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CO NOVÉHO V ESC ISTT? 
Ing. Stanislav Lovecký, 
předseda CzSTT,
člen výkonného výboru ESC-ISTT

22NO DIG 24 / 2-3

Aktivity fi rmy Talpa-RPF s.r.o. jed-
noho z nejvýznamnějších dodavatelů 
bezvýkopových technologií v ČR a fi r-
my Duktus litinové systémy s.r.o., před-
ního dodavatele potrubí z tvárné litiny, 
mimořádně vhodného pro bezvýkopo-
vé technologie, není nutné pro jejich 
úspěšnou historii a působení na tu-
zemském trhu dlouze představovat.

Dlouhodobá úspěšná spolupráce 
těchto fi rem vyústila v realizaci pře-
lomové akce, která byla provedena 
na jaře tohoto roku v Jižních Čechách. 
Jednalo se o provedení nové shybky 
průměru DN 600 mm, která byla re-
alizovaná metodou HDD pod řekou 
Nežárkou. Tato stavba je pro svoji cel-
kovou délku a průměr potrubí vůbec 
první svého druhu na území ČR. 

Jsme velice potěšeni, že právě naše 
společnosti mohly být u toho. Prá-
ce na vrtu i vlastní zatažení potrubí 
proběhly rychle, jednoduše a hlavně 
úspěšně ke spokojenosti všech zú-
častněných stran.

Naše zkušenosti chceme nyní zhod-
notit i na dalších připravovaných stav-
bách v České republice i na Sloven-
sku. Rádi bychom touto cestou podě-
kovali vedení CzSTT za její podporu 
nám, členům této společnosti. Jmeno-
vitě panu Ing. Stanislavovi Loveckému 

a Ing. Karlu Franczykovi Ph.D. V ne-
poslední řadě bychom chtěli vyzdvih-
nout práci doc. Ing. Petra Šrytra CSc., 
za jeho snahu podporovat bezvýko-
pové technologie na našich vysokých 
školách. Tato podpora pomůže zajistit 
přísun mladých lidí do našeho oboru.

Ing. Petr Kopal
jednatel fi rmy DUKTUS litinové systémy s.r.o.

Ing. Ivan Demjan 
jednatel fi rmy TALPA-RPF s.r.o.

V průběhu měsíců duben až červenec byly uskutečně-
ny tři telefonní konference (Skype) vedení ISTT a členů 
výkonného výboru-ESC-ISTT.

Na programu těchto Skypových konferencí bylo pro-
jednání, diskuse a schválení zejména níže uvedených 
dokladů:

- příprava 36. mezinárodní konference v Jihoaf-
rické republice v Kapském Městě, která se koná 
8. - 9. 10. 2018

- zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT 
versus přidružení členové ISTT (Affi liated Societies)

- podpora přidružených členů ISTT  při pořádání konfe-
rencí

- projednání návrhů standardů pro pořádání mezinárod-
ních konferencí ISTT

- pokračování v projednání nové formy webových strá-
nek ISTT-samostatné bloky pro management ISTT, 
pro přidružené členské společnosti atd.

- prověřování databází přidružených členů ISTT-členo-
vé ISTT by měli zaslat případné změny 

- příprava témat na další Skypovou konferenci

Z  Č IN N OSTI  IST T  /  NEWS  FRO M  IST T

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Kapské Město
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY
Ing. Stanislav Lovecký, 
předseda společnosti

 1. Uvítání členů CzSTT
 2. Volba komisí
 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
 4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
 5. Zpráva o hospodaření z minulého roku 

a zpráva revizní komise
 6. Volby nového předsednictva
 7. přestávka-občerstvení
 8. Vyhlášení výsledků voleb
 9. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2018
10. Schválení fi nančního plánu na rok 2018
11. informace o stavu členské základny
12. Závěrečná zpráva o výsledku voleb
13. Diskuse
14. Schválení a závěr

Po schválení programu byla VVH zahájena.

Volba komisí

VOLEBNÍ KOMISE
Komise byla navržena a schválena v následujícím 
složení:
Ing. Petr Holeš předseda komise
Ing. Bohuslav Vaňous člen komise
Ing. Miloš Karásek člen komise

NÁVRHOVÁ A MANDÁTOVÁ KOMISE
-PRO USNESENÍ 
Komise byla byla navržena a schválena v následujícím 
složení :
Ing. Vladimír Vácha  v.r. zapisovatel  
Ing. Radek Foukal v.r. ověřovatel  
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D. ověřovatel   

Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Zpráva se skládala ze zprávy předsedy společnosti 

a dílčích zpráv jednotlivých odborných sekcí za období 
duben 2017 - březen 2018.

Zpráva předsedy společnosti
Vážené dámy, vážení pánové, 

od minulé valné hromady, uplynul rok. Je tedy nutné po-
soudit, jak naše CzSTT pracovala a jak budeme pokračo-
vat ve své činnosti dále. Předsednictvo společnosti se pra-
videlně scházelo jedenkrát za měsíc. Řešilo jednak úkoly 
dle plánu činnosti a další podněty dle požadavků, námětů, 
průběhu vývoje. Snahou bylo v co největší míře zapojit se 
do problematiky bezvýkopových technologií.

Hlavní činnosti:  
22. Konference o bezvýkopových technologiích

Konference se konala ve dnech 12. – 13. září 2017 v Pra-
ze 3, v hotelu Olšanka. Den před zahájením konference 
11. 9. 2017 pořádala naše společnost 9. ročník golfového 
turnaje o pohár CzSTT na Golfovém hřišti v Mstěticích. 
Záštitu konference převzal ing. Václav Matyáš, prezident 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice. 
Program konference byl rozdělen do tří ucelených bloků 
řízených členy předsednictva. Na konferenci se setkalo 
více jak 150 odborníků domácích i ze zahraničí. Dle mého 
názoru byla tato konference úspěšná, což se projevilo 
mnohými diskuzními příspěvky k jednotlivým přednáškám, 
diskuzemi odborníků a to nejenom v rámci pořádaného 
„Diskuzního večera“. Podrobnější zhodnocení 22. Konfe-
rence o bezvýkopových technologiích je uvedeno v na-
šem Zpravodaji č. 4/2017, ve kterém Ing. Marek Helcelet 
ve svém příspěvku výstižným a vyčerpávajícím způsobem 
konferenci popsal.

Řádná volební valná hromada České společnosti pro 
bezvýkopové technologie

Společnost se intenzivně věnovala přípravě volební valné 
hromady její programové skladbě, příspěvkům a vystoupe-
ním jednotlivých členů. Informace o pořádání VVH včetně 
programu byla uveřejňována v našem odborném časopise 
na našich webových stránkách a dále společnost pozvala 
2-3 x E- mailovou poštou všechny členy naší společnos-
ti. Na našich webových stránkách byly v záložce „Volební 
valná hromada“ zveřejněny všechny zprávy, plány, vyhod-
nocení, životopisy kandidátů do voleb nového předsed-
nictva, voleb-
ní lístky, ná-
měty na zlep-
šení činnosti 
společnost i, 

Řádná volební valná hromada (dále VVH) České společnosti pro bezvýkopové technologie 
(dále CzSTT), svolaná v souladu se stanovami CzSTT se konala v úterý 10. dubna 2018 v zase-
dací místnosti na adrese Bezová 1658/1 v Praze 4 -Braníku.
Ing. Stanislav Lovecký zahájil VVH přivítáním účastníků a předal řízení VVH místopředsedovi 
společnosti, Ing. Karlu Franczykovi, Ph.D., který seznámil účastníky s níže uvedeným progra-
mem VVH:
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výzva všem členů k podání námětů pro zlepšení činnosti 
a vzájemné spolupráce a to cca. 4 týdny před konáním 
VVH.

Příprava 23. konference o bezvýkopových 
technologiích v Havlíčkově Brodě

Informace o 23. konferenci je jednak uveřejňována v na-
šem odborném časopise a na našich webových stránkách 
v záložce „23. konference o bezvýkopových technologiích 
v Havlíčkově Brodě“ je uvedena I. a II. informace o kon-
ferenci (programová skladba, odborné přednášky v jed-
notlivých sekcích, společenský večer, mimokonferenční 
program atd) včetně přihlášky.

Konference se bude konat ve dnech 11. a 12. září toho-
to roku v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce pod záštitou 
Mgr. Jana Tecla, MBA, starosty města Havlíčkův Brod.

Společnost průběžně informuje o konferenci E-mailovou 
poštou všechny členy naší společnosti. 

I. Standardizace
Společnost s větším úsilím pokračovala ve stanoveném 

úkolu standardizace. Byly vytvořeny pracovní skupiny pro 
zvolené technologie. Bližší informace o průběhu standar-
dizace je součástí samostatného bodu dnešní valné hro-
mady. Všichni členové naší společnosti byli 2 x vyzváni E 
- mailovou poštou k účasti na tomto úkolu. Doposud vypra-
cované fi nální nebo před fi nální verze jsou uvedeny na na-
šich webových stránkách.
Národní studentská soutěž

Studentské práce, přihlášené do národní studentské 
soutěže za akademický rok 2016-2017 byly odborně po-
souzeny a vyhlášení nejlepších třech prací včetně předání 
diplomů a příslušného fi nančního ocenění je předmětem 
programového bodu 4. této VVH.

Spolupráce s vysokým školstvím (Praha – Brno – 
Ostrava)

Pokračovalo úsilí s cílem zapojení výuky BT studentů 
na příslušných fakultách FSV ČVUT Praha, FAST VUT 
Brno a FAST-VŠB-TU Ostrava.

Spolupráce s institutem pro stavbu potrubí
Na odborné vysoké škole v Oldenburgu-účastí našich 

odborníků na oldenburském fóru. Detailní informace 
je uvedena v našem odborném časopise Zpravodaj č. 
1-2018.

ISTT
Informace o činnostech ISTT vychází 

pravidelně v našem odborném časopise 
a dále je možnost získat další informace 
na webových stránkách ISTT.

36. mezinárodní ISTT konference 
a No-Dig Show se bude konat v Kap-
ském Městě ve dnech 08.-09. 10. 2018.

Webové stránky společnosti
Naše původní webové stránky byly 

prakticky z hlediska vkládání nových 
událostí a informací nepoužitelné z hle-
diska velmi zastaralého softwaru. V říjnu 
minulého roku bylo zahájeno výběrové 

řízení pro tvorbu nových moderních stránek. Nakonec 
byla vybrána fi rma Acid, se kterou máme velmi dobré zku-
šenosti a po schválení její nabídky předsednictvem spo-
lečnosti byly práce na tvorbě stránek zahájeny. Myslím, že 
nové stránky odpovídají modernímu trendu a přinášejí ne-
jenom našim členům pravidelné informace o bezvýkopo-
vých technologiích, pořádání výstav, konferencí školeních 
atd. Stránky jsou v pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Redakční rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hle-

diska získávání sponzorů pro jednotlivá čísla našeho od-
borného časopisu NO DIG , který vychází 3 x ročně-čísla 
1. a 4. vycházejí samostatně, čísla 2. a 3 vycházejí spo-
lečně u příležitosti konference.

