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 úVO D níK  /  LE aDIn G  aRTICLE

VáŽENé KOLEGyNě, VáŽENí KOLEGOVé,
společnost INSET s.r.o. má své mís-

to na našem trhu od roku 1990 a těší 
mne, že jsme po celou dobu své exi-
stence a při svém 25. výročí zahájení 
činnosti stále úzce spojeni s průzkumy 
a monitoringem pro provádění bezvýko-
pových technologií.

Společnost InSET nevznikla priva-
tizací stávajících firem nebo jejich roz-
dělením, ale postupně se vypracovala 
ze zakladatele až na dnešních více než 
100 odborníků, kteří jsou zárukou stabi-
lity, vysoké technické úrovně prací a po-
skytovaných služeb.

Firma již ve svých počátcích vsadila 
na důslednou diverzifikaci portfolia na-
bízených služeb. nosný program geo-
technického monitoringu, diagnostiky 
stavebních konstrukcí a specializované-
ho geofyzikálního průzkumu byl postup-
ně doplněn vznikem Technické zkušeb-
ny a Inspekčního orgánu.

úzká provázanost uvedených čin-
ností byla umožněna zejména díky 
spolupráci s předním odborníkem 
na geofyziku RnDr. Oldřichem Levým, 
který se stal pracovníkem společnosti 
již v jejích počátcích. Díky  jeho odbor-
né erudici jsme mohli být od počát-
ku na špičce technologického vývoje 
nedestruktivních průzkumů pro bez-
výkopové technologie a nedestruktiv-
ního zjišťování vad a poruch zemního 
prostředí. S nástupem rekonstrukce 
a budování technické infrastruktury 
v celé republice a zejména ve velkých 
městech jsme zachytili potřebu profesi-
onálního přístupu k provádění průzku-
mů pro kolektory, kanalizace, tunely 
metra a další dopravní stavby. Klasické 
průzkumy z povrchu byly doplňovány 
geofyzikálními průzkumy stavu zemní-
ho prostředí za obezdívkou štol a tyto 
metodiky jsme rozvíjeli zejména se 
společností  Subterra a.s., při budování 
kolektorů v praze. Dalším mezníkem  
pro využití těchto průzkumných meto-
dik došlo po velkých haváriích na praž-
ské kanalizační síti v roce 1997. Spolu-
práce s tehdejším pKVT s.p. byla velmi 

úzká a mohli jsme se podílet na prů-
zkumech i sanacích kanalizací v těch 
nejobtížnějších podmínkách a využít 
potenciálu jak geofyzikálních průzku-
mů, tak geotechnického monitoringu 
a diagnostiky staveb při rekonstrukč-
ních pracích.  prosadili jsme se i v pro-
středí, kde dokumentace a geofyzikální 
průzkum destruovaných kanalizačních 
stok v prostředí skalních dutin o výšce 
až 8 m byla velmi obtížná. naši pracov-
níci využili svých hornických i diagnos-
tických zkušeností a se ctí se tohoto 
úkolu zhostili, což je dokladem jejich 
statečnosti a umu.

Činnost naší společnosti asi v mi-
nulosti nejvíce prověřila katastrofální 
povodeň v roce 2002. Tehdy jsme 
nasadili všechny své kapacity pro naše 
obchodní partnery při zjišťování rozsahu 
poškození městské infrastruktury 
v praze. pracovali jsme v třísměnném 
provozu a naši specialisté se podíle-
li zejména na diagnostice kanalizační 
sítě, komunikací a tramvajových  tra-
tí. Zde musím vyzdvihnout obětavou 
práci všech zaměstnanců společnosti, 
díky které jsme se mohli účinně podí-
let na obnově dopravy v centru města 
v době, kdy zprovoznění každého úseku 
komunikace a tramvajové trati bylo vel-
kým přínosem. Kdo zažil bolesti Karlína 
při návratu do běžného života, ví o čem 
mluvím. pro potřeby rekonstrukce kana-
lizační sítě a komunikací jsme v krátké 
době vyvinuli nové technologie diagnos-
tiky a úspěšně je aplikovali ve velkých 
objemech pro zpracování podkladů pro 
projektanty. Dokázali jsme se zařadit 
mezi největší společnosti ve svém obo-
ru a prokázat svoji připravenost zvládat 
i nejtěžší úkoly.

Společnost InSET se dokázala pro-
sadit i při provádění rozsáhlých průzku-
mů a geomonitoringu pro naši dálniční 
síť, včetně dálničních tunelů, budování 
městské infrastruktury - kolektory, tunel 
Blanka, ražení metra atd.

Doba ukázala, že založení «tech-
nického úseku» - vývojového praco-
viště ve společnosti, který  dokáže 
vyvinout nestandardní měřící linky 
a optimalizovat průzkumné procesy, 
byla šťastnou volbou. Činnost labo-
ratoře je zaměřena na zkoušení sta-
vebních objektů a konstrukcí v in situ, 

včetně měření široké škály fyzikálních 
veličin.

akreditovaná laboratoř dnes pokrý-
vá většinu zkušebních metodik spo-
lečnosti a využívá k akreditovaným 
zkouškám cca 1.100 měřidel.

Vznik akreditovaného «Inspekčního 
orgánu InSET» umožnil vypracovává-
ní nezávislých a nestranných posudků 
stavebních objektů ve všech fázích 
přípravy a realizace. Tyto posudky jsou 
využívány zejména státní správou pro 
řešení složitých soudních sporů s do-
davateli.

Zřízení samostatné divize naší spo-
lečnosti v Žilině nám umožnilo rozšířit 
sortiment našich prací ve Slovenské 
republice a díky jejich profesionalitě 
i rozšířit průzkumné i diagnostické me-
todiky pro celou společnost. Toto pra-
coviště je příkladem regionální diver-
zifikace, kterou uplatňujeme i v České 
republice na pracovištích v Ostravě, 
Brně, plzni, praze, Liberci, České Lípě 
apod.

Věřím, že komplexní přístup k reali-
zaci často velmi náročných bezvýkopo-
vých technologií se v České republice 
vyplácí. Jsem rád, že průzkumný 
potenciál naší společnosti vytváří 
dobrý základ pro erudované projekty, 
které dokáží zkušené stavební firmy 
realizovat. Všichni si uvědomujeme, že 
spokojený investor je základem spoko-
jenosti nás všech.

Ing. Ludvík Hegrlík, Inset s.r.o.
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CO NOVéHO V ESC ISTT? 

Z  ČIn n OSTI  IST T  /  nEWS  FRO M  IST T

Shrnutí projektu
Oprava cihlové vyzdívky vejčitého tvaru 
1830 mm x 1220 mm v délce 154 m, postavené v r. 1857 

- Vybudování nové přístupové komory 10 m hluboké
- Místo: Phillip Street, centrum města Sydney
- Pracovní prostor v hlavní autobusové trase 
- Blízko hotelů a dalších podniků 

Shrnutí projektu
• Jeden z největších průměrů, jaký kdy byl instalován 

v Austrálii za použití metody CIPP (Cured In Place 
Pipe). 

• Jedna z největších oválných inverzí na světě. 
• Mimořádně obtížná a náročná instalace v důsledku 

váhy (15 t) a tloušťky (35 mm) vložky.

Místo
• Phillip Street, 

Sydney, 
centrum města 
(blízko Circular 
Quay)

V souladu s mým slibem v NO DIGu 4-2013  ve věci  zveřejnění některého z projektů,které byly prezen-
továny v rámci 31. celosvětové konference NO DIG v australském Sydney, jsem vybral projekt: 

Sydney Bennelog - Obnova kanálu srážkové vody, 
který realizovala australská firma Kembla Watertech se sídlem v Sydney.

Tento projekt získal ocenění NO DIG Award-2013
Dle mého názoru byl  tento projekt technicky a technologicky velmi náročný 
a rovněž byla velmi náročná jeho příprava a  realizace.  

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

Problémy
• Blízkost obydlí, hotelů 

a podniků
• Fyzická velikost 

instalované vložky
• Umístění v hlavních 

autobusových trasách 
města Sydney

• Památkově chráněný majetek

Památkový a environmentální význam
• Památkově chráněný 

kanál srážkové 
vody Bennelong byl 
vybudován v roce 1857. 

• Je to první vybudovaná 
kanalizace vejčitého 
tvaru a jeden z pěti 
původních smíšených 
systémů srážková voda/
stoka postavených v té době v Sydney. 

• Tyto kanály významně zlepšily veřejné zdraví, 
hygienu a životní úroveň obyvatel Sydney v r. 1857.

Přístupové šachty
• Pro přístup vložky 

a zařízení byly potřebné 
speciálně vybudované 
přístupové komory.

3 nO DIG 20 / 1
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ZPRáVa Z VaLNé HROMaDy CzSTT

Řízení toku
• Vzhledem k vysokým 

zbytkovým průtokům bylo 
zapotřebí obtoku dešťové 
vody, včetně vybudování 
cihlového jezu. 

• Přes obtokovou hadici 
bylo nutno vybudovat 
rampy dostatečně pev-
né, aby vydržely hustou 
autobusovou dopravu 
na Phillip Street. 

• Zastávkový autobusový 
pruh byl odkloněn na jiné místo, aby bylo umožněno 
zřízení staveniště a provedení prací.

Dopad na dopravu
• Aby byli všichni 

obeznámeni s do-
pady prací, byla 
pořádána setkání 
zúčastněných 
stran s úřadem pro 
silniční dopravu 
RMS, se spo-
lečností Sydney Water, s majiteli okolních podniků 
i s obyvateli.

• Během sanačních prací probíhalo ruční řízení dopra-
vy i chodců 24 hodin denně.

Impregnace vložky
• Vložky byly vyrobeny fir-

mou Applied Felts. 
• Společnost Kembla Wa-

tertech investovala přes 
200 000 AUD do nového 
dopravníkového systému 
impregnace CIPP, který 
by dokázal zvládnout již 
samu velikost této vložky. 

• Impregnační dopravníko-
vý systém byl speciálně 
postaven pro tento účel 
a zkonstruovat jej trvalo 6 měsíců. Dokáže impreg-
novat vložky až o průměru 1600 mm. 

Instalace vložky
• Vložka byla 

instalována 
pomocí vodní 
inverze ve dvou 
sekcích.  

• Rozměry činily 1830 mm x 1220 mm vejčitého tvaru, což 
odpovídá průměru 1550 mm kruhového potrubí. Vložka 
měla hmotnost 15 t. 

• Tloušťka vložky, aby odpovídala návrhu, činila 
35 mm. Hloubka instalace byla 10 m. 

Inverze vložek
• Vložky byly instalovány 

ve dvou inverzích, pokaž-
dé z Phillip Street.  

• První inverze byla 
od Phillip Street směrem 
k Albert Street.

• Druhá inverze probíha-
la s vysokým rizikem 
ve směru proti proudu 
z Phillip Street do Young 
Street. Jednalo se o zvyšování tlaku v hlavici a výšky 
věže lešení tak, aby bylo možno správně invertovat 
vložku proti spádu.

Závěr
• Úspěšná obnova památ-

kově chráněného kanálu 
dešťové vody Bennelong 
byla velkým úspěchem 
jak pro společnost Kem-
bla Watertech, tak pro 
Sydney Water. 

• Společnost Kembla 
Watertech byla poctěna 
tím, že se mohla podílet 
na obnově historické 
památky tak důležité pro 
společnost. 

• Pracovníci, kteří se podíleli na této obnově potrubí, 
byli ohromeni inženýrskými a stavebními metodami 
používanými před více než 150 lety. 

Závěr
• Invertování velké vložky vejčitého tvaru v takovémto 

rozsahu vyžaduje intenzivní plánování, dovednosti 
i fyzickou práci.

• Tato instalace byla významným úspěchem, obzvláště 
uvážíme-li podrobné plánování se všemi zúčastněný-
mi stranami a s ohledem na životní prostředí, které 
bylo pro tento projekt vyžadováno, a na jeho umístění 
v srdci Sydney.

Z  ČIn n OSTI  IST T  /  nEWS  FRO M  IST T
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Z ČInnOSTI CzSTT /  nEWS FROM CzSTT

20 LET CzSTT 
– POHLED DO MINuLOSTI a SOuČaSNá REaLITa

Ing. Oldřich Kůra,
SEBAK,.spol..s.r.o.,.Brno

Česká společnost pro bezvýkopové technologie 
(CzSTT) slaví 20. výročí. To je pochopitelně důvod 
k zastavení se a pohledu zpět, co se od doby jejího 
vzniku změnilo. pochopitelně téměř všechno, ale 
z hlediska sekce provozovatelů se zaměřím pouze 
na oblast průzkumu kanalizačních stok a jejího 
monitorování.

Samozřejmě se nelze tvářit, že před vznikem Cz-
STT bylo území tehdejšího Československa z hle-
diska používání CCTV kamer územím, které antické 

20 LET CzSTT 
V PRůZKuMu a MONITOROVáNí KaNaLIZaCí

mapy označovaly poetickým „hic sunt leones!“, proto-
že již od počátku 80.let minulého století začínaly pro-
bíhat ve větších městech první prohlídky stok pomocí 
průmyslových kamer.

Co se ale však nedá CzSTT upřít, bylo umožnění se-
známit se s touto technikou širší vodohospodářské ve-
řejnosti a propagace jejího masového využívání nejen 
pro zhodnocení stávajícího stavebního stavu, zjišťo-
vání mnohdy nejasného průběhu vedení kanalizací, 
ale také při přípravě nových akcí.

Od původních kamerových systémů se dnešní po-
užívaná techni-
ka liší jako noc 
a den. Monst-
rózní krabice, 

Ing. Marek Helcelet
Brněnské.vodárny.a.kanalizace,.a.s.
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20 letVážení čtenáři,

dovolte mi, abych se ohlédl do minulosti a zavzpomínal 
na období, kdy jsme s bezvýkopovými technologiemi v naší 
republice začínali.

