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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

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MICHLOVSKÝ-PROTLAKY, a. s.

Z činnosti  ISTT /  News from ISTT

NO-DIG EUROPE 2009 BUDE V PAŘÍŽI?

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

Naše fi rma Michlovský – protlaky, a.s. je většině 

z Vás dobře známá. Troufám si říci, že za naše 

dlouholeté působení  jsme si vydobyli pozici jednoho 

z nejspolehlivějších dodavatelů technologie řízeného 

horizontálního vrtání ( HDD) v České republice i na 

Slovensku. Jen připomenu, že naše fi rma vlastní 

7 vrtacích strojů o kapacitách DN 130 – DN 1400, a že 

jsme úspěšně dokončili několik stovek tisíc  metrů na 

více jak pětistech  projektech. Za všechny bych 

připomněl na příklad akci pro Ředitelství vodních cest 

ČR: „ Přeložka inženýrských sítí Poděbrady“  6ks 

protlaků pod řekou Labe v tř. zeminy 5-6, dále pro 

společnost IMOS Brno a.s. akci: „ Infrastruktura AVVA, 

Bohunice“ ocel DN 800 a DN 630 ve skalním podloží 

21m, pro společnost SKANSKA Praha protlaky 

kameniny CreaDig DN 300 při rekonstrukci kanalizace 

v Praze a tak bychom mohli dále pokračovat..

Bylo by však chybou uspokojit se s již dosaženými výsledky 

a úspěchy. Již v loňském roce jsme zakoupili zařízení „Perforator“ pro 

technologii horizontálního vrtání a úspěšně ji zavedli na našich stavbách.  

Tímto strojem jsme schopni realizovat i gravitační kanalizační sběrače 

menších průměrů a na středně velké vzdálenosti cca 50 – 60 m.

V letošním roce učinila naše fi rma další důležitý krok směrem 

k větším vodohospodářským projektům. Zakoupili jsme mikrotunelovací 

zařízení ISEKI Unclemole z produkce světového lídra v mikrotunelovací 

technice – od společnosti ISEKI Polytech z Japonska. Toto zařízení 

dokáže provádět mikrotunely o světlých průměrech 600 -  900 mm a to 

s vysokou přesností a i na velmi dlouhé vzdálenosti ( přes 100 m i více). 

Nejčastějším uplatněním pro tuto technologii bývají právě gravitační 

kanalizační sběrače. Stojí za to připomenout, že tato technologie se dá 

využít i ve složitých či proměnlivých geologických podmínkách i pod 

hladinou podzemní vody. Dovolím si uvést dva úspěšné příklady 

z letošního roku:

V únoru jsme byli osloveni plzeňskými odběrateli, abychom se 

pokusili realizovat 180 m kanalizačního sběrače v Plzni Radčicích, kde 

extrémně zvodnělé a nesoudržné geologické podmínky neumožňovaly  

nasadit žádnou z konvenčních metod, ani pažený výkop. Šlo 

o zatlačování kameninového potrubí DN 600 mm. Přes určitou nedůvěru 

některých odběratelů byl sběrač proveden k naprosté spokojenosti 

během 15 dnů, a to i přesto, že geologické podmínky – zejména četnost 

a velikost valounů – byly ještě nepříznivější, než se očekávalo.

O průběhu prací jsme informovali odborným 

článkem v uplynulém čísle Zpravodaje. 

Ještě náročnější zkouškou byly mikrotunelovací 

práce na letišti Praha Ruzyně, kde jsme prováděli 

protlak o délce 100 m pod přistávací dráhou. 

Použitým potrubím tentokrát byly sklolaminátové 

roury Hobas o DN 800 mm a článek o průběhu 

prací, které byly opět velice úspěšné, si můžete 

přečíst v tomto čísle.

Nemyslíme si však samozřejmě, že všechno 

půjde i nadále tak hladce. Ostatně právě v těchto 

dnech musíme v Brně zápolit s výskytem 

neočekávaných železných předmětů, který může 

průběh mikrotunelování ohrozit. Jsme dostatečně 

zkušená fi rma, abychom si uvědomovali, že 

v oboru bezvýkopových technologií nejde nikdy 

nic naplánovat úplně dokonale, a že potíže 

a problémy jsou určitou součástí našich životů. Jde však o něco jiného: 

Jsme rozhodnutí trvale zlepšovat a zkvalitňovat naši práci a ucházet se 

i nadále o ty nejnáročnější projekty nejen z oboru horizontálního vrtání, 

ale i v oblasti mikrotunelování středních a menších průměrů. 

Nabízíme své zkušenosti, schopnosti a technické vybavení pro 

všechny, kteří plánují výstavbu gravitačních kanalizací ve složitých 

podmínkách. Nevyhýbáme se ani spolupráci s kolegy z jiných fi rem, 

je-li to ku prospěchu a za všechny bych zde rád jmenoval např. fi rmu 

Subterra, a.s., či fi rmu Tchas – Ingstav Brno, či Skanska, bez jejichž 

součinnosti by realizace výše uvedených staveb byla nemyslitelná. I do 

budoucna bych rád pokračoval  ve stylu oboustranně výhodné 

spolupráce, je-li to možné či čestného soupeření s dalšími fi rmami.

I proto mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně sil do jistě hektického 

období na konci roku 2008 a co nejúspěšnější vstup do roku 2009.
Petr Balcárek,

ředitel společnosti
Michlovský – protlaky, a.s.

Petr Balcárek
Ředitel společnosti

Michlovský – protlaky, a.s.

V minulém čísle našeho Zpravodaje zazněla poprvé informace o tom, 

že I. evropská konference NO-DIG 2009 se v Brně neuskuteční. Ve 

stejném článku byla zmínka o konzultaci se zástupci FSTT (Francouz-

ské společnosti pro bezvýkopové technologie) o možnosti rozšířit 

v roce 2009 tradiční konferenci VILLE SANS TRACHEE PARIS na 

konferenci celoevropskou. Jednání proběhla na konferenci v Mosk-

vě, kde byl zveřejněn plán všech mezinárodních akcí pro léta 

2009–2012 podporovaných ISTT.
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Z činnosti  ISTT /  News from ISTT

TERMÍN AKCE POŘADATEL

Únor 09 Trenchless Middle East – Dubai, UAE   (16. – 17. 2.) Westrade + ISTT

Březen 09 2009 International No-Dig Show TORONTO  (29. 3 – 3. 4) NASTT + ISTT

Duben 09 Wasser Berlin (30. 3. – 3. 4.) GSTT  + ISTT

Květen 09 I. NO-DIG Europe Brno (25. – 28. 5.) CzSTT + ISTT

Červen 09 VILLE SANS TRANCHEE Paris  (16. – 18. 6.) FSTT + ISTT

Září 09 Trenchless Australasia 09 Melbourne  (20. 9. – 22. 9) ASTT + ISTT

Rok 2009 má v tomto čtyřletém plánovacím období veliký pro-

blém, kterým je časové rozložení akcí. Od února do června se 

totiž mělo konat 5 významných mezinárodních konferencí v obo-

ru bezvýkopových technologií, přičemž od června do prosince 

není v plánu žádná. Částečně se na tomto stavu podílela zejmé-

na NASTT, která přesunula termín konání mezinárodní konferen-

ce a výstavy NO-DIG TORONTO 2009 z obvyklého, podzimního 

termínu na jaro, a to od 29. 3 do 1. 4. 2009. Pro informaci uvádím 

tabulku.

Bohužel uvedený stav vznikl díky nekoordinovanosti těchto akcí 

z úrovně ISTT. Pro další léta by však podobné případy již neměly 

nastat. Nevhodnou kumulaci akcí v první polovině příštího roku 

jsme se rozhodli vyřešit podle osvědčené zásady „moudřejší ustou-

pí“. Pořádání evropské konference v Brně jsme zrušili a termín 

konání naší národní, 14. konference o bezvýkopových technologiích 

jsme vrátili do původního podzimního termínu. Bude se konat od 

22. do 23. září 2009 v Beskydech v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. 