Rovněž je náročné zpracování a výběr jednotlivých od-
borných článků a výběr autorské databáze - tzn. odborní-
ků a odborných fi rem z české republiky i ze zahraničí.

Závěr
Vzhledem k tomu, že touto VVH končí 3-leté období 

předsednictva naší společnosti a nové předsednictvo 
bude na této VVH voleno, dovolte mně, abych poděkoval 
odstupujícím členům předsednictva:

Ing. Karlu Franczykovi PhD, Ing. Marku Helceletovi, 
Doc. Ing. Petru Šrytrovi, CSc, Ing. Petru Krejčímu, Ing. Mi-
chalu Sodomkovi a Ing.Vladimírovi Váchovi za vynika-
jící a časově náročnou práci na vysoké odborné úrovni 
ve prospěch společnosti. Na VH byli pozváni všichni čle-
nové společnosti a to včas a prokazatelně.  

Zprávy odborných sekcí:
Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, vzdělávací a po-
pularizační/publikační činnosti) v období od března 
2017 do dubna 2018

V rámci expertní činnosti, byla v tomto období zaměře-
na pozornost na zlepšení postavení oboru BT v sektorech, 
kde jsem měl možnost sám aktivně přispívat. To pak bylo 
zejména v rámci další inovace důležitého metodického pod-
kladu MMR pod patronací ÚÚR Brno „Principy územního 
plánování, kap. 8. Technická infrastruktura/TI“ (www.uur.cz) 
v březnu až červenci 2017, kdy došlo k přímému včlenění 
BT do programu koncepčního rozhodování v rámci tvorby 
ÚPD a ÚPP (využito bylo ustanovení stavebního zákona 
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požadujícího prokazovat garanci udržitelného stavu a roz-
voje TI, tedy též inženýrských sítí/IS; to pak není možné bez 
kvalitního systému Facility Management a systémového 
uplatnění BT). Pokračující zpomalená revize a inovace ČSN 
73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vyba-
vení (ÚNMZ, TNK č. 66) nedopadá příznivě pro IS a ani pro 
BT. Analogicky pak též revize a inovace ČSN 73 7505, ini-
ciované společností Kolektory Praha a.s. Předpokládala se 
pak podpora adekvátního, tj. systémového dořešení tohoto 
úkolu včetně zohlednění nezpochybnitelného významu BT 
ze strany hlavních subjektů-nositelů zodpovědnosti za tento 
úkol (ÚNMZ, MPO, MMR …) a dále též potenciálních dal-
ších zainteresovaných subjektů. To se však zatím nestalo 
a nedaří. - Aktuální stav obou těchto důležitých ČSN, jejich 
pokračující pseudorevize a pseudoinovace je taková, že 
konservuje fakticky předchozí nevyhovující stav, nezohled-
ňuje adekvátně existenci bezvýkopových technologií/BT, 
nerespektuje veřejný zájem a nesplňuje požadavek garan-
ce udržitelného rozvoje sídel. – Lze tedy předpokládat dal-
ší stupňování chaosu v podzemí veřejného prostoru sídel 
ČR a tím i zhoršování podmínek pro aplikace BT. – Navíc 
lze zdůraznit, že tento nemalý/závažný problém souvisí též 
nepochybně i s naším úsilím posledních let o standardizaci 
BT v rámci CzSTT. Lze tedy doporučit přípravu a realizaci 
naší ofi ciální žádosti o nápravu adresovanou např. na Český 
svaz měst a obcí, na MV a MPO, pod které spadá ÚNMZ 
apod. - Další dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak 
spočívala zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací či 
odborných posudků, anebo též v rámci posouzení či zpraco-
vání několika územních plánů v úseku technické infrastruk-
tury, tj. všude tam, kde se mám sám možnost odborně uplat-
nit a jsem k takové spolupráci vyzýván. - BT jsou i nadále 
prakticky na trhu stavebních zakázek diskriminovány tím, že 
dostávají šanci jen, když je to obvykle jinak neproveditelné 
a dále většinou jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto 
stavem nesystémového rozhodování nemůžeme být příliš 
spokojeni a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak to principiálně 
změnit). - Opětovně pak lze konstatovat, že CzSTT (ani dílčí 
síťová odvětví a instituce) nemá dosud zavedenu, ke škodě 
věci (právě ve smyslu výše uváděného), ani jednoduchou 
evidenci ročních výkonů společností-nositelů BT v ČR. 

Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období realizo-
vána prakticky v mírně redukovaném rozsahu ve srovnání 
s dřívějším standardním rozsahem, jako tomu bylo v minu-

lých obdobích. Došlo k útlumu obvyklé formy BT-osvěty 
jednak na fi remní úrovni a dále prostřednictvím vzdělá-
vacích programů celoživotního vzdělávání ČKAIT. Zde 
jsou zejména méně aktivní oblastní kanceláře ČKAIT či 
např. společnost PSM a.s. V rámci celoživotního vzdě-
lávání ČKAIT zůstává jako jistá minimalistická varianta 
jen ta, která je představována začleněním naší národní 
konference NO-DIG do tohoto programu (bez sledování 
faktického dopadu, faktických výsledků). Na úrovni pra-
covišť technických univerzit v ČR pak je možné situaci 
hodnotit jako stagnující. Zde nabízí pravidelně svá BT-
-témata příslušná pracoviště FAST VUT Brno/ÚVHO (má 
BT ve studijním programu jako volitelný předmět) a dále 
se neformálně dostávají do šance BT též v rámci zadání 
diplomových a bakalářských prací na FAST VUT Brno/
ÚVHO, ČVUT-FSv, na ZU v Praze a na FAST VŠB-TU 
Ostrava. Jednotlivé akce BT-vzdělávacího programu 
v prostředí technických univerzit se i nadále uskutečňují 
neformálně v rámci tematicky blízkých předmětů v Praze 
na ČVUT-FSv (K122, K144; doc. P. Šrytr, Ing. M. Synáčko-
vá, Ing. K.Kříž) a ČVUT-DF (K612; doc. P. Šrytr) a  na ZU 
v Praze (Ing. M. Synáčková) a na FAST VŠB-TU Ostrava 
(doc. P. Šrytr, Ing. K. Franczyk, Ph.D.). Daří se pak rea-
lizovat naši přímou konkrétní nabídku na zařazení naší 
odborné konference NO-DIG CzSTT do vzdělávacího 
programu ČKAIT. 

Prosazování BT do výuky vysokoškoláků technických 
univerzit má šanci neformálně pokračovat v rámci aktuál-
ních procesů reakreditace studijních programů minimálně 
na všech stavebních fakultách TU v ČR. I to by bylo po-
třeba podpořit ze strany naší CzSTT. Jistá šance se pak 
opakovaně nabízí též v rámci jednorázových akcí typu 
TECHSTA (dne technologií staveb, která je připravována 
na FSv ČVUT). 
Popularizační činnost a publikační činnost ve pro-
spěch BT a jejich nositelů: 
• Svůj význam i relativně  dobrou  úroveň (i při nižším po-

čtu přihlášených soutěžních prací) si zachovává naše 
soutěž CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou prá-
ci z oboru BT. Podrobnosti, viz. aktuální zpřehlednění-
-příspěvky v našem Zpravodaji.

• Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně 
a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativ-
ních i individuálních členů. Soutěž ISTT v kategorii 

„Student or young professional pa-
per“) se v posledních letech dostává 
do jisté nestability (buď z důvodů ne-
dostatečného počtu účastníků sou-
těže či příliš rozsáhlých změn místa 
a programu konání konferencí ISTT). 
Přesto i zde lze zaznamenat další 
úspěchy. 
• Pokračuje spolupráce s IRO 

a FHO v Oldenburgu, která rov-
něž stabilně nabízí dobré mož-
nosti uplatnění (studijní pobyty či 
praxe) pro mladé adepty našeho 
oboru, např. využitím Nadace 
prof. Lenze (www.stiftung-prof-
-lenz.de). Aktuálně takovou praxi 
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absolvuje Ing. Martin Hlaváček z ČVUT. Dny Nadace 
prof. Lenze se budou letos konat na SF STU v září 2018 
v Bratislavě a je to rovněž příležitost tuto akci podpo-
řit ze strany CzSTT aktivní účastí těch z nás, kteří tuto 
spolupráci dlouhodobě rozvíjíme. – Pravidelně se účast-
níme celoevropské odborné akce Oldenburgského fóra. 
V únoru 2018 jsme měli opět početné zastoupení (tří stu-
dentů, pěti pedagogů FSv ČVUT a FAST VŠB TU Ostra-
va a dvou externích spolupracovníků FSv-ČVUT) na 32. 
Oldenburger Rohrleitungsforum (viz informace v našem 
ZPRAVODAJI CzSTT 1/2018 či i www.iro-online.de).  

• Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřed-
nictvím cílených příspěvků v našem ZPRAVODAJI 
CzSTT a dále též např. prostřednictvím sborníku pří-
spěvků naší NO-DIG CzSTT konference 2017 v hotelu 
Olšanka v Praze 3. Realizována byla e-pomůcka s te-
matikou BT na K122 FSv-ČVUT. 

• Pokračuje snaha získat blízká akademická pracoviště 
(spolupracujících s námi konkrétní pedagogy) staveb-
ních fakult technických universit ČR pro členství v naší 
CzSTT.

Plán sekce EVPČ pro příští období: 
• Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích čin-

ností, zejména soustředit pozornost na naší soutěž 
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci s BT-
-tematikou včetně zabezpečení případné početnější 
účasti autorů našich vítězných prací v soutěži NO-DIG 
AWARD ISTT, v kategorii „Student or young professio-
nal paper“.

• Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako voli-
telný předmět na dalších technických univerzitách (též 
na průmyslových školách stavebních) v ČR (jistou příle-
žitost nabízí aktuální reakreditace studijních programů).

• Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN 
73 6005 a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO, MMR 
a dalších zainteresovaných subjektů.  

Za sekci/úsek EVPČ: doc. Ing. P. Šrytr, CSc. 