V 70. letech minulého století, tehdy jako pracovník Br-
něnských vodáren a kanalizací ve funkci vedoucího provo-
zu jsem si uvědomoval, že je třeba při rekonstrukcích sítí se 
zaměřit na tyto pokrokové metody a urychleně napravovat 
zanedbanost ve stavebním stavu městské infrastruktury.

první krůčky byly nesmělé, šlo o jednoduché způsoby 
vložkování kanalizací  troubami z pVC, později i prefabriká-
ty z tohoto materiálu. Dařílo se v rámci  rekonstrukce kme-
nových stok využívat i mechanizované štíty, které předsta-
vovaly  obrovský pokrok v oblasti obnovy kanalizací.

 Změnou politických poměrů v republice se nám otevřely 
dveře do světa, mnohé transformované firmy i firmy nově 
založené si zakoupili technologie, o kterých  jsme dříve je-
nom snili a provozovatel brněnských vodohospodářských 
sítí je začal využívat. V této době se vyzkoušelo mnoho 
technologií, z nichž mnohé upadly v zapomnění, mnohé a je 
jich většina, se využívá dodnes.

Brněnské vodárny a kanalizace se přihlásili k myšlen-
ce založit národní společnost bezvýkopových technologií 
a stát se členem světové společnosti ISTT.

Jsem rád, že jsem byl jak se říká u toho a pomohl společ-
nost zakládat, rozšiřovat členskou základnu a zkvalitňovat 
její činnost.

podílel jsem se jako člen výboru a později i místopředse-
da na organizování odborných ročních konferencí no-DIG, 
zúčastníl jsem se mnoha světových konferencí jako člen 
delegace CzSTT.

Byl jsem rád, že se nám dařílo získat i podporovatele 
naší činnosti z řad komunálních, krajských i vysoce po-
stavených politiků a úředníků. Byla to cesta trnitá, mnohdy 
konfrontační, ale globálně úspěsná. Žádná naše konferen-
ce se neobešla bez účasti významných funkcionářů státní 
správy i volených politiků, kteří svou záštitou dávali těmto 
akcím vážnost.

Jako dlouholetý člen výboru společnosti jsem byl vždy 
hrdý na to, že představitelé světové společnosti IsTT nás 
vždy hodnotili jako společnost vyspělou a spolehlivou.  

Vždy hodnotili aplikaci bezvýkopových technologií  u nás 
velmi kladně, oceňovali technickou úroveň našich staveb 
a vysokou odbornost pracovníků této oblasti. O tom všem 
svědčí ocenění úrovně mnoha staveb, které jsme přihlásili 
do celosvětové soutěže.

Bezvýkopovým technologiím jsem zůstal věrný 
i po svém odchodu do důchodu. Nyní pracuji i firmy SE-
BAK, spol. s r.o. Brno, dodavatele staveb kanalizací pro-
váděných bezvýkopově. Této firmě jsem vděčný za to, že 
dále mohu pracovat v oboru, kde jsem celý život získal 
mnoho zkušeností. Tato práce je pro mne zálibou a těším 
se z každého úspěchu, který firma dosáhne.

Učíme se celý život. Ve firmě aplikujeme nové postu-
py, nové materiály a využíváme techniku, o které jsme 
dříve jenom snili. Zdomácnělo využívání robotů, satelit-
ních kamer i jiné špičkové techniky. Těším se z toho, že 
naše představy o využívání bezvýkopových technologií 
se naplnili a je jenom na nás, abychom neusnuli na vav-
řínech.

Přeji České společnosti pro bezvýkopové technolo-
gie do dalších 20 let hodně úspěchů v práci i úspěš-
nost v mezinárodních stycích. Přeji jí, aby se základna 
našich členů dále rozšiřovala, přeji hodně úspěchů při 
jednání s politiky všech úrovní a úředníky státní sprá-
vy a odvahu prosazovat a využívat nové technologie. 
Vždyť boj s konzervativními názory je nekonečný a je 
na nás, bude-li i vítězný.
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někdy i bez vlastního pohonu, nahradila téměř desig-
nově vyladěná, natolik sofistikovaná technika, že pro 
její ovládání je téměř potřeba, aby osádky kamerových 
vozů měly doktoráty z prestižních světových univerzit. 
účelem tohoto zamyšlení ale není hodnotit technické 
parametry jednotlivých systémů nejrůznějších výrob-
ců, z nichž se na českém trhu asi nejvíce prosadily fy 
Rausch a IBaK.

Fantastický je však posun v chápání monitorovací tech-
niky od jako něčeho exotického po dnešní naprosto běž-
né využívání, a to i na zařízeních jako jsou čistící trysky, 
kde je monitorovací technika vystavována opravdu drsným 
provozním podmínkám. Kamerové systémy byly doplněny 
o možnost prohlídek přípojek zevnitř potrubí, samostatné 
přípojkové kamery se zmenšily natolik, že jimi lze provádět 
inspekce i sanitárních zařízení v nemovitostech, zkrátka po-
krok se nezastavil ani v této oblasti.

ale monitorovacími zařízeními se nerozumí jen kame-
ry, ale do této rodiny patří i další neinvazivní metody jako 

jsou georadary, určující nejen polohu sítí, ale i případné 
zeslabení stěn jejich konstrukcí, sledování průběhu tran-
zitních sítí pomocí kosmických satelitů apod. Je potěšu-
jící, že naši odborníci neusínají na vavřínech a využívají 
nejen národních konferencí, ale zúčastňují se i konferen-
cí mezinárodních, odkud přiváží horké novinky, jako tomu 
bylo v (již asi notoricky známého) případu tzv. „Smart-
-ballu“.

CzSTT od samotného vzniku podporovala používání 
nejmodernějších metod průzkumu a monitorování nejen 
kanalizací, ale i vodovodů, plynovodů, kabelových tras 
a dalších inženýrských sítí, na stránkách národního ča-
sopisu informovala o novinkách a trendech v této oblasti, 
takže si lze jen přát, aby v této činnosti pokračovala ne-
jen dalších dvacet let, ale trvale. Za sekci provozovatelů 
se tímto připojujeme k blahopřání k jubileu společnosti 
a všem jejím členům takovou pohodu a úsměv na tváři, 
jako mívají „kanalizační veverky“, vezoucí se na podvoz-
cích CCTV kamer.

Když jsme v roce 1982 v Brně poprvé využili nabídky 
Vodních zdrojů praha na vyzkoušení jejich kamery pro 
účely průzkumu stokové sítě, již tehdy se ukázalo, jak velký 
přínos to bude pro nás jako jejího provozovatele.

Do té doby nejmenším průměrem „monitorovaného“ 
potrubí zevnitřku stoky byl průměr Dn 500, a to díky 
našemu tehdejšímu pracovníkovi Jaroslavu Rouskovi. Jako 
jediný při své výšce 1,65 m dokázal tímto průměrem prolézt. 
Menší profil potrubí byl pro jakýkoliv průzkum nemožný.

proto toto pionýrské využití výše zmíněné kamery v 
potrubí menších průměrů byl pro nás prvním pohledem do 
stok Dn 250 – Dn 400.

Současně nám to mnohdy „postavilo vlasy hrůzou na 
hlavě“, neboť jsme uviděli, v jakém stavu jsou mnohé  toky. 

popraskané nebo vylámané roury, přesazené přípojky 
zasahující mnohdy až do poloviny profilu, prorostlé kořeny, 
průniky balastních vod a naopak unik odpadních vod mimo 
potrubí se v ten moment staly černou můrou nás jako 
provozovatele brněnské stokové sítě.

na druhé straně byl tento průzkum velkým pomocníkem v 
boji se stavebními firmami. Zejména při výstavbě kanalizace 
v sídlištích ukázala prohlídka kamerou mnohdy na tragickou 
kvalitu prací. Dokonce při výstavbě oddílného systému v 
sídlišti Vinohrady díky dokumentaci z televizní kamery jsme 
jako budoucí provozovatel této sítě vyhráli arbitráž s dnes již 
neexistujícím dodavatelem, který na vlastní náklady musel 
potom provádět poměrně rozsáhlou opravu této kanalizace. 
Což byl v té době velký úspěch.

Od té doby uplynuly již více jak tři desetiletí. Monitorovací 
technika doznala podstatných změn. Rovněž její využití 
je podstatně větší, tak jak zmiňuje Ing. helcelet ve svém 
příspěvku.

ZaČáTKy 
MONITORINGu BRNěNSKé STOKOVé Síťě
Ing. Miloš Karásek
BVK,.a.s..Brno
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Ing. Marcela Synáčková, CSc.,
ČVUT.v.Praze,.Fakulta.stavební,
katedra.zdravotního.a.ekologického.inženýrství.

po roce vás informujeme o průběhu a výsledcích sou-
těže o nejlepší studentskou práci v akademickém roce 
2012/2013. Tato soutěž je stále aktuální, zůstává zajíma-
vou a prospěšnou aktivitou CzSTT ve smyslu: chceme 
motivovat a podpořit mladé adepty inženýrství ke vstupu 
do oboru BT, chceme i touto formou usilovat o zviditelnění 
BT v prostředí technických vysokých škol, chceme naše 
studenty přiblížit k našim firemním členům CzSTT – nosi-
telům BT, chceme prezentovat možnosti širší aplikace BT 
v prostředí ČR, chceme ve zpětné vazbě získat náměty 
od talentovaných studentů k zamyšlení se „jak to vidí oni 
bez zátěže praxí“, jaké vidí možnosti další progrese a dal-
šího vývoje BT.

Soutěžní kolo 2012/2013 proběhlo dle již pětiletých 
zkušeností se sjednocením se soutěžím systémem ISTT 
a do soutěže se zařazují práce bakalářské diplomové prá-
ce a práce studentů-doktorandů, které mají podobu pí-
semných prací ke státní doktorské zkoušce.

nutno konstatovat, že naše studentské práce se umis-
ťují často na vítězných místech v mezinárodní soutěži nO-
-DIG aWaRD (kategorie „Student or young professional 
paper“).

Soutěže CzSTT o nejlepší studentskou práci se v aka-
demickém období 2012/2013 zúčastnilo 12 prací ze čtyř 
vysokých škol Fakulty stavební ČVUT v praze, Fakul-
ty stavební VUT v Brně, Vysoké školy báňské v Ostravě 
a Fakulty životního prostředí ČZU v praze. Soutěže se zú-
častnily čtyři diplomové práce a osm bakalářských prací. 

porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení: 
Doc.Ing. p. Šrytr, CSc., Ing. Š. Moučka, Ing. J. Sochůrek, 
Ing. M. Synáčková, CSc., Doc. Ing. I. Čiháková, Ing. K. 
Franczyk, ph.D., Ing. L. nenadálová, ph.D. a Ing. J. Kunc. 
Rozhodl součet pořadí od jednotlivých porotců. porota 
dne 28. 12. 2013 rozhodla o výsledném pořadí soutěžních 
prací, předsednictvo CzSTT pak 14. 1. 2014 beze změn 
toto pořadí schválilo a lze jej tedy i nyní oficiálně vyhlásit 
a prezentovat:

1. MíSTO získal Ing. Maršálek Jan 
„Zhodnocení výstavby kanalizačního sběrače v Pardu-
bicích metodou mikrotunelování a posouzení možností 
dalšího využití této technologie v pěších zónách měs-
ta“ (VUT.Brno,.Fakulta.stavební)

2. MíSTO získal Ing. Horák ondřej 
„Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizova-
ného celku“ (VUT.Brno,.Fakulta.stavební)

3. MíSTO získal Bc. šIška Zdeněk 
„Numerické modelování kolektoru pomocí SD MKP“ 
(ČVUT.v.Praze,.Fakulta.stavební)

VyHODNOCENí SOuTěŽE CzSTT O NEJLEPší 
STuDENTSKOu PRáCI  V aKaDEMICKéM ROCE 2012/2013

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

Bc. BIČaNOVSKá JITKa 
„Rekonstrukce kanalizační sítě ČEZ a. s., Elektrárna 
Ledvice“ (vedoucí.práce:.Ing..Marcela.Synáčková,CSc..-.
ČZU.v.Praze,.FŽP) 

Bakalářská práce se zabývala zmapováním projekto-
vaného stavu rekonstrukce všech kanalizačních sítí, který 
byl vytýčen v celkovém projektu nového zdroje 660 MW 
v elektrárně Ledvice. na rekonstrukci kanalizační sítě 
a navazujících objektů byla zpracována projektová doku-
mentace generálním dodavatelem stavby nZ ELE Škoda 
praha Invest s.r.o.. Stavba rekonstrukce kanalizační sítě 
byla realizována ve dvou etapách, které bylo nutno z dů-
vodu postupu stavebních prací časově oddělit. V rámci 
projektové dokumentace vydané pro realizaci byly stano-
veny hlavní garantované parametry stavby. V práci jsou 
pospány možnosti použití bezvýkopových technologií 
přednostně na protlaky a dále i na výstavbu v prostorově 
omezených podmínkách.

Bc. FEDOROVa yuLIya 
„Bezvýkopové technologie“ (vedoucí. práce:. Ing.. Mar-
cela.Synáčková,CSc..–.ČVUT.v.Praze,.FSv)

Bakalářské práce se soustředila hlavně na využívání 
bezvýkopových technologií pro výstavbu nových stok a to 
popisem konkrétních metod s ohledem na podmínky kla-
dené na stavbu. Dále se práce zaměřuje na vliv bezvýko-
pových technologií na životní prostředí a posouzení jejích 
využitelnosti z ekonomického hlediska. pro přehlednost 
byl v dané práci proveden přehled použití bezvýkopových 
technologií ve světě a to v Rusku, americe a Číně. 

Důležitým cílem této práce bylo prokázat výhody bezvý-
kopových technologií na přikladu reálného projektu v jaro-
mírově ulici v praze, který se provádí pomocí bezvýkopo-
vé metody. V rámci dané kapitoly byla udělaná srovnávací 
analýza provedení dané stavby bezvýkopovou technologií 
a pomocí tradiční metody s otevřeným výkopem.

