Při volbě vhodných trub HOBAS je nejsložitějším parametrem defi -

nování potřebné tlačné síly. Zkušenosti s betonovými troubami pro 

protlaky s nasákavým vnějším povrchem představují pro zhotovite-

le stanovení takových tlačných sil, které dokáží vyvinout písty 

posou vajícího zařízení pro trouby. Při volbě a požadavcích na 

potrubí HOBAS nebývají v ČR zohledněny délky protlačovaných 

úseků, které pro stanovení potřebné tlačné síly vyplývají z plášťo-

vého tření mezi vnějším povrchem trub a délkou protlačovaného 

úseku. I pro ty nejkratší délky bývají požadovány trouby s garanto-

vanou tlačnou silou podle tlačných pístů.

Stroje a zařízení k provádění protlaků HOBAS trub
Nejběžněji používané zařízení k troubám HOBAS jsou zařízení 

s řízeným směrem protlačování. Mezi nejznámější lze vyjmenovat 

technologie ISEKI, HERRKNECHT, ROBBINS, AKKERMAN, 

LOVAT, a další. U všech těchto zařízení je možná korekce směru 

protlačování z obslužného místa na povrchu. Pro velmi krátké 

úseky byly použity i poměrně jednoduché a možno říci primitivní 

metody k odstraňování zeminy z vnitřního prostoru protlačované-

ho úseku. 

V sortimentu výroby trub HOBAS pro protlaky jsou možné nejrůz-

nější průměru trub na vnější straně, která je pro protlačovací stroje 

a zařízení rozhodující. Vedle běžných rozměrů známých ze sorti-

mentu pro klasickou pokládku do výkopů jsou k dispozici i takové 

rozměry, které se přizpůsobily existujícím vnějším rozměrům trub 

železobetonových nebo kameninových. Z důvodu zajištění stability 

stěny trub proti borcení stěny při protláčení jsou nabízeny trouby 

s minimální tuhostí SN 32000. Rozhodující pro tuhost SN a tloušť-

ku stěny je požadavek na pevnost trub v osovém tlaku, ze kterého 

je odvozena tlačná síla pro jednotlivé typy trub. Tato tlačná síla je 

3,5 x menší z důvodu bezpečnosti a to i při působení tlačné síly na 

mezi excentricity, to znamená, že na plochu sousedících trub půso-

bí vždy napětí v tlaku. Stanovení meze excentricity vyplývá z roz-

měrů trub HOBAS (vnější průměr a tloušťka stěny).

Jako poměrně unikátní lze považovat realizaci protlaků s troubami 

HOBAS do oblouků. Poloměr zakřivení trasy 350 m v délce oblou-

ků 115 m a 154 m pro trouby HOBAS s vnějším průměrem trub 

OD = 1229 mm představovalo pro projekt v Polsku (Zielona Góra) 

upravit délku trub na 1 m a zesílit stěnu tak, aby soustředěný tlak 

na část kontaktní plochy sousedících trub byl schopen tuto tlačnou 

sílu přenášet. Samotné zakřivení směru zajistil operátor, řídící 

z povrchu směr protláčení. Na kontaktu trub HOBAS nejsou, na 

rozdíl od všech dalších trubních materiálů pro protlaky, použity 

žádné „tlumící“ kroužky, které mají trubní materiál chránit proti zvý-

šeným otlakům okrajů a to buď přímo nerovností při výrobě a nebo 

vyosením sousedícíh trub při provádění protlaků.

Jako zcela nevhodné jsou stroje a zařízení, které provádějí protla-

ky zatahováním trub za vrtnou hlavicí a nebo hlavicí rozšiřující 

předvrtaný otvor. Jako nevhodné lze považovat stroje a zařízení, 

kde je přímý směr protlaku zabezpečen pouze vzpěrem zvoleného 

potrubí a podle délky protlaku se volí rozměr potrubí. Spoje potru-

bí HOBAS pro protlaky nejsou nijak jištěny proti tahovým silám, 

které se mohou při vysoké excentricitě působící síly projevovat 

rozevíráním spojů.Protlak trub DN 2400 – Vídeň (A) sběrač Liesing
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Realizace staveb s potrubím HOBAS
I když je použití trub HOBAS v ČR (Ústí/Labem 

– DN 700, OD = 752 mm) ojedinělým případem, 

používání trub ve světě má stále rostoucí 

trend.