Zpráva za Sekci provozovatelů a diagnostiky v období 
duben 2017 – březen 2018

Zpravodaj NO-DIG pravidelně přináší informace o využí-
vání BT na konkrétních stavbách, nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. V oblasti diagnostiky lze kladně hodnotit, 
že prostředky pro inspekci inženýrských sítí jsou běžně 
využívány i drobnými řemeslníky, nejen specializovanými 
společnostmi. Členové společnosti budou opět v časopisu 
informováni o možnosti vyjadřovat se k obsahu časopisu, 
webových stránek, nebo práci celé CzSTT, tak jako tomu 
bylo po konferenci v Praze.

Na této konferenci byly předneseny příspěvky z oblasti 
teoretické i z běžné stavební praxe, tentokrát bez provoz-
ních zkušeností konečných uživatelů. Přestože se zástup-
ci provozovatelů o stavbách realizovaných pomocí BT pří-
liš v rámci CzSTT nešíří, běžně je při své práci využívají.  

Sdružení SOVAK během druhého čtvrtletí vydává aktu-
alizovanou příručku pro provozovatele vodovodů a kanali-
zací, která obsahuje i informace o jednotlivých technologi-
ích, jejich možnostech a následném využití pro výstavbu 
a obnovu vodohospodářských zařízení. ČKAIT bude opět 
požádán o zařazení konference do programu vzdělávání 
pro své členy.               Za sekci PaD: Ing. Marek Helcelet

Zpráva za Sekci dodavatelů 
Zprávu za sekci dodavatelů přednesl v zastoupení 

Ing. Igora Fryče, Ing. Karel Franczyk, Ph.D.

Zpráva vedoucího redakční rady: 

Předání odměn vítězům studentské soutěže
Po přednesení zpráv předali doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. 
a předseda společnosti ocenění vítězům studentské 
soutěže CzSTT v akademickém roce 2016-2017:

Na základě vyhodnocení studentských prací byly uděleny 
dvě první ceny a jedna třetí.

1. cena: Bc. Tomáš Novák za bakalářskou práci:
Studie alternativ rekonstrukce vybrané stokové sítě
1. cena: Ing. Marek Skoblej za diplomovou práci:
Porovnání metody mikrotunelování a metody řiditelného 
vrtání v profi lech do DN 400
3. cena: Ing. Martin Hoza za diplomovou práci:
Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím 
mikrotunelu

S ohledem na výborné hodnocení byli ocenění vyzváni 
k podání jejich prací do mezinárodní studentské soutěže 
ISTT, s vyhlášením výsledků na mezinárodní konferenci 
v Cape Townu na podzim tohoto roku.

Zpráva revizní komise a zpráva o hospodaření 
za minulý rok 2017
Zprávu revizní komise, která je níže uvedena, přednesl 
Ing. Š. Moučka:

Zpráva revisní komise České společnosti 
pro bezvýkopové technologie za rok 2017 
připravena k valné hromadě 2018
Komise pracovala ve složení: Ing. Vojtěch Karásek, 
Ing. Štěpán Moučka  

Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlíže-
la na hospodárné vynakládání prostředků.

Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontro-
la účetnictví. Byly zkontrolovány „Výkazy příjmů a vydá-
ní“, potvrzen jejich souhlas s příslušnými účty, dále bylo 
prověřeno že výdaje, které nejsou běžné jsou podloženy 
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zápisy ze schůzí představenstva (odsouhlaseny předsta-
venstvem).

Lze jako v uplynulých letech s uspokojením konstatovat, 
že naše společnost je vedena v souladu se svými stano-
vami a obecně platnými právními předpisy.

Jako každý rok společnost hospodaří zhruba s jeden 
a půl milionem korun.

Příjmy 
Finanční plán 1,125 mil Kč

Celkem skutečnost dle přehledu o příjmech 
a výdajích 866 tis Kč

Největší položkou příjmů kromě příspěvků jsou jako každý 
rok konference a semináře, spoluúčast na zpravodaji. 
V letošní ani v loňské uzávěrce není zohledněn převod 
prostředků z let minulých. V plánu je 230 tis Kč.

Výdaje 
Finanční plán 1.125 mil Kč

Celkem skutečnost dle přehledu o příjmech 
a výdajích 764 tis Kč

Bohužel se KRK nedozvěděla jaký byl k datu letošní 
uzávěrky převod z minulého roku. Nebo zda se tento 
převod – rezervní fond rozpustil do přijmů – to potom celou 
situaci zkresluje a jsme tím pádem v trvalém schodku.

Výsledek roku 2017

Odečtením příjmů a vydání dostaneme částku    102 tis Kč

Stav majetku k 31. 12. 2017 byl následující

Peníze na účtech 570 tis Kč
Pohledávky & půjčky 147 tis Kč
Celkem   617 tis Kč

Závěr 
Hospodaření společnosti je zhruba vyrovnané a odpovídá 
minulým letům. Finanční výsledek roku je kladný – pozor, 
to pouze za předpokladu že neprojídáme rezervu z minula 
- pak jsme v minusu.

V Praze 20. 3. 2018 za KRK
 Ing. V. Karásek  .........................
 Ing. Š. Moučka  ..........................

PS: během dlouholeté činnosti KRK ztratila jednoho člena 
komise. Předseda velmi prosí o doplnění. 

Zprávu o hospodaření za minulý rok 2017, která je níže 
uvedena, přednesl Ing. S. Lovecký: 
Př ehled o majetku a zá vazcí ch k 31. prosinci 2017 
ú č . jednotka: Č eská  společ nost pro bezvý kopové  technologie 
Bezová  1658/1, 140 00 Praha 4 

 stav na zač á tku  stav na konci
 ú č etní ho období   ú č etní ho období  

1. Dlohodobý  nehmotný  majetek   
2. Drobný  dlouhodobý  nehm.majetek   
3. Dlouhodobý  hmotný  majetek  73 526,00 Kč   0,00 Kč  
4. Hmotný  majetek v oceně ní  od 3.000,- Kč   166 426,00 Kč   56 861,00 Kč  
5. Pení ze v hotovosti  80 962,00 Kč   10,00 Kč  
6. Pení ze na bankovní ch ú č tech  138 743,00 Kč   570 612,00 Kč  
7. Poskytnuté  pů jč ky  0,00 Kč   25 554,00 Kč  

8. Ostatní  fi nanč ní  majetek   
9. Ceniny   
10. Zá soby   
11. Pohledá vky  506 110,00 Kč   121 500,00 Kč  
12. Opravné  polož ky k nabyté mu majetku   
13. Zá vazky (bez pů jč ek a ú vě rů )  2 665,00 Kč   0,00 Kč  
14. Př ijaté  pů jč ky a ú vě ry   
15. Zá konné  rezervy   
16. Č asové  rozliš ení    

Zpracoval: R. Vlasatý  Datum: 2. února 2018 

Př í jmy zahrnované  do zá kladu daně : 
1. Př í jmy z prodeje zbož í   
2. Př í jmy z prodeje služ eb  281 076,00 Kč  
3. Ostatní  př í jmy  20 000,00 Kč  
Př í jmy nezahrnované  do zá kladu daně : 4. Ú roky na BÚ   48,00 Kč  
5. Dotace, dary  
6. Č lenské  př í spě vky  517 600,00 Kč  
Vý daje na zajiš tě ní  př í jmů : 7. Spotř eba materiá lu  6 864,00 Kč  
8. Tisk zpravodaje, reklama  56 894,00 Kč  
9. Mzdové  ná klady  357 067,00 Kč  
10. Ná jmy, ostatní  služ by  247 058,00 Kč  
Vý daje neovlivň ují cí  zá klad daně : 
11. Ná kup dlouhodobé ho majetku  
12. Ná klady na reprezentaci, dary  32 042,00 Kč  
13. Ostatní  - č lenské  př í spě vky  61 274,00 Kč  
14. Ostatní  nedaň ové  vý daje - pokuty a pená le, ...  , 4 531,00 Kč  
15. Daň  z př í jmů   

Zpracoval: R. Vlasatý  Datum: 2. ú nora 2018

Př ehled o př í jmech a vý dají ch 
za zdaň ovací  období  od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 
ú č . jednotka: Č eská  společ nost pro bezvý kopové  technologie 
Bezová  1658/1140 00 Praha 4 

Př ehled o majetku a zá vazcí ch k 31. prosinci 2017
ú č . jednotka: Č eská  společ nost pro bezvý kopové  technologie 
Bezová  1658/1,140 00 Praha 4 

 stav na zač á tku  stav na konci
 ú č etní ho období   ú č etní ho období  
1. Dlohodobý  nehmotný  majetek   
2. Drobný  dlouhodobý  nehm.majetek   
3. Dlouhodobý  hmotný  majetek  73 526,00 Kč   0,00 Kč  
4. Hmotný  majetek v oceně ní  od 3.000,- Kč  166 426,00 Kč   56 861,00 Kč  
5. Pení ze v hotovosti  80 962,00 Kč   10,00 Kč  
6. Pení ze na bankovní ch ú č tech  138 743,00 Kč   570 612,00 Kč  
7. Poskytnuté  pů jč ky  0,00 Kč   25 554,00 Kč  
8. Ostatní  fi nanč ní  majetek   
9. Ceniny   
10. Zá soby   
11. Pohledá vky  506 110,00 Kč   121 500,00 Kč  
12. Opravné  polož ky k nabyté mu majetku   
13. Zá vazky (bez pů jč ek a ú vě rů )  2 665,00 Kč   0,00 Kč  
14. Př ijaté  pů jč ky a ú vě ry   
15. Zá konné  rezervy   
16. Č asové  rozliš ení    

Zpracoval: R. Vlasatý  Datum: 2. ú nora 2018 
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Př ehled o př í jmech a vý dají ch, za zdaň ovací  období  od 01. 
01. 2017 do 31. 12. 2017
ú č . jednotka: Č eská  společ nost pro bezvý kopové  technologie 
Bezová  1658/1,140 00 Praha 4 

Př í jmy zahrnované  do zá kladu daně : 
1. Př í jmy z prodeje zbož í   
2. Př í jmy z prodeje služ eb  281 076,00 Kč  
3. Ostatní  př í jmy  20 000,00 Kč  
Př í jmy nezahrnované  do zá kladu daně : 4. Ú roky na BÚ   48,00 Kč  
5. Dotace, dary  
6. Č lenské  př í spě vky  517 600,00 Kč  
Vý daje na zajiš tě ní  př í jmů : 7. Spotř eba materiá lu  6 864,00 Kč  
8. Tisk zpravodaje, reklama  56 894,00 Kč  
9. Mzdové  ná klady  357 067,00 Kč  
10. Ná jmy, ostatní  služ by  247 058,00 Kč  
Vý daje neovlivň ují cí  zá klad daně : 
11. Ná kup dlouhodobé ho majetku  
12. Ná klady na reprezentaci, dary  32 042,00 Kč  
13. Ostatní  - č lenské  př í spě vky  61 274,00 Kč  
14. Ostatní  nedaň ové  vý daje - pokuty a pená le, ...   4 531,00 Kč  
15. Daň  z př í jmů   

Zpracoval: R. Vlasatý  Datum: 2. ú nora 2018 

6. Volba nového předsednictva
Účastníci VVH obdrželi při registraci volební lístky se sezna-
mem přihlášených kandidátů,jejichž životopisy byly cca 4 týd-
ny před konáním VVH uvedeny v přílohách na www.czstt.cz :

Seznam kandidátů pro volbu předsednictva České 
společnosti pro bezvýkopové technologie konanou 
při Volební Valné Hromadě dne 10. dubna 2018

Seznam se stává po zaevidování volebním lístkem.
razítko CzSTT

Ing. Karel Franczyk, PhD Ing. Vladimír Vácha
Ing. Igor Fryč Ing. Vladimír Vokřál 
Ing. Marek Helcelet 
Ing. Petr Krejčí 
Ing. Stanislav Lovecký 
Ing.  Michal Sodomka 
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. 