Bc. FRIDRICH TOMáš
„SMST VTV - podmínky aplikace v ČR“ (vedoucí.práce:.
Doc..Ing..Petr.Šrytr,.CSc..–.ČVUT.v.Praze,.FSv)

Tato práce usiluje o posun v zavedení do praxe inova-
tivního systému stavebnice mobilní sdružené trasy vedení 
technického vybaveni/SMST VTV. na konkrétních příkla-
dech modelových situaci je nabízen základní rozbor včetně 
zpřehlednění širších možnosti aplikace. Vývoj sdružených 
tras vedení technického vybavení má svou historii, má 
i svůj další vývoj. Je posouzen stav technických a dalších 
podkladů, jako jsou normy, katalogy výrobců či provozní 
řady inženýrských sítí, souvisejících s daným tématem. 
Využiti SMST VTV je zpřehledněno též z ekonomického 
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hlediska. aktuálně se jedná o nástroj umožňující transfor-
maci vedení technického vybavení ze současného neu-
spokojivého stavu do stavu, který již garantuje udržitelný 
rozvoj urbanizovaných území, jakkoliv je SMST VTV pou-
žitelná jako nastroj při zásahu v souvislosti s havarijními 
situacemi VTV (mělo by být součásti nástrojů, kterými dis-
ponují subjekty Integrovaného záchranného systému).

Ing. GRIM IVaN 
„Nároky na zařízení staveniště pro bezvýkopové tech-
nologie“ (vedoucí.práce: Doc..Ing..Petr.Šrytr,CSc..–.ČVUT.
v.Praze,.FSv)

V bakalářské práci se autor zaměřuje na problémy ze-
jména (technické parametry zařízení staveniště, prostoro-
vé nároky atp.) spojené s umístěním zařízení staveniště při 
přípravě a realizaci bezvýkopových technologiích a sna-
ží se porovnat reprezentativní varianty BT pro obnovu 
a kompletaci vedení inženýrských sítí z hlediska objektivi-
zovaného výběru technologické varianty BT pro modelové 
situace zejména na území intravilánu měst a obcí. Je zde 
kladen důraz na terminologii v situaci, kdy praxe vykazuje 
časté terminologické prohřešky. Dále jsou zde analyzová-
ny faktory, které rozhodují při výběru adekvátních variant 
bezvýkopových technologií již v době vzniku projektu. 
Část práce je věnována důslednému zpřehlednění sledo-
vaných variant včetně obrazových příloh. nechybí rozbor 
kvality a rozsahu podkladů, především ve vazbě na zpra-
cování projektové dokumentace.

Ing. HORáK ONDŘEJ
„Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizo-
vaného celku“ (vedoucí.práce:.Ing..Jaroslav.Raclavský,.
Ph.D..–.VUT.Brno.-.FSv)

V diplomové práci je řešena problematika návrhu sa-
nace stokové sítě v urbanizovaném celku Kamenná čtvrť. 
práce je dělena na několik částí. V první části se nachází 
průvodní zpráva zabývající se popisem základních cha-
rakteristik území jako celku. Druhá část se zabývá popi-
sem jednotlivých úseků, hodnocením dle platné ČSn En 
13 508 – 2 a chystané TnV 75 6905 dle kamerového prů-
zkumu a fotodokumentací z kamerového průzkumu. V tře-
tí části je k nalezení výpis závad na jednotlivých úsecích 
získaný pomocí kamerového průzkumu. Dále je zde pro-
vedeno hodnocení jednotlivých úseků dle připravované 
TnV 75 6905. Čtvrtá část se zabývá zhodnocením cel-
kového stavu jednotlivých úseků. V páté části je obsažen 
návrh možných alternativ sanace. Šestá část obsahuje 
ekonomické hledisko jednotlivých variant sanace a jejich 
porovnání a poslední, tedy sedmá část se zabývá hydro-
technickým výpočtem pro stávající stav a pro jednotlivé 
navržené alternativy a jeho vyhodnocením, v případě nut-
nosti optimalizací.

Bc. KERN JaKuB 
„Způsoby ukládání inženýrských sítí“ (vedoucí.práce:.
Ing..Marcela.Synáčková,CSc..–.ČZU.v.Praze,.FŽP)

Tato bakalářská práce se zabývá způsoby ukládání in-
ženýrských sítí a vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu 
ukládání IS. pro tuto bakalářskou práci byly vybrány ty-
pové ukázky ukládání a příklady uložení IS (pode dnem 
potoka, podél nové tramvajové trati a v prostorách míst-
ních komunikací). při pokládce inženýrských sítí je dána 
posloupnost jednotlivých vedení. K ukládání vedení jsou 

preferovány přidružené dopravní prostory s nezpevněným 
povrchem a chodník. pro uspořádání zájmových zón je 
nezbytné vytvořit a respektovat podmínky bezkolizního 
křižování přípojkových vedení. Cílem správného uspořá-
dání a uložení inženýrských sítí je minimalizace počtu kří-
žení vozovek, pro které se často uplatňuje oboustranné 
ukládání vedení technického vybavení. pro správné řeše-
ní a hledání řešení v konfliktních situacích ve staré zástav-
bě je doporučeno uspořádání pomocí vzorových příčných 
řezů dopravním prostorem.

Jako výsledek vyhodnocení způsobu ukládání IS se 
ukázalo, že by měla být dávána přednost ukládání, které 
se nejvíce svými vlastnostmi přibližují vlastnostem ide-
álního způsobu ukládání do země v zastavěném území 
a zároveň kompenzuje nevýhody tohoto způsobu uložení 
volbou a užitím kvalitních materiálu.

Ing. Klučka Zbyněk 
„Návrh a posouzení možností obnovy dešťové kanali-
zace na ulici Hlavní v Ostravě- Hošťálkovicích“ (vedou-
cí.práce:.Ing..Zbyněk.Proske.–.VŠB.v.Ostravě,.FMI)

Diplomová práce pojednává komplexně o problematice 
likvidace dešťových splaškových vod v městském obvodu 
Ostrava – hošťálkovice. práce na jedné straně umožňuje 
obecné pochopení předmětné problematiky v rámci uve-
dení lokality a na straně druhé vyhodnocuje situaci kon-
krétní stoky a navrhuje možnosti její opravy. V rámci práce 
byly zpracovány a posouzeny dvě varianty možností obno-
vy kanalizační stoky. první varianta vychází z klasického 
řešení rekonstrukce kanalizace a druhá metoda bezvýko-
pová metoda. po komplexním posouzení daného úseku 
a možností jeho opravy byla zvolena jako nejvýhodnější 
metoda, metoda bezvýkopová formou hadicového relinin-
gu. Tato metoda nejvíce splňovala nároky na provedení 
rekonstrukce po technické i ekonomické stránce, při dodr-
žení všech požadovaných parametrů na jakost díla a jeho 
následné plynulé provozování. 

Bc. Kouba Daniel 
„Microtunnelling – vyhodnocení stavu a podmínek 
aplikace (studie)“ (vedoucí. práce:. Doc.. Ing.. Petr. Šrytr,.
CSc..–.ČVUT.v.Praze,.FSv)

Bakalářská práce analyzuje a hodnotí stav technolo-
gie Microtunnelling, zejména v podmínkách ČR. nechybí 
rekapitulace historického vývoje se snahou vytvořit sou-
hrnnou představu, jak tato technologie vznikala. popisuje 
stav současné technologické struktury, včetně zohledně-
ní firemního prostředí, kde tato technologie nalézá uplat-
nění. Jsou sumarizovány vybrané projekty na území ČR 
a ve světě, představeny alternativní možnosti uplatnění 
technologie mikrotunelování. Uvedena jsou rovněž častá 
rizika ve fázích přípravy i vlastní realizace. na modelo-
vém příkladu je provedeno srovnání provádění otevřeným 
výkopem a touto BT, a tak objektivně prokazována vý-
hodnost použití této BT v konkrétních podmínkách a pří-
padech praxe. práce také zpřehledňuje a hodnotí stav 
katalogových listů výrobců příslušenství mikrotunelování 
a podkladů pro tvorbu pD. 



10NO DIG 20 / 1

Ing. MaRšáLEK JaN 
„Zhodnocení výstavby kanalizačního sběrače v Par-
dubicích metodou mikrotunelování a posouzení mož-
ností dalšího využití této technologie v pěších zónách 
města“ (vedoucí.práce:.Doc.. Ing..Vladislav.Horák,.CSc..
–.VUT.Brno,.FSv)

Diplomová práce se zabývá použitím metody mikrotu-
nelování ve městě pardubicích. Vyhodnocuje výstavbu 
kanalizačního sběrače a posuzuje možnosti dalšího vyu-
žití této technologie. práce obsahuje statické posouzení 
protlačovaných trub. Využito je matematické modelovaní 
v software plaxis 8.2. K významným závěrům vyplývajícím 
z řešení lze přiřadit:

- při nasazení veškerých metod podzemního stavitelství 
(včetně mikrotunelování) je nezbytné použití monitorin-
gu a pasportizace objektů. 

- Matematické modelování MKp (např. využitím software 
plaxis) může včas prokázat vliv ražby na objekty nebo 
konstrukce nad tunelem. Výstupy pak lze velmi dobře 
konfrontovat s monitoringem v průběhu samotné stavby.

- Z hlediska statického výpočtu postačí posuzovat protla-
čovací trouby výhradně na osovou sílu vyvíjenou tlač-
nou stanicí. Dimenzování trub na příčné/radiální zatíže-
ní obvykle není nutné. To se provádí pouze v případě 
významného lokálního zatížení vyvíjeného na trouby.

Ing. MIČKOVá MaRTINa 
„Návrh splaškové oddílné kanalizace a ČOV pro obec 
Lipina“ (vedoucí.práce:.Ing..Marcela.Synáčková,.CSc..–.
ČZU.v.Praze,.FSv)

předmětem diplomové práce s názvem „návrh splaš-
kové oddílné kanalizace a ČOV pro obec Lipina“ je návrh 
odvádění a čištění splaškových vod z obce Lipina. V první 
teoretické části práce je cílem seznámení s koncepcí sto-
kové sítě, se základními pojmy odpadních vod, odváděním 
splaškových vod a způsoby čištění odpadních vod a také 
seznámení s programem SiteFlow, využívaném při návrhu 
stokové sítě. Ve druhé, praktické části, se práce zabývá 

návrhem odvádění splaškových vod veřejnou kanalizací 
s využitím programu SiteFlow, návrhem čistírny odpadních 
vod do 500 EO a ekonomickým výpočtem investičních 
a provozních nákladů. V některých místech je navrženo 
použití bezvýkopových technologií (mikrotunelování nebo 
protlačování).

Bc. šaFáŘ JaKuB 
„Pluhování“ - vyhodnocení stavu a podmínek aplika-
ce“ (vedoucí.práce:.Doc.Ing..Petr.Šrytr,CSc..ČVUT.v.Pra-
ze,.FSv)

Bakalářská práce zpřehledňuje bezvýkopové techno-
logie. Zejména pak nabízí zpřehlednění a podrobnější 
analýzu varianty BT označované jako pluhování. Techno-
logie pluhování je analyzována z hlediska technologických 
možností a předností zejména v podmínkách, jaké nabí-
zí extravilán. analyzována je též ekonomická, ekologic-
ká a časová náročnost, včetně konfrontace s klasickými, 
běžně používanými, výkopovými technologiemi. Součas-
ná praxe v Evropě i v ČR prokazuje velký potenciál tech-
nologie pluhování (instalace připojovaných tras kabelů Vn 
fotovoltaických elektráren, nová instalace a obnova vodo-
vodních a plynovodních řadů, včetně chrániček pro insta-
laci optických kabelů apod.).

Bc. šIšKa ZDENěK 
„Numerické modelování kolektoru pomocí SD MKP“ 
(vedoucí.práce:.Doc..Dr..Ing..Jan.Pruška..–.ČVUT.v.Praze,.
FSv)

Bakalářská práce se zabývá návrhem primárního ostě-
ní a sestavením numerických modelů kolektoru Vodičko-
va v praze pro plný a členěný výrub. primární ostění ze 
stříkaného betonu je modelováno jako jednodimenzionální 
prutový prvek a také jako ideálně pružnoplastický Mohr-
-Coulombův materiál. na těchto modelech je zjišťováno, 
jaký má vliv rozložení primární napjatosti na zajištěný 
a nezajištěný výruba následně na výsledné deformace 
a vnitřní síly. Dále je provedena citlivostní analýza vstup-
ních parametrů horninového prostředí a volby kontaktních 
prvků na chování modelu.

Z ČInnOSTI CzSTT /  nEWS FROM CzSTT

Ve dnech 6. - 7. 2. 2014 jsme se již tradičně zúčastnili 
této významné celoevropské odborné akce. Je až neuvě-
řitelné,  jak se organizátorům daří stále zlepšovat kvan-
titativní i kvalitativní parametry svého FÓRa! To letošní 

FÓRUM pak lze 
p o v a ž o v a t 
za jedno z těch 
dalších opravdu 

28. OLDENBuRSKé ROHRLEITuNGSFORuM 2014 

doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Jiří Zavadil zdařilých po všech stránkách (kvalitou i záběrem odbor-
ného i doprovodného programu, kvalitou přednášejících, 
kvalitou a počtem vystavovatelů, počtem účastníků, celko-
vou atmosférou a nakonec i počasím; sníh jsme zahlédli 
jen z dálky při přejezdu Krušných hor). 

– Za jisté kritérium kvality FÓRa je jistě možné (z po-
hledu oboru inženýrské sítě/IS a oboru bezvýkopové 
technologie/BT) považovat permanentní aktivní účast 
GSTT a společností-nositelů BT i dalších významných 
společností (např. herrenknecht, Tracto-Technik,  Vermer, 
Ludwig Freytag, Beermann Bohrtechnik, Ludwig pfeiffer, 
Brandeburger Liner, Karl Weiss Technologies, hermes, 

NašI MLaDí ÚČaSTNíCI ZDE OPěT NECHyBěLI a EFEKTIVNě 
SBíRaLI SPRáVNé INFORMaCE Na SPRáVNéM MíSTě
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BKp Berolina polyester, Trolining, IBaK, Wavin, hobas, 
Rehau, Saint-Gobain paM, Ductus Rohrsysteme, Georg 
Fischer, Logostar, Friatec, aCO, BIRCO, amitech, Bedring 
Beton, Bagela Baumaschinen, aGFW/Der Energieeffi-
zienzverband für Wärme, Kälte und KWK, applus RTD 
Deutschland Inspektionsgesellschaft, DVGW/Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfaches, DW-Informationssys-
teme, IKT/Institut für Unterirdische Infrastruktur, …). 