Vedle nejúspěšnějších dodávek v USA, se obli-

ba trub HOBAS projevuje i v zemích EU. Z refe-

rencí protlaků s HOBAS troubami ve Francii 

vyplývá, že během let 2003 až 2007 bylo protla-

ky instalováno více jak 11 km, v Polsku za 

posledních evidovaných let 2002 až 2006 (pře-

hled za rok 2007 není prozatím k dispozici) bylo 

protlaky položeno více jak 31 km!

Dodávky HOBAS trub pro protlaky mohou být doplněny 

úpravami pro napojení tlakových hadic k čerpání bentoni-

tových emulzí na vnější stranu protlačovaných trub, samo-

zřejmostí jsou doplňkové kusy při použití tlačných mezista-

nic. Tlačné mezistanice se používají pro extrémně dlouhé 

úseky mezi startovací a cílovou šachtou. Rekordy v Evro-

pě i ve světě s troubami HOBAS v délkách tlačených úse-

ků přes 450 m nebyly doposud překonány.

Ze zemí, které jsou pod patronátem HOBAS CZ bylo rea-

lizováno například 130 metrů na Slovensku nebo 190 m 

v Maďarsku. Použité zařízení vyplývá z místních možnos-

tí a zkušeností prováděcích fi rem. 

Společnost HOBAS samotné protlačovací zařízení 

nevlastní, samotné protlaky neprovádí, avšak zkušenosti 

s realizacemi může uplatnit při technickém řešení nejrůz-

nějších variant při volbě těchto moderních metod výstav-

by. Zkušenosti s touto výstavbou a globalizace přináší 

možnost využívat těchto zkušeností s výstavbou v ČR 

i zahraničními fi rmami. Pro společnost CzSTT a její členy 

by takto realizované stavby zahraničními společnostmi 

byly jistě méně příjemné, než kdyby tyto práce prováděli 

vlastními silami. Zejména tehdy, když někteří protlaky 

s troubami HOBAS realizovali v zahraničí.

Ing. Jaroslav Kunc – technický ředitel 

pro skupinu HOBAS Central Europe

Protlak trub DN 2000 – Košice (SK) těžba zeminy

Protlak trub DN 2000 – Košice (SK) startovací šachta 
s tlačným zařízením

Protlak trub DN 1400 – Budapěšť (HU) protlak 
pod dálnicí M1 a M7
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Obr. 1 – Protlak tlakového kanalizačního potrubí pod železnicí DN 600 
v ocelové chráničce DN 800. Oldenburg, SRN, startovací šachta. Tech-
nologie: vodorovné řízené vrtání.

Obr. 2 – Protlak tlakového kanalizačního potrubí pod železnicí DN 600 
v ocelové chráničce DN 800. Oldenburg, SRN, vrtací hlava. Technolo-
gie: vodorovné řízené vrtání.

