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VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,

Ing. Stanislav Lovecký, 
předseda CzSTT, 
Member of Regional Support Fund Committee

vydání zpravodaje NODIG je pro sta-
vební společnost OHL ŽS, a.s., vždy 
výjimečné. Zaměření zpravodaje 
nás profesně nesmírně obohacuje. 
Na druhou stranu si velmi cením na-
šich odborníků, díky kterým můžeme 
tentokrát i my čtenářům představit 
zdařilé využití jedinečné bezvýkopo-
vé technologie v praxi.  

Naše středisko bezvýkopových tech-
nologií hojně využíváme pro realizaci 
staveb ve všech stavebních oborech, 
ve kterých jsme aktivní. Vzhledem 
k rozmanitosti našich činností od sta-
veb železničních, silničních přes po-
zemní, vodohospodářské až po in-
ženýrské projekty, jsou požadavky 
na prováděné bezvýkopové techno-
logie velmi rozsáhlé. Díky našemu 
špičkovému technickému vybavení 
nabízíme celou škálu stavebních řeše-
ní. Pro pokládku kanalizací, vodovodů, 
kabelovodů a plynovodů i pro realizaci 
dalších druhů staveb využíváme tech-
nologie horizontálně řízeného protlačo-
vání, horizontálně řízeného vrtání, ruč-
ně kopané protlaky, štítování i klasicky 
ražené štoly.

Zmiňované technologie nám přináší 
celou řadu výhod, například mož-
nost pružně reagovat na změny 
a nové okolnosti vznikající u řešených 
projektů. Tím umožňují zefektivnění 

práce, které se samozřejmě projeví 
i na straně investora například v podo-
bě kratší doby realizace či nižší ceny 
díla v porovnání s konvenčními tech-
nologiemi. I proto nadále investujeme 
a obnovujeme stávající technické vy-
bavení. Jako příklad mohu uvést sou-
pravu na protláčení železobetonových 
tubusů, se kterou jsme úspěšně reali-
zovali subdodávku stavby v Července. 
Podrobné informace o tomto díle se 
můžete dočíst právě v tomto vydání 
zpravodaje.

V segmentu Technologie horizon-
tálně řízeného vrtání jsme v průběhu 
letošního roku provedli výměnu sta-
ré vrtné soupravy Grundodrill 15X 
za novější typ Grundodrill 15 XP, 
který kromě vyšší výkonnosti spl-
ňuje přísnější emisní normu jak pro 
výfukové plyny, tak pro zátěž hluku 
v okolí stavby. Právě šetrnost vůči ži-
votnímu prostředí a jeho udržitelnost 
je jedním z pilířů nové korporátní 
identity naší společnosti, která byla 
mateřskou Obrascon Huarte Lain, S. 
A., představena v červenci u příleži-
tosti 110. výročí její existence.

Nejvýraznější změnou, kterou nám 
nová korporátní identita přináší, je 
rozšíření loga skupiny z původní OHL 
na OHLA. „A“ symbolizuje pokrok (ze 
španělského avance) a reprezentuje 

také vstup rodiny Amodiů mezi vý-
znamné akcionáře skupiny. Nový kor-
porátní design se odrazí ve vizuálním 
stylu všech dceřiných společností Sku-
piny OHLA. Na první pohled je patrná 
obměna fi remních barev. Akvamarí-
nová jako barva světového oceánu 
představuje soulad s přírodou, tmavě 
modrá pak symbolizuje tradici a důvě-
ru. Kompletní změna korporátní identity 
se týká celé řady činností společnosti, 
akci takového formátu proto nelze re-
alizovat ze dne na den. V rámci OHL 
ŽS, a.s., směřujeme k datu prvního říj-
na tohoto roku, kdy celý transformační 
proces završíme přejmenováním spo-
lečnosti na OHLA ŽS, a.s.

Přeji Vám inspirativní a příjemné 
čtení.                       Roman Kocúrek 

Ing. Roman Kocúrek
generální ředitel, 1. místopředseda 
představenstva OHL ŽS, a.s.

CO NOVÉHO V ESC ISTT?

1 Změny a úpravy konferencí pořádaných ISTT:
vzhledem k opatřením týkajících se Covid-19, které byla 
vyhlášeny v Malajsii byla přesunuta Mezinárodní ISTT – 
NO - DIG konference s výstavou, která byla plánována 
17. 11.-18. 11. 2021 v Kongresovém centru v Kuala Lumpur.

V novém termínu se bude konat konference podporova-
ná ISTT s názvem „TRENCHLESS ASIA“ 27. 7. - 28. 7. 
2022 konáním v Kuala Lumpur
38. Mezinárodní ISTT-NO-DIG konference s výstavou 
se bude konat v Helsinkách v termínu 3. 10. - 5. 10. 2022

2 Technické doklady
Všechny zejména přednášky a další technické dokumen-
ty budou uchovány jednak pro konferenci Trenchless 
Asia a dále pro 38. konferenci s výstavou v Helsinkách.

3 No Dig Award
Rovněž všechny doposud zaslané přihlášky do soutěže 
No-Dig Award budou postoupeny pro konference v roce 
2022. Vzhledem k výše uvedeným změnám je také po-
sunut termín pro zaslání dalších přihlášek No-Dig Award 
na 1. 7. 2022

ÚVO D NÍK  /  LE ADIN G  ARTICLE

ÚVO D NÍK  /  LE ADIN G  ARTICLE
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Nepochybuji o tom, že všichni členo-
vé CzSTT ví, jak se stát členem před-
sednictva CzSTT. Pokud ne, dosud se 
o to nějak valně nezajímali a případ-
ně mají zájem se do předsednictva
dostat, tento instruktážní článek se
to pokusí osvětlit. V podstatě existují
dvě cesty, a jelikož se autorovi těchto
řádků podařilo absolvovat obě, cítí se
oprávněn podělit se o své zkušenosti.
První je kooptace v případě nějaké ne-
předvídané události v předsednictvu
a druhou je řádné zvolení na volební
valné hromadě spolku České spo-
lečnosti pro bezvýkopové technologie.
V CzSTT jsou shromážděni jak kor-
porativní (právnické osoby), tak indi-
viduální členové (fyzické osoby). Po-
kud se z nějakého důvodu v průběhu
tříletého volebního období práci v před-
sednictvu nemůže věnovat individuální
člen, bývá podle stanov spolku povolán
první náhradník z předchozích voleb.
Potud zatím nic zajímavého. Jiná situa-
ce nastává, pokud se jedná o osobu,
zastupující korporativního člena. A zde
přichází na řadu kooptace.