Těším se na tradiční setkání se všemi příznivci bezvýkopových tech-

nologií a už nyní přijměte prosím moje srdečné pozvání. Na našich 

webových stránkách budou zavčas podrobnější informace a také for-

mulář předběžné přihlášky.

Pokud se našim kolegům z Francie v rámci současného francouzské-

ho předsednictví v EU podaří příznivě ovlivnit účast evropských zemí 

na konferenci VILLE SANS TRANCHEE v Paříži, může to být význam-

ný krok k pořádání evropských NO-DIG konferencí v dalších letech. 

Popřejme jim v této nelehké práci mnoho úspěchů.

Ing. Stanislav Drábek, předseda CzSTT

CO JE NOVÉHO V ISTT A JEJÍM ŘÍDÍCÍM ORGÁNU – „EXECUTIVE 
SUBCOMMITTEE“?

V současné době, kdy se blíží konec roku, je i v ISTT jedním z hlav-

ních témat fi nanční uzávěrka hospodaření ISTT. Rozdílem oproti 

uplynulým rokům je, že ji nepřipravoval tradiční John Castle, ale 

nově ustanovený výkonný ředitel John Hemphill ( i když vitální 

John Castle nás tak úplně dosud neopustil a s uzávěrkou vydatně 

pomáhal.) Nemá asi 

cenu zaplavovat čtená-

ře Zpravodaje čísly, 

takže se omezím na 

konstatování, že hos-

podaření mezinárodní 

společnosti je vyrovna-

né s mírným přebyt-

kem, a že se postupně 

daří řešit i některé dlou-

hodobé pohledávky – 

zejména ze strany 

německé společnosti 

pro bezvýkopové tech-

nologie..

Víceméně vyřešena je 

i otázka mezinárodní 

konference NO DIG 

v roce 2010. Zdá se, že defi nitivním řešením je Singapur, a to jako 

samostatná akce mimo tradiční vodohospodářskou výstavu. 

Zájmem ISTT také je, aby se v pořádání celosvětové konference 

a výstavy NO DIG postupně vystřídaly i nové netradiční regiony, jako 

je Afrika, či Jižní Amerika, takže do Evropy se nám konference asi jen 

tak nevrátí.

Velkým tématem dnešních dnů je pořádání tréninkových kursů pro 

provádění bezvýkopových technologií. ISTT dnes disponuje řadou 

metodických přístupů 

i lektorů vedoucích tato 

školení a daří se jim 

pořádat tato školení 

s velmi slušným fi nanč-

ním efektem ve pro-

spěch společnosti. Nej-

častější destinací těchto 

školení je momentálně 

Indie a země středního 

Východu.

Jinak připomínám, že už 

brzo začne vycházet 

nový mezinárodní časo-

pis věnovaný jen proble-

matice bezvýkopových 

technologií, o kterém 

jsem informoval v před-

chozích číslech. Možná, že čeká na zajímavý příspěvek právě od vás.

Karel Franczyk
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Z činnosti  CzSTT /  News from CzSTT

PŘÍRUČKA A SEMINÁŘ SOVAK „ZÁSADY PRO VYUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ V OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ“

Vedení CzSTT a její zástupci, participující na tvorbě příručky, přivítali 

iniciativní návrh vedení společnosti SOVAK vytvořit praktickou příruč-

ku pro majitele a provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací na 

výše uváděné téma. Od samého začátku pak jsme neměli pochybnos-

ti  o nezbytnosti a účelnosti jejího vzniku, třebaže jsme si současně 

uvědomovali, že takto oborově laděnou příručku, která by měla šanci 

uspokojit zadavatele úkolu i budoucí její uživatele, nebude jednoduché 

vytvořit. Již také proto, že není a nebylo to kde „opsat“. Tvůrčí tým si 

také zejména uvědomoval, že musí zareagovat na aktuální i specifi cké 

podmínky a problémy aplikací BT v oboru veřejných vodovodů a kana-

lizací bezprostředně panující  a nadále se vyvíjející, „u nás doma“, 

v ČR.

Ukázalo se pak záhy jako velice prozřetelné, že tvorbu takovéto příruč-

ky není možné uspěchat (mj. i pro větší počet participujících  spoluau-

torů, celkem 25) také proto, že zcela správným nástrojem motivace 

a koordinace spoluautorů se staly časově náročnější společné pracov-

ní porady, řízené vedoucími pracovníky společnosti SOVAK, zadavate-

le úkolu. Šlo tedy o velice efektivní způsob řízení a koordinaci formou 

brain storming, formou konstruktivní diskuse s konkrétními závěry. 

Takto byla průběžně laděna i celková struktura a řazení kapitol chysta-

né příručky i její obsah. V samotném závěru tohoto společného úsilí 

pak zcela realisticky musely být provedeny a proběhly jisté koordinač-

ní úpravy výsledného rukopisu, zejména s ohledem na požadavek 

nepřekročit celkový předpokládaný rozsah díla, byla provedena celko-

vá redakce s cílem udržet příručku jako praktický nástroj pomáhající 

při rozhodování aplikací bezvýkopových technologií/BT v oblasti vodo-

vodů a kanalizací. To se však ukázalo časově přece jenom náročněj-

ším úkolem a znamenalo to i jistý malý posun termínu vlastního vydá-

ní díla. Příručka pak po tomto vynaloženém nemalém úsilí vyšla tiskem 

a mohla být „pokřtěna“ a představena odborné veřejnosti v rámci 

národní konference CzSTT a výstavy VODKA v květnu 2008 v Brně 

v prostorách BVV.

Lze též konstatovat, že celková vyváženost a homogenita příručky 

vychází relativně velmi příznivě a to i s přihlédnutím k jisté různorodo-

sti jejich potenciálních uživatelů. Přehledná forma zpracování příručky 

pak nabízí možnost jejího využití i jako doporučeného studijního textu 

pro studenty našich technických universit.

Za první praktický krok vyhodnocení úrovně této příručky, „jak to vlast-

ně dopadlo?“, můžeme pak považovat uskutečnění odborného semi-

náře SOVAK, se stejným názvem jako má příručka, 16. 9. 2008 na 

Novotného lávce 5, v Praze 1, tj. v sídle společnosti SOVAK. Mnoho 

volných míst tam v přednáškovém sále nezůstalo, a tak to zavazovalo 

i všechny přednášející a diskutující nabízet každý za sebe maximum 

možného. Mezi přednášejícími dostali prostor i zástupci naší společ-

nosti CzSTT, všichni ti, kteří se aktivně a výrazně zúčastnili tvorby pří-

ručky jako její spoluautoři (prof. RNDr. M. Karous, DrSc., doc. Ing. 

P. Šrytr, CSc. a Ing. J. Bezrouk). Jejich příspěvky i příspěvky dalších 

spoluautorů jsou k dispozici na www.sovak.cz.

Z nejdůležitějších a nejzajímavějších poznatků, doporučení a závěrů 

lze na tomto místě připomenout alespoň některé, jako např.:

� K usnadnění přípravy záměrů s aplikacemi BT by výrazně přispělo, 

kdyby byly již v rámci regulačních plánů platné územně plánovací 

dokumentace měst a obcí jednoznačně zahrnuty do regulativů veřej-

ně prospěšných staveb všechny stávající trasy vodovodních řadů a 

stok. Šlo by tak o výrazné usnadnění správních úkonů dle plat-

ného stavebního zákona a navazujících předpisů.

� Zdůrazněna byla opakovaně též významná úloha projektantů 

záměrů s aplikacemi BT (důležitost používaných jimi termínů, 

důležitost celkové kvality projektové dokumentace s odpovídající 

reakcí na specifi ka projektování právě aplikací BT, atp., to se 

zatím „za pochodu učíme“).

� Celkově by pak věci prospělo založit v rámci spolupráce CzSTT 

a SOVAK ucelenou databázi poznatků z přípravy, realizace 

a provozu děl, již odehraných akcí s užitím BT (dle sjednocené 

a ucelené metodiky jejich vyhodnocování).

� Každý druh BT by správně měl mít svou samostatnou technic-

kou normu (srovnáme-li obor BT s jinými analogickými obory). 