Nestává se tak často, aby se mladí lidé brzy po absolvování vysoké 
školy rychle vyprofi lovali svými profesními předpoklady a zájmy 
a dosahovali relativně záhy i jistých chvályhodných, konkrétních 
výsledků. V takových případech nesmí evidentně chybět schopnosti, 
chuť do práce i odpovídající úsilí. Chvályhodné a obdivuhodné pak je 
to, když takové úsilí a nezpochybnitelné výsledky dosahují v technic-
kých oborech ženy. Jedna taková se objevila a rychle zazářila i v našem 
prostředí CzSTT. Jmenuje se Ing. Lucie Nenadálová.
Po ukončení svého inženýrského studia Inženýrství životního prostředí 
na FSv-ČVUT v r. 2004 nastoupila na doktorské studium v oboru Vod-
ní hospodářství a vodní stavby na stavební fakultě ČVUT v Praze. Je-
jím školitelem se stal autor tohoto příspěvku. Byl jsem pak velmi potě-
šen, když přijala nabídku aktuálního tématu pro disertační práci 
„Bezvýkopové technologie“. S bezvýkopovými technologiemi se již ale 
setkala dříve, během svého studia na Stavební fakultě. Protože vystu-
dovala obor Inženýrství životního prostředí a téma ekologie jí je blízké, 
byl zvolen pracovní název disertační práce Metodika hodnocení bez-
výkopových technologií inženýrských sítí z ekologického hlediska. 
Zaujal ji obrovský environmentální potenciál bezvýkopových technolo-
gií, jejich inovační možnosti a pokračující dynamický rozvoj.
Zcela přirozeně se začala účastnit odborných akcí v oblasti bezvýko-
pových technologií. První vážné seznámení s BT proběhlo na podzim 
roku 2004 při odborném semináři pořádaném fi rmou Herrenknecht na 
FAST VUT v Brně. Další velkou akcí, lze říci pro ni odrazovou, byla 
konference ISTT NO DIG 2004 v Hamburku. Nechyběla na našich 
národních konferencích NO DIG v Hradci Králové v r. 2005, v Litomě-
řicích v r. 2006 a v Praze v r. 2007. Z dalších mezinárodních akcí je 
možné jmenovat konferenci ISTT NO DIG Roma 2008, kde se jí poda-
řilo dosáhnout svého prvého velkého úspěchu, též pro CzSTT a pro 
Českou republiku, zvítězit v prestižní soutěži pořádané mezinárodní 
společností pro bezvýkopové technologie (ISTT) v kategorii “Student 
or young professional paper“. Tato cena všem nám i jí udělala obrov-
skou radost a motivovala ji do další práce.
Během svého doktorského studia působila též dva roky ve společnos-
ti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.), v divizi projekto-
vání. Pracovní náplní bylo projektování inženýrských sítí, převážně 
kanalizací a vodovodů, ve formě studie, dokumentace pro územní roz-
hodnutí, dokumentace pro stavební povolení, projektů vodovodních 

NAŠE GALERIE – ŽENY A  BEZVÝKOPOVÉ  TECHNOLOGIE

a kanalizačních přípojek, limnigrafů, ale např. i zpracování zahra-
ničních podkladů, katalogu opatření pro ministerstvo zemědělství 
s názvem Metodická pomůcka pro výběr vhodných opatření pro 
řešení hlavních typů významných vodohospodářských problémů.
V současné době, v rámci doktorského studia, absolvuje zahraniční 
odbornou stáž v německém Oldenburgu prostřednictvím nadace 
Prof. Joachima Lenze („Professor Joachim Lenz Stiftung zur Inte-
gration osteuropäischer Studenten in deutsche Hochschulen“), kte-
rá je podporovaná istitutem IRO (Institut für Rohrleitungsbau Olden-
burg). Nadace Prof. Joachima Lenze zprostředkovává a podporuje 
studenty při jejich praxích ve významných německých fi rmách (při 
půlročních či ročních odborných stážích). Jako nejpříhodnější vybra-
la nadace pro Lucii fi rmu OOWV (Oldenburgisch – Ostfriesischer 
Wasserverband) se sídlem v Oldenburgu, která se zabývá provozo-
váním vodovodů a kanalizací v Německu, zejména ve spolkové zemi 
Dolní Sasko pro cca 1,1 milionu obyvatel. Ve fi rmě OOWV strávila 
Lucie první půlrok svého praktika (září 2007 – únor 2008).
Délka vodovodní sítě provozované OOWV činí 13 500 km, kanali-
zační sítě 3 800 km. Zajímavostí např. je, že provozují vodovod, 
který zásobuje pitnou vodou též východofríské ostrovy (Baltrum, 
Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge) a stará se o odvádění odpad-
ních vod z ostrovů Baltrum a Spiekeroog. Další zajímavé informa-
ce pro ni byl informace o provozování ekologického zemědělsví 
z důvodu ochrany podzemních vod v blízkosti úpravny vody Nethen. 
Byla zařazena do projekčního oddělení, tudíž se její náplní práce 
staly např. projekty kanalizace a dešťových nádrží ve městě Olden-
burg. V současné době má možnost participovat i při realizaci sta-
veb. V rámci dozorování staveb fi rmou OOWV se dostala na stavbu 
protlaku tlakového potrubí pod železnicí (obr. 1 a 2), která byla pro-
váděna bezvýkopově metodou horizontálního řízeného vrtání. 
Oldenburg, jako každý rok, hostil v únoru 2008 již 22. Rohrleitungs-
forum. Hlavním mottem letošního fóra bylo Unternehmen im 
Umbruch (Podnikání v oboru IS a BT na vývojovém přelomu). Pro-
tože jsem též letos nevynechal svou účast na fóru v Oldenburgu, 
tak jsem se mohl přímo na místě přesvědčit, že si zde Lucie  počíná 
chvályhodně a využívá všech zde se nabízejících možností ke své-
mu dalšímu odbornému růstu.
Sama identifi kovala, že zde letos pravděpodobně největší událostí 
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KALENDÁŘ NO-DIG / NO-DIG CALENDAR