– Z toho pak vyplývá výhoda, nabízející se i účastníkům 
ze širšího odborného okolí, spočívající v tom, že na jed-
nom místě je k dispozici mnoho odborníků z oborů IS 
a BT ochotných se podělit o své zkušenosti a názory. 
na rozdíl od obvyklých odborných akcí pak, organizací 
programu do tematicky vymezených sekcí, je zde velice 
živá diskuse, nabízející cenné poznatky. nejinak tomu 
bylo letos i v sekci GSTT, kterou řídil již tradičně předse-
da GSTT prof. Dipl. -Ing. Jens hölterhoff (nechyběl též 
příspěvek společnosti herrenknecht o jejich nové tech-
nologii pIpE EXpRESS, avšak, na rozdíl od analogic-
kého příspěvku na naší nO-DIG konferenci loni v plz-
ni, se zde k této technologii odehrála zásadní diskuse 
např. proč vyvíjet takovouto drahou technologii, když 
lze dosáhnout levněji a ve srovnatelné kvalitě stejných 
výsledků technologií pluhování, např. nabízené rakous-
kou společností IFK …). 

Z ČInnOSTI CzSTT /  nEWS FROM CzSTT

Autor. příspěvku. přijímá. gratulaci. a. dokument. –.
udělení. čestného. titulu. Kohlkönig. od. prof.. Dipl..
-Ing..T..Wegenera,.ředitele.IRO.

I. venkovní. výstavní. plochy.nabízely.mnoho.zajímavostí. a. novinek.
(zleva.J..Zavadil,.T..Švec,.T..Fridrich.a.autor.příspěvku).

Autor.příspěvku.s.prof..Dr..-Ing..Habil..Haraldem.Roscherem.z.TU.
Weimar.při.výměně.informací.v.zázemí.FÓRA.pro.hosty.
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– V rámci FÓRa funguje též dlouhodobě studentská sek-
ce, kde jsou prezentovány závěrečné práce studentů 
na zajímavá témata jejich tvůrci. To je i dobrá motivace 
pro mladé adepty našeho oboru. 

– IRO (Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg) jako hlavní 
organizátor FÓRa je velmi činorodý v podpoře a pro-
sazování nových trendů, nových technologií (např. 
technologie dnových výměníků v kanalizaci) a pomáhá 
též na národní úrovni účinně korigovat prohřešky En-
-normotvůrců (je např. spolutvůrcem podkladu Interner 
prüfbericht für Kanalrohrsysteme …). Sledované trendy 
se vždy i promítjí do zvoleného motta FÓRa. To letošní 
bylo ve znamení motta Rohrleitungen als Teil von hyb-
ridnetzen – unverzichtbar im Energiemix der Zukunft. 
V rámci několika příspěvků hlavní zahajovací části 
FÓRa zde bylo reagováno zásadním a konkrétním způ-
sobem na aktuální nestabilitu energetických koncepcí 
států, regionů, měst a obcí.                    

naše, česká delegace zde již tradičně byla vřele přijata 
a konstatována obapolně výhodná spolupráce. I tentokrát 
jsme zde participovali v počtu, který výrazně překonal naši 
účast v dřívějších ročnících. Opakovaně jsme vycházeli 
z úvahy, že do našeho oboru musí zcela nezbytně a včas 
vstupovat mladí, schopní a pro věc zaujatí adepti. proto 
byli k účasti získáni i dva studenti z FSv-ČVUT, kteří zpra-
covávají svou bakalářskou či diplomovou práci na téma-
ta z oboru bezvýkopových technologií/BT a dále i jeden 
doktorand z FaST VŠB-TU Ostrava, rovněž s tématem své 
disertační práce souvisejícím s naším oborem. Chvály-
hodná pak je aktivita, rovněž mladých, Ing. L. Karáskové 
nenadálové, ph. D. a Ing. J. Karáska, ph. D. (rovněž svým 
rodným listem příslušných k FSv-ČVUT, kteří v letech 2010-
2011 v Oldenburgu absolvovali své roční odborné studijní 
pobyty a praxi), kteří udržují spolupráci se svými partnery 
a partnerskými pracovišti v Oldenburgu včetně pravidelné 
účasti na Oldenburském Rohrleitungsforum. 

Za důležité považujeme rozvoj spolupráce FSv-ČVUT 
v praze a dále též zahájení spolupráce FaST VŠB-TU 
v Ostravě s partnery v Oldenburgu. Tu se podařilo oživit 
či nově nastartovat loni v září, kdy došlo k návštěvě prof.
Dipl. -Ing. Joachima Lenze (zakladatele IRO a dnes též 
hlavního nositele aktivit jeho nadace, www.stiftung-prof-
-lenz.de) v Ostravě a v praze. Tato spolupráce má již dlou-
hodobě dobré výsledky, zejména též v podobě již realizo-
vaných studijních pobytů či praxí a dalších šancí mladých 
absolvovat v Oldenburgu studijní pobyt či praxi, anebo se 
případně účastnit opakovaně vypisované soutěže nada-
ce prof. J. Lenze Jugend baut Europe (www.stiftung-prof-
-lenz.de). aktuálně v Oldenburgu absolvuje praxi u spo-
lečnosti Ludwig Freytag (u divize hDD) absolvent FSv-
-ČVUT Ing.M.hlaváček (i on se zúčastnil letošního FÓRa 
a posílil zde naši delegaci). Jistým oceněním výsledků 
těsné spolupráce ČVUT a IRO + FhO je též to, že jsem byl 
letos osloven a navržen aspirovat na čestný titul Kohlkö-
nig, udělovaný v rámci společenského galavečera FÓRa-
-Grünkohlabend. Jde o jistou tradici vítání jara ve Východ-
ním Frísku, analogii tradic a zvyklostí, jak je známe z Jižní 
Moravy v rámci Velikonočních svátků.      
Závěrem je příjemné konstatovat, že hlavní cíl ukázat, 
jak efektivně nabídnout mladým správné informace 
na správném místě, byl opětovně splněn.

Z ČInnOSTI CzSTT /  nEWS FROM CzSTT

Autor.příspěvku.-Kohlkönig-.
zdraví.své.příznivce.v.rámci.
galavečera.FÓRA.ve.Westfalen-
Ems.Halle.

P1070683. –. Česká. delegace. při. zahájení. fóra,. autor. příspěvku.
doc..Ing..Petr.Šrytr,.CSc.,.prof..Dipl..-Ing..D..Páralová,.její.manžel.
Dipl..-Ing..J..Páral,.Ing..J..Zavadil,.T..Švec.a.Bc..T..Fridrich.

Mobilní.souprava.pro.
svařování.plastových.
potrubí.se.vším.všudy.
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Z ČInnOSTI CzSTT /  nEWS FROM CzSTTna ODBORné TéMa / TEChnICaL TOpICS

1. Úvod
při jižním okraji obce Černovice (obr. 1) bylo v minu-

losti vybudováno pět zemních valů jako ochrana obce 
proti hluku z přilehlé lomové těžby hnědého uhlí (obr. 2). 
Celková délka linie ochranných valů činí cca 2 150 m. 
Výška valů je cca 15 m. Mezi dílčími valy byly ponechány 
proluky orientované šikmo ke generelní linii valů. Takto 
orientované mezery měly umožnit gravitační odvod po-
vrchových srážkových vod ze severního předpolí těžby.

po nasypání valů na konečnou výšku došlo k jejich 
sednutí a vznikly problémy se stabilitou jejich svahů. Sta-
bilitní problémy byly vyřešeny přisypáním kamenné zatě-
žovací lavice u paty jednotlivých valů. V důsledku sedání 
a realizace přitěžovacích lavic byl znemožněn gravitační 
odtok srážkových vod otevřenými drenážními rýhami. pro 
řešení odvodnění předpolí valů byla vybrána varianta re-
alizace pomocí protlaků o délce cca 250 m. Detailní tech-
nické řešení si vyžádalo provedení průzkumných prací 
s cílem doplnit potřebné geotechnické údaje pro realizaci 
stavby.

2. Výchozí stav
Zájmové území leží v Severočeské hnědouhelné pán-

vi v oblasti Dolu nástup Tušimice. Valy jsou založeny na 

REKuLTIVaCE SEVERNíCH SVaHů II 
– GRaVITaČNí ODVODNěNí PROTLaKy

Mgr. Petr Černoch, 
Ing. Jiří Košťál, Ph.D.
INSET.s.r.o.

kvartérních písčitých jílech až štěrkovitých hlínách obsa-
hujících rozptýlené úlomky hornin velikosti až 15 cm. nelze 
ani vyloučit výskyt štěrkových čoček, při bázi této vrstvy 
se může vyskytovat poloha hlinitých štěrků. pod kvartér-
ními sedimenty se nacházejí terciérní jíly a zvětralé jílovce 
libkovických vrstev. hladinu podzemní vody lze očekávat 
v úrovni kvartérních sedimentů.

na základě prohlídky zájmové lokality a provedené 
odborné rešerše dosud provedených prací bylo navr-
ženo ověření geotechnických podmínek v místě každé 
startovací jámy protlaků (tři jámy) a zhruba v poloviční 
vzdálenosti mezi těmito jámami. Dále bylo navrženo sta-

novení vlastností dotčených vrstev 
zemin tak, aby bylo možné korigovat 
navrženou konstrukci startovacích 
jam a získat údaje pro vlastní pro-
tlak. Zároveň statickým výpočtem 
(v prvním kroku analytickou metodou 
a ve druhém kroku výpočtem meto-
dou konečných prvků) ověřit tlaky na 
potrubí svodu v části kde prochází 
mezi dvěma valy, včetně posouzení 
podmínek napětí-přetvoření v části 
trasy protlaku vedené mezi valy.

pro startovací jámy navrhoval 
projekt řešení pomocí stěn z vrta-
ných pilot opatřených v úrovni terénu 
betonovou převázkou. Vlastní pro-
tlak nebyl v projektu detailně řešen, 
ale předpokládala se realizace s prů-
měrem cca 1 200 mm.

Obr..1)..Zájmová.oblast.(http://geoportal.gov.cz).

.
Obr..2)..Povrchová.těžba.



14NO DIG 20 / 1

3. Průzkumné práce  
S ohledem na velmi nízké nadloží protlaků hrozilo re-

álné nebezpečí, že horní část protlačované roury může 
proniknout do zvodnělých bazálních poloh kvartérních 
sedimentů. úrovně a charakter rozhraní mezi kvartérní-
mi sedimenty a terciérními jíly mohly být ovlivněny jak 
sedáním, tak i smykovými posuny vyvolanými dočasnou 
nestabilitou svahů valů. Kromě nich se zde může vysky-
tovat i výrazné přirozené zvlnění tohoto rozhraní v dů-
sledku pleistocénního větrání a fosilních sesuvných jevů. 
Lineární interpolace dílčích geologických vrstev mezi 
jednotlivými vrty by tedy mohla mít za následek nepřes-
nosti, které by mohly vyústit v závažné potíže na stavbě 
protlaku. průběh rozhraní proto byl ověřen geofyzikál-
ními pracemi v celé délce jednotlivých svodů (metodou 
mělké refrakční seismiky a odporovou metodou vertikál-
ního elektrického sondování). V místě startovacích jam 
byly provedeny jádrové vrty. 

po geologickém popisu vrtného jádra (obr. 3) byl z ka-
ždého vrtu odebrán jeden neporušený vzorek kvartér-
ních hlín a jeden z terciérních jílů, zároveň byly odebrá-
ny doplňující porušené vzorky zemin. Ve středu vzdále-
nosti mezi jednotlivými startovacími jámami byly vrtnou 
soupravou provedeny předvrty, které byly ukončeny po 
dosažení báze kvartérní polohy. V těchto předvrtech 
byla ponechána pracovní zárubnice a ze dna předvrtu 
byla provedena statická penetrační zkouška s měře-
ním celkové síly, odporu na hrotu, lokálního plášťového 
tření a pórového tlaku. po ukončení penetrací bylo pra-
covní pažení vytaženo a předvrt byl dočasně vystrojen 
pro následná pozorování úrovně mělké hladiny podzem-
ní vody. V laboratoři byly na všech odebraných vzorcích 
provedeny klasifikační zkoušky a na vybraných vzor-
cích byly provedeny triaxiální zkoušky. na odebraných 

Obr..3)..Geologické.jádro.

Obr..4)..Startovací.jáma.

vzorcích podzemních vod byl pro-
veden chemický rozbor pro sta-
vební účely pro zjištění chemické 
agresivity vody.

V rámci provádění průzkumných 
prací bylo také provedeno orientač-
ní posouzení potřebné síly k za-
tlačování protlaku na vybraném 
svodu a orientační statické po-
souzení pilot ve vybrané startovací 
jámě. analytický výpočet potřebné 
síly vycházel z podmínky, že nutná 
tlačná síla musí být větší než sou-
čet sil působících na protlačovanou 
trubku (zatížení horninovým tlakem, 
plášťové tření na trubce, vlastní tíha 
trubky a odpor na čele trubky). pro 
posouzení pilot byl použit komerční 

software pažení návrh a pažení posudek a vlastní piloty 
byly posouzeny programem Beton 2D.

4. Závěr
na základě provedených prací byly zkonstruovány 

geotechnické profily tras jednotlivých svodů. Byly zhod-
noceny podmínky v místě startovacích jam (podklad pro 
revizi návrhu jejich zabezpečení). V trasách protlaků byla 
zhodnocena výšková úroveň báze kvartérních sedimentů 
a jejich zvodnění. předložené výsledky sloužily jako pod-
klad pro posouzení technologie následně navrženého pro-
tlaku. provedené chemické rozbory vod byly vyhodnoceny 
s ohledem na možné korozní účinky materiálu – ocelových 
a betonových částí trubky protlaku.

Bylo doporučeno ve vybraném kritickém příčném řezu 
provést výpočet metodou konečných prvků pro posouzení 
namáhání trubky protlaku zemním tlakem (vč. vlivu sou-
sedních valů).