Katalogové listy jednotlivých vybraných druhů BT zařazených 

v příručce ve spojitosti s existujícími rámcovými profesními tech-

nickými normami (ISO, EN, ČSN EN, ČSN, TNV, TNO) a fi remní-

mi podklady nedokážou dostatečně tuto „mezeru“ kompenzo-

vat.

� Do katalogových listů jednotlivých druhů BT se pak z objektiv-

ních důvodů nepodařilo zařadit důležité a obvykle žádané infor-

mace, jako např.: aktualizované ekonomické parametry jednotli-

vých druhů BT, aktivní a podloženou, úplnou rekapitulaci jejich 

výhod a nevýhod, rekapitulaci rizik jednotlivých BT, stupeň jejich 

vzájemné konkurenceschopnosti, stupeň konkurenčního pro-

středí pro jednotlivé BT na trhu v ČR apod.

� V případě příručky pro BT tohoto typu je nutné počítat s jejím jis-

tým stárnutím, a pak je tedy nezbytné počítat s další opakující se 

její včasnou aktualizací a inovací ve vazbě na pokračující vývoj 

BT a vývoj oboru veřejných vodovodů a kanalizací včetně vývoje 

podmínek fungování a provozování vodovodů a kanalizací.

� Bezprostředně pak je žádoucí neformálně a „všude“ usilovat 

o celkově aktivnější a pružnější řešení všech současných pro-

blémů a překážek, které zatím blokují nesporně žádoucí, oprav-

du masové a maximálně efektivní nasazení BT v praxi ČR. 

V masovém nasazení BT zatím s největší pravděpodobností 

zaostáváme za vyspělými státy.

Doc.Ing. Petr Šrytr, CSc.,

Fakulta stavební ČVUT v Praze,

srytr@fsv.cvut.cz

(Pozn.: Příručku „Zásady pro využití bezvýkopových technologií 

v oboru vodovodů a kanalizací“, SOVAK, ISBN 978-80-87140-07-0 

lze získat/objednat v sídle SOVAK, Novotného lávka 5, 116 68 Pra-

ha 1, sovak@sovak.cz)
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Před uzávěrkou tohoto čísla  Zpravodaje  

jsme obdrželi smutnou zprávu, že dne 

6.10.2008 po krátké těžké nemoci opustil 

náhle naše řady jeden ze zakládajících 

členů CzSTT doc. Ing. Jan Mičín, CSc. 

Jan Mičín [nar.15.8.1951] obhájil titul  

zdravotního inženýra v roce 1974 na VUT 

FAST v Brně a v roce 1979 obhájil svou 

kandidátskou práci. Na docenta se habili-

toval v roce 1993 na základě práce 

s názvem „Příspěvek k posuzování a řízení 

stokových systémů“. Absolvoval dlouhodo-

bé studijní pobyty ve Francii, Rusku, Eston-

sku, Polsku a Kanadě. Byl autorem a spo-

luautorem řady vědeckých a odborných 

prací a učebních textů v oboru stokování. 

Byl předsedou komise pro udělování 

vědeckých hodností v ČR a na Slovensku 

a také členem Asociace čistírenských 

expertů ČR (AČE), Praha.

V letech 1997-2001 a 2004 – 2006 vedl 

Ústav vodního hospodářství obcí na FAST 

VUT v Brně. S ohledem na stupňující se 

zdravotní problémy se  Jan Mičín postup-

ně stahoval z veřejné aktivity, ale nadále 

zajišťoval výuku předmětů Vodohospo-

dářské stavby a Hydrologie stokových 

sítí. Během své dlouholeté pedagogické 

činnosti vychoval desítky mladých odbor-

níků v tomto oboru a za dobu působení 

na VUT v Brně vedl více jak 60 diplomo-

vých prací. Byl přednášejícím pro PGS 

pro akreditovaný obor vodní stavby 

a vodní hospodářství.

Jan Mičín, jako vedoucí ÚVHO, byl čle-

nem přípravného výboru pro založení 

CzSTT a nápomáhal při organizování 

prvních společných akcí, konferencí 

a seminářů. Pomáhal také rozšiřovat 

zahraniční kontakty, které vyústily v pořá-

dání světové konference NO-DIG v roce 

2001 v Praze.

Čest jeho památce

Ing. Jaroslav Raclavský, PhD.

Doc. ING. JAN MIČÍN, CSc.
* 15. 8. 1951 – † 6. 10. 2008
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V současné době se nepotýkáme pouze s problémy samotného tech-

nického řešení instalace a sanace inženýrských sítí, například se špat-

nými geologickými podmínkami a komplikovaným technickým řešením 

užití technologie, ale i s vnějšími vlivy souvisejícími s provozem, který 

nesmí být přerušen nebo omezen. Vzniká tak složitá situace ve vztahu 

ke stavebnímu povolení, zúčastněným stranám nebo časovému plánu 

stavby. Protlak kanalizačního potrubí v německém Oldenburgu ukazu-

je vliv vnějších vlivů na zadání  stavby.

Město Oldenburg ve spolkové zemi Dolní Sasko Německo naplánova-

lo z důvodu nevyhovujícího dopravního a inženýrského stavu komplex-

ní rekonstrukci povrchů a sítí ulice Artillerieweg. Do stavebních prací 

bylo zahrnuto položení nového tlakového kanalizačního potrubí DN 

600. Z důvodu křížení potrubí se železniční tratí (obr. 1), muselo být 

uloženo do ocelové chráničky.

Křížení se železniční tratí v Německu je velmi náročná administrativní 

záležitost vyžadující dodržení mnoha velmi přísných pravidel. Změna 

uložení kolejí a přerušení provozu je absolutně vyloučena. Prioritou je 

bezpečnost provozu tratě. Minimální hloubka krytí potrubí je přesně 

VNĚJŠÍ VLIVY NA PROVÁDĚNÍ STAVEB INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – PROTLAK 
KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ POD ŽELEZNICÍ

daná, je také vyžadována chránička. Doba přípravy včetně nejrůz-

nějších nutných povolení a komunikace s vedením drah představo-

vala zhruba dva roky.

Stavba se prováděla bezvýkopově pomocí metody vodorovného 

neřízeného vrtání se šnekovým dopravníkem. Startovací a cílová 

šachta byla zajištěna pomocí zaberaněných larsenů. Rozměry 

startovací šachty činily 10x4m se dvěma vzpěrami. Pro zjištění 

geologických podmínek se provedly 2 testovací vrty, přibližně do 

hloubky 10 metrů pod terénem. Celkově bylo odebráno 8 vzorků 

zeminy, které byly později testovány v laboratoři. Z vrtů se zjistilo, 

že geologické podmínky jsou příznivé. Podkladová půda se skláda-

la z písku a jílu. Odvodnění šachet bylo provedeno pomocí metody 

horizontálních drenáží. 

Doba výstavby trvala zhruba jeden měsíc. Bezvýkopovým řešením 

byly úplně odbourány dopravní omezení, snížena hluková hladina 

vzniklá použitím metody HDD a byly sníženy i emise skleníkových 

plynů vzniklé používáním většího počtu stavebních strojů.

Protlak se prováděl ve dvou etapách. První etapu tvořilo hori-

Obr. 1 Křížení železniční tratě 1520 Oldenburg-Leer
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zontální neřízené vrtání za současného vtlačování ocelové 

chráničky DN 800. Zemina byla odváděna do startovací šachty 

pomocí šnekového dopravníku a poté rypadlem přemístěna 

(obr. 2 a 3).

Minimální krytí v oblasti železnice činilo 2,8 m. Protlak byl prove-

den v délce 27m.

Druhou etapu tvořilo zatažení kanalizačního potrubí DN 600 z PE, 

svařeného pomocí zrcadlového svařování. Prostor mezi potrubím 

a chráničkou byl vymezen plastovými distančníky.

Realizace tlakového kanalizačního potrubí DN 600 ukazuje složitý 

proces hledání ne optimálního, ale jednoho možného řešení 

s ohledem na všechny požadavky stavby. Představa odklonu jed-

noho z důležitých dopravních spojení byť na krátkou dobu umož-

ňuje  uvědomit si význam možnosti užití bezvýkopových techno-

logiíí a umožnil, i přes delší časový horizont přípravy rychlou 

realizaci.