23. 9 – 25. 9. 2008 No Dig Live 2008 – Stoneleigh Stoneleigh Park, Coventry, UK. 
 Infrastucture Networks. – 3rd. International. Details: www.westrade.co.uk

30. 9. – 3. 10. 2008 Aquatech 2008 – Amsterdam Amsterdam. The Netherlands.
  Details: www.amsterdam.aquatechtrade.com 

25. 11. – 28. 11. 2008 Bauma China – Shanghai  Shanghai, China. Details: www.bauma-china.com

4. 12. – 7. 12. 2008 CONEXPO Asia 2008 Guangzhou, China. Details: www.conexpoasia.com

15. – 19. září 2008 – MVS 2008 – 50. mezinárodní strojírenský veletrh. Brno – Výstaviště.
Podrobné informace: Veletrhy Brno a.s. , Výstaviště 1, 647 00 BRNO, tel.: +420 541 152 566, e-mail: info@bvv.cz • www.bvv.cz

23. října 2008 – Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury (seminář). Sál č. 417, Novotného lávka 5, Praha 1. Informace a přihlášky: 
SOVAK ČR, Ing. F. Němec, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 688, fax: 221 082 646, e-mail: nemec@sovak.cz

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

FOTOSOUTĚŽ  NO DIG 2008

Česká společnost pro bezvýkopové technologie CzSTT vyhlašuje

1. ročník fotosoutěže NO DIG
Soutěžní podmínky:

Soutěž je určena pro digitální či analogové fotografi e (barevné nebo černobílé), jejichž tématikou jsou bezvýkopové technologie. 
Podmínkou soutěže je, aby soutěžící byl zároveň autorem fotografi í, ke kterým dodá místo, datum a okolnosti vzniku fotografi e (zejména 

na kterém projektu byla pořízena). Fotografi e zasílejte na mailovou adresu sekretariátu CzSTT (czstt@czn.cz nebo offi ce@czstt.cz), větší 
množství pak na nosičích CD listovní poštou, stejně tak fotografi e z fotoaparátů analogových. Uveďte své jméno a plnou adresu. 

Technické požadavky:
Fotografi e zasílejte ve formátu JPEG s rozlišovací schopností min. 300 dpi., maximální velikostí jednoho souboru 1,5 MB. Minimální formát 

fotografi í analogových je 10x15 cm. Každý účastník soutěže může zaslat libovolné množství fotografi í.

Hodnocení:
O vítězných snímcích rozhodne odborná porota. Hodnocena bude především estetická kvalita snímku, případně vtipná myšlenka, 

samozřejmostí musí být technická úroveň a téma bezvýkopových technologií. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo prezentovat snímky ve 
Zpravodaji, na webových stránkách, případně i jinak.

Ceny:
1. místo: digitální fotoaparát • 2. až 5. místo: věcné ceny (archivní vína z moravských sklepů)

Ostatní:
Další informace je možné získat na adrese redakce Zpravodaje NO DIG – CzSTT, Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4.

fóra byla prezentace nové bezvýkopové metody „Direct Pipe“, kte-
rou zde představila fi rma Herrenknecht. Tento nový postup kombi-
nuje přednosti microtunnellingu a vodorovného řízeného vrtání. 
Poprvé byl Direct Pipe použit k položení vodovodního potrubí spo-
lečně s energetickým a telekomunikačním kabelem pod řekou Rýn 
v délce 464 m. Realizace proběhla v říjnu 2007. 
Aktuálně, v rámci druhé poloviny svého praktika (od března 2008), 
působí Lucie ve fi rmě Johann Schröder & Sohn GmbH sídlící 
v německém Oldenburgu, která se zabývá prováděním jak pozem-
ních staveb, tak i dopravních staveb a zejména výstavbou inženýr-
ských sítí. Firma realizuje svými vlastními stroji i bezvýkopově pro-
váděné stavby, většinou na území Dolního Saska.
Lucie zde působí ve funkci asistenta stavbyvedoucího na rekon-
strukci pro město Oldenburg významného kanalizačního sběrače 
DN 800 včetně nové vozovky a chodníků. Stavba se nachází 
v komunikační tepně města v ulici Alexanderstraße.Vzhledem ke 