Kooptace
Pokud k takové výjimečné situace do-

jde, může se korporativní člen rozhod-
nout, že neuplatní své právo do před-
sednictva vyslat jiného svého zástupce 
a přenechá místo v předsednictvu ná-
hradníkovi z voleb, nebo nominuje ze 
svých řad někoho jiného. Vždy se jed-
ná o poměrně citlivou záležitost, proto-
že puristicky to po právní stránce není 
zase až tak jednoznačné. Teoreticky 
by měla být svolána mimořádná valná 
hromada s jediným bodem, a to dopl-
ňující volbou. Je však zřejmé, že všichni 
členové CzSTT jsou pracovně natolik 
vytíženi, že by se zřejmě nedostavil 
stanovami stanovený počet členů a vol-
by by tím byly zmařeny. Proto členové 
představenstva musí přijetí nové osoby, 
zastupující korporativního člena odsou-
hlasit v rámci své činnosti a tuto změnu 
ostatním členům CzSTT oznámí. 

A přesně tímto způsobem jsem 
se dostal do předsednictva ve svém 
prvním období, kdy jsem nastupoval 
po dlouholetém místopředsedovi Cz-
STT Ing. Kůrovi, který ukončil práci 
pro Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s. a byl natolik nepřehlédnutelnou 
osobností, že byl následně jmenován 
i čestným členem CzSTT. Pro doplnění 
dodávám, že neodešel na zasloužený 
odpočinek, ale nadále pracuje pro dal-
šího člena CzSTT, fi rmu SEBAK, spol. 
s r.o. a tak se s ním můžeme setkávat 
nejen na národních konferencích, ale 
i pracovně.

JAK SE STÁT ČLENEM PŘEDSEDNICTVA CzSTT
Zvolení 

Každý člen spolku má právo při 
volbách do předsednictva CzSTT 
postavit svého kandidáta, ale pohří-
chu nutno konstatovat, že ne všich-
ni toto právo využívají. Naopak, již 
několikrát se stalo, že předseda 
osobně apeluje na členy, aby v zá-
jmu regulérnosti voleb do nich tzv. 
„šli“, aby bylo z čeho sedmičlenné 
předsednictvo CzSTT vybírat. Z to-
hoto důvodů odpadají předvolební 
kampaně, spojené s pohoštěním 
gulášem, pivem a hudebním do-
provodem nějaké známé hudební 
skupiny, což je nepochybně ško-
da. Z uvedeného důvodu, před 
ukončením jednoho volebního 
období probíhá v předsednictvu 
rozprava, kdo má zájem o práci 
v tomto výkonném orgánu pracovat 
po případném zvolení i nadále. Po-
kud některý z členů hodlá skončit, 
dostane za úkol najít za sebe ně-
koho, kdo bude kandidovat. Trochu 
to připomíná pasáž s převozníkem 
v pohádce o „Třech zlatých vlasech 
děda Vševěda“. 

Odvážlivci, kteří se vydávají do vo-
lebního boje (ovšem ne „za kovboje“ 
jako pověstná babička Méry) vytvoří 
svůj pracovní životopis, ve kterém se 
volícím členům představí a konečně 
nastává den „D“, kdy se rozhoduje, 
kdo bude mít tu čest po další tři roky 
držet prst na tepu spolku, řídit jed-
notlivé bloky při národních konferen-
cích a to vše dobrovolně, zadarmo 
a přitom nezanedbávat své běžné 
pracovní povinnosti. Valná hromada 
začíná a předseda je nucen konsta-
tovat, že se nesešlo více jak polo-
vina členů, takže v souladu se sta-
novami se začátek posunuje o půl 
hodiny. Toho času přítomní využívají 
k přátelským hovorům při pojídání 
chlebíčků a popíjení kávy, při nichž 
si vyčítají, kdo koho kde „obral“ o vý-
hodnou zakázku, případně se do-
mlouvají kde koho o nějakou pěknou 
zakázku „oberou“. Půl hodina tedy 
uteče jako voda a volební valná hro-
mada začíná běžným programem. 

Vlastní volby jsou jejím vyvrcho-
lením, členové označují své kandi-
dáty a vhazují volební lístky do urny 
a poté se volební komise ujímá své 
práce, opět je vyhlášena přestávka, 
kdy členové mezi sebou navazu-
jí hovory tam, kde před zahájením 
skončili, protože nejen „show must 
go“. Když se členům volební komise 
podaří asi tak na posedmé až na po-
desáté spočítat všech zhruba třicet 
hlasů, předají výsledek předsedovi, 

který vynáší tříletý ortel „nucených 
prací“ nad „odsouzenci“, přičemž 
nemilosrdně uvádí i počet získaných 
hlasů, což některé kandidáty při-
vádí do těžké deprese, že je nikdo 
nemá rád. Není to však pochopitelně 
pravda, pouze to odráží momentální 
náladu kdo koho kde „obral“ o vý-
hodnou zakázku. Zřejmě z tohoto je-
diného důvodu jsem se do předsed-
nictva dostával i v dalších volebních 
obdobích, protože jakožto zástupce 
jednoho provozovatele vodohos-
podářských inženýrských sítí jsem 
nikoho o nic neobral. V posledních 
volbách jsem dokonce získal 100 % 
hlasů, ačkoliv jsem sám pro sebe ne-
hlasoval (!?!). Tím jsem ovšem zřej-
mě nejen překonal i výsledky KSČ 
v normalizačních dobách ale téměř 
jsem se na dohled zhruba dvou až tří 
procentních bodů přiblížil k čínským 
a severokorejským vůdcům.