Bezvýkopové řešení bylo v tomto případě, zejména kvůli pod-

mínkám německých drah (DB),  jediné možné řešení realizace 

stavby.

Ing. Lucie Nenadálová, 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

e-mail.: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz

Příspěvek vznikl během stáže ve fi rmě OOWV (Oldenburgisch – 

Ostfriesischer – Wasserverband, Trink – und Abwasserzentrum, 

Donnerschweer Str. 72-80, 26123 Oldenburg).

Obr. 2 Ocelová chránička DN 800 s již vloženým šnekovým doprav-
níkem

Obr. 3 Provádění neřízeného vodorovného vrtání se šnekovým doprav-
níkem
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PROTLAK S POTRUBÍM HOBAS V PRAZE – LETIŠTĚ RUZYNĚ

Generální dodavatel stavby: Skanska CZ a.s., závod Průmysl a voda 

Úvod 
V rámci přípravy rozšíření zpevněných ploch mezinárodního letiště 

Praha-Ruzyně byla zahájena výstavba kanalizací pro odvodnění těch-

to ploch. Jedním z kritických míst bylo křížení nové trasy kanalizace 

pod stávající letištní dráhou. Pro výstavbu byla zvolena technologie 

protlačováním a to na délku 101 metrů. Z kapacitních důvodů a sklonu 

trasy v místě stokové sítě byl potřebný průměr přibližně 900 mm. Pod-

mínkou provedení bylo garantování sklonu trasy na celou délku úseku, 

nutnost krátké doby výstavby se zachováním provozu mezinárodního 

letiště a neporušení stávajících betonových ploch letiště. 

Jako technologie protlaku bylo vybráno strojní zařízení ISEKI s potru-

bím HOBAS, upraveným k protlačování.

Vrtná hlava razicího stroje vytváří v zemině kruhový otvor s teoretic-

kým průměrem 980 mm. Použité tlačné zařízení je schopno vyvinout 

tlačnou sílu 600 tun.

Důvody výběru strojního zařízení ISEKI
Zařízení pro protlačování ISEKI patří mezi jedno z vysoce specializo-

vaných zařízení k provádění protlaků:

� ISEKI je vybaven sledováním velikosti tlačných sil.

� ISEKI snímá průběh protlačování a směrové i výškové odchylky od 

projektovaného  směru  lze kdykoliv korigovat .

� ISEKI používá k rozrušování zeminy a její těžbě na povrch vodní 

emulze, které snižují tření mezi zeminou a povrchem protlačova-

ných trub, což snižuje potřebu tlačných sil, než je tomu u protlaků se 

„suchou“ těžbou zeminy z protlačovaného profi lu.

� ISEKI může provádět protlačování i pod tlakem hladiny spodní vody 

aniž by bylo potřeba hladinu spodní vody snižovat.

� ISEKI je technologií dostatečně prověřenou v nejrůznějších podmín-

kách prováděných protlaků.

� Se zařízením ISEKI byla již realizována řada protlaků s troubami 

HOBAS v zahraničí.

Důvody výběru trub HOBAS
Trouby HOBAS se používají hlavně v zemích, kde pokládka potrubí 

protlakem je prakticky jedinou možností. Jde o území, kde se vyskytu-

je vysoko hladina spodní vody a zeminy jsou velmi nestabilní. Poklád-

ka do výkopů s následnou montáží a zásypy je v těchto podmínkách 

vysoce riziková. V řadě případů nelze trasu budoucí kanalizace otevřít 

výkopem z důvodu zachování provozu na povrchu anebo zachování 

jinak chráněného území na povrchu. Protlak je bezpečnou a spolehli-

vou alternativou pokládky a spojení řiditelného strojního zařízení 

s kvalitním trubním materiálem rizika chyb při pokládce velmi snižují.

Pro volbu HOBAS potrubí byly rozhodující tyto parametry:

� Vynikající hydraulické parametry potrubí. Z možného sortimentu byly 

původně vybrány trouby s vnitřním průměrem 892 mm. Spoje mezi 

troubami jsou bez vkládaných roznášecích dorazových kroužků.

� Povrch trub s dokonale hladkým vnějším povrchem opatřeným 

ochrannou vrstvou s obsahem křemičitého písku snižuje tření mezi 

povrchem trub a zeminou.

� Vnější průměr trub k protlaku má rozměr 960 mm. Tento průměr byl 

zvolen z důvodu minimalizace objemu těžené zeminy a možnosti 

dosažení vyšších rychlostí protlačování. Tento vnější průměr je 

Ze staveb /  From construction sites

Obr. 1 – startovací jáma s tlačným zařízením

Obr. 2 – razicí stroj ISEKI

Obr. 3 – skládka trub na místě stavby
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používán i pro i potrubí z jiných materiálů (kamenina, železobe-

ton) a tím je použitelnost ISEKI universální.

� Spoje potrubí umožňují drobné odchylky směru (při korekcích 

protlačování) aniž by došlo ke ztrátě těsnosti trasy. Spoje i potru-

bí je možné provozovat v tlakovém režimu do 0,1 MPa aniž by 

došlo ke ztrátě těsnosti a nebezpečí podmáčení terénu pod 

letištní dráhou.

� Pro protlaky s potrubím HOBAS jsou dostatečné reference sta-

veb v nejrůznějších mnohdy velmi komplikovaných případech. 

S potrubím HOBAS byly vybudovány protlaky s největšími délka-

mi mezi startovací a cílovou šachtou.

� Potrubí HOBAS se používá pro výstavbu dopravních staveb a to 

i při klasické pokládce do výkopů, přičemž je potrubí hodnoceno 

i z hlediska dopravního zatížení a dlouhodobých normou garan-

tovaných padesátiletých parametrů pro statické posuzování.

� Konstrukce trub a použité suroviny nevyžadují pro budoucí pro-

vozování kanalizace (nebo vodovodu s tlakem do 6 bar) žádná 

protikorozní opatření na vnitřní ani vnější straně.

Popis činností a průběhu provádění
Na stavbě kanalizací byly nakonec použity trouby HOBAS pro pro-

tlak DN 900 (OD = 960 mm) PN 1 SN 320000 s nominální tloušťkou 

stěny 64 mm (vnitřní průměr 832 mm). Tento vnitřní průměr vyho-

vuje požadované kapacitě  stoky díky nízkému součiniteli hydrau-

lické drsnosti, přesnosti vyrobených trub a jejich spojování praktic-

ky beze spár. Nominální pevnost trub v osovém tlaku těchto trub je 

1330 tun. Při požadovaném stupni bezpečnosti 2,0 je schopnost 

odolávat tlačné síle 665 tun (požadavek pro stupeň bezpečnosti 

2,0 k defi nování tlačné síly byl 600 tun) dostačující. Ke spojování 

trub byly vybrány spojky v provedení nerez s doplněným těsnícím 

profi lem z pryže EPDM. Délky trub byly z důvodu omezení velikos-

ti startovací jámy a rozsahu tlačných pístů zvoleny na 2 m.

Protlačování bylo zahájeno 1. 5. 2008 a ukončeno dne 9. 5. 2008. 

Pracovní doba protlačování byla na letišti omezena na dobu od 

8.00 do 20.00 hodin. Servisní činnost protlaku byla prováděna pra-

covníky společnosti Michlovský-protlaky, Zlín. Obsluhu tlačného 

zařízení ISEKI (řízení protlaku, korekce směru, záznam a další) 

prováděl pracovník z Anglie. Z protlačování byl průběžně pořizován 

protokol, který obsahuje řadu údajů, které jsou zařízením ISEKI 

snímány a obsluhou zaznamenávány.

Rychlost během samotného protlačování byla kolem 1 hodiny na 

1 ks trouby, tj. cca 2 m/hod. Čistá doba protlačování byla přibližně 50 

hodin, zbývající doba připadá na dopravu trub do jámy, spojování 

trub ve startovací jámě a další nezbytné technologické přestávky.