Postup voleb:
Volí se tak, že se z výše uvedených kandidátů vybere 
7 jmen, které se v obdélníku u jména označí křížkem. 
Označení více než  7 jmen činí volební lístek neplatným! 
Volná okénka jsou pro případné doplnění jména 
vlastního kandidáta.

7. Přestávka – občerstvení

Po 20 minutové přestávce na občerstvení pokračovala 
VVH dle schváleného programu.

8. Vyhlášení výsledků voleb
Předseda volební komise Ing.Petr Holeš oznámil po se-
čtení a vyhodnocení volebních lístků výsledek voleb:

9. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok    
2018-2019

Ing. Karel Franczyk,PhD přednesl níže uvedený plán 
činnosti, který byl účastníky VVH schválen.

I. Rozdělení činností
- sekce vzdělávací a expertní (zodp. Doc. Ing. Šrytr, CSc)
- sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. Helcelet)
- sekce dodavatelů a projektantů (zodp. Ing. Fryč)
- redakční rada zpravodaje (zodp. Ing. Franczyk)
- pracovní skupina pro standardizace (zodp. Ing. Kunc)

II. V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT 

Praha a VŠB Ostrava, včetně začlenění zástupců škol 
přes individuální členství do CzSTT

- pravidelné poskytování prostoru ve Zpravodaji pro in-
formace o aktivitách škol

- spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/AI-
TES, EFUC, SÚRAO, svazem plynařů a dalšími příbuz-
nými sdruženími

- pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci v ob-
lasti BT včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD (zřejmě 
až pro rok 2018)

- spolupráce se SOVAK, případně dalšími organizacemi 
v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména 
na bázi expertní činnosti

- pokračování normotvorné činnosti a příprava standardů 
a to i ve spolupráci se sekcí projektantů a dodavatelů

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICSZ ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT
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- posuzování standardů nebo katalogových listů vyda-
ných jinými sdruženími

- ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o vyu-
žití BT

- zajistit udílení bodů ČKAIT za konference NO DIG v ČR
- Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako vo-

litelný předmět na dalších technických univerzitách 
v ČR.

- Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN 
73 6005 a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO.  

III. V oblasti provozovatelů a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním vodovodů a ka-

nalizací budovaných pomocí BT, zejména na platfor-
mě Zpravodaje CzSTT

- volba vhodných materiálů a postupů a její dopad 
na provozování vodovodů a kanalizací – diskuse, 
na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT

- pokračovat v komunikaci  i s mimovodárenskými pro-
vozovateli (plyn, elektro, telefon, atp.)

IV. V oblasti projektantů a dodavatelů
- publikování nejzajímavějších projektů a staveb BT 

ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze svě-

ta ve Zpravodaji 
- publikování zvlášť zajímavých staveb z ČR v Trenchle-

ss International
- pokračovat ve vytvoření základních standardů k jed-

notlivým hlavním BT metodám – ve spolupráci se 
sekcí vzdělávací s cílem umístit většinu standardů 
na webové stránky na jaře 2018

- poté vyvolat diskusi ohledně dalšího postupu

V. Redakční rada
- vydat 3 čísla Zpravodaje v roce 2018, z toho 2 – 3 

bude v jednom vydání, které bude distribuováno 
na konferenci

- rozšířit rubriky o aktivity vysokých škol
- průběžně aktualizovat databázi členů a zlepšit vzá-

jemný způsob komunikace
- 
VI. V oblasti standardizace
- Dokončit standardizace základních metod ve formě 

konečného návrhu a umístit je na web CzSTT
- Sledovat případně i řídit diskusi na to téma
- S časovým odstupem provést fi nální úpravy
- Účastnit se posuzování standardů nebo katalogo-

vých listů, které vznikají na jiných sdruženích
- Průběžně standardy doplňovat a aktualizovat
- Spolupracovat na snahách o větší právní sílu stan-

dardů

VII. Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Execu-

tive subcomitee)
- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně Národní Konferenci- 2018 v Havlíč-

kově Brodě

10. Schválení  fi nančního plánu na rok 2018 -2019
Ing. Stanislav Lovecký přednesl níže uvedený fi nanční 
plán, který byl účastníky VVH schválen:

FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2018-2019
(stav účtu k 31. 12. 2017 570 621,31,- Kč)

1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky .......................................... 610.000,-
23. konference CzSTT ................................... 100.000.-
Spoluúčast fi rem na vydávání „Zpravodaje“ .... 45.000.-
(č. 1,2-3,4)
Celkem .......................................................... 755.000.-
2. VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu a nebytových prostor ............45.000.-
Nezaplacený nájem za kancelář-2015-2016-řeší 
se s Golden Offi ce ................................................60.000,-  
(tato skutečnost nám byla oznámena koncem roku 2017)
Mzdové náklady                                                                                                                   
(sociální a zdravotní pojištění, záloha na daň 
z příjmu)...............................................................193.200,-                                      
Afi lační poplatky ....................................................65.000.-
Údržba, opravy ..................................................... 10.000.-
Režijní materiál, DKP ............................................ 10.000.-
Zpracování mezd (Tricium MK s.r.o.) ....................36.000,-
Internetové služby, telekomunikační poplatky.......10.000,-
Cestovné (předseda, předsednictvo) ...................60.000.-
Vložné na odborné konference.............................26.000.-
Poštovné  ................................................................3.000.-
Odměny pro soutěž studentů ...............................35.000.-
Časopis „Zpravodaj NODIG“ (rezerva pro případ
nesjednání sponzoringu Zpravodaj 2-3 a 4) .........40.000,.
Překlady, tlumočení ...............................................20.000.-
Propagace, reklama, inzerce ................................ 10.000.-
Občerstvení, drobná reprezentace ....................... 10.000,- 
Konference CzSTT ...............................................25.000,-
Bankovní poplatky ................................................86.800,-

Celkem .............................................................. 755.000,-

11. Informace o stavu členské základny
Pokles stavu členském základny  oproti minulému období 
nepřevyšuje dlouhodobý průměr. K datu valné hromady 
tvoří naši členskou základnu 39 členů korporativních (fi -
remních), 10 členů individuálních a 8 členů přidružených. 

Ukončení členství a přijetí nových členů.
Ve smyslu stanov CzSTT kap.IV. bod 8 a 9 ukončili člen-

ství za období od poslední valné hromady následující 
Korporativní členové:
ČIPOS, MEBIKAN, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 
TEPLICE. 
DÁLE STAVOREÁL A EUROVIA – NEZAPLATILI PŘES 
ČETNÉ URGENCE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018

Individuální členové:
JIŘÍ MUTINA, PROF. RNDR. DrSC MILOŠ .KAROUS, po-
žádali o zrušení členství. Po dohodě bylo zrušeno členství 
pana Petra Balcárka a ponecháno Korporativní členství 
Michlovský –protlaky,a.s.

Předsednictvo CzSTT informuje „Valnou hromadu" o při-
jetí nových korporativních členů: - REVIS PRAHA, s.r.o. 
a TRASKO BVT, s.r.o.

Do data konání valné hromady dluží členské pří-
spěvky 2 korporativní členové Stavoreal a Eurovia) 
a 1 člen in-
d i v i d u á l n í 
(Ing. Tuzar)

Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT
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Poznámka: do konce dubna zapla-
tila EUROVIA příspěvek na rok 2018 
a rovněž Ing. Tuzar zaplatil příspěvky 
za rok 2017 a na rok 2018.

Předsednictvo navrhuje „Valné hro-
madě“, aby členství těchto členů bylo 
ukončeno počátkem listopadu t.r., po-
kud nebudou-li do této doby členské 
příspěvky zaplaceny.

12. Zpráva o výsledku voleb     
a usnesení VVH

Níže uvedené „Usnesení z voleb-
ní valné hromady bylo přítomnými 
účastníky VVH schváleno.

13. Diskuse
V diskusi projednávaná problemati-

ka je uvedena v níže uvedeném „Zá-
pise z volební valné hromady" a sta-
novené úkoly bude řešit nově zvolené 
předsednictvo společnosti.
Zápis z Volební valné hromady 
CzSTT dne 10. 4. 2018.

Prosím zaznamenat obsah jednot-
livých diskusních příspěvků a odezvu 
na ně. v součinnosti s předsedajícím, 
bude-li to navrženo, formulovat další 
bod do návrhu usnesení.

Tento list po skončení valné hroma-
dy předat sekretariátu.

1. Valná hromada pověřuje před- 
sednictvo k úhradě členských pří-
spěvků fi rem Stavoreal Brno spol. 
s r.o., Eurovia cs, a.s., Ing. Jindřich 
Tuzar (individuální člen), pokud ne-
bude uhrazeno, předsednictvo roz-
hodne na zasedání zrušit členství.

2. Zástupce fi rmy Saint-Gobain PAM 
CZ s.r.o., nesouhlasí s uvedením 
všech standardrů vydaných Cz-
STT a požaduje stažení z důvodu 
uvedení neobjektivních kritérií. Val-
ná hromada ukládá zástupci fi rmy 
Saint-Gobain PAM CZ s.r.o., aby 
do měsíce dodal písemné připo-
mínky standardů a navrhl opravu 
k jednání.

3. Valná hromada ukládá předsed-
nictvu společnosti, aby projednal 
s právníkem soulad standardů 
s právním řádem České republiky.