V rámci stavby (obr. 4) je nutné důsledně provádět prá-
ce stavebního dozoru a monitoring stavby.

na ODBORné TéMa / TEChnICaL TOpICS
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Obsah článku pojednává o pro-
blematice provádění mikrotunelingu 
v proměnlivých geologických pod-
mínkách. Jsou zde nejdříve vysvětle-
ny základní principy metody a jejího 
provádění. Posléze jsou popisovány 
základní situace proměnlivé geolo-
gie v různých kombinacích, jejich ri-
zika a dopad na průběh prací i mož-
nosti řešení. V závěru je stručně 
připomenuto několik příkladů z rea-
lizovaných projektů v ČR i SR. Závě-
rečná kapitola je pokusem o shrnutí 
základních principů, jak v proměnli-
vých podmínkách úspěšně dokončit 
mikrotunelovací projekty.

Ex. Summary
The articel concerns doing micro-

tunnelling in changing ground con-
ditions. Firstly, basic principals of 
the method are explained. Further 
on the particular variations of chan-
ging ground are described inclu-
ding its risks as well as inputs on 
the works and potential solutions. 
Finnally, practical examples from 
completed projects ( Czech republic 
as well as Slovakia) are mentioned. 
The last part is devoted to descrip-
tion of basic principals of succesfull 
completion of microtunnelling pro-
jects in changing ground conditions.

1. Úvod
Rozdíl mezi prováděním mikrotu-

nelingu ve stejnorodých a neměn-

 MIKROTuNELOVáNí V PROMěNLIVÝCH 
GEOLOGICKÝCH PODMíNKáCH

ných půdních podmínkách oproti 
podmínkám proměnlivým je tak zá-
sadní, až může vznikat částečně 
opodstatněný dojem, že se jedná 
o úplně jinou geotechnickou disciplí-
nu. Je o to překvapivější, že této pro-
blematice bývá na odborných semi-
nářích a konferencích věnováno jen 
minimum pozornosti. 

Možné vysvětlení spočívá v tom, že 
řada zemí a míst, kde se mikrotuneling 
používá relativně hojně (Německo, 
Polsko, Holandsko, střední Východ, 
atp.) mívá geologické podmínky rela-
tivně jednoduché. Tam, kde jsou pod-
mínky známé a stejnorodé, postačí 
správně zvolit razící hlavu a konfigu-
rovat systém, se kterým pak není pro-
blém dosahovat úctyhodných postupů. 
Z odborného hlediska jsou však možná 
mnohem zajímavější projekty s geolo-
gií méně prozkoumanou a proměnli-
vou, které představují pro prováděcí 
týmy opravdovou výzvu. Toto téma je 
tím zajímavější, že právě Česká repub-
lika je známá tím, že geologická sklad-
ba většiny velkých měst je poměrně 
různorodá, a většinou tak klade prová-
děcím firmám velké nároky.

2. Princip mikrotunelování
Mikrotunelování je definováno 

jako plně mechanizovaná, řiditelná 
a dálkově ovládána bezvýkopová 
metoda zatlačování potrubí, kdy 
nejdříve je zatlačován samotný stroj 
(někdy se používá název plně me-
chanizovaný štít) vybavený razící 
řeznou hlavou. 

Přestože na světě existuje několik 
výrobců mikrotunelovacích systémů 
a jejich technické řešení i celková 
konfigurace se vždy v něčem sho-
dují a v něčem liší, dá se v zásadě 
říci, že většina těchto systémů pou-
žívá tři druhy razících hlav podle vy-
užitelnosti v geologickém prostředí:

- Razící hlavy do zemin včetně 
zemin jílovitých (mívají relativně 
otevřené čelo)

- Razící hlavy do kamenitých ne-
soudržných zemin a měkkých 
hornin (čelo bývá částečně uza-
vřené a je víc vybavené řeznými 
nástroji)

- Razící hlavy do pevných skal-
ních hornin (uzavřené čelo vyba-
vené valivými dláty)

Z podstaty principu mikrotune-
lování je navíc jasné, že možnost 
částečné změny konfigurace řezné 
hlavy v průběhu ražby (mezi starto-
vací a dojezdovou jámou – obvykle 
100 – 200 m) je buďto velmi obtíž-
ně proveditelná, většinou však není 
možná vůbec. Proto je velmi zásad-
ní otázkou, nakolik se mohou výše 
zmíněné tři základní formace měnit 
v průběhu jednoho nasazení, a jaké 
jsou možnosti řešení.

3. Geologický 
 průzkum pro mikrotuneling

V rámci standardně prováděné-
ho geologického průzkumu dostává 
budoucí zhotovitel mikrotuneláže 
řadu více méně zbytečných infor-
mací týkajících se na příklad stáří 
vrstev, jejich začlenění do regionu, 
údaje o měrné hmotnosti, těžitel-
nosti, modulech pružnosti, minera-
logickém a petrografickém složení, 
avšak řada důležitějších údajů chy-
bí. Z hlediska mikrotunelingu prová-

Ing. Karel Franczyk, PhD.,
Ingutis,.spol..s.r.o.
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děcí firmu zajímá základní geolo-
gický popis vrstev, křivka zrnitosti, 
maximální velikost balvanů a valou-
nů, u hornin zejména pevnost v tla-
ku a hlavně to, jestli se tyto podmín-
ky během trasy budou měnit či ne 
(taky výskyt případných překážek).
Takové informace však nezjistíme, 
pokud provádíme geologický prů-
zkum pomocí velmi řídce rozmís-
těných vrtů či sond anebo pokud 
jsme odkázáni jen na archivní ma-
teriály a záznamy. přitom v podmín-
kách některých míst v ČR není vůbec 
výjimkou, že k nenadálým změnám 
prostředí dochází klidně i na dese-
ti metrech ražby. Je tedy zřejmé, že 
s pouhým vrtným průzkumem zde ne-
vystačíme. 

Možné řešení může částečně 
zajistit:

- Umístění vrtů či sond do jiných 
míst než kde budou umístěny sta-
vební jámy (tyto jámy poskytnou 
během hloubení cenné geologické 
informace i tak a ušetří tak náklady 
na vrtání, které se pak může situo-
vat jinam. přitom hloubení jam není 
tak fatální v otázce volby provádě-
cí technologie a jejího pozdějšího 
přehodnocení.)

- Využití geofyzikálních metod jako 
doplňku k tradičním formám geo-
průzkumu

- Využití dalších doplňkových metod, 
na příklad penetrační jehly či hori-
zontálního vrtání

Výše zmíněná opatření sice mo-
hou navýšit náklady geologického 
průzkumu, ale zcela jistě se vyplatí 
zejména v místech, kde je proměn-
livost geologie opravdovým problé-
mem. některé případy budou zmí-
něny dále, v zásadě jde na příklad 
o oblasti podhorské, města v dosahu 
Českého středohoří, prahu, plzeň, 
ústí nad Labem, Znojmo a další. na-
opak relativně riskovat si můžeme 
dovolit v Brně, Olomouci, prostějově, 
v polabské nížině a dalších místech, 
která mají geologické podmínky 
vcelku stejnorodé. 

1. PŘíKLaDy SITuaCí
1.1 Čistě zeminové prostředí
4.1.1. Kombinace jílů a nesoudrž 

ných zemin (písky, štěrky)

poměrně běžně se mohou vysky-
tovat situace, kdy se v trase mikrotu-
nelingu budou střídat vrstvy jílovitých 
(soudržných) zemin a vrstvy zemin 
nesoudržných, jako jsou písky a štěr-
ky. Tady může vzniknout velký pro-
blém pro stroje, které vyžadují pro 
tyto dva typy zemin rozdílnou konfi-
guraci hlavy. Řešením je naopak vy-
užití systémů do universálních zemin, 
které na trhu dostupné jsou, eventuál-
ně se dá pracovat i se stroji určenými 
do jílů, které však nebudou pracovat 
v nesoudržných vrstvách příliš efek-
tivně. naopak nasazení hlavy do ne-
soudržných zemin by mohlo vést v jí-
lech k úplnému zastavení postupu 
a z toho vyplývajícím problémům.

4.1.2 Místní výskyt tekutých písků 
nebo artézské podzemní vody

Tyto situace mohou představovat 
velký problém při hloubení přístupo-
vých jam a také při startování či do-
jíždění stroje. při samotném mikrotu-
nelování půjde o určitě menší rizika 
než v případě konvenčního tunelová-
ní. avšak i tady mohou nastat potíže 
na příklad s udržením směru či nivelety 
ražby. proto je dobré o těchto výsky-
tech vědět předem a postupovat obe-
zřetně – se zpomalením postupu a sa-
mozřejmě i s velmi zkušenou osádkou.

4.1.3 Místní výskyt větších 
valounů či balvanů

Všechny zeminové razící hlavy mají 
určité omezení dané maximálně pří-

pustnou velikostí vyskytujících se bal-
vanů. Většinou se bude jednat o maxi-
mální rozměr balvanu větší než jedna 
třetina průřezu stroje. proto je velmi dů-
ležité vědět, jestli se takto velké balva-
ny mohou v trase vykytovat, což může 
být na příklad v případných depresích 
nad skalním podložím zejména u delu-
viálních, fluviálních, limnických a marin-
ních sedimentů. pokud právě do těch-
to míst orientujeme vrtné sondy, je to 
výhodné, ale i tak se doporučuje uva-
žovat s bezpečnostním koeficientem 
alespoň cca 1,5 u zjištěných rozměrů. 
pokud se jedná o mírné překročení 
a jen v ojedinělých případech, je vcel-
ku pravděpodobné, že si s tím mikro-
tunelovací stroj poradí. naopak, pokud 
se kritickému rozměru blíží většina va-
lounů a jde navíc o převládající frakci 
v křivce zrnitosti, je to určitě signál, že 
zeminový stroj nebude vhodný a bude 
lépe nasadit stroj skalní.

4.1.4 Proměnlivost jílů

I zeminy jednoho druhu se mohou 
relativně výrazně lišit v některých pod-
statných vlastnostech. Týká se to ze-
jména jílů, které mohou být na příklad 
suché či nasycené, pevné či rozbřída-
vé až bobtnavé. Také se může velmi 
lišit lepivost jílů na řezné orgány a to 
až tak, že může vést k úplnému zasta-
vení postupu a nutnosti vykopání. Jíly 
mohou být dále obtížné k odseparo-
vání, což pak následně ražbu jednak 
zpomaluje a jednak zdražuje (časté 
výměny výplachů, nákladné uložení 
na meziskládce). Je to problém o to 
komplikovanější, že podobně jako jíly 
se mohou chovat i jílovité nebo vápen-
cové horniny, pokud inklinují k rychlé-
mu rozpadu na jemnozrnnou složku.

na ODBORné TéMa / TEChnICaL TOpICS
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4.2 Prostředí zeminové 
v kombinaci 
s prostředím skalním

4.2.1 Zvlněné skalní podloží

Velmi nepříjemná může být situa-
ce, kdy se pod relativně dobře pro-
stupnými zeminami vyskytuje tvrdé 
skalní rozhraní, tím spíše jestli půjde 
o vlnící se horninové podloží. Mikro-
tunelovací stroj bude mít totiž vždy 
tendenci uhýbat směrem do zemin, 
tedy se zvedat. Zejména se to týká 
případů, kdy se horninové podlo-
ží mírně zvedá, až začne postupně 
zasahovat do profilu ražby. Tady je 
prakticky nemožné dosáhnout toho, 
aby se stroj do skály zakousl a udr-
žel niveletu a to bez ohledu na to, 
jakou razící hlavu použijeme. Těmto 
situacím je třeba se vyhnout – buďto 
umístěním dodatečné stavební jámy 
právě do takového místa nebo třeba 
otočením směru ražby, je-li to možné. 
hlavně je ale třeba o těchto situacích 
vědět, což může umožnit na příklad 
geofyzikální průzkum. pokud tento 
průzkum signalizuje riziko takového 
případu, není moudré se do takové 
ražby pouštět bez dalších opatření 
(na příklad masivní zpevňující injek-
táž nad zvlněným skalním podlo-
žím, která dosáhne vyrovnání nebo 
přiblížení mechanických parametrů 
na rozhraní zemina/skála.

4.2.2 Ostrý přechod ze zemin  
 do skály a naopak

pokud není možné takové situaci 
předejít na příklad zkrácením raže-
ných úseků, pak je nutno zvolit pro 
ražbu skalní hlavu, která ale bude 
pracovat v zeminovém prostředí 

málo efektivně či až na hraně svých 
možností. Jinou možností je využití 
zeminové hlavy s jistými úpravami 
(vyztužení, přidání hrotů či dlát atp.), 
ale to je možné jen v případě hornin 
s pevností v tlaku max 30 – 60 Mpa. 
V každém případě půjde o náročnou 
operaci s nemožností úplně elimino-
vat rizika. Také se musí počítat s niž-
ším výkonem (nižší postupy) a vyšší-
mi náklady na údržbu. Je-li to možné, 
ražba by měla být spíše orientována 
z hornin do zemin než opačně.

1.3 Čistě skalní prostředí
1.3.1 Střídavě tvrdé 
 a měkké horniny

Samotné změny v pevnostních 
charakteristikách hornin nemusí mít 
pro ražbu mikrotunelováním zásadní 
dopad. Moderní skalní stroje mívají 
slušný rozptyl podmínek, ve kterých 
mohou působit a s většinou to nemá 
dopad ani na přesnost vedení ražby 
ani na rychlost postupu. problémem 
však mohou být situace, kdy se ně-
které průvodní horniny rozpadají bě-
hem ražby na velmi jemnozrnné čás-
tečky, které mají charakter mazlavé 
jílovité hmoty (viz bod 4.1.4)

1.3.2 Místní výskyt extrémně  
 tvrdých hornin

Tento problém se týká zejmé-
na skalních strojů menších profi-
lů (do cca 1000 – 1200 mm), které 
jednak neumožňují přístup do hlavy 
k provedení údržby či výměny řez-
ných nástrojů, jednak nejsou schopny 
vyvodit dostatečný přítlak na čelbu 
a navíc se budou jejich dláta v hlavě 
rychleji opotřebovávat (delší kontakt 

dláta s horninou, menší počet dlát 
v hlavě). proto nás bude u těchto pro-
filů hodně zajímat, nakolik mohou být 
v trase ražby horniny o pevnostech 
nad 150 Mpa a více (znělce, křemen-
ce, čediče i mnohé vyvřeliny mohou 
mít až 200 – 300 Mpa v tlaku.)