 

Závěr
Úspěšně provedená pokládka kanalizačního potrubí protlakem je 

pouze první etapou použití trub HOBAS. Z podobně realizovaných 

akcí s troubami HOBAS lze předpokládat, že i tato stavba bude 

referencí pro použití HOBAS trubních systémů pro vodohospodář-

ské stavby nejrůznějšího účelu a to i v tak obtížných podmínkách, 

jako se vyskytují na letištích.

Poděkování
Poděkování patří všem, kteří se na této stavbě podíleli a to od pro-

jektanta a investora, až po generálního zhotovitele včetně všech 

pracovníků od subdodavatelů, kteří provedení protlaku také zajišťo-

vali.

Petr Balcárek,  Michlovský-protlaky a.s.

Obr. 4 – manipulace s troubou

Obr. 6 – Ukončení trubní trasy zděnou šachtou

Obr. 5 – montáž trub ve startovací jámě
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HOBAS® CC-GRP – trubní materiál pro výstavbu, opravy, sanace a rekonstrukce 
trubních vedení v zemi metodou relining

Požadavky na zachování provozu na povrchu měst a obcí vede ve stále 

větší míře k dalšímu postupu výstavby, která se řadí do NO-DIG techno-

logií. Jde o trubní rozvody, kde se pro vedení trasy využívá stávajích 

vybudovaných sítí a to zejména kanalizačních stok a nebo i nejrůzněj-

ších tlakových rozvodů. Jde převážně o rekonstrukce nebo opravy úse-

ků potrubí, kde se vyskytují nejrůznější provozní problémy a to od netěs-

ností, prasklin, korozí původního materiálu až po staticky velmi narušené 

konstrukce, u kterých lze pozorovat kritický stav statické stability.

S materiálem HOBAS® CC-GRP lze tyto NO-DIG stavby řešit poměr-

ně úspěšně. Vkládáním předem vyrobených trub a tvarovek je použit 

konstrukční materiál s předem určenými parametry a vlastnostmi, kte-

ré jsou ještě před použitím kontrolovatelné a ověřitelné. Pro správnou 

volbu průměru DN, tuhosti SN a tlakové třídy PN, stejně jako volba nej-

vodnějších spojek trub a tvarovek je rozhodující znalost potřeb 

a požadavků stavby a to nejen při samotné montáži, ale již při hledání 

nejvhodnější a dostatečně spolehlivé varianty. Při posuzování jsou 

zohledněny i časové faktory na použitý materiál a dlouhodobé para-

metry jsou převzaty do statického posuzování.

Vkládáním trubního systému HOBAS® CC-GRP do stávajících sítí lze 

získat zcela novou staticky bezpečnou a provozně spolehlivější kon-

strukci, než byla ta původní. Vkládání trub do existujících trubních 

vedení je známé též pod názvem relining.

Při volbě této technologie provádění a volby správného typu potru-

bí HOBAS® CC-GRP je nejprve nutné zjištění, zda-li je stávající 

tvar a profi l potrubí, určené k opravě, dostatečně veliké k průchod-

nosti zvolených trub a spojek popřípadně i tvarovek během mon-

táže. Nemusí jít vždy pouze o průměry, které jsou průchozí nebo 

průlezné, existuje i řada případů, kdy bylo vkládáno potrubí 

HOBAS® CC-GRP do malých neprůlezných průměrů. Volba způso-

bu dopravy trub do místa zabudování závisí na velikosti a hmotnos-

ti jednotlivých kusů. Z důvodu hmotnosti a dopravy jednotlivých 

kusů do místa instalace mohou být trouby délky 6 m zkráceny na 

polovinu nebo i třetinu. Nejčastěji se používají ke spojování běžné 

standardní spojky. V případech, kdy by spojka snižovala průchod-

nost trub, jsou používany spojky zapuštěné do stěny trub. Volba 

spojení závisí na podmínkách provozního tlaku v potrubí.

Pro získání nové, staticky bezpečné konstrukce lze volit různou 

tuhost trub v závislosti na zatěžovacích vlivech a to od výšky hladiny 

spodní vody, hloubky uložení a dalších staticky důležitých zadáva-

cích parametrech. Pro původní konstrukce, kde již se statickou únos-

ností nelze počítat, jsou simulovány výpočetní metody, u kterých je 

stávající (již staticky nevyhovující) stav zcela ignorován a nová kon-

strukce potrubí je počítána pouze s dlouhodobými parametry 

HOBAS® CC-GRP a simulovaným spolupůsobením okolí trub.

Starý Kolín – propustek pod železnicí DN 1400, stav po dokončení

Budapešť – přívod surové vody DN 1300 na úpravnu pitné vody

Praha – Malovanka DN 1800, manipulační vozík

Banská Bystrica – sběrač C DN 1800, spojování trub
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Vkládáním HOBAS® CC-GRP je zabudován materiál s těsnými 

spoji, nízkou tvorbou sedimentů, odolností proti korozi vlivem 

splaškových a ostatních odpadních vod, těsností pro tlakové roz-

vody. Prakticky se jedná o potrubí s obdobnými vlastnostmi, jako 

potrubí HOBAS® CC-GRP kladené do země a to nejen protlakem, 

ale i ukládané do výkopů s následným zasypáním. Ve spolupráci 

s pracovníky z HOBAS CZ spol. s r.o. nebo HOBAS SK spol. s r.o. 

jsou řešeny oblouky na stávajících trasách, na pojování šachet, 

dodávky samotných šachet a dalších potřeb nejen při výstavbě, ale 

i při provozování hotového díla.

Metody a zkušenosti z reliningu při opravách stávajících stok se 

velmi často využívají i při nové výstavbě, kdy jsou bezvýkopovými 

metodami vybudována podzemní štoly a chodby, do kterých se 

v poslední fázi výstavby vkládají trouby a tvarovky. Po smontování 

se provádí výplň meziprostoru mezi původním profi lem a vnějším 

povrchem smontovaného potrubí. Úplná výplň bez dutin zajišťuje 

rovnoměrné a plynulé přenášení zatěžovacích vlivů z vnější strany 

na stěnu potrubí HOBAS® CC-GRP a v rámci provádění prací je to 

důležitá podmínka správného konstrukčního provedení. Ve spolu-

práci se zhotovitelem díla je tato činnost konzultována přímo na 

stavbách se stavebně-montážními poradci dodavatele trubního 

systému HOBAS® CC-GRP.

Potrubím HOBAS® CC-GRP lze opravovat i nekruhové tvary původ-

ní konstrukce. Vložením menšího profi lu nedochází k podstatnému 

snížení kapacity a nebo tlakových ztrát. Vnitřní hladký povrch 

snižuje hydraulické ztráty prouděním a mnohdy je i snížení profi lu 

(kratší doba zdržení vody v potrubí) žádoucí.

Metodou relining lze s potrubím HOBAS® CC-GRP provádět stav-

by pro netlaková i tlaková potrubí. 

Ing. Jaroslav Kunc – technický ředitel 

pro skupinu HOBAS Central Europe

Brno – Křenová DN 2200, koleno pro oblouk trasy

Praha – Terronská DN 1000, fi xace polohy

Bratislava – Galvaniho, oprava vodovodu DN 900, vtahování trub
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SANACE TLAKOVÝCH KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ V MOSKVĚ BEZVÝKOPOVOU 
RUKÁVCOVOU TECHNOLOGIÍ KAWO

SOUČASNÝ STAV KANALIZAČNÍ SÍTĚ MOSKVY
Hlavní město Ruské federace Moskva je nejvýznamnější metropolí 

východní Evropy a v poslední době se stala moderním velkoměstem, 

ve kterém žije a pracuje více než 20 milionů obyvatel. Rozvoj města 

v posledních letech přerůstal vývoj Infrastruktury a provozovatelé 

inženýrských sítí brzy  pochopili, že pokud si chce město udržet další 

rozvoj, musí provést renovaci či dobudování inženýrských sítí. 