Po vyhlášení výsledků nezvole-
ní členové odcházejí a zůstává jen 
sedm statečných, kteří si ze své-
ho středu volí předsedu. A protože 
nic není jednoduché, nastává pro-
blém, protože nikdo se až tak o tuto 
funkci neuchází. V současné době 
je situace stabilizovaná, proto za-
vzpomínám a popíšu situaci po ab-
dikaci bývalého předsedy, bohužel 
předčasně zesnulého, Ing. Drábka. 
Z důvodu možného nařčení ze střetu 
zájmů vypadli zástupci zhotovitelů 
a výrobců materiálů. Se sedmi členů 
tak zůstali tři. Z hlediska možnosti 
pružně reagovat na jednání s orgá-
ny státní správy, ministerstev apod. 
je vhodné, aby předsedou byl někdo 
z Prahy či jejího blízkého okolí, takže 
zůstali už jen dva. V zahraničí bývá 
zvykem, že předsedou se stává člo-
věk z akademického prostředí a my 
jsme jednoho měli. Jenže ten tuto 
poctu slušně odmítl, čímž „Černý 
Petr“ připadl (i když se bránil) sou-
časnému předsedovi Ing. Lovecké-
mu, kterému jsme všichni radostně 
poblahopřáli. Na první pohled by to 
mohlo vypadat, že to bylo nouzové 
řešení, ale opak je pravdou. Stávající 
předseda je člověk s bohatými pracov-
ními zkušenostmi, který se v minulosti 
se svými společnostmi podílel na zisku 
dvou ocenění Award za nejlepší stav-
bu v oblasti BT v rámci ISTT, hovoří 
třemi světovými jazyky, je komunika-
tivní a otevřený všemu novému, takže 
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Možná se členové CzSTT, ale 
i běžní, náhodní účastníci konference 
CzSTT někdy sami sebe zeptali, jestli 
ví, jak se taková národní konference 
chystá. Pokud ano, a zjistili, že na ni 
neznají odpověď, tento článek se 
pokusí vše osvětlit.

Asi každý, kdo utrpěl nějakou for-
mu středoškolského vzdělání, setkal 
se ve výuce českého jazyka s bratry 
Mrštíky. Pokud ne, zcela jistě zná ale-
spoň jedno ze stěžejních divadelních 
her české Thálie, Maryšu. Ale bratři 
nenapsali pouze toto jediné drama. 
Kromě dalšího, napsali i román Rok 
na vsi, který pojednává o průběhu jed-
noho běžného roku v jedné moravské 
vísce, se všemi běžnými zvyky i mi-
mořádnými událostmi. Po vzoru této 
bratrské dvojice byla pro vysvětlení 
použita obdobná forma. 

Na první pohled se to zdá být 
všechno jednoduché. U mezinárod-
ních konferencí v rámci ISTT se jed-
notlivé členské země doslova před-
hání o to, v jaké zemi a kde se budou 
příští konat. A protože je to podobné 
jako u pořádání olympijských her či 
mistrovství světa ve fotbale, místa 
nejméně dalších dvou jsou známa 
již dávno před tím, než ta která kon-
ference začíná. Ale jak to probíhá 
v českém prostředí?

Září
Skončí jedna národní konfe-

rence a „mlha přede mnou, mlha 
za mnou…“, členové předsednictva 
si ulehčeně oddychnou, že to zase 
pro jednou mají šťastně za sebou. 
V polovině září, kdy národní kon-
ference končívají, bývá většinou 
krásné babí léto, slunce rozdává 

jsme nikoho lepšího zvolit nemohli. 
Po odchodu dlouholetého sekretáře 
Ing. Kubálka byl dokonce nucen pře-
vzít jeho funkci, tedy mu skutečně není 
co závidět.

Po zvolení předsedy na volební ob-
dobí si nové předsednictvo vytyčuje 
směr, kterým se Česká společnost pro 
bezvýkopové technologie bude další 
tři roky ubírat, jmenováni jsou vedoucí 
jednotlivých pracovních sekcí a první 
jednání předsednictva končí.

Pravděpodobně všichni někdy 
v životě viděli obrázek „strýčka 
Sama“ s cylindrem na hlavě a v po-
zadí s vlajkou pruhů a hvězd, jak má 

napřažený ukazováček a s uhran-
čivým pohledem říká: „I want you!“ 
I když to bylo míněno jako nábor 
do armády, v různých modifi kacích 
se to od dob druhé světové války 
objevuje v mírně recesistické podo-
bě na různé jiné nábory. A tak stej-
ným způsobem oslovuji vás, jakož-
to členy CzSTT, nyní i já. Přestože 
v předsednictvu nemůže být každý, 
do voleb každý jít může! A přihlásit 
se lze i v průběhu valné hromady. 
Takže:

PŘIHLAS SE DO VOLEB, POTŘEBUJEME TĚ!

 Marek Helcelet

JAK SE CHYSTÁ NÁRODNÍ KONFERENCE CzSTT
nebyli a zápis z jednání nečetli. 
Poté se všichni zamyslí a začínají 
kolektivně vzpomínat, kde konference 
v posledních letech proběhla. 
Na základě výše uvedených kritérií 
pak nakonec vzejde pár návrhů 
na lokace, kde probíhá, nebo 
v nedávné minulosti byla realizova-
ná nějaká větší stavba pomocí BT. 
Předseda dostane za úkol s návrhy 
oslovit obvyklou organizátorku konfe-
rencí, paní Valentovou, aby prověřila 
v daném místě kapacitní možnosti 
nejen z hlediska vlastního jednání, 
ale i ubytovací a všichni si radostně 
zamnou ruce, že splnili úkol.
Prosinec

Prosincové jednání předsednictva 
se nese v předvánočním duchu, jeli-
kož členové, zastupující dodavatelské 
společnosti se většinou musí omluvit 
z důvodu fi nišování na stavbách před 
koncem roku, takže předsednictvo 
není usnášeníschopné a rozhodnutí 
se odloží na lednové zasedání.
Leden

V lednu se už společnosti objevuje 
nůž na krku a tak předsednictvo musí 
chtě nechtě rozhodnout, kam se 
členové CzSTT v září podívají. Na-
štěstí mezitím pí. Valentová odvedla 
pátrací akce, takže jsou k dispozici 
potřebné údaje a protože bývají vět-
šinou dosti srovnatelné, nakonec 
se předsednictvo rozhodne uspořá-
dat konferenci v místě, které nabízí 
větší vyžití účastníků po náročném 
programu prvního dne a tam, kde 
je blíž lepší golfové hřiště. Předseda 
CzSTT opět dostane úkol. Tentokrát 
projednat se starostou daného měs-
ta záštitu nad konferencí, s místním 
provozovatelem vodovodů a kana-
lizací spolupořadatelství, případně 
i možnost částečného fi nančního 
zabezpečení a oslovit vytipovaného 

radost svými ještě přes den teplými 
paprsky, na vinicích zlátnou pozděj-
ší odrůdy hroznů, zatímco z těch 
dřívějších už v kádích bublá burčák 
a vše se zdá být nádherné a bez pro-
blémů. Předsednictvo se jen krátce 
po ukončení sejde a zhodnotí, jak 
vše bylo nádherné, ale že by přípra-
vu další konference neměli nechávat 
na poslední chvíli.