2. PŘíKLaDy PROJEKTů

2.1 Ústí nad Labem – stoka Z

projekt se realizoval v roce 1998 
a v úseku délky cca 100 m byl předpo-
kládán výskyt čedičového masivu, kte-
rý asi v půlce ražby přecházel do bal-
vanitých štěrků se značným obsahem 
deluviálních balvanů - znělců. Trasu 
nebylo možné rozdělit z důvodu velmi 
rušné křižovatky na povrchu. proto byl 
pro realizaci zvolen skalní stroj s hlavou 
vybavenou na velmi pevné abrazivní 
horniny (Iseki TCS 780 mm) a orienta-
ce ražby vedla ze skály do balvanitých 
štěrků. Realizace proběhla nakonec 
dobře i když vhodnější by bylo využít 
většího průřezu stroje – na to ale neměl 
investor prostředky.

2.2 Karviná 

V Karviné, zejména v rozsahu 
dvoukilometrové stoky Ca2 (reali-
zované v letech 2008- 09) se velmi 
výrazně měnil charakter jílů a to jak 
ve smyslu jeho obsahu v píscích 
a štěrkopíscích, ale i ve smyslu jeho 
separovatelnosti. Docházelo tak 
k četným vícenákladům při ukládání 
na skládku a také ke zpomalování po-
stupů. přestože celkově bývá tato za-
kázka hodnocena velmi pozitivně, je 
dnes prakticky jasné, že využitím třístup-
ňové separace (v Karviné byla použita 
jen dvoustupňová, tedy bez centrifugy) 
by se sice zvýšily provozní náklady, ty 
by se však nepochybně na tak rozsáh-
lém projektu nakonec vyplatily.

2.3 Banká Bystrica
V roce 2009 byl realizován 200 m 

dlouhý protlak pod křižovatkou 
a v blízkosti řeky hronu. Skalní stroj 
Iseki TCS 1450 mm se musel vypořá-
dat jednak s opakovaným přechodem 
– skála/ balvanité štěrky a jednak 
s rozpadavými podložními vápenci, 
které se po kontaktu s řeznou hla-
vou měnily na lepivé vápenné bláto. 
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K úspěchu akce výrazně přispělo, 
že geologický (dodatečný) průzkum 
takové poměry předpokládal a zho-
tovitel (OhL ŽS) využil trojstupňovou 
separaci s centrifugou. (K úspěchu 
přispělo samozřejmě hlavně to, že 
investor – město Banská Bystrica - 
tyto vícenáklady uznal a zaplatil).

 2.4 Pardubice – tř. kpt Bartoše
Na úseku dlouhém cca 150 m 

(opět pod hlavní křižovatkou bez 
možnosti vložit mezišachtici) do-
šlo v roce 2011 ke změně geologie 
z jemnozrnných písků na hrubozrn-
né balvanité štěrky. Na vlastní pro-
vedení ani kvalitu ražby to při po-
užití zeminového stroje Iseki TCC 
1280 mm nemělo podstatný vliv, 
avšak obrovský byl rozdíl v postu-
pech ražby – cca 18 m / sm v jemno-
zrnných píscích oproti 4-5 metrům/
sm při nutnosti neustálého drcení 
velkých balvanů.

2.5 Plzeň – Úslavský sběrač I
Na více než dvou kilometrech mik-

rotunelování se v letech 2012 – 13 vy-
skytla řada případů neočekávaných 
změn geologie. Tou nejzásadnější byl 
proměnlivý charakter jílovitých břidlic, 
které procházely v historickém vývoji 
v blízkosti tektonické poruchy, na kte-
ré docházelo ke kontaktní metamor-
fóze. Břidlice tak na malém prostoru 
působily buďto jako rozpadavé na jíl 
se všemi důsledky z toho pro ražbu 
vyplývajícími, anebo zůstávaly velmi 
pevné ve formě fylitů a často i výraz-
ně prokřemenělé s pevnostmi okolo 
150 MPa. Dalším problémem byl 
ojedinělý výskyt velmi pevných vyvře-
lých hornin – spilitů, které místně vy-
plňovaly dutiny v tektonických poru-
chách a dosahovaly v tlaku pevností 
přes 200 MPa. Proto byly na projektu 
využity celkem tři typy razících hlav 
a pro jejich nasazování velmi pomo-
hl dodatečný geofyzikální průzkum, 
který definoval problémová místa. 
I tak docházelo k případům, kdy pod-
mínky ražby přesahovaly možnosti 
stroje a zde bylo velmi důležité pra-

na ODBORné TéMa / TEChnICaL TOpICS

covat s těmi nejzkušenějšími techni-
ky a dělníky a zejména s nejlepšími 
a nejzkušenějšími operátory.

2.6 Praha – Jelení příkop 
 – stoka CO3
200 m dlouhý úsek byl dokončen 
v posledních hodinách roku 2013. 
Letenské prachovcovité vrstvy se 
zde střídaly s velmi pevnými kře-
menci o pevnostech až 200 MPa. 
Ty ale nepředstavovaly pro skal-
ní hlavu stroje HKN AVS 1860 mm 
zásadní problém. Tím bylo spíše  
rozpadání prachovců na velmi jem-
né částečky, které byly na hraně 
možností systému zejména  z po-
hledu separace, což se neprojevi-
lo na kvalitě díla, ale na postupech 
ano a také na vícenákladech.

3. Závěr
V podmínkách mikrotunelování 
v České republice se problému pro-
měnlivé geologie nikdy úplně nevy-
hneme. Z dosavadních zkušeností 
lze definovat alespoň následující 
doporučení pro co nejbezpečnější 
a efektivní realizaci:
- Nikdy nepodceňovat geologický 

průzkum, naopak jej více orien-
tovat na parametry kritické pro 
mikrotunelování a tradiční vrtné 
sondy doplňovat  geofyzikálními 
metodami.

- Provádět v předvýrobní přípravě 
rizikovou analýzu a na jejím zá-
kladě teprve volit přesnou tech-
nologii provádění

- Uplatňovat u kritických paramet-
rů bezpečností faktor minimálně 
1,5, protože sebelepší průzkum 
nikdy nebude dokonalý

- Pro zeminy aplikovat co neju-
niverzálnější razící hlavy, které 
nebudou mít problém ani s lepi-
vými jíly, které se v podmínkách 
ČR mohou objevovat prakticky 
kdykoliv

- Nepouštět se do zbytečného ri-
zika zejména v prostorách roz-
hraní skála / zemina. Rozdělení 
ražby na více úseků se téměř ur-
čitě vyplatí víc (je-li možné).

- Zvažovat třístupňovou sepa-
raci (případně vhodnou chemii 
do výplachu) vždy existuje-li ri-
ziko rozpadu na  mikročástečky, 
zejména jde-li o delší trasy. 

Samozřejmostí by mělo být, že 
tyto projekty by měly být realizová-
ny firmami se zkušenostmi s pod-
zemním stavitelstvím, nejlépe pří-
mo s mikrotunelingem. Pro tyto 
stavby představují geotechnická 
rizika větší ohrožení než na příklad 
chyby pramenící z neznalosti ná-
sledných vodohospodářských sou-
vislostí.
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Již v červnu 2011 byl spuštěn pro-
jekt  Registru  Subjektů  Technické 
Infrastruktury. Integrací dat státních 
úřadů,  správců  inženýrských  sítí 
i  stavebních úřadů  tak vznikla uni-
kátní evidence, která si klade za cíl 
zefektivnit a zjednodušit komunika-
ci mezi zúčastněnými subjekty.

Registr Subjektů Technické Infra-
struktury (RSTI) je webový portál, který 
poskytuje základní informace o územní 
působnosti subjektů (vlastník, provozo-
vatel), které mají vztah k technické infra-
struktuře (TI). Technickou infrastrukturou 
se rozumí systémy elektronických komu-
nikací, vodovodů a kanalizací, vedení 
tepla, plynu, elektrické energie, produk-
tovody, kolektory a další technická zaří-
zení, která s touto infrastrukturou souvisí.

Vzhledem k povaze dat jsou výstu-
py z RSTI použitelné ve všech fázích 
plánování a přípravy staveb počínaje 
záměrem a projektem přes územní 
rozhodnutí až po získání stavebního 
povolení. projekt RSTI má poslaní 
pomáhat jak drobným stavebníkům, 
kteří se například rozhodnou postavit 
rodinný dům, ale také profesionálům 
z řad projektantů, developerů a inže-
nýringových firem. Významné ulehče-
ní RSTI přinese pracovníkům staveb-
ních úřadů i vlastníkům a provozova-
telům technické infrastruktury.

REGISTR SuBJEKTů TECHNICKé INFRaSTRuKTuRy:

ochrana stávajících sítí, pohodlná příprava nových staveb
Pomůže podnikatelům 
i úřadům

Základními výstupy RSTI jsou infor-
mace o subjektech, které poskytují vy-
jádření k existenci technické infrastruk-
tury. Občanům, stavebním úřadům 
i institucím RSTI formou přehledného 
výpisu poskytuje on-line informace 
o územním výskytu technické infra-
struktury a jejich vlastnících a provo-
zovatelích pro každé katastrální území 
ČR. Součástí výpisu je také informace 
o způsobu podání žádosti a získání vy-
jádření k existenci sítí. Občanům i pod-
nikatelským subjektům tak v některých 
případech odpadne návštěva staveb-
ního úřadu. Místo toho mohou seznam 
subjektů získat z pohodlí domova nebo 
kanceláře. Tento fakt se jistě projeví 
také snížením administrativní zátěže 
na straně stavebních úřadů. 

RSTI ocení i správci 
inženýrských sítí

Vlastníkům a provozovatelům tech-
nické infrastruktury RSTI umožňuje 
udržovat základní údaje o výskytu 
jejich technické infrastruktury a dal-
ší údaje potřebné pro podání žádosti 
o vyjádření k existenci sítí. Tyto sub-
jekty mohou informace o své infra-
struktuře aktualizovat prostřednictvím 
uživatelských účtů. publikace dat RSTI 
tak přispěje ke zvýšení pasivní ochrany 
majetku jednotlivých subjektů.

Zdroje dat
Výchozí údaje o územní působnosti 

subjektů TI pocházejí z evidencí úřadů, 
jako jsou Energetický regulační úřad, 
Český telekomunikační úřad, Minis-
terstvo zemědělství ČR.  Zásadní vliv 
na datové naplnění a zpřesnění výcho-
zích dat měla součinnost ze strany sub-
jektů TI a také informace od stavebních 
úřadů. Vložení dat a potvrzení správnosti 
údajů v databázi RSTI probíhalo v něko-
lika etapách. aktuální datové naplnění 
obsahuje informace o více než 25.000 
subjektech technické infrastruktury pů-
sobících na území celé ČR. Samozřej-
mostí je ověření dat v RSTI s  administra-
tivním registrem ekonomických subjektů 
(aRES), který zaručuje publikaci aktuál-
ních údajů. 

Integrace s dalšími systémy 
Velký přínos nejen pro odbornou 

veřejnost je propojení RSTI se služ-
bou e-UtilityReport, která radikálním 
způsobem ulehčuje způsob odbave-
ní žádosti o vyjádření k existenci sítí. 
Služba e-UtilityReport byla spuštěna 
pro území ČR v květnu 2012. Žadatel 
o vyjádření jednoduše zakreslí zá-
jmové území nad katastrální mapou 
či leteckým snímkem a systém e-Uti-
lityReport díky vazbě na RSTI vytvoří 
žádosti o vyjádření pouze správcům, 
kteří mohou mít v oblasti své sítě.

Služba e-UtilityReport je pro ža-
datele elegantní, rychlý a bezplatný 
způsob, jak podat žádost o vyjádření 
správcům inženýrských sítí tak, aby 
žádný správce nebyl opomenut a aby 
žádosti nebyly odesílány nadbytečně. 
Více o této službě, naleznete na adre-
se http://zadost.mawis.eu.

Vybudování RSTI a propojení s dal-
šími registry napomůže zefektivnění 
komunikace mezi subjekty technické 
infrastruktury, stavebníky a stavební-
mi úřady a významnou měrou přispěje 
k budování eGovernmentu  v České 
republice. Další informace o projektu 
RSTI naleznete na www.rsti.cz.

Projekt.RSTI.byl.podpořen.z.fondů.EU.
prostřednictvím.Ministerstva.průmyslu.
a.obchodu.v.rámci.programu.OPPI.

Míra.validace.dat.v.RSTI.stavebními.
úřady.ČR

Graf.znázorňuje.zastoupení.typů.sítí.
v.RSTI

Tomáš Krejčí
Hrdlička.spol..s.r.o.
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Úvod
Historie diagnostiky kanalizací

V „historických“ dobách se prů-
zkum kanalizace příliš neprováděl. 
Byl v podstatě jen vedlejším produk-
tem při čištění kanalizace. pokud se 
při něm našla nějaká závada, tak se 
kanalizace opravila. Dále se opra-
vovali jen havárie, které se projevili 
ucpáním kanalizace nebo v horším 
případě propadnutím komunikace. 

K zásadnímu zlomu došlo v polo-
vině 70. let minulého století. Díky po-
stupné miniaturizaci filmových a poz-
ději video kamer se objevila nová 
možnost, jak kontrolovat neprůlezné 
profily kanalizace. první kamerové 
inspekční systémy, specializované 
na tuto činnost, se v tehdejším Čes-
koslovensku začaly objevovat již kon-
cem 80. let. 