Obdobná je situace v kanalizačním systému města Moskvy. Začátek 

budování kanalizační sítě města Moskvy se váže k zasedání městské 

Dumy v květnu r. 1874, kdy inženýr hydrotechnik Popov navrhl rozpra-

cování kanalizační sítě. Do té doby mohl každý občan města Moskvy 

svobodně vypouštět odpadní vody, kde chtěl. Základní koncepci odka-

nalizování Moskvy pro tehdejších 750 tisíc obyvatel vypracoval stavitel 

berlínského kanalizačního systému pan Hobrecht, a to pro rozvoj měs-

ta do 3 miliónů obyvatel. Od té doby byla koncepce rozvoje odkanali-

zování města několikrát upravována a doplňována, takže provozovatel 

moskevské kanalizační sítě MOSVODOKANAL v současné době pro-

vozuje 7 000 kilometrů kanalizační sítě. 

Vzhledem k tomu, že kanalizační síť města Moskvy leží v nevýhod-

ných spádových poměrech, byl páteřní systém kanalizace vybudován 

jako tlakový s přečerpávacími stanicemi. Hlavní rozvodné řady byly 

budovány v polovině minulého století jako ocelové dvouramenné v pro-

fi lu DN 1400. V dnešní době však dosluhují a je nutné postupně 

provést celkovou renovaci těchto páteřních stok, vyrobených 

z oceli.

NAVÁZÁNÍ KONTAKTŮ A REALIZACE PRACÍ 
Již v průběhu celostátní konference CzSTT 2003 v Mariánských 

Lázních byla naše společnost oslovena specialisty velké ruské fi r-

my, kteří provádějí rozšíření  kanalizační sítě ražbou štol a kolekto-

rů, zabývají se výstavbou nových soutokových šachet apod. 

V dané době řešil provozovatel moskevské kanalizační sítě 

MOSVODOKANAL kompletní renovaci tlakového kanalizačního 

systému u Filjovské čerpací stanice na Kutuzovském prospektu 

v Moskvě. Jedná se o zdvojené ocelové trubní vedení v celkové dél-

ce 948,0 bm. Tento trubní řad prochází v hloubce od 3,5 do 12,0 m 

a pracuje v tlakovém režimu od 6 – 10 barů. Na tomto sběrači byla 

zjištěná vysoká koroze ocelového pláště a únik splašků do okolního 

prostředí. 

Požadavek provozovatele zněl jasně:

� provést renovaci tak, aby byla zajištěna absolutní vodotěsnost 

se životností alespoň 50 let,

� zajistit takovou technologii a materiály, které by odolávaly pro-

vozním tlakům v ocelovém potrubí,
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� veškeré činnosti provést tak, aby 

nedošlo k omezení dopravy, zásobo-

vání a narušení okolního prostředí.

Složitost celého díla byla komplikována 

polohou místa renovace kanalizačního 

sběrače. Tento trubní řad křižuje:

� silně frekventovaný Kutuzovský pro-

spekt v blízkosti památníku napole-

onské bitvy u Borodina,

� železniční koridor Kyjevské trati,

� dráhu metra,

� moskevskou železniční trať.

Provádět výměnu trubního řadu tzv. 

„klasickým otevřeným výkopem“ by bylo 

nereálné, neboť provádění přeložek 

těchto liniových staveb by nejen mno-

honásobě převýšilo náklady na renova-

ci kanalizace, ale prodloužilo by mož-

nost realizace o mnoho let.

Další možností bylo provést výrub nové 

štoly mechanizovaným štítem, avšak 

doba provádění díla a celkové náklady 

by si vyžádaly rovněž několikanásobně 

vyšší náklady. 

Dílo bylo realizováno bezvýkopovou 

rukávovou technologií KAWO, tj. osaze-

ním  vystýlky do stávajících trubních 

řadů. Délky jednotlivých sanovaných 

úseků se pohybovaly v rozpětí 94,0 – 

185,0 bm. Problematický byl rovněž 

podélný profi l jednotlivých úseků.  

V podstatě se jednalo o kanalizační 

shybky, kde se lokálně potrubí snižova-

lo o několik metrů na velmi krátkém 

úseku.  Proto se velká pozornost věno-

vala spouštění vystýlky tak, aby nedo-

cházelo k jejímu protažení v místech 

těchto shybek. Další pozornost byla 

věnována polymeraci vystýlky a jejímu 

ochlazování po sanaci, neboť vlivem 

různých součinitelů roztažnosti při ohří-

vání a ochlazování jednotlivých materi-

álů – polyesterové vystýlky, oceli a okol-

ního prostředí by mohlo dojít 

popraskání vystýlky. Po realizaci díla 

Záběry z průběhu vložkování rukávcem KAWO

byly provedeny tlakové zkoušky na tlak 12 barů. Dílo bylo realizo-

váno k plné spokojenosti všech účastníků díla, tj.:

� provozovatele (MOSVODOKANAL) za rychlé a kvalitně zrealizo-

vané dílo za slušných nákladů,

� dodavatele (SPECTONNELSTROJ) za rozšíření obzorů a podílu 

na realizaci díla,

� subdodavatele (WOMBAT) za získání a ověření nových zkuše-

ností a proslavení fi rmy a kvality české práce v zahraničí.       

Během činnosti byly dokladovány veškeré certifi káty, které byly 

požadovány a  předány vzorky z realizovaného díla. Výsledek 

zkoušek byl ve všech případech pozitivní. V průběhu realizace díla 

se investor obrátil na naši fi rmu WOMBAT s požadavkem navýšení 

díla o dalších 713,0 bm. Celková délka sanovaného úseku tedy 

činila 1,661,0 bm.

Dílo bylo realizováno s úsporou téměř 80 % fi nančních prostředků, při-

čemž lhůta realizace díla byla zkrácena na necelou čtvrtinu. Je to dalším 

důkazem úspěšného použití bezvýkopové technologie pro opravu 

 liniové stavby v zastavěné aglomeraci bez omezení provozu v dopravě.  

Po zdárné realizace tohoto díla byla naše fi rma oslovena i na další 

realizace sanací páteřního rozvodu kanalizačního systému města 

Moskvy. V mnoha dalších místech kanalizační řad překonává řeku 

Moskvu shybkou. V podstatě se jedná o svařenec, který byl položen na 

dno řeky Moskvy a který částečně kopíruje svahy a profi l dna. Vzhle-

dem k délce potrubí 193 bm a profi lu DN 1400 a danému profi lu, trva-

le zatopenému pod hladinou spodní vody se jedná o dílo, které patří 

do extraligy v rámci sanací bezvýkopovými rukávovými technologiemi. 

Ale o této stavbě až v některém z dalších čísel našeho magazinu. 

Ing. Jiří Mikolášek, WOMBAT, s.r.o.
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NAŠE GALERIE – ŽENY A  BEZVÝKOPOVÉ  TECHNOLOGIE
Ing. Miroslava ILLEOVÁ

Na přípravě a zdárném průběhu 

letošní konference a výstavy NO- 

DIG v Brně měla velký podíl Ing. 

Miroslava Illeová, která zastupovala 

generálního partnera konference, 

společnost OHL ŽS, a.s.. 

Mirka Illeová zastává ve společ-

nosti OHL ŽS, a.s.funkci obchodní 

náměstkyně divize Podzemní sta-

vitelství Brno. Jestliže  obecně pla-

tí, že v podzemním stavitelství se 

vyskytuje málo žen (i proto existu-

je naše rubrika), pak tím spíše platí, že je výjimečně vzácné 

setkat se s ženou na tak vysoké pozici. U Ing. Illeové to však 

není vůbec náhoda, o čemž svědčí i to, že u svého předchozího 

zaměstnavatele (Subterra, a.s.) zastávala tutéž pozici. Není 

divu, Mirka Illeová ovládá nejen problematiku ražení, podzemní-

ho stavitelství a bezvýkopových technologií, ale i pravidla obcho-

dování a získávání zakázek. Při všech jednáních si nás, muže, 

získává také svým šarmem, jemností a smyslem pro ironii 

a humor. A to se samozřejmě líbí nám všem, kteří v provozním 

životě tolik postrádáme šarm i jemnost a kolikrát se už nám 

vytrácí i ten humor a ironie. 