Říjen
Ale září se přehoupne do další-

ho měsíce a na říjnovém zasedání 
vždy nějaký šťoura nadhodí otázku, 
kde bude uspořádána další konfe-
rence. Protože od samého vzniku 
CzSTT se ctí zásada střídání kon-
ferencí na území České republiky, 
je snaha najít vhodné místo pokud 
možno na opačném konci, než byla 
právě skončená. Současně je zde 
i snaha v poměru rozlohy a rozdě-
lení státu na Čechy a Moravu se 
Slezskem mít konferenci 2x v čes-
kých zemích a jednou v „Asii“, jak 
území východně za Vysočinou 
označoval šíbr Berbr. Na základě 
zkušeností je také vypozorováno, 
že účastníci kladněji hodnotí kon-
ference v menších městech. Neza-
nedbatelným faktorem se také sta-
la dobrá dostupnost k některému 
golfovému hřišti, kde se odehrávají 
souboje o putovní pohár CzSTT. 
Poté je proveden průnik uvedených 
množin a členové předsednictva 
zjistí, že získat vhodnou lokaci bude 
problém. Proto všichni jeho členové 
dostávají za domácí úkol na listopa-
dovém jednání sdělit nějaký návrh.

Listopad
V listopadu se jedna polovina 

členů předsednictva přizná, že na to 
zapomněla, druhá že na nic nepřišla 
a třetí se tváří, že vůbec neví, o čem 
je řeč, protože v říjnu na zasedání 
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generálního sponzora. Zbylí členové 
předsednictva si šťastně oddychnou 
s pocitem, že učinili zásadní státnic-
ké rozhodnutí a zbytek už je jen běž-
nou rutinní záležitostí.
Únor

Na únorovém předsednictvu před-
seda ostatním členům sdělí, že sta-
rosta ještě neměl čas, ale už má do-
mluvený termín pro návštěvu, místní 
provozovatel je chudý jak kostelní 
myš, takže se nechal přesvědčit 
pouze na čestné spolupořadatel-
ství a vytipovaný generální sponzor 
v důsledku celosvětové krize nebu-
de moci v daném roce vygenerovat 
požadovanou částku v řádu dese-
titisíců korun, takže zadává úkol 
oslovit všechny známé a kamarády, 
aby se nechali přesvědčit na spon-
zorování i částkami v řádu tisíců. 
Šťastný pocit členů předsednictva, 
tak silný po lednovém zasedání, se 
rozplývá, protože si uvědomují, že 
si musí navléknout hábity almužní-
ků a vydat se na cesty s mistička-
mi na milodary. Současně je jeden 
člen představenstva pověřen vymy-
šlením motta konference a po tomto 
pověření citelně posmutní ještě více 
než ostatní.

Březen
Ale to byl škaredý, nevlídný únor, 

s plískanicemi, rozsolenou břečkou 
na silnicích místo poetických závějí 
z Ladových obrázků. Jenže březen 
už v sobě ukrývá jarní vlání, v uli-
cích se objevují prodavačky se 
sněženkami, zkrátka svět se pro-
bouzí k lepším, světlým zítřkům. 
A tak i předseda může informovat, 
že se sešel se starostou, který je 
osvícený a nakloněný metodám BT 
(aby byl znovu zvolen), provozova-
tel sice peníze nedá, ale poskytne 
do účastnických balíčků reklamní 
předměty a co je nejdůležitější, si-
tuace na mezinárodních trzích se 
zklidnila, takže generální sponzor 
bude. Ale pokud se ostatním již 
podařilo oslovit a přesvědčit i jiné 
členy společnosti k částečnému 
sponzorství, tak by byla škoda je 
pouštět z udičky. Zkrátka - pohodič-
ka, vánek, prosluněná pláž s piňa-
coládou nebo Bloody Mary v orose-
né sklenici. Jenže ouha! Předseda 
po uklidňujících a optimistických 
slovech sdělí, že je ale nutno kon-
ferenční jednání naplnit hodnotnými 
příspěvky. Programovým zajištěním 
je většinou pověřen vedoucí sekce 
dodavatelů, který po tomto pověření 
citelně posmutní.
Duben

V dubnu se konává valná hroma-
da, takže na konferenci není moc 

času, proto se členové předsednic-
tva jenom ujistí, že všechno běží jak 
má a příští jednání předsednictva 
bude výjezdní, pro ověření podmí-
nek v místě konání konference a pro 
zjištění kvality greenů na golfovém 
hřišti a domluvení podmínek pro 
uspořádání turnaje. Na valné hroma-
dě předseda CzSTT všechny přítom-
né osobně zve na konferenci a tak 
jediný, kdo má stále hlavu plnou 
starostí je programový garant, kte-
rý je neustále bombardován dotazy 
pí. Valentové, jak se budou jmenovat 
články přednášek a kdo bude jejich 
autor. Programový vedoucí sice už 
má přislíbeno několik příspěvků, ale 
protože je lepší, když je z čeho vy-
bírat, nabídne nestor a doyen před-
sednictva, nesmrtelný Doc. Šrytr, že 
tedy také, ač nerad, nachystá něja-
kou prezentaci toho, jak jsou BT ne-
spravedlivě opomíjeny a co by bylo 
třeba udělat pro to, aby se oprávně-
ně staly jedním z nosných prvků v in-
ženýrském stavitelství.

Květen
První polovina května už bývá 

ve znamení plného jara, takže vý-
jezdní zasedání bývá uvolněné, čle-
nové předsednictva provádí inspekci 
přednáškového sálu, většinou jsou 
ubytováni tam, kde pí. Valentová za-
jistila pro členy CzSTT a účastníky 
konference nejvýhodnější plateb-
ní podmínky, takže si ověří i kvalitu 
ubytování a poskytovaných služeb. 
Předseda opět vykoná návštěvu 
u starosty města a získá od něj pří-
slib, že zasedne v čestném předsed-
nictvu konference. Ti, kteří mají tzv .
„zelenou kartu“ si druhý den vyzkou-
šejí kvalitu golfového hřiště a s poci-
tem smysluplně využitého času se
slastně a příjemně unaveni odebí-
rají do svých domovů. Ti, kteří kar-
tu nemají, je doprovází ve funkcích
„kedíků“ a s pocitem zmaru od hle-
dání zatoulaných míčků a od nošení
těžkých „begů“ se nechutně unaveni
odebírají do svých domovů. Ti, kteří
nevykonávají žádnou z uvedených
činností, se jen prostě odebírají
do svých domovů.