14. Závěr - ukončení VVH
Ing. Stanislav Lovecký ukončil ko-

nání VVH a poděkoval všem účast-
níkům za aktivní přístup v průběhu 
konání VVH.
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BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE VYŽADUJÍ 
KVALITNÍ PROJEKTY

Ing. Ivan Demjan, 
TALPA-RPF s.r.o.

Pro úspěšnost použití bezvýko-
pových technologií je nezbytné, 
aby tyto byly začleněny do úvah 
již v okamžiku zrodu projektu. Pro-
jektant by měl pro použití dané 
technologie připravit všechny pod-
statné informace o místě a podmín-
kách realizace, aby byly posouze-
ny všechna pro i proti. Bez splnění 
této poměrně zásadní podmínky se 
realizátor projektu často dostává 
do situace, kdy řešení navrhované 
projektem se ukáže jako nevhodné 
a jakékoliv reálné řešení pak přiná-
ší zvýšené náklady, které investor 
odmítá zaplatit. Doufejme, že doba, 
kdy se použití bezvýkopové tech-
nologie v projektu „vyřešilo“ jedinou 
čarou ve výkrese situace a strohým 
odstavcem v technické zprávě, brzy 
skončí. Projektů, které bezvýkopo-

vé technologie využívají a zvládnou připravit podmínky 
pro realizaci tak, že výsledek je přesným obrazem zá-
měru, totiž přibývá.

Jedním z detailně a přesně zpracovaných projektů 
je „Rekonstrukce vysokotlakého plynovodu Jarošov 
– Pohořelice“, který pro investora GasNet připravila 
projekční společnost GridNet.  Příprava této stavby již 
od počátku projekčních prací počítala s použitím bez-
výkopových technologií pro realizaci. Trasa projektova-
ného plynovodu totiž procházela místem připravované 
stavby poldru v katastru obce Pohořelice u Napajedel. 
Proto, aby stavba plynovodu nepříznivě neovlivňovala 
stavbu poldru v nejbližší budoucnosti, byla stanovena 
podmínka eliminace zemních prací na minimum. Dru-
hým důvodem byla skutečnost, že toto místo stavby 
poldru je v současné době několik set metrů dlouhou 
bažinatou oblastí, ve které Pohořelický potok vykres-
luje pásmo meandrů, ukrytých v hustém a vysokém 
porostu rákosí. S ohledem na budoucí poldr se hloub-
ka plynovodu v této části trasy pohybuje mezi 4,5 m 
až 5,0 m. Položení plynovodu v těchto podmínkách 
a v těchto hloubkách by bylo velmi komplikované. Pro-
to přišel projektant s řešením, které bylo postavené 
na využití metody řízeného horizontálního vrtání. Pro-
blémový úsek v délce necelých pětiset metrů rozdělil 
na dvě části tím, že přibližně v polovině úseku v lo-
movém místě trasy umístil středovou jámu. Startovací 
jámy byly na protilehlých koncích mokřadu. Tím byly 
zcela zásadně omezeny zemní práce ve výše popsa-
ných mokřa-
dech. 

Materiál po-
trubí plynovo-
du o průměru 

Recyklační jednotka

Vrtná souptrava DitchWitch JT 60

Speciální rozšiřovač D300

Z ČINNOSTI CzSTT /  NEWS FROM CzSTTNA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS
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DN300 mm byla ocel s Polyetylé-
novou izolací a cementovláknitou 
ochrannou vrstvou. Vnější rozměr 
potrubí byl 330 mm. 

Zřejmě nejdůležitější podmínkou 
pro kvalitní přípravu projektu bezvý-
kopových technologií je znalost inže-
nýrsko – geologických poměrů v da-
ném místě. Proto zde byly v prosinci 
minulého roku provedeny dva svislé 
jádrové vrty do hloubky osmi metrů. 
Z tohoto geologického průzkumu vy-
plynulo, že geologické vrstvy, ve kte-
rých budou probíhat zemní a vrtné 
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Druhý vrt byl navržen ze starto-
vací jámy umístěné před mokřady 
na opačné straně a byl veden opět 
do středové jámy. Délka vrtných pra-
cí včetně náběhu a výběhu byly spo-
čítány na 261 m, délka vtahovaného 
potrubí byla 182,6 m.

Stavbu plynovodu zajišťovala spo-
lečnost Montgas z Hodonína, která 
si pro provedení bezvýkopové tech-
nologie vybrala ostravskou společ-
nost TALPA-RPF. V Talpě jsme zača-
li s bezvýkopovými technologiemi již 
začátkem devadesátých let a stále 
se snažíme držet krok s technickým 
pokrokem. Proto jsme začátkem le-
tošního roku koupili novou vrtnou 
soupravu DitchWitch JT 60, která je 
konstruována přesně pro úkoly po-
psané výše. 

Popsané podmínky podloží tvo-
řeného středně plastickými jíly 
jsou vrtaři považovány za nejná-
ročnější. Jíly mají totiž schopnost 
přijímat vodu z vrtu a nabobtnat 
v takovém rozsahu, že sevřou 
vtahované potrubí, tím narůstá 
síla potřebná k zatažení potrubí 
do vrtu, což mnohdy přeroste tech-
nické možnosti stroje a vrtné prá-
ce předčasně skončí havárií. Další 
komplikací je jejich lepivost, dokáží 
vytvořit z vrtného nářadí nepro-
pustnou kouli, ve které jsou zaba-
leny jak řezné nože, tak i trysky vý-
plachu a vrt opět končí havárií. Aby 
k těmto kolapsům nedošlo, vrtný 
výplach musí být připraven tak, aby 
stěny vrtu uzavřel a nedovolil jílům 
bobtnat. Musí zamezit i zalepování 
vrtných nástrojů, a především musí 
být v co nejvyšší míře schopen 
transportovat odvrtanou zeminu 
do jam, protože u takto dlouhých 
vrtů by se zbytky odvrtané zeminy 
pěchovaly před vtahovanou trub-
kou a opět by mohlo dojít ke ko-
lapsu vrtu. Objem jílů, které musí 
být z vrtu vypláchnuty pro úspěšné 
vtažení potrubí o vnějším průměru 
330 mm, v prvním vrtu činí 19,9 m3, 
u druhého kratšího vrtu 15,6 m3. 
Aby tento objem byl z vrtu trans-
portován do jam, bylo nutné připra-
vit 470 m3 výplachové směsi. Tady 
se nabízí nerudovská otázka. Co 
s ní? Likvidace směsi na skládce 
a její odvozy by stály neskutečné 
náklady. Proto byla použita separa-
ční jednotka, jejímž úkolem je od-
dělit z výplachu částečky odvrtané 
zeminy a výplach použít znovu při 
vrtání. 

Práce na prvním podvrtu byly 
zahájeny 23. 7. 2018. Provedení pi-

Vtahování potrubí - příprava

Startovací jáma

práce, jsou tvořeny jíly se střední 
plasticitou měkké konzistence, pře-
cházející od hloubky 4,5 m do jílů 
tuhé konzistence. Hydrogeologické 
poměry jsou ovlivněny blízkosti po-
toka a jsou vázány na porézní nad-
ložní půdní vrstvy. Tato informace 
popisuje příčinu vzniku mokřadů 
a dává tušit náročnost prováděných 
zemních i vrtných prací.

První vrt byl navržen ze startova-
cí jámy připravené před mokřadem 
směrem do středové jámy. Jeho 
plánovaná délka včetně naváděcího 
vrtu před startovací jamou a včetně 
výběhu na povrch pro vtažení potru-
bí za středovou jamou byla 282 m. 
Délka vtahovaného potrubí byla 
233,7 m.
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NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto:  Nejúčinnější prezentací fi rmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich fi rem, jejíž podstatou je využití 
publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG. Časopis s převahou 
informací o vaší fi rmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru vašeho propagačního materiálu.

 Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

• Návrhu a grafi ckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT.  Návrh bude obsahovat 
   vyobrazení technologií užívaných fi rmou a logo fi rmy podle vašich podkladů 

• Uveřejnění úvodníku s fotografi í představitele fi rmy

• 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 fi rmám. 
Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním a regionálním knihovnám v ČR.
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Vtahování potrubí ocel DN 300

lotního vrtu trvalo jeden den, poté 
byly prováděny operace jeho rozší-
ření na 250 mm, 350 mm a 500 mm. 
Pátý den bylo vtaženo potrubí 
v celé délce do vrtu, tato operace 
trvala 5 hodin. 28. 7. 2018 byly za-
hájeny práce na druhém pilotním 
vrtu, který se po 183 metrech strefi l 
přesně tak, aby osy potrubí protí-
naly lomový bod. 

Díky zkušenostem získaným prv-
ním vrtem probíhaly operace rozši-
řování hladce, po pěti dnech prací 
bylo i druhé potrubí hladce vtaženo 
do vrtu. 

Vtahování potrubí této délky 
a váhy (v prvním případě 10,3 tuny, 
v druhém 11,8 tuny) není možné bez 
použití zvedací techniky pro zajiště-
ní správného náklonu vtahovaného 
potrubí do vrtu. Pokud potrubí leže-
lo na zemi, tah potřebný pro posutí 
potrubního svařence díky odporům 
dosahoval 23 t, ve chvíli, kdy jej při-
zvedly dva jeřáby, klesl na cca 6 tun. 

Závěrem se dá téměř s určitostí 
říct, že bez důkladně zpracovaného 
projektu bychom teď spíše rozebí-
rali skutečnosti, které vedly k ne-
úspěchu. Je zřejmé, že kvality by 
projekt nedosáhl bez věrohodných 
informací z inženýrsko-geologické-
ho průzkumu. Vrtaři by bez projektu 

a bez informací z průzkumu pouze 
testovali, co je asi v podloží a která 
výplachová směs bude nejvhodněj-
ší. Vrtné práce mohly trvat mnohem 
déle, mohly by být komplikovány ne-

očekávanými situacemi nebo dokon-
ce mohly skončit kolapsem. 

A úplný závěr? Přál bych nám 
všem více takto  dobře připravených 
projektů.
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PŘIVADĚČE PRO MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – NOVÉ 
PŘÍLEŽITOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE?
Ing. Karel Franczyk, Ph.D. 