komplexní změně charakteru ulice, ke změně šířky chodníků i komuni-
kace a relativně malé hloubce uložení potrubí, většinou do cca 3 m, se 
zde využívá výkopové technologie. Bezvýkopové technologie jsou použi-
ty v návaznosti v okolních ulicích, u jednotlivých kanalizačních přípojek 
Předpokládané rozpočtové náklady akce představují 4,45 mil. EUR. 
Akci fi nancuje zejména město Oldenburg a vodárenská společnost 
OOWV. Mezi zajímavosti patří i to, že při fi nancování participují i  vlastníci 
přilehlých pozemků, tedy obyvatelé ulice Alexanderstraße. Délka úseku 
je zhruba 700 metrů, stavba byla zahájena v dubnu 2008 a předpoklá-
dané dokončení je v prosinci 2008
Lucie pak dále předpokládá, že po návratu do ČR a dokončení doktor-
ských studií na FSv-ČVUT bude i nadále profesně působit v dynamic-
ky se rozvíjejícím oboru bezvýkopových technologií. K tomu ji já osob-
ně, a věřím, že i my všichni, kteří jsme měli možnost ji osobně poznat, 
přejí hodně zdaru a ochotné a zdatné pomocníky, kolegy či kolegyně. 

 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
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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
– 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
– HOBAS CZ spol. s r.o., 
 Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 E-mail: hobas@hobas.cz • http://www.hobas.com
– IMOS GROUP s.r.o., Tečovice 353, 760 01 ZLÍN 
 E-mail: stary@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., Tovární ul. 36,373 12 BOROVANY
 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz • http://www.keramo-kamenina.cz
– KO-KA s.r.o., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
 E-mail: ko-ka@ko-ka.cz • http://www.ko-ka.cz
– KOLEKTORY PRAHA, a.s., Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
 E-mail: kolektory@kolektory.cz • http://www.kolektory.cz
– 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: balcarek@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://ochs.cz
– OHL ŽS, a.s., závod PS, Burešova 938/17, 660 02 BRNO-střed
 E-mail: mosan@ohlzs.cz • http://www.ohlzs.cz
– OKD, DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 PASKOV
 E-mail: jiri.konicek@dpb.cz • http://www.dpb.cz
– Petr Maršálek, provádění staveb, V Náměrkách 17, 547 01 NÁCHOD
 E-mail: p.m.nachod@seznam.cz • http://www.marsaleknachod.cz 
– PIPELIFE– Czech s.r.o., 765 02 OTROKOVICE–Kučovaniny čp. 1778
 E-mail: j.beran@pipelife.cz • http://www.pipelife.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
– REDROCK CONSTRUCTION s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 PRAHA 1
 E-mail: cejka@redrock-cz.com • http://www.redrock.cz
– REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO, a.s.,
 K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
 E-mail: repo.praha@tiscali.cz • http://www.repopraha.eu
– REVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
 E-mail: revak@vodka.cz • http://www.vodka.cz
– SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO
 E-mail: sebak@sebak.cz • http://www.sebak.cz
– SEVEROČESKÉ VaK, a.s., Přítkovská 1688, 415 50 TEPLICE
 E-mail: info@scvk.cz • http://scvk.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

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
– 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

– Bezpalec Pavel, HOCHTIEF CZ a.s., divize Servis,
 Okružní 544, 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 E-mail: pavel.bezpalec@hochtief.cz 
– Drábek Stanislav Ing., AD SERVIS TERRABOR s.r.o.,
 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 
– 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 nad Labem
 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 

– Mičín Jan doc. Ing. CSc., ÚVHO FAST BRNO,
 Žižkova 17, 662 37 BRNO • E-mail: micin.j@fce.vutbr.cz 
– Mutina Jiří, Bří. Mrštíků 1, 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 

– 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
– 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
– 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