V té době u nás nebyl žádný sys-
tém nebo předpis pro provádění pro-
hlídek kanalizace ani stanovený způ-
sob jak nalezené závady popisovat 
či hodnotit. postupem času byl péčí 
pKVT praha v roce 1995 přeložen 
německý předpis aTV M143, část 2. 
Dnes již platí (od května 2006) norma 
ČSn En 13508-2 posuzování stavu 
venkovních systémů stokových sítí 
a kanalizačních přípojek – Část 2: Kó-
dovací systém pro vizuální prohlídku. 
To jsou konečně obecně platná pra-
vidla, používaná k hodnocení výstu-
pů kamerových záznamů z inspekce 
kanalizací. 

nemá smysl prohlížet spoustu ki-
lometrů stok, i když na to máme dnes 
dostatečně výkonnou techniku, ale 
musíme být schopni i prohlídky objek-
tivně vyhodnotit a navrhnout další po-
stupy. Výsledky inspekcí kanalizace 
dnes slouží především ke kvalitnímu 
a kvalifikovanému zhodnocení stavu 
kanalizace a navrhování případných 
oprav nebo rekonstrukcí.

Metody prohlídek 

Jednotlivé metody prohlídek jsou 
zmiňovány v normě. Vhodná meto-

DIaGNOSTIKa PODZEMNíCH SíTí
da prohlídky se urču-
je podle jejího účelu, 
profilu, množství vody 
v kanalizaci, času, kte-
rý na prohlídku máme 
a v neposlední řadě 
podle techniky, kterou 
máme k dispozici a také 
dle ekonomických uka-
zatelů. 

Existují v zásadě tři 
metody provádění 
prohlídek:
•	 prohlídka ze vstupní 

(revizní) šachty
•	 přímá prohlídka po-

chůzkou
•	 prohlídka televizním 

inspekčním systémem

prohlídky televizními inspekčními 
systémy (dále jen TIS) poskytují kva-
litní obrazovou informaci o reálném 
stavu kanalizace a při správném pou-
žívání jsou i nebezpečnější z pohledu 
BOZ. TIS můžeme hrubě členit nejen 
dle rozsahů Dn, ale také podle něko-
lika dalších kritérií: 
•	 Podle rozsahu zařízení
 o přenosné systémy
 o systémy zabudované ve vozidle
•	 Podle pohonu
 o kamery tlačené strunou nebo     

 tyčemi
 o kamery s pojezdem
•	 Podle způsobu záznamu
 o bez záznamu
 o se záznamem statických snímků
 o s videozáznamem

Ing. František Pahorecký a kol.
Disa,.s.r.o.

V dnešní době technických „erupcí“ 
by se našlo jistě i mnoho dalších způ-
sobů, jak TIS dělit. 

Účely prohlídek
•	 Systematické prohlídky

plánovaně se prohlíží kanaliza-
ce ve vymezené oblasti. Tato území 
se vyberou podle množství opako-
vaných problémů, které se projevu-
jí při provozu, podle roku výstavby, 
v místech se zvýšenou provozní zá-
těží (velké sklony) apod. Systematic-
ké prohlídky jsou základním typem 
prohlídek, které slouží efektivnímu 
využití prostředků na opravy a rekon-
strukce. Včasně zjištěnou závadu je 
možné opravit ekonomičtěji a dříve, 
než se stane havárií a naopak není 
nutné vynakládat zbytečně prostřed-
ky v místech, kde kanalizace dosta-
tečně slouží svému účelu. 

•	 Přejímky nové kanalizace 
a oprav kanalizace

Dnes již by mělo být standardem, 
že každá nová kanalizace se před 
uvedením do provozu prohlédne TIS. 
To samé platí pro přejímky oprav. 
Vzniká tím tlak na dodavatele, aby 
provedli svoji práce zodpovědně po-
dle projektu a s kanalizací nebyly pro-
vozní problémy od samého počátku 
provozování.

•	 Prohlídky před ukončením záruky

na tyto prohlídky úzce navazují pro-
hlídky před ukončením záruky. Je prav-
děpodobné, že během záruční doby se 
projeví všechny skryté závady a pří-
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padné náklady na opravy jdou za do-
davatelem a nikoliv vlastníkem kanali-
zace. pokud jsme provedli prohlídku již 
při přejímce, máme možnost záznamy 
porovnat a stanovit progresi závad.

•	 upřesnění polohy a rozsahu 
havárie

průzkumy kanalizace musí sloužit 
vlastnímu provozu kanalizace. proto 
je potřeba operativně reagovat na po-
žadavky provozních jednotek. pro ně 
je nejdůležitější rychle a přesně určit 
místo a rozsah případné havárie tak, 
aby bylo možné zvolit optimální meto-
du k jejímu odstranění. To znamená, 
zda k odstranění problému stačí pro-
plachovací souprava, či jiný způsob 
čištění, vhodná oprava bezvýkopo-
vou metodou, nebo je nutné přistou-
pit k opravě klasicky, výkopem.

•	 Průzkumy před zahájením 
investic jiných investorů
Jedním z dalších důvodů proč 

provádět prohlídky je i příprava akcí 
jiných investorů v bezprostřední blíz-
kosti stávající kanalizace. Upřesní-
me tím průběh stok i případná mís-
ta napojení a zdokumentovat stav 
kanalizace před zahájením prací. 
Když provedeme následnou prohlíd-
ku po ukončení stavby, máme důkaz 
o případném poškození kanalizace 
v přímé souvislosti se stavební čin-
ností. Často je možné tyto prohlídky 
zahrnout do podmínek stavby a ná-
klady na ně tak přenést na investora. 

•	 Kontrola vodotěsnosti kanalizace

prohlídky částečně slouží i ke kon-
trole vodotěsnosti. pokud viditelně 
chybí části stěn, nedá se o vodotěs-
nosti mluvit. To naštěstí nebývá čas-
to. Exfiltraci při prohlídce odhalíme 
jen, pokud je skutečně velká, infilt-
race je zřetelnější. Vnikající voda je 
indikovaná například inkrustacemi. 
Ze zkušeností vyplývá, že více než 

80% infiltrací je způsobeno závada-
mi na vodovodních řadech ležících 
v blízkosti kanalizace, pokud zrovna 
kanalizace nevede podél „potoka“. 

Dokumentace prohlídky 
kanalizace

pokud provedeme prohlídku, kte-
rou řádně nezdokumentujeme a ne-
vyhodnotíme, je to vlastně zbytečná 
práce, která je navíc dost drahá. Tato 
činnost musí být v maximální možné 
míře standardizována, aby výsledky 
byli co nejobjektivnější a tím pádem 
obecně použitelné.  

Objektivita prohlídek 
a vyhodnocení

pokud prohlídky provádí několik 
osádek na několika zařízeních, vnáší 
do vyhodnocení pochopitelně i svůj 
subjektivní pohled. pro optimální 
vyhodnocení ale musí být prohlídky 
porovnatelné. norma nám sice sta-
noví, co máme jak označovat, co se 
má měřit a v jakých jednotkách, ale 
nehovoří již o závažnosti jednotlivých 
poruch. Je tedy nutné stanovit, jak 
bude závažnost hodnocena a určit 
hranice jednotlivých stupňů závaž-
nosti poruch. Závady tedy musíme 
kvantifikovat a klasifikovat.

Obecně lze závažnost poruchy 
rozlišit:
5 – drobná porucha
4 – porucha menšího rozsahu
3 – porucha většího rozsahu
2 – vážná porucha
1 – havarijní stav

aby všichni hodnotili závady stej-
ně, existuje příklad hodnocení:

I to má však svá úskalí. Jsou mož-
nosti jak při prohlídkách nebo násled-
ném vyhodnocení měřit rozměry, ale 
v převážně to dopadne tak, že měření 

neúměrně zpomaluje prohlídky a roz-
měry se pouze odhadují. Jeden uži-
vatel si vyhodnotil časovou náročnost 
jednotlivých úkonů a zjistil, že kamera 
jede dopředu maximálně 20% času 
prohlídky. Zbytek jsou přejezdy mezi 
šachtami, zápisy v počítači, zkoumá-
ní nálezů apod. na měření už tedy 
příliš času nezbývá. pokud ale chce-
me odhadovat správně, chce to do-
statek zkušeností. Specielně u prohlí-
dek menších profilů mají diagnostici 
tendenci závady přeceňovat. Kamera 
pracuje téměř jako lupa. 

Jsou ale měření, která nelze pod-
ceňovat. V poslední době se staví 
velké množství kanalizací, jejichž 
hlavním kritériem je, že se postaví 
levně. Kanalizace je uložena v mi-
nimálních hloubkách, v minimálních 
sklonech a z materiálů, které jsou 
velmi citlivé na důsledné dodržování 
technologických postupů při poklád-
ce. U těchto typů kanalizací (a hlavně 
u jejich přejímek) se vyplatí prová-
dět měření sklonů stokových úseků 
a u stok z pružných a polotuhých ma-
teriálů i měření ovality.

Možnost měřit sklony se již u no-
vých zařízení stává standardem. Vý-
sledkem je buď graf sklonů, nebo po-
délný profil, který je však vypočítáván 
ze sklonů a vzdáleností.

pro měření ovality používají růz-
ní výrobci zařízení rozdílné metody. 
Častým způsobem je použití kruho-
vého laseru, který je předsazen před 
objektiv a na stěně vyznačuje příčný 
řez. pomocí specielního softwaru pak 
je možné měřit průměry stoky v libo-
volných směrech. 
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Další variantou je 
kamera otáčející se 
podél osy stoky, kte-
rá kontinuálně měří 
vzdálenost optic-
kých bodů na stěně 
stoky, nebo je ka-
mera osazena čidly 
měřícími současně 
vzdálenost od stěny 

v několika směrech. Výsledkem je 
graf profilů v jednotlivých osách nebo 
vyhodnocený příčný řez, případně 3D 
model stokového úseku.

U ovality je velmi důležité sledovat, 
jak se vyvíjí v čase. Zde je důležité 
stanovení mezí, které jsou z provozní-
ho hlediska akceptovatelné. nejedná 
se tedy o to, jestli při deformaci dojde 
k porušení potrubí, ale jestli je stoka 
provozovatelná v navrhovaných para-
metrech. U některých provozovatelů 
se považuje za přípustnou odchylka 
3% průměru při přejímce a 5% po do-
tvarování na konci záruční doby.

Tvar vnitřního povrchu stoky může 
mít i význam pro volbu a výběr sa-
nační metody v těch případech, kdy 

je diagnostika právě tou pomůckou 
pro správné rozhodování o dalším 
postupu.

Evidence prohlídek
Všechny prohlídky i jejich násled-

né vyhodnocení je vhodné evidovat, 
abychom snížili pravděpodobnost, že 
budeme stejnou práci dělat opakova-
ně. Zároveň je nutné evidenci udělat 
tak, aby byla přehledná i pro toho, pro 
koho to není každodenní práce. 

Firma DISa s.r.o. 
a televizní inspekční systémy

naše společnost se televizními in-
spekčními systémy zabývá již od své-
ho založení v roce 1990. Spolupracu-
jeme s jedním z předních evropských 
výrobců těchto systémů, firmou Wolf-
gang Rausch Gmbh&Co.. Jak již bylo 
popsáno výše, tyto systémy za dobu 
své existence prošly intenzivním vý-
vojem. Dnešní varianty tlačných ba-
revných systémů pokrývají rozsahy 
dimenzí od Dn15 do Dn400. pojez-
dové systémy začínají od Dn100. 
Standardem je bohaté příslušenství 
vycházející ze znalosti podmínek po-
užívání zařízení. Konstrukce a pro-
vedení zařízení je podřízeno jeho 
provozní spolehlivosti. Kamerové 
pojezdové vozíky jsou řiditelné, vy-
bavené čidlem příčného náklonu pro 
snížení nebezpečí převrácení, auto-
matikou zpětného chodu, vysílačem 
pro lokalizaci polohy, ručně nebo dál-
kově nastavitelnou výškou ramene. 
Barevné a otočné kamerové hlavy 
jsou také standardem. 

na plnění výše uvedených poža-
davků a doporučení jsou naše systé-
my připraveny. Ovládání zařízení se 
děje s pomocí mnoha automatizova-
ných funkcí tak, aby inspektoři měli 
co nejvíce času a pohodlí na „dívání 
se“ na kvalitní TV obraz. protoko-
ly z inspekce kanalizace ve formátu 
aTV nebo En13508-2 jsou dostupné 
i podobě tzv. „aktivních protokolů“ 
propojených s filmovým záznamem 
ve formátech MpEG 1,2 nebo 4. In-
spektoři neztrácejí čas „stříháním“ 
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filmových záznamů. Výsledky inspekcí lze z vyhodnoco-
vacího programu „pipeCommander“ exportovat do mnoha 
standardních i nestandardních formátů. Další možností je 
měření průběhu sklonu úseku, případně teploty ve stoce. 
Důležitou funkcí je měření skutečného průměru potrubí, lo-
kální ovality a ovality úseku. Výstupem je 3D model úseku 
potrubí, zobrazení vzdálenosti libovolného bodu na obvo-
du „vyhodnoceného“ profilu od osy potrubí. přesnost těch-
to měření je v milimetrech v rozsazích profilů od Dn100 
do Dn1000. Měření rozměrů plošných i délkových na stě-
nách je také možné. Tyto „nadstandardní“ výstupy optic-
ké inspekce jsou velmi důležitými exaktními podklady pro 
objektivní vyhodnocení stavu kanalizace a případně ná-
vrhu nejvhodnější technologie rekonstrukce nebo sanace 
včetně. 

Funkčnost TIS umíme rozšířit také o satelitní kame-
ru, která je schopna ze strany hlavní stoky „proniknout“ 
do přípojky až do hloubky 40m. Místo přípojkové kame-
ry je možno do přípojky zavést i tlakovou hadici s tryskou 
napojenou na proplachovací systém. Dalším vhodným 
doplňkem je systém provádění lokálních oprav manže-
tami  Quick-Lock bezvýkopovým způsobem. provádění 
zkoušek těsnosti spojů, napojení, úseků či šachet včetně 
protokolů k nim je také častým doplňkem těchto systémů. 
Kamera pro spouštění do šachet či pro inspekci průlez-
ných profilů pochůzkou patří také do naší nabídky.
pro spolehlivou funkčnost zařízení, které musí pracovat 
v náročných podmínkách v kanalizaci, je i péče o něj. 