Malé vodní elektrárny – jejich údržba, rekonstruk-
ce i nová výstavba jsou oblastí, která má v podmínkách 
České republiky své pevné místo. Jejich podíl na celkově 
vyráběné elektrické energii sice není nijak obrovský, ale 
jde o energii čistou, ekologickou a přitom relativně stabil-
ní a jistou. Navíc mají tyto malé vodní elektrárny význam 
lokální, kde slučují energetické přínosy s pozitivní rolí při 
údržbě a spravování vodních toků. V mnoha případech tak 
energetici vyhledávají nové příležitosti pro výstavbu MVE 
a vodohospodáři a správci toků jim v jejich úsilí dávají 
zelenou. Občas se pak vyskytne situace, kdy pro využi-
tí náhonu pro vodní elektrárny se posuzují stávající staré 
a často nefunkční štoly nebo dřívější podzemní přivaděče. 
Jejich případná rekonstrukce pak představuje klasický pří-
pad přestavby či sanace tunelového díla a často lze při-
tom využít mnohých prvků z bezvýkopových metod. Pro 
zajímavost budou uvedeny dva příklady takových projek-
tů z nedávné minulosti včetně poznatků, které z toho pro 
obor bezvýkopových technologií vyplývají.

MVE Široká Niva
V obci s krásným geologickým názvem „Široká Niva“ 

bylo využito dřívějšího historického náhonu na pilu pro 
zpracování dřeva, který byl napájen z řeky Opavy. Vznikla 
tak malá vodní elektrárna v krásné lesnaté krajině Hrubé-
ho Jeseníku. V úvodní části náhonu představuje historický 
přivaděč ručně raženou štolu ve zvětralé břidlici, která je 
dlouhá asi dvacet pět metrů.

Projekt rekonstruovaného náhonu počítal s využitím stá-
vající štoly a s jejím prohloubením o 1 – 2 metry v nive-
letě díla. Jak toho dosáhnout a nevystavit přitom dělníky 
do extrémního nebezpečí zavalení stropu ve zvětralém 
a nesourodém horninovém materiálu, to už řešeno nebylo.

Zhotovitel proto vypracoval dílenskou dokumentaci 
a technologický postup, který počítal s využitím klasické 
bezvýkopové metody – ručního zatlačování ocelových 
trub do stávající štoly se současným odtěžením přeby-
tečné horniny pod ochranou těchto skruží. Přestože rea-
lizace díla ještě měla přinést mnohá překvapení a úskalí, 
bylo tak možno dílo zdárně dokončit a předat, takže malá 
vodní elektrárna v místě již brzy začne zkušebně dodávat 
do přenosové soustavy první kilowaty energie.

MVE Klabava
I nejvyhlášenější tuneláři by byli překvapeni informací, 

že v Ejpovicích u Plzně – pár kroků od místa, kde byl 
nedávno dokončen nejdelší traťový tunel v České repub-
lice – se nachází dvojice vodohospodářských tunelů, oba 
o délce přes 1,5 km. Tunely sloužily dříve pro odvedení 
řeky Klabavy od místa těžby železné rudy v padesátých 
letech dvacátého století. V současné době patří tunely 
golfovému klubu, na jehož území se nacházejí. 

Nyní vznikl projekt využít jeden z tunelů pro náhon 
na MVE Klabava a opět se započaly diskuse nad náklady 
případné sanace. Po prvních provedených průzkumech 
se zdá, že tunely jsou překvapivě v dobrém stavu, přesto 
bude nutné provést sanaci sanačními hmotami případně 
sérií injektáží.

Co platí pro oba zmíněné projekty?
Především, že jakákoliv rekonstrukce či sanace důlní-

ho díla vzniklého ražením je automaticky tzv. „Činností 
prováděnou hornickým způsobem“ a platí zde ustanove-
ní zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky č. 55 / 1998 Sb. Což 
v praxi znamená, že schvalování a povolování této části 
stavby běží v jiném, než stavebním a vodohospodářském 
režimu – tzn. vyjadřují se zde obvodní báňské úřady, pro-
jektovat i stavět musí jen fi rmy nebo osoby s oprávněním 
k této činnosti, a že musí být vedeny patřičné záznamy 
a dokumenty.

Pokud toto vše bude dodrženo, není důvod, aby se za-
stavila stavba MVE jen proto, že není technicky vyřešena 
rekonstrukce části náhonu (tak jak tomu bylo v případě 
Široké Nivy) nebo aby chyběly peníze na provedení sa-
nace důlního díla podle báňských předpisů (jako v přípa-
dě Klabavy).

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS
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SHYBKA DN 600 POD ŘEKOU NEŽÁRKOU

Pro vodohospodáře je vodovodní 
přívodní řad Chotýčany – Zlíchov 
ve správě Jihočeského vodárenské-
ho svazu jednou z důležitých tepen. 
V blízkosti Veselí nad Lužnicí tento 
řad překonává řeku Nežárku jako 
nadzemní vedení po ocelovém mos-
tu. Povodně v roce 2002, kdy hladi-
na řeky kulminovala těsně pod kon-
strukcí mostu, upozornily na slabou 
stránku tohoto řešení. S ohledem 
na předpokládanou životnost mos-
tu, náročnost jeho údržby a snadnou 
zranitelnost potrubí vandaly bylo 
rozhodnuto provést vymístění tohoto 
klíčového vodovodního řadu z mos-
tu a jeho převedení shybkou pod ře-
kou v těsné blízkosti mostu.

Způsob křížení řeky Nežárky pro-
jekt řeší jako shybku provedenou 
bezvýkopovou technologií řízeného 
horizontálního vrtání s vtažením po-
trubí z tvárné litiny DN600 mm v dél-
ce 71 m. Celková délka vrtných pra-

Poprvé v ČR byla pro instalaci litinového 
potrubí DN 600 pod řekou použita bezvýkopová 
technologie řízeného horizontálního vrtání
Ing. Ivan Demjan, TALPA-RPF s.r.o.
Ing. Petr Krejčí, DUKTUS litinové systémy s.r.o.

cí včetně naváděcího vrtu je 113 m. 
Oblouk shybky odpovídá technic-
kým možnostem potrubního materi-
álu, jeho hrdlový spoj totiž umožňuje 
úhlové odklonění obou spojovaných 
trub až 2° stupně a funguje jako 
kloubové spojení. Pro tuto bezvý-
kopovou technologii je zásadní, aby 
spoj potrubí z tvárné litiny kromě úh-
lového odklonění současně přenesl 
vysoké tažné síly vyvozované vrtnou 
soupravou během vtahování po-
trubí. Pro použitou dimenzi DN 600 
jsou přípustné tažné síly až 152,5 
tun. Vnější průměr potrubí přes hrdlo 
je 742 mm. Zároveň jištěný zámkový 
spoj s návarkem a litinovými seg-
menty, odolá provoznímu tlaku 32 
bar. Z těchto údajů je patrné, že se 
vodovodní potrubí nesmí posuzovat 
pouze podle provozního tlaku, ale 
komplexně tak, aby odpovídalo kva-
litě a životnosti celého vodárenské-
ho systému.

Jelikož se jedná o bezvýkopovou 
technologii, je nutné používat potru-
bí se speciální vnější mechanickou 
a zároveň těžkou protikorozní ochra-
nou. Výrobci potrubí z tvárné litiny 
proto pro tyto účely vyvinuli potrubí 
s vnějším obalem z cementové malty 
OCM/ZMU, která je vyztužena plas-
tovou síťovou bandáží. Betonová ba-
riéra na povrchu potrubí zabraňuje 
případnému mechanickému poško-
zení a namáhání, které se při apli-
kovaných metodách bezvýkopových 
technologií může vyskytnout. Hrdla 
všech spojů jsou chráněna gumovou 
nebo termosmrštitelnou manžetou 
a také překryvným plechovým lím-
cem,  který zvyšuje ochranu hrdla 
a zároveň chrání gumovou manžetu 
před shrnutím. Vtažení potrubí pro-
běhlo přes speciální tažnou hlavu 
ve tvaru hrdla s jištěným zámkovým 
spojem s návarkem a s litinovými 
segmenty. 

Jedním z nejdůležitějších para-
metrů ovlivňujících úspěšnost tech-
nologie řízeného horizontálního vr-
tání představuje geologická sklad-
ba podloží v místě prací. Tady se 

Investor:
Jihočeský vodárenský svaz – JVS 

Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.

Dodavatel bezvýkopové technologie: 
Talpa RPF s.r.o

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Dodavatel potrubního materiálu: 
Duktus litinové systémy s.r.o.

Konstrukce jištěného zámkového 
spoje s návarkem DN 600
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Stroj DitchWitch JT 60

Zapojení rozšiřovací hlavy a tažné hlavy potrubí DN 600

příroda rozhodla podmínky řádně 
zkomplikovat – na vstupní straně vrt 
procházel fl uviálními sedimenty, kte-
ré byly od hloubky cca 3 metry vy-
střídány mírně zvětralou pararulou 
a následně žulou. Na levém břehu, 
který je o 2,5 m níže než břeh pravý, 
se vyskytují náplavy řeky Nežárky 
charakteru kyprých až středně uleh-
lých písků o celkové mocnosti 4 m. 
Pod nimi se nachází horniny skal-
ního podloží podobného charakteru 

jako na pravém břehu. Hladina pod-
zemní vody byla naražena v hloubce 
cca 1,2 m. Projektovaná trasa vrtu 
byla vedena ze strany pravobřežní 
skalními formacemi a poté zhruba 
v polovině vrtu vstupuje do písčitých 
sedimentů. 

Práce byly zahájeny 13. 4. 2018. 
Stroj DitchWitch AT30 s maximál-
ním tahem 15 tun provedl pilotní 
vrt valivými dláty a provedl jeho 
rozšíření na rozměr 300 mm, rozši-
řovačem s valivými dláty. Pak jeho 
práci převzal mnohem větší stroj 
DW JT60, který ve dnech 17. 4. až 
23. 4. postupně rozšířil vrtaný ot-

vor na 400 mm, 500 mm, 700 mm 
a na konečných 950 mm. Pro roz-
šíření byly použity rozšiřovače typu 
Kodiak, jejichž velká váha při rotaci 
napomáhá karbidovým nožům rov-
noměrně frézovat i poměrně tvrdou 
skálu. Největší použitý rozšiřovač 
váží jeden a půl tuny. 

Pro vtažení potrubí z tvárné litiny 
DN600 mm s vnějším průměrem hr-
del 742 mm dle výpočtu potřebujeme 
vyvrtat otvor cca 950 mm. Objem 
vrtaného otvoru o průměru 950 mm 
a délce 71 m je roven 50 m3. Aby 
bylo do vrtu možno vtáhnout potrubí, 
musí být zeminy, resp. horniny v tom-
to objemu transportovány do starto-
vací a cílové jámy. Vrt musí být bě-
hem jednotlivých operací rozšiřování 
co nejvíce vyprázdněn. Toto je hlav-
ním úkolem vrtného výplachu.  Jeho 
součástí je především bentonit (tedy 
mletý jíl speciálních vlastností) a adi-
tiva, která jsou přidávána pro lepší 
transportní vlastnosti dle charakte-
ru právě vrtaného podloží. Výplach 
zároveň zajišťuje stabilitu vrtu, který 
během operací rozšiřování a během 
vtahování potrubí nesmí zkolabovat. 
Správně připravený výplach z velké 
části rozhoduje o úspěšnosti vtaho-
vání potrubí do vrtu, na druhé straně 
jako nejnákladnější položka určuje 
ekonomický výsledek celé zakázky. 