Červen
Při červnovém zasedání předsed-

nictva je konstatováno, že konfe-
rence bude, jen je zapotřebí sdělit 
sponzorovi č. 2-3 časopisu NO-DIG, 
že by už pomalu měl mít všechny 
články, aby číslo bylo nachystáno 
k vydání a distribuci členům Cz-
STT při konferenci. Současně je 
oznámeno, že závazná přihláška 
s názvy přednášek a jmény jejich 
autorů již byla členům CzSTT roze-
slána a ostatní zájemci si ji mohou 

stáhnout na webových stránkách 
společnosti. Z duše programového 
garanta padá těžké závaží, takže se 
po příjezdu domů z radosti opijí jak 
carský důstojník.

Červenec
V červenci se předsednictvo na-

vzájem opět ujistí, že konference 
bude, jen je zapotřebí donutit spon-
zora časopisu k odevzdání článků 
v termínu do konce července, stejně 
jako autory přednášek o jejich texty 
do sborníku.

Srpen
Na srpnovém předsednictvu je 

jeho členům sděleno, že sponzor 
časopisu požadované články v po-
žadovaném termínu sice neode-
vzdal, ale svatosvatě přislíbil, že 
nejpozději druhý den po zasedá-
ní budou doručeny tak, aby bylo 
možno časopis vydat a distribuovat 
členům CzSTT při konferenci. Ob-
dobnou informaci tlumočí předseda 
od paní Valentové ohledně sborníku. 
Členové předsednictva propadají 
nihilistickým náladám a utěšují se 
vědomím, že to tak je každý rok, 
a že to holt už nějak dopadne.

Září
Den před zářiovou konferencí se 

odehrává golfový turnaj, na který 
předseda přiváží balíky druhého až 
třetího čísla časopisu NO-DIG a na-
večer je paní Valentová distribuuje 
do materiálů, rozdávaných účastní-
kům konference při prezentaci, kde 
jsou vloženy i sborníky.

Konference probíhá dle schvále-
ného programu, jenom se z čest-
ného předsednictva několik členů 
omluví pro pracovní zaneprázdnění 
a neprodleně po zahájení mizí. Ně-
kdy po proslovu, někdy i bez něj. 
Poté probíhají přednášky, oběd, 
přednášky, gala večer, přednášky, 
oběd a jede se domů. 

Skončí další národní konferen-
ce a „mlha přede mnou, mlha 
za mnou…“, členové předsednictva 
si ulehčeně oddychnou, že to zase 
pro jednou mají šťastně za sebou. 
V polovině září, kdy národní kon-
ference končívají, bývá většinou 
krásné babí léto atd., vše se zdá 
být nádherné a bez problémů. Před-
sednictvo se jen krátce po ukončení 
sejde a zhodnotí, jak vše bylo nád-
herné, ale že by přípravu další kon-
ference neměli nechávat na posled-
ní chvíli…

Marek Helcelet

Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT
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Pandemie Covid-19 zasáhla naší činnost na mnoha místech a v mnoha směrech. Došlo k tomu i ve velmi citlivém 
sektoru naší činnosti, v sektoru, ve kterém usilujeme o těsnou spolupráci s významnými univerzitními pracovišti 
v ČR prostřednictvím vyhlášení a organizování studentské soutěže o nejlepší studentskou práci (bakalářskou práci, 
diplomovou práci či disertační práci ke státní doktorské zkoušce) o cenu CzSTT v akademickém roku 2020/2021. 
Bohužel, panující podmínky neumožnily těmto pracovištím i nám úspěšně tuto soutěž fi nalizovat, protože byla 
realizována a do naší soutěže přihlášena pouze jediná práce z FSv ČVUT v Praze. Předsednictvo CzSTT za této 
situace rozhodlo nevyhlašovat vítěze naší soutěže pro akademický rok 2020/2021, jedinou přihlášenou práci přijmout 
do dalšího ročníku 2021/2022 a doufat, že se nám společně podaří naší soutěž oživit a vrátit ji její tradiční parametry.

do 17. prosince 2021
do 1. února 2022
do 1. března 2022

14. dubna 2021

2021/2022
2021/2022
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Společnost OHL ŽS, a.s., je členem sdružení, které 
realizuje rekonstrukci železniční trati mezi stanicemi 
Mstětice a Praha-Vysočany. Součástí projektu je i vý-
stavba stavebního objektu SO 07-44-01, kterým je ka-
belovod ve stanici Horní Počernice. Součástí tohoto ob-
jektu je i realizace protlaku ocelové chráničky DN 1400 
délky 40 m.  

Popis stavebního objektu a protlaku
Celková délka kabelové trasy činí 643 m. Na celé trase 

je počítáno s osazením 25 ks kabelových šachet. Kabe-

REALIZACE PROTLAKU OCELOVÉ CHRÁNIČKY DN 1400 POMOCÍ 
TRHACÍCH PRACÍ NA STAVBĚ „OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO 

ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) – PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)“

Společnost OHL ŽS, a.s., je členem sdružení, které realizuje rekonstrukci železniční trati mezi stanicemi
Mstětice a Praha-Vysočany. Součástí projektu je i výstavba stavebního objektu SO 07-44-01, kterým je  
kabelovod ve stanici Horní Počernice. Součástí tohoto objektu je i realizace protlaku ocelové chráničky 
DN 1400 délky 40 m.  

lovod křižuje kolejiště pomocí protlaku ocelové chráničky 
DN 1400 mezi šachtami Š6 a Š7 (viz obr. č. 1 zobrazují-
cí výřez situace z projektové dokumentace). Plánovaná 
délka protlaku je 40 m. V trase kabelovodu budou insta-
lovány 9-komorové multikanály, do kterých budou nově 
zataženy zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé kabe-
ly. Protlak bude vystrojen čtyřmi kusy těchto multikanálů 
a vzniklé mezikruží bude vyplněno betonem nebo popíl-
kocementovou suspenzí. 

Realizace
Součástí realizace našeho díla bylo provedení výko-

pu a zapažení startovací a cílové šachty. Jako startovací 
byla zvolena šachta Š7, která se nacházela uvnitř areálu 
Správy železnic. Její půdorysný rozměr byl 4,8 × 5,5 m 
a hloubka 5,26 m. Jako cílová byla zvolena šachta Š6, 
jejíž půdorysné rozměry jsou stejné jako u Š7, ale její 
hloubka byla 5,75 m. 