Ing. Karel Franczyk, PhD

EFUC – EVROPSKÉ FÓRUM PRO PODZEMNÍ STAVBY
(European Forum on Underground Construction) – krátké shrnutí

Všem členů CzSTT je jistě známo ze zprávy o činnosti CzSTT za rok 

2007/2008, že WSDTI (Vědecká nadace německo-českého institutu) 

spolu s CzSTT připravovala v rámci 1. mezinárodní celoevropské kon-

ference NO-DIG v Brně také svou již 4. konferenci EFUC. První konfer-

ence EFUC se konala na Vysoké odborné škole v Sudeburgu v roce 

2003 v rámci oslav jejího 150 výročí založení. Druhá konference EFUC 

v roce 2005 byla součástí národní konference FSTT v Paříži. Třetí kon-

ference v roce 2007 se konala ve spolupráci s TUKE-Technickou univer-

zitou v Košicích. Proto tedy pro nekonání mezinárodní konference NO-

DIG v r. 2009 v Brně, se musí zástupci WSDTI dohodnout s nástupním 

organizátorem této evropské konference NO-DIG o jejím konání. To ale 

neovlivní běžnou činnost vědecké nadace. Pravidelně se konají pra-

covní zasedání EFUC na technických univerzitách Evropy. Již 14. pra-

covní zasedání se bude konat v únoru v Sofi i na technické univerzitě ve 

spolupráci se zástupci fi rmy HOBAS pro jihovýchodní Evropu. A tak So-

fi e přibude k městům, ve kterých se již pracovní zasedání EFUC konala. 

Pro připomenutí to byla Praha, Sudeburg, Bojnice, Brno, Budapešť, 

Wroclaw, Vilnius, Košice, Doněck a Petrohrad. Dále pod patronací 

proběhla letos i 10. Mezinárodní vědecko-technická konference „Infra-

struktura měst 2008“ 22. – 24. 10. 2008 ve Wroclawi.

V zásadách a náplni Evropského fóra podzemních konstrukcí (EFUC – 

European Forum on Underground Construction založené 1. prosince 

2001 v Praze), je poskytnuti platformy pro výměnu informací a zkušeností 

v celé oblasti podzemních konstrukcí. Jeho nejdůležitějšími cíli je:

� vzájemně přizpůsobit značný počet specifi ckých národních tech-

nických norem, postupů a stavebních předpisů a sjednotit je tak,

� zlepšit tok informací o výstavbě a provozu podzemních konstrukcí 

mezi odborníky, projektanty, rozhodujícími institucemi a vzdělávacími 

zařízeními v evropském prostoru,

� provádět společnou evropskou vývojovou činnost pro podzemní 

výstavbu a tím otvírat hospodářství nové stavební prostory,

� poskytnout výrobním podnikům a podnikům služeb všech evrop-

ských zemí stejné šance v hospodářské soutěži na evropském 

trhu.

EFUC nemá být chápáno jako konkurence pro stávající mezinárodní 

odborné organizace, nýbrž jako doplněk se specifi cky evropským 

zaměřením. Jako interdisciplinární fórum pro techniky, vědce, zástupce 

úřadů, politické instituce s rozhodovací pravomocí, podnikatele 

a řídicí pracovníky ze všech oborů podzemního stavitelství 

zprostředkovává kontakty na specialisty, pomáhá při získávání in-

formací a organizuje pracovní skupiny, diskusní fóra, vzdělávací 

akce a konference přesahující hranice zemí. Rozbor a projednání 

technických, plánovacích a právnických otázek v pracovních sku-

pinách EFUC tvoří základ doporučení a specifi kací, které mohou 

vstoupit do legislativy Evropské unie. Odborníci – zejména 

z nových členských států EU – dostávají prostřednictvím EFUC 

příležitost seznámit se se směrnicemi, pravidly a normami Evrop-

ské unie a analyzovat je. Pracovní skupiny EFUC přesahující hran-

ice zemí vypracovávají cesty optimálního přizpůsobení těchto 

standardů příslušným národním podmínkám. Při tom se projed-

návají všechny relevantní aspekty podzemního stavitelství. K tomu 

patří např. koncepce provozu, strategické podnikové plánování 

a vedení projektu z hlediska podnikové ekonomiky, fi nancování 

a řízení projektu, výběr materiálů a stavebních postupů, sanační 

techniky a řízení škod. Ale diskutují se zde i otázky zajištění kvality 

nebo kontraktů a pojišťovnictví.

EFUC kromě toho slouží jako otevřené fórum pro vývoj a projed-

návání perspektiv, které přesahují aktuální stav dneška. S ohledem 

na stále více se rozrůstající metropole, zvětšující se hustotu dopra-

vy a s tím spojené následné ekologické zátěže připravuje celý sek-

tor podzemních konstrukcí možnosti řešení pro mnoho naléhavých 

problémů současnosti. Pohled pod povrch země ukazuje tvůrčí 

prostor pro městské, dopravní a energetické projekty zítřka. 

Přesunutí dopravních, výrobních, zásobovacích, odpadních 

a komunikačních zařízení, kulturních a nákupních center do 

podzemí vytvoří na zemi místo pro bydlení vhodné pro lidi a životní 

podmínky šetrné k přírodě. Doposud se ovšem využívá jen zlomek 

těchto možností. EFUC je evropskou platformou pro navrhování 

a projednávání inovačních koncepcí a projektů pro tyto „dimenze 

hlubiny“ a jejich předkládání veřejnosti.

Poslední připravovaný projekt WSDTI „Defi nitivní úložiště vysoce 

radioaktivních odpadů ve velkých hloubkách“ je ve stádiu vyme-

zení jednotlivých dílčích úkolů pro širokou škálu odborníků nejen 

z oboru podzemní stavby, geotechnika ale i z tak v současnosti 

„vzdálených“ oborů podzemním stavbám jako je letectví, tavení 

hornin a další. V době kdy budete číst tento článek bude již na od-
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borném knižném trhu k dispozici publikace WSDTI zpracovaná 

pod vedením Dipl. Ing. Rolfa Bieleckého, PhD a kolektivu 

40 odborníků z vědy, hospodářství i státní správy a to „Štítování 

s vyzdívkou z tybinků – bezpečná stavební metoda nepoškozující 

životní prostředí “  ISBN Nr. 978-3-00-025435-2. Obsah knihy vy-

dané a vytisknuté souběžně v jazyce německém a anglickém 

obdržíte na vyžádání na této e-mailové adrese: wsdti@telecom.cz. 

Na budoucí rok se připravuje rusko-anglická verze a je rozjednáno 

vydání této knihy v česko-anglické verzi ve spolupráci s CzTA.

Na závěr bych chtěl ještě vyzvednout to, že pracovních zasedání 

EFUC, kromě odborníků z jednotlivých zemí, se stále více a více 

zúčastňuji studenti, kteří mají tak na některých univerzitách možnost 

se po prvé bezprostředně setkat s pedagogickými pracovníky a spe-

cialisty ze zahraničí v neformálních pro ně přednáškách a diskuzích 

a odnést si z nich aktuální informace o problémech podzemní infra-

struktury obcí a měst.