Na stavbě shybky pod Nežárkou 
byla pro míchání výplachové směsi 
byla použita jednotka AMC-2000, 
která dokázala připravit za 10 minut 
až 20 metrů kubických výplachové 
směsi. Toto množství je nutné, stroj 
DitchWitch JT 60 špičkově potřebu-
je až 570 litrů této směsi za minutu 
a vrtné práce nemohou být v průbě-
hu jednotlivých operací zastaveny. 

Pro postupné rozšiřování vrtu na
průměry 500 mm, 700 mm a 950 mm 
vyžaduje celkové množství výpla-
chu 350 m3, což představuje znač-
ný logistický problém, výplach by 
měl být ze stavby odvezen a uložen 
na skládce. Proto se u takto velkých 
staveb používá zařízení pro recyk-
laci vrtného výplachu, které doká-
že ze směsi transportované z vrtu 
do jam na počátku a na konci vrtu 
vydělit pevné částice zemin a hornin 
a vrtný výplach použít znovu. Kvalita 
separace je nezbytná, ultra jemné 
částečky hornin a zrníčka písku by 
během několika hodin dokázaly opo-
třebit písty výplachového čerpadla 
a způsobit tak škodu řádově ve sta-
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tisících. V našem případě byla pou-
žita recyklační jednotka AMC 500 R, 
schopná odstranit všechny částečky 
nad 50 mikronů.

Rozšiřování a vyplachování vrtu 
bylo ukončeno 23.4.2018, ráno násle-
dujícího dne bylo zahájeno a odpole-
dne téhož dne ukončeno vtahování 
potrubí z tvárné litiny DN 600 mm 
do vrtu. Potrubí bylo smontováno 
a zataženo v celé své délce najed-
nou. Před zatažením bylo také zku-
šebně odtlakováno, aby byla jistota 
těsnosti a bezchybné montáže spojů. 
Komplikací se ukázalo být vedení 
vrtu na rozhraní měkkých navětralých 
pararul a mnohem tvrdší žuly v závě-
rečných pěti metrech vrtu, což způ-
sobilo velmi náročný závěr vtahování 
tohoto rozměrného potrubí do cíle. 

Každá podobná realizace, pokud 
skončí úspěšně, znamená pro in-
vestora vyřešení nějakého palčivé-
ho problému. V tomto případě byl 
důležitý vodovodní přivaděč uložen 

pod povrch bezvýkopovou metodou 
a kritický bod vodovodní soustavy 
byl odstraněn. Tato stavba je však 
významná ještě z dalšího důvodu. 
V předchozích letech byly v zahrani-
čí podobné instalace potrubí z tvár-
né litiny pod vodními toky realizová-
ny bezvýkopovou metodou, v České 
republice je to však první případ. 
Proto je tak důležitá skutečnost, že 
se našel investor, který neměl oba-
vy stavbu bezvýkopovou technologií 
připravit a že i v těchto velmi těžkých 
podmínkách bylo dosaženo cíle. 

Výhody tvárná litina/ostatní 
materiály

Závěrem shrnujeme výhody bez-
výkopové pokládky tvárné litiny ho-
rizontálním vrtáním s výplachem 
oproti klasickému výkopu:

- vysoká provozní bezpečnost,
- zvýšená ověřená životnost po-

trubí (až 140 let) Životnost ostat-

Zkouška funkce hlavice před zatažením potrubí, zatahování potrubí do vrtu

ních materiálů pro vodovodní sítě 
v rozmezí od 50 do 80 let

- rychlost instalace
- rychlé povolování a schval ování 

projektové dokumentace a inves-
tičního záměru

- vysoká dovolená tažná síla spoje 
v závislosti na velikosti DN

- vysoká odolnost vůči zatížení 
od provozu,

- úsporné řešení pokládky 
z pohledu

 • zemních prací,
 • opravy a znovuobnovení povrchů,
- možnost vtahování do oblouku 

(úhly odklonů potrubí podle DN 
od 5° do 1,5°),

- úspora životního prostředí, nedo-
chází k omezení komfortu bydlení 
obyvatel z přilehlé lokality.
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DÁLNICE D3 0302/II, BOREK - ŠEVĚTÍN 
ÚPRAVA VODOVODU JVS DN 1000

Ing. Pavel Brabec, Hydrotechnik Praha s.r.o.
Ing. Petr Krejčí, DUKTUS litinové systémy s.r.o.

Výstavba dálnice D3 stavby 0309/
II Ševětín – Borek je v celé dél-
ce rozšířením stávající silnice I/3 
na parametry dálnice. Stavbu lze 
charakterizovat částečně jako novo-
stavbu, nová levá polovina dálnice, 
a částečně jako rekonstrukci, stáva-
jící silnice I/3. Dálnice je navržena 
na návrhovou kategorii D 27,5/120 
dle ČSN 73 6101.

V km 120,476 křižuje trasu dálni-
ce dálkový vodovod OC DN 1000, 
jehož majitelem a provozovatelem 
je Jihočeský vodárenský svaz. Ten-
to vodovod křižuje i paralelní polní 
cestu SO 114.

Podchod pod dálnicí D3 je pro-
veden zdvojením potrubí pro mož-
nost uzavření jedné větve v pří-
padě poruchy. Zdvojené potrubí 
v podchodu je provedeno z hrd-
lového potrubí z tvárné litiny DN 
800 uložené v chráničkách OC 
DN 1400. Mimo tento podchod 
je přeložka realizována z oce-
lového vodovodního potrubí DN 
1000 (1016/10) s vnitřní cementací 
a vnější PE FZM izolací.

Protlak OC chrániček DN 1400 je 
proveden v délce 2 x 34 m, zbytek 
byl proveden svařením v otevřené 
rýze. Celková délka potrubí z tvár-
né litiny je 158 m. Hrdlový jištěný 
zámkový spoj umožňuje odklon 
dvou spojovaných trub až o 1,5°. 
Tažné síly, které přenese hrdlový 
spoj jsou až 146 t. Pro tuto techno-
logii však nejsou tyto zmíněné para-

Zhotovitel: Eurovia CS a.s.

Dodavatel bezvýkopové technologie: 
Hydrotechnik Praha s.r.o.

Projektant: Pudis a.s.

Dodavatel potrubního materiálu: 
Duktus litinové systémy s.r.o.

Kombinace vrtání ocelových chrániček 
velkých průměrů se zatahováním 
potrubí z tvárné litiny atypické délky

metry potrubního spoje až tak pod-
statné. Nejdůležitějším parametrem 
je dlouhodobá životnost potrubní-
ho systému umístěného v ocelové 
chráničce pod dálnicí. Jelikož se 
jedná o bezvýkopovou technolo-
gii relining (vtažení nového potrubí 
do stávajícího), je nutné s ohledem 
na dlouhodobou životnost systému, 

používat potrubí se speciální vnější 
mechanickou a zároveň těžkou pro-
tikorozní ochranou. Výrobci potrubí 
z tvárné litiny proto pro tyto účely 
vyvinuli potrubí s vnějším obalem 
z cementové malty OCM/ZMU dle 
ČSN EN 15 542. Betonová bariéra 
na povrchu potrubí zabraňuje pří-
padnému mechanickému poškoze-

Konstrukce jištěného zámkového spoje s návarkem DN 800

Armaturní šachta AŠ2 a dvojice ocelových chrániček DN 1400
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ní a namáhání, hrdla všech spojů 
jsou chráněna a uzavřena termo-
smrštitelnou manžetou. Vnější prů-
měr potrubí přes hrdlo je 970 mm. 
Zároveň jištěný zámkový spoj s ná-
varkem a litinovými segmenty odolá 
provoznímu tlaku 16-25 bar.

Vtažení potrubí proběhlo pomocí 
speciální tažné hlavy ve tvaru hrdla 
s jištěným zámkovým spojem s ná-
varkem a s litinovými segmenty. 
Potrubí bylo v chráničce transpor-
továno na speciálních plastových 
kluzných objímkách, které byly opat-
řeny kluznými ložisky kvůli eliminaci 
třecích sil. 

Pro možnost demontáže a výmě-
nu potrubí v chráničce podchodu 
jsou na obou stranách umístěny ar-
maturní šachty – AŠ1 a AŠ2 o vnitř-
ních půdorysných rozměrech 6x7 m 
a 5x7 m. Tyto šachty jsou železo-
betonové a vodotěsné o síle stě-
ny 0,5 m, aby vydržely tlakové síly 
vzniklé při manipulaci s potrubím, 
vnější tlak zeminy atd. 

Protlak OC potrubí byl prove-
den z armaturní šachty AŠ2 smě-
rem k šachtě AŠ1. Zatažení potru-
bí z tvárné litiny bylo provedeno 
ve stejném směru. Z důvodu ome-
zených velikostí armaturních šachet 
a kvůli zachování snadné manipula-
ce při montáži uvnitř těchto šachet 
bylo využito atypických délek po-
trubí z tvárné litiny o délce každé-
ho kusu 3,0 m. Tímto řešením došlo 
ke značné fi nanční úspoře, protože 
armaturní šachty pro potrubí stan-
dardní délky 6,0 m, by při požadova-
ných hloubkách vyšly nadrozměrné 
a příliš nákladné.

Technologie protlaku ocelového 
potrubí pod stávajícími či novým 
tělesy silničních staveb patří mezi 
často využívané metody. S vyso-
kou variabilitou, kterou zaručuje 
potrubí z tvárné litiny a jejich jiš-
těný zámkový spoj tvoří kombi-
naci, kterou lze překonat ztížené 
technické podmínky při výstavbě. 
S nově prováděnými stavbami 
dálničních sítí se daří posouvat 
a zdokonalovat dané postupy tak, 
aby mohly být využity i v jiných pří-
padech výstavby. 