Stavební práce jsme začali výkopem startovací šach-
ty Š7. První postup probíhal bez problémů, vyskytovaly 
se zde pouze navážky a zeminy štěrkovité. U hloube-
ní druhého postupu již došlo k razantní změně geolo-
gických podmínek a skladba geologického podloží se 
začala měnit. Na úrovni –1,3 m se objevoval pískovec 
s třídou těžitelnosti II (dle zatřídění geologem investo-

Ing. Michal Sodomka,
výrobní manažer, Divize Železnice OHL ŽS, a.s.

Obr. č. 1: Výřez situace protlaku DN 1400 mezi Š6 a Š7. 
Zdroj: PD stavby, projektant SUDOP Praha.

Obr. č. 2: Sbíjení pískovce na dně šachty Š7: 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
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ra R4 a R5), proto jsme museli přistoupit k rozrušová-
ní horniny bouracím kladivem. Jelikož se zvyšující se 
hloubkou rostla i pevnost tohoto pískovce (od hloubky 
3,55 m byla hornina geologem stavby zatříděna do sku-
piny R4 a R3), museli jsme spustit malý bagr s kladivem 
na dno šachty (viz. obr. č. 2). odkud jsme rozrušovali 
horninu. Takto narušenou vrstvu následně odtěžil bagr, 
který stál na povrchu. 

Již při hloubení startovací šachty bylo s investorem 
zahájeno jednání o změně technologie rozpojování 
horniny v protlaku. Po zvážení všech okolností bylo 
rozhodnuto, že bude vyzkoušen postup rozrušování 
horniny pomocí expandérů. Tento typ „výbušniny“ má 
jednu velkou legislativní výhodu, jelikož není nutné 
řešit ohlášení trhacích prací na příslušný Báňský úřad 
v dané lokalitě. Nevýhodou však je skutečnost, že při 
tomto systému odstřelu nelze načasovat výbuch jed-
notlivých náloží a není zaručeno, jaký bude koneč-
ný efekt v dané geologii, což se bohužel potvrdilo při 
vlastní realizaci. Druh pískovce v místě stavby byl ne-
jen velmi tvrdý ale i velmi houževnatý. Při zkušebním 

„ o d s t ř e l u “ 
bylo do čel-
by protlaku 
navrtáno pět 

otvorů do hloubky 80 až 90 cm, do nichž byly umístě-
ny samotné expandéry (viz obr. č. 3). Po odpalu a vy-
větrání protlaku však bylo zjištěno, že došlo k velmi 
malému rozpojení a uvolnění horniny (cca 50 l, viz 
obr. č. 4)

Po prohlídce čelby po zkušebním odpalu provedl 
střelmistr vyhodnocení, přičemž se ukázalo, že efek-
tivita tohoto postupu není dostatečná. Bylo proto roz-
hodnuto, že bude zpracován projekt trhacích prací 
a bude zažádáno o jejich povolení. Trhací práce byly 
po místním šetření Báňského úřadu povoleny a ražbu 
protlaku bylo možné zahájit po uplynutí zákonných 
lhůt. 

Projekt trhacích prací počítal s provedením patnácti 
vrtů (viz obr. č. 5) hlubokých 0,8 až 0,9 m, do kterých 
byla umístěna trhavina. Před samotným odstřelem byla 
v protlaku vybudována clona z dřevěných fošen tak, aby 
nedocházelo k vylétnutí odstřelené horniny z protlaku 
ven a aby nevznikla škoda na majetku, jelikož nejbližší 
domy jsou vzdáleny cca 30 m od startovací šachty. Sa-
motný odstřel byl prováděn vždy v době, kdy na kolejích 
nebyl žádný stojící ani projíždějící vlak, jelikož veškeré 
práce probíhaly za plného provozu dráhy. Po odstřelu 
bylo třeba počkat, než byl vzduch uvnitř protlaku odvět-
rán a složení ovzduší odpovídalo hodnotám uvedených 
v projektu větrání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ří-
zený odstřel, konečný efekt byl již velmi dobrý. Velká 
část pískovce se roztrhala na písek. Obrys kolem potru-
bí nebyl úplně zarovnaný, proto jsme zbytky odstranili 
pomocí sbíjecími kladivy. Tento krok již nebyl složitý, 
neboť pískovec v tomto místě byl částečně narušený 
předchozím odstřelem.

Realizace celého protlaku byla provedena dle výše uve-
deného postupu. Při provádění trhacích prací docházelo 
ke vzniku lokálních nadvýrubů. Po vyražení protlaku jsme 
proto provedli do ocelové chráničky několik otvorů, přes 
které došlo při zalévání mezikruží k zaplnění vzniklých 
nadvýrubů popílkocementovou směsí.  

Ražba protlaku, která byla zahájena 4. listopadu 
loňského roku, probíhala kontinuálně dvacet pět dní 
a byla úspěšně dokončena 29. listopadu 2020. Za běž-
ných geologických podmínek by protlak tohoto typu byl 
vyražen za deset dní. Námi zvolenou cestou jsme si 
ověřili, že i za takto nepříznivých geologických podmí-
nek lze navrhnout technické řešení, které bude dosta-
tečně efektivní.

Obr. č. 3: Čelba protlaku DN 1400 připravená na odpal. 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. č. 4: Čelba protlaku DN 1400 po odpalu. 
Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s..

Obr. č. 5: Vzorové vrtné schéma pro protlak DN 1400. 
Zdroj: Technologický postup trhacích prací
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Abstrakt
Vysokotlaké parovody za provozu podléhají degra-

daci vlivem tečení. Jedná se o trvalou deformaci způ-
sobenou dlouhodobým zatěžováním vysokou teplotou 
a tlakem, která se v čase zvětšuje až do následného 
vzniku trhliny a havárie. Za účelem zlepšení součas-
né metodiky pro kontrolu vytipovaných namáhaných 
úseků vysokotlakých parovodů byly testovány pokro-
čilé měřicí metody – 3D skenování a fotogrammetrie. 
Hlavními cíli je přechod z lokálního hodnocení tečení 
na plošné, stanovení velikosti deformace v po sobě 
jdoucích časových intervalech a identifikace lokál-
ních deformací povrchu.