Ing. Jaroslav Raclavský, Aut. Ing. – člen představenstva WSDTI

Je tomu už 14 let, kdy naše společnost CzSTT byla přijata za čle-
na ISTT a díky tomu začala permanentně komunikovat s centrálou 
v Londýně i s ostatními národními společnostmi. Úředním jazykem 
byla angličtina. Sháněli jsme proto kvalitního překladatele, aby vzá-
jemná korespondence byla rychle a přesně přeložena, navíc ve 
velmi specifi ckém odborném názvosloví, které se v té době pro 
bezvýkopové technologie víceméně tvořilo. Nikdo z našich členů 
neměl tak dokonalou znalost angličtiny ani dostatek času pro vyko-
návání této práce. Při hledání externího spolupracovníka jsem 
naštěstí poznal pana Slavoše Kadečku. Byl už v penzi, ale jako 
překladatel projevil zájem s naší společností spolupracovat. Už 
tehdy mu bylo 70 roků, ale jeho pracovitost a vitalitu by mu mohlo 
závidět mnoho mladších lidí. Pan Kadečka si nechal posílat anglic-
ké odborné časopisy, aby vstřebal terminologii zcela nových tech-
nologických postupů a názvy speciálních strojních zařízení, nástro-
jů a materiálů. Byl vynikajícím znalcem anglického jazyka a často 
nás upozorňoval na některé nepřesnosti, které vyplývaly z přejí-
maných slov do češtiny a naopak. Pan Kadečka se tak stal specia-
listou pro anglicko-české a česko-anglické překlady v oboru bezvý-
kopových technologií, jehož znalosti ocenili zejména členové naší 
CzSTT, kteří podávali v anglickém jazyce přihlášky do soutěže NO-
DIG AWARD, nebo připravovali přednášky v angličtině pro meziná-

rodní konference. Všichni, kdo se s ním při této příležitosti seznámili, 
oceňovali jeho pracovitost, elán, vstřícnost, laskavost a poctivost.
Bohužel minulý čas v předcházející větě už zůstane trvale, protože 
pan Kadečka zemřel dne 3. srpna 2008 ve věku 84 let. Čest jeho 
památce.
Pan Slavoš Kadečka se narodil 9. 11. 1924 v Sendražicích. Během 
2. světové války nemohl dostudovat. Jeho manželkou byla paní Joyce 
Kadečková, rodilá Angličanka, která pracovala aktivně v RAF (Royal 
Air Force). Z tohoto důvodu mu věnovala hodně „pozornosti“ StB a tak 
strávil mnoho času jako pomocný dělník na stavbách, protože odbor-
nou práci nemohl z politických důvodů provádět. Tato léta ho však 
neporazila a hned po roce 1989 začal pracovat jako překladatel pro 
Ministerstvo hospodářství, pro Ústav stavebních informací a řadu 
fi rem. Pan Kadečka měl rovněž k současnému politickému dění dost 
kritický přístup.  Příkladem je jeho novoročenka pro rok 2008, kterou 
jsem si dovolil zveřejnit. Škoda, že to byla poslední PF kartička, kterou 
jsme od tohoto vynikajícího člověka obdrželi.

Ing. Stanislav Drábek, předseda CzSTT

Poznámka: Osobní a soukromé údaje uvedené v tomto článku  poskytla 
paní Linda Peksová, dcera p. Slavoše Kadečky a schválila jejich uve-
řejnění v našem Zpravodaji.
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Jak jistě všichni víte, vrcholí přípravy mezinárodní konference a výstavy

2009 INTERNATIONAL NO-DIG SHOW
29. březen – 3. duben 2009, Toronto, Kanada

Úspěch konference a výstavy je prestižní záležitostí pořadatelů. Výsta-

va  bude přehlídkou nejmodernějších  strojů a zařízení pro bezvýkopo-

vé technologie.  

Jak informují pořadatelé No-Dig Show již nyní, čtyři měsíce před  zahá-

jením, je výstava ze 75 % vyprodána.

Konferenční program je velmi obsažný. Účastníci konference si 

mohou vybrat z více než 150 přednášek rozdělených do 21 sekcí. 

Podrobnosti o programu No-Dig 2009 včetně organizačních poky-

nů se nacházejí na www.nodigshow.com.

          

Soutěž NO-DIG AWARD 2009
Poslední den pro podání přihlášek do soutěže sekretariátu ISTT je 

6. leden 2009. Podmínky soutěže jsou totožné s podmínkami před-

chozího roku  Podrobné informace jsou uvedeny na www.istt.com.
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KALENDÁŘ NO-DIG / NO-DIG CALENDAR

16. 2. – 17. 2. 2009 Trenchless Middle East Dubai, UAE

  Details: www.westrade.co.uk 

17. 2. – 19. 2. 2009 CGA Excavation Safety 2009 Orlando, USA

  Details: www.excavationsafetyonline.com 

29. 3. – 3. 4. 2009 2009 International NO-DIG Show Sheraton Centre Toronto, Kanada

  Details: www.nodigshow.com 

30. 3. – 3. 4. 2009 WATER BERLIN 2009 Berlin, Germany 

 International Trade Fair and Congress Details: www.wasser-berlin.de

 Water and Wastewater

20. 4. – 25. 4. 2009 Intermat 2009 Paris, France. 

  Details: www.intermat.fr

SEKRETARIÁT CzSTT UPOZORŇUJE!

● VALNÁ HROMADA CzSTT se bude konat v úterý dne 21 dubna 

2009 ve velké zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1, 

Praha 4 – Braník. Na programu je, mimo jiné, volba předsednictva 

na příští tříleté funkční období. 

● Počínaje příštím rokem začne vycházet nový mezinárodní časopis 

věnovaný výhradně bezvýkopovým technologiím. Bude rozesílán 

vydavatelem přímo na poštovní adresu každého člena. Prověřte si, 

zdali vaše adresy (včetně názvu fi rmy) v seznamu členů v našem Zpra-

vodaji jsou platné. Změny hlaste prosím okamžitě sekretariátu CzSTT.

● Oznamujeme, že fotosoutěž, která byla vyhlášena ve druhém čísle 

našeho Zpravodaje se prodlužuje o konce roku 2009. Kdo se 

nezúčastní – nevyhraje!

Redakční rada našeho „Zpravodaje“ přijímá s radostí každý odborný článek, který přispívá ke zvýšení technických i ekonomických znalostí 

z problematiky bezvýkopových technologií.

Abychom mohli v našich skromných podmínkách ve spolupráci s grafi ckým studiem hospodárně připravovat materiál pro tiskárnu, prosili by-

chom naše autory, aby dodržovali následující pokyny:

NÁZEV PŘÍSPĚVKU volte, prosím, co nejkratší. V prvém odstavci souhrnně vyjádřete celkové zaměření příspěvku, resp. defi nujte hlavní 

otázku, o které příspěvek pojednává. Tento odstavec (anotace) bude vytištěn kurzívou a u příspěvků zásadního významu bude péčí redakce 

přeložen do angličtiny. Příspěvek označte svým jménem, příjmením včetně titulu a názvem Vašeho pracoviště (fi rmy, úřadu).

Redakce neprovádí korektury textů, autoři odpovídají za jazykovou i odbornou stránku svých příspěvků. Prosíme autory, aby důsledně 

používali názvy a značení fyzikálních a technických veličin podle Mezinárodní měrové soustavy SI.

TEXTY pořizujte textovým editorem MS-Word 2000 a nižším. Každý text je třeba předat spolu s disketou (3,5”), nebo u větších souborů 

(např. fotografi e) na CD. Přepisování textů do počítače si můžeme ztěží dovolit.

OBRÁZKY je třeba zasílat jako samostatné soubory, neukládat je do textových souborů v textových editorech v tzv. „odlehčené verzi“, 

neboť jejich bodové rozlišení je pro tisk naprosto nedostačující. Rovněž velmi nízké a pro další zpracování nepoužitelné je bodové rozlišení 

obrázků z internetu (72 dpi). Standardní rozlišení nutné pro zhotovení tiskových podkladů je minimálně 300 dpi.

OBRÁZKY, GRAFY A FOTOGRAFIE (předlohy) určené k reprodukci předávejte, prosím, v originálech – v žádném případě xeroxové 
kopie! Fotografi e musí být nepoškozené a kontrastní.

POPISKY k obrázkům a fotografi ím nejlépe na zvláštním listu.

Texty bez obrázků možno poslat též elektronickou poštou, jako přílohu dopisu (opět v editoru MS-Word 2000, nebo nižším) do sekretariá-

tu CzSTT na adresu czstt@czn.cz.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na novinky s praktickými poznatky z oboru bezvýkopových technologií.

Redakční rada a sekretariát CzSTT

AUTORŮM PŘÍSPĚVKŮ NAŠEHO „ZPRAVODAJE“
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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@hobas.cz • http://www.hobas.com
– IMOS Restav s.r.o., Tečovice 353, 763 02 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., 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: 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://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
– 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 
– 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 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 
– 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