Skládka potrubí z tvárné litiny OCM/ZMU s jištěným zámkovým spojem délky 3,0 m

Pohled do AŠ2 – montáž litinového potrubí DN 800 před zatažením do chráničky 
DN 1400

Armaturní šachta AŠ1 s prostupy DN 1400
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Na jiném místě tohoto Zpravodaje 
píšeme o stavbě Malé vodní elektrár-
ny Široká Niva a o problému, který 
představoval průchod přes stávají-
cí štolu hornickým způsobem. Tuto 
stavbu realizovala fi rma Talpa RPF 
a hlavní stavbyvedoucí byla paní in-
ženýrka Ivana Fričová. Stavba byla 
nakonec zvládnuta a dokončena 
ke spokojenosti odběratele (brněnská 
energetická společnost GEEN Deve-
lopment), a to i přesto že ing. Fričová 
je svým vzděláním i dosavadní praxí 
mnohem víc orientována na vodo-
hospodářské stavby než na protlaky 
a bezvýkopové sanace.

Vystudovala fakultu stavební 
na VUT v Brně a většinu své dosa-
vadní praxe trávila právě na vodních 
stavbách. V tomto oboru má i autori-

ŽENY A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

zaci. Dělala úpravy toků, odtěžování 
sedimentů, rekonstrukce či výstavbu 
přehrad a vodních nádrží. Ve fi rmě 
Talpa RPF pracuje od roku 2010 
a posledních pět let pak ve funkci 
hlavní stavbyvedoucí.

Bezvýkopové technologie pocho-
pitelně vnímat musí, protože právě 
Talpa RPF se profi luje dlouhodobě 
jako universální dodavatel těchto 
vysoce specializovaných metod. 
Paní Ivana je obklopena odborníky 
na slovo vzatými, takže po diskusích 
na poradách a v rámci fi remní koor-
dinace staveb pro ni není problém se 
v problematice zorientovat a rozhod-
nout se pro správné řešení. 

Takto už v minulosti využívala bez-
výkopové technologie na svých jiných 
stavbách – na příklad při rekonstrukci 
kanalizace ve Vítkovicích a v lokalitě 
Jeremenko. A stejně dobře si pora-
dila i nyní v Jeseníkách. Nicméně 
nejraději se pohybuje na úpravách 

Ing. IVANA FRIČOVÁ, TALPA - RPF, s.r.o. 

vodních toků a nádrží anebo na eko-
logických stavbách. Momentálně ji 
nejčastěji potkáte na Rekonstrukci 
vodní nádrže Koryčany. 

To je z Ostravy docela daleko, 
takže si občas pustí v autě audio-
nahrávku nějaké oblíbené knihy. 
Na čtení ji už totiž čas nezbývá. Ji-
nak dělí volný čas na péči o rodinu, 
návštěvu divadel a zahradu
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REALIZACE PLZEŇSKÉHO ZÁTIŠSKÉHO SBĚRAČE 
MIKROTUNELOVÁNÍM

V současné době probíhá realizace přeložky kanali-
začního sběrače v rámci stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba 
– Přesmyk Domažlické trati“. Stavebníkem je Město Pl-
zeň a SŽDC, zhotovitelem mikrotunelovacích prací fi rma 
HYDROTECHNIK PRAHA. Délka nové trasy sběrače 
je 889,3 m, jako materiál instalovaného trubního vedení 
byly zvoleny kameninové protlačovací trouby DN1000 
délky 2,0 m. Ražení probíhá technologií mikrotunelování 
s hydraulickou dopravou zeminy. Zemina je z čelby do-
pravována ve vrtném výplachu kolonou již protlačených 
trub na povrch do separační jednotky, kde je z výplachu 
prostřednictvím sít a cyklón mechanicky oddělována. 
Vzhledem k různorodým geologickým podmínkám v plá-
nované trase (od štěrků s jemnozrnnými částicemi, přes 
křemenné balvany, až po zvětralý pískovec) byl zvolen 
razicí štít fi rmy Herrenknecht typu AVN1000XC s kombi-
novanou řeznou hlavou. Jednotlivé ražené úseky se po-
hybují od 100 do 150 m délky a průměrný postup prací je 

okolo 10 m za jednosm ěnný denní provoz. Začátek mik-
rotunelovacích prací byl v květnu 2018 a jejich dokončení 
se předpokládá v listopadu 2018.

Ing. Jan Brabec, Hydrotechnik Praha, s.r.o.

Osazení mikrotunelovaího stroje AVN1000XC
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International NO DIGInternational NO DIG
SOUTH AFRICA 2018SOUTH AFRICA 2018

“Kapské Město -Jihoafrická republika“Kapské Město -Jihoafrická republika““
6. – 9. 10. 2018

Odpadové Vody 2018
Hotel Patria, Štrbské pleso, Slovensko
17. – 19. 10. 2018 

ZáříZáří 23. KONFERENCE 
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

No-Dig Live 2018
Exhibition, East of England Arena, 
Peterborough Cambs UK PE2 6XE, 
United Kingdom
18. – 20. 9. 2018

 NO-DIG Moscow
Crocus Expo International Exhibition 
Center, Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 
Krasnogorsk, Moskovskaya oblast Rusko 
25. – 27. 9. 2018

11. a 12. 9. 201811. a 12. 9. 2018
Havlíčkův Brod

FOR ARCH, PVA 
EXO Letňany
18. - 22. 9. 2018

Městské vody 2018 
Velké Bílovice 4 
5. 10. 2018

Provoz vodovodů a kanalizací 2018 
16. ročník konference, 
Orea Hotel Voroněž v Brně
6. – 7. 11. 2018

Tunelářské odpoledne 4/2018
Nevyztužené ostění, spolupůsobení 
primárního a sekundárního ostění
7. 11. 2018 (Ing. Mařík)

ListopadListopad
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EUTIT s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@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 

IMOS group Vysočina s.r.o., 
Jihlavská 919, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD
E-mail: rostislav.vasak@imosvysocina.cz

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

KO - KA s.r.o., 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: moucka@ko-ka.cz      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

METROSTAV a.s., 
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: Jiri.novak2@metrostav.cz    
karel.roessler@metrostav.cz     http://www.metrostav.cz 

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

Ing. Jiří Kubálek, CSc., 
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2 
E-mail: offi ce@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

AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: vaclav.kastan@aquatis.cz  
http://www.poyry.cz  

BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC 
E-mail: marek.koutny@bmh.cz     jiri.vinkler@bmh.cz 
http://www.bmh.cz 

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., 
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz    http://www.bvk.cz 

BROCHIER s.r.o., 
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: f.hensch@brochier.cz      http://www.brochier.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., 
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – Řeporyje
E-mail: volf@cerhra.cz     http://www.cerhra.cz

DORG spol. s r.o. 
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES       
E-mail: jedlicka@dorg.cz    http://www.dorg.cz 

DUKTUS litinové systémy s. r. o. 
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ       
E-mail: petr.krejci@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     roman.hek@eurovia.cz
petr.lienert@eurovia.cz      http://www.eurovia.cz 
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MT a.s., 
Mostkovice 529, 798 02 MOSTKOVICE (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 ZNOJMO (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz tomas.krzak@forteas.cz
http://www.mtas.cz

 
OHL ŽS, a.s., 
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz 

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
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: PacvonZ@pvs.cz       info@pvs.cz      
http://www.pvs.cz 

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
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: vesely@premyslvesely.cz   http://www.premyslvesely.cz

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s., 
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: krejci@repopraha.eu       http://www.repopraha.eu

REVIS-Praha, spol. s r.o., 
Výpadová 317/19, 153 00 PRAHA 5 - Radotín
E-mail: beranek@revis.cz

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., 
Tovární 388, 267 01 KRÁLŮV DVŮR
E-mail: petr.spousta@saint-gobain.com 
juraj.barborik@saint-gobain.com
trubni.systemy@saint-gobain.com   
http://www.saint-gobain-pam.cz

SEBAK, spol. s r.o., 
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz     http://www.sebak.cz 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz     smvak@smvak.cz  
http://www.smvak.cz 

STEINZEUG KERAMO s.r.o., 
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com    

SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz  http://www.subterra.cz 

TALPA - RPF, s.r.o., 
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

TRANSTECHNIK CS  
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz 

TRASKO BVT, s.r.o. 
Na Nouzce 487/8, 682 01 VYŠKOV
E-mail: s.leitner@trasko.cz    m.mazlova@trasko.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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  - 
Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
http://www.vodarenska.cz

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
E-mail: vanous@vak.cz  http://www.vak.cz 

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

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz
http://www.zepris.cz 
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Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com  
http://www.relineeurope.com 

Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG 
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA

Franczyk Karel Ing. Ph.D., 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: lucie.nenadalova@volny.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://www.pt.mc-bauchemie.cz 

Synáčková Marcela Ing. CSc., ČVUT FSv, 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@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

Zima Jiří Ing., 
Do Kopečku 3/159, 
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
E-mail: jiri.zima@seznam.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

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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vyhlašuje 

STUDENTSKOU SOUTĚŽ O CENU CzSTT
Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje za uplynulé období akademického roku 
2017/2018 a dále pro každý následující akademický rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou 
práci (diplomovou práci, bakalářskou práci, písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblas-
ti návrhu řešení, projektování, výstavby, rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí 
s uplatněním bezvýkopových technologií (včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dal-
šího průzkumu, inženeeringu, unifi kace, technických podkladů, informační báze a koordinace).

Ceny: 1. cena 15.000  Kč
 2. cena 8.000  Kč
 3. cena  5.000  Kč

Termín odevzdání práce: do 31. 10. 2018 
 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6, Thákurova 7, 
 Ing. Karel Kříž, Ph.D., tel.: 224 354 344, e-mail: karel.kriz@fsv.cvut.cz

Vyhodnocení soutěže: Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do konce ledna 2019

Formální náležitosti práce:
1. Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno vedoucího práce, adresa)
2. Stručný souhrn v angličtině
3. Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
4. Posudek vedoucího práce (1 A4)

Odborní garanti za jednotlivé školy:
Ing. Karel Kříž, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického 
inženýrství, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, tel.: 224 354 344, karel.kriz@fsv.cvut.cz
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního hospo-
dářství a environmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel.: 224 382 660; synackova@
fzp.czu.cz
Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 17. listopadu, 708 33 Ostrava, kfranczyk@seznam.cz
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ISTT’s 36th Annual International No-Dig Conference and Exhibition will be hosted by the 
Southern African Society for Trenchless Technology (SASTT) and is to be held on the 
8-9 October 2018 at the Cape Town International Convention Centre (CTICC), South Africa.
Visitors to NO-DIG SOUTH AF-
RICA 2018 will be provided 
with a one stop shop to see 
and evaluate a wide range of 
equipment and services which 
will truly demonstrate trench-
less technology and its capa-
bilities. Among the displays 
will be Horizontal Directional 
Drilling equipment (HDD), pipe 
rammers, pipe bursters, pipe 
inspection, CCTV surveying, 
pipes and lining materials, 
cleaning equipment, consult-
ing services – and much more.
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