Úvod
Podle současné metodiky se průběh tečení při od-

stávkách monitoruje pomocí mikrometru v několika 
místech parovodu. Měření mikrometry je ovšem ome-
zeno pouze na několik měřicích míst, zúžené na 2 až 
4 osy v jednom měřicím místě, prováděno za studena, 
kdy především u ohybů může docházet k deformaci 
vlivem teplotní dilatace. Měření těchto tzv. návarků 
nemusí identifikovat místní natečení v místě, které je 
nejvíce lokálně namáhané. Povolená deformace je 
1 %.

Za účelem zlepšení současné metodiky pro kontro-
lu vysokotlakých parovodů byly testovány nové měřicí 
metody – 3D skenování a fotogrammetrie. Tyto metody 
jsou schopny zachytit kompletní povrch parovodu mimo 
návarky, při přesnosti řádově odpovídající stávající pra-
xi. Výhodou těchto přístupů je možnost uchovat naske-
novaná data pro průběžné meziroční sledování a po-
rovnání s následujícími měřeními. Nové metody rovněž 
umožňují rozšířit stávající metodiku měření a vyhodno-
cování o další informace, např. absolutní pozici všech 
návarků vůči defi novanému souřadnému systému, infor-
maci o celkové deformaci potrubí ve všech osách (pře-
devším u ohybů), sledování okolních ploch kvůli výskytu 
místních natečení.

Testování nových metod se provádí za účelem zlepše-
ní současné metodiky pro kontroly nejvíce namáhaných 
úseků vysokotlakých parovodů. Dílčím cílem je přechod 
z lokálního hodnocení tečení na plošné, stanovení ve-
likosti deformace v po sobě jdoucích časových interva-
lech a identifi kace lokálních deformací povrchu. Hlavním 
cílem je zavedení diagnostického postupu, který umožní 
zpřesnění měření tečení, vnesení nové kvality vyhodno-
cení (rozměry, odchylky geometrie plochy a celkové i bo-
dové deformace), zlepšení kvality opakovaných měření 
a identifi kaci nejvíce namáhaných lokalit. Dosud není 
v provozní praxi známa metoda na identifi kaci nejvíce 
namáhaných míst. Tímto způsobem bude možno vypra-
covat predikční model vyhodnocování tečení po celém 
obvodu.

Jan Patera,
Centrum výzkumu Řež s.r.o.

3D SKENOVÁNÍ PAROVODŮ A DALŠÍ APLIKACE 
V ENERGETICE

3D skenování
Při realizaci 3D skenování bylo použito měřicí rameno 

s laserovým skenerem. Laserové skenery využívají pro 
určení své polohy v prostoru víceosá ramena se snímači 
natočení v každé ose pohybu. Laserový snímač rozmí-
tá na snímaný povrch laserovou čáru, která je snímána 
kamerou a reliéf povrchu je zjišťován trigonometricky. 
Hlavními výhodami tohoto zařízení je absolutní poloho-
vání vztažené k měřicí základně ramene a dobrý poměr 
rychlosti snímání k přesnosti a hustotě bodů. 

3D skenování bylo realizováno na celkem 9 ohybech 
parovodů elektráren Dětmarovice, Poříčí, Tušimice, Po-
čerady, Mělník a teplárny Trmice [1-5, 7, 8, 10-13]. Z na-
skenovaných dat byl nejprve vytvářen reverzní model, 
jehož vnější průměr byl určen na základě srovnání na-
skenovaného průměru s tabulkovými hodnotami. Tento 
reverzní model je čistě idealizovaný stav bez deformací 
z výroby a provozu. Všechny naměřené odchylky jsou 
vztaženy k tomuto idealizovanému modelu. V případě, že 
jsou k dispozici data z předešlého měření, je možné je 
použít jako referenci a měřit odchylky i vůči nim [10].

Pomocí 3D skenování se ve všech případech analyzova-
la celková geometrie ohybu kolene ke zjištění lokálních de-
formací. Celková geometrie se zobrazuje pomocí barevné 
mapy (obr. 1).

Celkové od-
chylky na obr. 
1 se skládají 

Obr. 1:
Celková geometrie ohybu kolene, TTR B5, ohyb č. 6
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z odchylky vedení ohybu kolene a z odchylky v řezu. 
Kvůli oddělení těchto dvou složek je výhodné hodnotit 
geometrii v jednotlivých řezech, kde lze zkoumat pou-
ze odchylky od ideální kružnice (obr. 2). Bylo zjištěno, 
že odchylky v řezech prokazují silnou korelaci s nálezy 
replik [6].

Mezi další vlastnosti, které byly hodnoceny v řezu, 
patří obvod [1, 2, 4, 5, 7-9, 12, 13] a ovalita [9]. Pomocí 
obvodu se integrálně stanovoval celkový povrch ohybu 
potrubí [11-13]. Z průběhu obvodu potrubí bylo mož-
né spolehlivě identifi kovat výrobní deformace, které 
mají sinusoidní průběh. Další odchylky obvodu podél 
ohybu parovodu mohou označovat deformace vzniklé 
tečením materiálu. Nejlépe je natečení pozorovatelné 
na začátku ohybu parovodu, v místě vniku páry o tep-
lotě 500 °C (obr. 3).

Fotogrammetrie
Fotogrammetrie je měřicí metoda, která se zabývá 

rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy předmětů z je-
jich fotografi ckých snímků. Používaným fotoaparátem 
pro provedená fotogrammetrická měření byla digitální 
zrcadlovka určená pro prostředí průmyslové výroby. 
Pro účely polohování byly vyrobeny magnetické pásky 
s referenčními značkami. Při jejich aplikování na po-

vrch parovodu 
byly zjištěny 
odchylky od 3D 
skenování v roz-

mezí 0,65–0,95 mm, způsobené tloušťkou pásků (viz 
obr. 4). Maximální odchylky se nacházejí v místech se 
slabou přilnavostí poblíž okrajů pásku. Přesnost mě-
ření (2σ) za použití referenčních magnetických pásků 
činí 0,2 mm [3].

Pro snížení odchylek způsobených fyzickou tloušťkou 
magnetických pásků byly naneseny referenční značky 
pomocí spreje přímo na povrch ohybu parovodu. 
Testována byla dvojí velikost značek – průměr 5 mm 
a 10 mm (viz obr. 5 a 6).