Kvalitní zaškolení osádky je samozřejmostí. Máme něko-
lik výrobcem proškolených servisních techniků. Skladem 
máme nejčastěji používané náhradní díly. Servis zaříze-
ní provádíme ve vybavené dílně, také můžeme nabídnout 
mobilní servis či servis pC komponentů a programů přes 
„vzdálenou plochu“. Trvalá péče zákazníka je našim zá-
kladním krédem.

Závěr
TIS je jednou z mnoha diagnostických metod, pomocí 

kterých lze získat data a informace k rozhodování o dal-
ším postupu, co se stávajícím stavem kanalizace. Vedle 
přístrojové techniky a vybavení je nutné věnovat péči ob-
sluze a osobám, které tyto záznamy a prohlídky vyhod-
nocují, zda mají dostatek zkušeností ke správnému a co 
nejvíce objektivnímu zařazení zjištěného stavu do kate-
gorie poruch. TIS lze vybírat nejen podle jejich pořizova-
cí ceny, ale také podle toho, co s nimi obsluha dokáže 
zjistit, zaznamenat a vyhodnotit. nezbytnou součástí je 
i dostupnost servisu těchto TIS, jejich spolehlivost a odol-
nost, náklady na provoz a servis. Jakým směrem se TIS 
v budoucnu budou ubírat, lze částečně i předvídat. Jedním 
z největších přání asi je, aby „zmizel“ kabel, propojující ka-
merový vozík s ovládacím zařízením. první pokusy jsou již 
známy. Dalším směrem asi bude vyšší úroveň automati-
zace zpracování výsledků inspekcí a jejich využívání pro 
potřeby správného navrhování především bezvýkopových 
technologií.
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Když bych chtěl být trochu drzý 
a veden snahou, aby byl článek co nej-
pikantnější, napsal bych, že Ing. Re-
náta Žáčková začínala jako uklízečka. 
Ve skutečnosti to bylo tak, že začínala 
svou kariéru ve stavebnictví jako asis-
tentka vedoucího projektu, a k té práci 
si dobrovolně přidala i úklid buňkoviště, 
protože se nemohla dívat na to, v ja-
kém stavu opouštějí tyto prostory její 
pánští kolegové ze stavby. V praxi to 
vypadalo tak, že když přicházeli stav-
byvedoucí a mistři kolem sedmé ráno 
na stavbu, našli tam nejen vzorně se 
lesknoucí čistou podlahu a dokonalý 

úklid, ale na stole také  vonící kávu a čerstvě upečený 
štrůdl. Samozřejmě vlastnoručně vyrobený a samozřejmě 
naprosto skvělý, ale v kolik hodin musela kvůli tomu Re-
náta ráno vstávat mi vrtá hlavou dodnes. Tou stavbou byl 
Kolektor Centrum Ostrava, tedy stavba s dvěma kilometry 
ražeb a deviti kilometry vrtaných přípojek, jako z učebnice 
pro bezvýkopové technologie. ale to byl teprve začátek.

Renátu toto prostředí velmi zaujalo, a protože se cítila 
se svou maturitou ze Střední zemědělské školy poměrně 
handicapována, a protože je zvyklá dělat věci pořádně, už 
tenkrát během tříleté výstavby zahájila studium na Vyso-
ké škole podnikatelské a získala později  při zaměstnání  
inženýrský diplom z oboru ekonomiky staveb. Zároveň 

si získala dobré jméno a celkové renomé, takže po čase 
přišla nabídka od vedoucího investic na magistrátu města 
Ostravy, aby sem nastoupila jako technický dozor na síťo-
vých, vodohospodářských a podzemních stavbách.

S bezvýkopovými technologiemi se tak setkávala i dále, 
protože připravovala a posléze dozorovala i takové stavby 
jako na příklad kanalizační síť ve Vítkovících, petřkovicích, 
na nábřeží Ostravice, v Bartovicích a jinde. Tam všude se 
využívalo protlačování, mikrotuneling, případně horizontální 
vrtání. Za zmínku stojí i to, že už deset let je Renátiným part-
nerem jeden z nejostřílenějších ostravských odborníků (re-
spektive jeden ze dvou – tím druhým je autor těchto řádků) 
na podzemní výstavbu a bezvýkopové technologie, Karel 
Dolinek, takže má dobrou školu.   

a je to znát, protože za těch několik let působení v roli 
technického dozoru investora si už Renáta vydobyla skvě-
lé renomé a pověst neústupné investorky, ze které mají 
zhotovitelé respekt hraničící s panickou hrůzou. Je ovšem 
třeba zdůraznit, že na jejich stavbách se problémy řeší 
v klidu, a že investorka Žáčková si své kontrolní dny vede 
noblesně a s dokonalým šarmem. 

Za zmínku stojí i to, jakému koníčku se Renáta dlouhodo-
bě věnuje – je to jachting, ke kterému přivedla i svého osm-
náctiletého syna Jirku. To ale neznamená, že je nemůžeme 
všechny pravidelně vídávat i na nejrůznějších premiérách 
a koncertech předních ostravských kulturních podniků. Zkrát-
ka a dobře je Renáta Žáčková investorkou, na kterou může 
být město Ostrava hrdé.              Ing. Karel Franczyk, PhD.

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

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:
• návrhu a grafického zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT.  návrh bude obsahovat 
   vyobrazení technologií užívaných firmou a logo firmy podle vašich podkladů 
• Uveřejnění úvodníku s fotografií představitele firmy
• Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „na odborné téma"
• Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
• Vložení reklamní přílohy (formátu a4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
• Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě, 
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání 
Zpravodaje 30.000,- Kč, reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem  

37.750,- Kč včetně DPH.  Jsme přesvědčeni, že 
nabízená forma prezentace je dostupná i malým 
firmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním 
a regionálním knihovnám v ČR.
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Kalendář nO dIG 2014
nO dIG Calendar

Duben

Květen

Červen
Červenec
Srpen

8. – 10. 4. 2014 
No-Dig Poland 2014 
The uroczysko Hotel, Poland 
nodigpoland.tu.kielce.pl

5. – 9. 5. 2014 

IFaT 2014
Největší světový veletrh pro vodu, 
odpadní vodu, odpadové 
a surovinové hospodářství
Mnichov – Německo
aqua@iec-expo.com.ua

14. – 16. 5. 2014   IWA 2014
Evropská konference vodoho-
spodářských provozních společností 
Oslo – Norsko  
www.iwa-euc2014.org

 Kdy aKCE POŘáDáNé VE SVěTě / aKCE POŘáDaNé V ČESKé REPuBLICE /
  World Events Events Organised in the Czech Republic 

13. – 15. 10. 2014
INTERNATIONAL NO-DIg 2014
IFEMa Convention Centre, 
Madrid, Spain nodig-madrid.com

Září

Říjen

8. 4. 2014 
Valná hromada CzSTT 
Bezová 1658/1 
Praha - Braník

15. – 17. 9. 2014 
NO-DIg Litomyšl 

16. – 20. 9. 2014  
25. Mezinárodní stavební veletrh 
PVA Expo Praha
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EuTIT s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MaRIÁnSKé LÁZnĚ
E-mail: eutit@eutit.cz  http://www.eutit.cz 

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

HOBaS CZ spol. s r.o., 
třída Maršála Malinovského 306
686 01 UhERSKé hRaDIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com  http://www.hobas.com 

IMOS group s.r.o., 
763 02 ZLín, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz  http://www.imos.cz 

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

INTERGLOBaL DuO, s.r.o., 
Ořešská 939/55, 155 00 pRaha 5 - Řeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.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

LBtech a.s., 
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz  http://www.lbtech.cz

MEBIKaN spol. s r.o., 
Masarykova 125/368, 400 10 ústí nad labem – Všebořice. 
(Doručovací adresa: Ing. Dalimil Kotas, nerudova 1995/10, 
412 01 Litoměřice)
E-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz

ČESTNí ČLENOVé ČESKé SPOLEČNOSTI 
PRO BEZVÝKOPOVé TECHNOLOGIE
hOnOURaBLE MEMBERS OF CZECh SOCIETY FOR
TREnChLESS TEChnOLOGY

Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., WSDTI, EFuC, 
Universität hamburg, FB Informatik aB TIS/WSDTI, 
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 haMBURG, SRn
E-mail: rolf.bielecki@web.de  http://www.efuc.org 

Ing. Stanislav Drábek, 
Gončarenkova 30, 147 00 pRaha 4 
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

Ing. Jiří Kubálek, CSc., 
Jugoslávská 12, 120 00 pRaha 2 
E-mail: office@czstt.cz 

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

KOLEKTIVNí ČLENOVé ČESKé SPOLEČNOSTI 
PRO BEZVÝKOPOVé TECHNOLOGIE 
CORpORaTE MEMBERS OF CZECh SOCIETY FOR 
TREnChLESS TEChnOLOGY

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
E-mail: bvk@bvk.cz  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://www.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., 
Ke Kablu 289, 100 35 pRaha 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz  http://www.ckvpraha.cz 
 
DORG spol. s r.o. 
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES       
E-mail: dorg@dorg.cz  http://www.dorg.cz 

DuKTuS litinové systémy s. r. o. 
Růžová 1386, 252 19 RUDnÁ       
E-mail: obchod@duktus.cz  http://www.duktus.cz

EuROVIa CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, 
závod úSTí nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 ChLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz     http://www.eurovia.cz 
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METROSTaV a.s., 
Koželužská 5/2246, 180 00 pRaha 8
E-mail: info@metrostav.cz  http://www.metrostav.cz 

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

MT a.s., 
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice 
E-mail: mikrotunel@volny.cz  http://www.mtas.cz 

OHL ŽS, a.s., závod PS, 
Burešova 938/17, 602 00 BRnO - Veveří
E-mail: vkral@ohlzs.cz 
http://www.ohlzs.cz 

PŐyRy Environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRnO
E-mail: trade.wecz@poyry.com  
http://www.poyry.cz   

PORR a.s., 
Sídlo: Václavské nám. 837/11; 110 00 praha 1
Doručovací adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 praha 
provoz Morava: Šmahova 356/111, 627 00 Brno - Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz

PRaŽSKá VODOHOSPODáŘSKá SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 pRaha 1
E-mail: 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., 
pražákova 60, 619 00 BRnO 
E-mail: info@premyslvesely.cz  http://www.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

SaINT-GOBaIN PaM CZ s.r.o., 
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com   
http://saint-gobain-pam.cz

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 169/1235, 709 00 OSTRaVa Mariánské hory
E-mail: smvak@smvak.cz  http://www.smvak.cz 

STaVOREaL BRNO spol. s r.o., 
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz  
http://www.stavoreal.cz

STEINZEuG KERaMO s.r.o., 
husova 21, 370 05 ČESKé BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz 
http://www.keramo-kamenina.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; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

TRaNSTECHNIK CS spol. s r.o., 
průběžná 90, 100 00 pRaha 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz     http://www.transtechnikcs.cz 

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

VODOHOSPODáŘSKé STaVBy, spol. s r.o. 
Křižíkova 2393, 415 01 TEpLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@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 

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

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 pRaha 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz 
http://www.zepris.cz 
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RůZné /  MISCELLanEOUS InFORMaTIOn 

INDIVIDuáLNí ČLENOVé ČESKé SPOLEČNOSTI 
PRO BEZVÝKOPOVé TECHNOLOGIE
InDIVIDUaL MEMBERS OF CZECh SOCIETY 
FOR TREnChLESS TEChnOLOGY

Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 ZLín 
E-mail: balcarek@michlovsky.cz 

Drábek Stanislav Ing., 
Gončarenkova 30, 14700 pRaha 4 
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

Franczyk Karel Ing. PhD., ISEKI MICROTuNNELLING, 
Jarkovská 20, 724 00 OSTRaVa
E-mail: kfranczyk@seznam.cz 

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

Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 praha 4 - podolí
E-mail: nea@cvrez.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

Mutina Jiří, 
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLaV
E-mail: jmutina@adasi.cz; adasi@adasi.cz; 
http://www.adasi.cz 

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

RELINEEuROPE Liner GmbH & Co, KG, 
Grosse ahlmuhle 31, D-76865, Rohrbach-Deutschland
Doručovací adresa: Ing. Otakar Cigler, 
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRaVa
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com 
http:// www.relineeurope.com

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

Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., 
Thákurova 7, 166 29 pRaha 6, 
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz 

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

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

Zima Jiří Ing., 
Do Kopečku 3/159, 
400 03 úSTí nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz 

pŘIDRUŽEní ČLEnOVé CzSTT

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

Janoušek František Ing., 
Korandova 235/4 
147 00 pRaha 4 - hodkovičky

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

Klimeš Věroslav Ing., 
Kollárova 719, 664 51 ŠLapanICE U BRna

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

Krovoza Oldřich, 
Štorkánova 2804, 150 00 pRaha 5

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

Sochůrek Jan Ing., 
jednatel společnosti INGuTIS spol. s r.o., 
Thákurova 2077/7, 160 00 pRaha 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;    
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Vodovody a kanalizace Jablonné nad orlicí, a.s.



M e z i n á r o d n í  n o - d i g 
Madrid
2014

The iSTT je 32. mezinárodní no-DiG konference a výstava od Pyrenejské 
společnosti pro bezvýkopové technologie (ibSTT), která se bude konat 
13. - 15.  října  2014 na výstavišti ifeMA v Madridu, ve Španělsku
istt mezinárodní no-Dig konference a výsta-
va je hlavním fórem, které sdružuje inženýry 
z celého světa. program poskytuje kombinaci 
odborných jednání, živou a  informativní vý-
stavu o nejmodernější technologie a produk-
ty, a je jedinečná událost, kde průmysl přijde 
společně k síti s podobně smýšlejícími lidmi.

pyrenejský region má 20ti letou historii s vy-
užitím bezvýkopové technologie, zejména 
v  směrového vrtání a  potrubí rehabilita-
ce. V posledním desetiletí došlo ke značnému nárůstu nových 
montážních prací v rozvíjejících se městských aglomeracích.

kromě toho, jak prospěšné organizace a  vlády zkoumají nut-
nost zvýšit a udržet stávající infrastrukturu vody a odpadních 
vod, existují významné příležitosti na  trhu bezvýkopovou 
technologií pro účast v budoucí investice.

see more at:  http://www.nodigmadrid.com/en/#sthash.yo847Qr2.dpuf
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