Referenční značky na rovných plochách mají odchylku 
do ±0,05 mm. Větší odchylka ±0,25 mm se objevuje v ob-
lastech složitější topografi e povrchu, kde dochází k op-
tickému zkreslení tvaru referenční značky. Pro referenční 
značky o průměru 5 mm se projevují negativní vlivy za-
křivení trubky a povrchových nerovností méně než pro 
značky o průměru 10 mm. Celková chyba (2σ) za použití 
nanesených referenčních značek o průměru 5 mm činí 
0,09 mm [3].

Po srovnání fotogrammetrie s 3D skenováním lze 
konstatovat, že u obou použitých metod lze dosáhnout 
řádově podobné přesnosti odpovídající desítkám µm. 
Zásadním rozdílem mezi oběma metodami je hustota 
sítě bodů neboli rozlišení.

3D skenování umožňuje vytvářet sítě o vzdálenosti 
měřicích bodů řádově v desítkách µm, což umožňuje 
detailní hodnocení v řezu – měření odchylek od ideální 
kružnice, ovality, obvodu a obsahu. Integrací obvodu lze 
měřit povrch ohybu parovodu. Kvůli malé vzdálenosti 
od měřeného povrchu ale 3D skenování neumožňuje 

Obr. 2:
Odchylky v řezu od ideální kružnice – pozice 45°, 
TTR B5, ohyb č. 6.
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měření horkého parovodu přímo za provozu; měřit lze 
pouze při odstávce.

Fotogrammetrie má oproti 3D skenování velmi 
velkou vzdálenost měřicích bodů řádově v jednotkách 
mm a hodnocení v řezu je proto nepřesné. Možnou 
výhodou fotogrammetrie je možnost měřit parovody 
za provozu; měření za vysokých teplot je omezeno 
pouze tepelnou odolností použitých referenčních 

Obr. 3:  Variace obvodu podél ohybu parovodu, TTR B5, ohyb č. 6.

značek. Měření parovodu za provozu bude testováno 
v budoucnu.

Další aplikace 3D skenování v energetice
Využití 3D profi lometrie v jaderných elektrárnách se 

v poslední době stalo nedílnou součástí provozních kon-
trol realizovaných během odstávek. Díky tomuto měření 
je možné relativně rychle určit stav dané komponenty, 

a to jak z hlediska roz-
měrových změn, tak 
i možného opotřebe-
ní způsobeného pro-
vozem nebo tvorbou 
povrchových defek-
tů, jako jsou korozní 
důlky atd. Mezi další 
výhody patří komplet-
ní záznam dat v CAD 
modelu a jeho možné 
srovnání s budoucí-
mi měřeními. Měření 
jsou v současné době 
zaměřena na hlavní 
komponenty jader-
ných elektráren, mezi 
které patří tlaková 
nádoba reaktoru, 
parní generátor, tur-
bína atd.

Obr. 4:
Odchylky referenčních značek za použití magnetických pásků, TTR B5, ohyb č. 6.
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Rovněž vodní elektrárny se dlouhodobě potýkají s pro-
blémem kavitace lopat oběžného kola a rozváděcích lo-
pat Francisovy turbíny. Tento jev způsobuje úbytky ma-
teriálu především na přetlakové straně lopat. Tyto změ-
ny mohou vést k ovlivnění proudění a snížení účinnosti 
turbíny. Pro omezení dalšího šíření erozivního poškození 
je nutné místa s kavitací opravit, což spočívá v navaření 
chybějícího materiálu a dobroušení na požadovaný tvar. 
Zavádění hodnocení pomocí 3D skenování proběhlo 
ve spolupráci s vodními elektrárnami Dlouhé stráně, Lip-
no a Štěchovice.

Prezentované výsledky byly realizovány v rámci Instituci-
onální podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.
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Obr. 5: Fotogrammetrické měření TTR B5, ohyb č. 6.



13 NO DIG 27 / 2-3

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

Ing. Petr Janoušek,
stavbyvedoucí střediska Z161, OHL ŽS, a.s.

V termínu od listopadu 2020 
do března 2021 jsme realizovali vý-
stavbu části kabelovodu v železniční 
stanici Poříčany. Naše dodávka je 
součástí stavby „Velim – Poříčany, 
BC“ a týká se objektu kabelovodů.  
V rámci realizace projektu byly vy-
hloubeny tři šachty (dvě svahované 
a jedna pažená), došlo k zatažení PE 
potrubí d 315 o celkové délce 144 m 
a zatažení PE potrubí d 225 o celko-
vé délce 1 728 m.  

Popis projektu 
(zadávací dokumentace)

Dle zadávací projektové dokumen-
tace měly být provedeny celkem tři 
protlaky v ocelových chráničkách 
DN 900 o celkové délce 192 m a tři 
šachty pro osazení železobetono-
vých kabelových šachet. Délky pro-
tlaků byly navrženy shodně na 64 m, 
osová vzdálenost chrániček měla 
být 1520 mm (viz obr. č. 1). Do každé 
ocelové chráničky DN 900 mělo být 
zataženo celkem 7 kusů potrubí PE 
100 SDR 17 d 225 a do těchto trub 
pak jednotlivé kabely (zabezpečova-
cí, sdělovací, napájecí). Takto navr-
žené protlaky jsme chtěli realizovat 
technologií šnekového vrtání.

Startovací šachty Š1 a Š3 a cí-
lová šachta Š2 měly mít celkovou 
kubaturu 450 m3. Šachta Š2 je situo-
vána jako mezilehlá mezi kolejí 2 a 4. 
Projekt počítal s provedením pažení 
z ocelových štětovnic a rozepřením 
ocelovými profi ly. Do takto vyhlou-
bených šachet a k odvrtaným protla-
kům měly být usazeny a propojeny 
kabelové šachty. Samostatně měly 
být provedeny dva protlaky z chráni-
ček PE 100 SDR 17 d 315. Celková 

BUDOVÁNÍ KABELOVÝCH TRAS V ŽELEZNIČNÍ 
STANICI POŘÍČANY

délka těchto protlaků byla 144 m (2 × 
72 m). Pro realizaci těchto protlaků 
byla zvolena technologie horizontál-
ně řízeného vrtání.

Realizace
Již při vytyčení startovacích šachet 

byly zjištěny drobné kolize, které 
zkomplikovaly další postup prací. 
Po vyhodnocení těchto nesrovnalos-
tí bylo vedením stavby a investorem 
rozhodnuto o změně polohy ocelo-
vých chrániček DN 900, protlaky PE 
potrubí d 315 zůstaly v původní trase.

Po provedení nového vytyčení již 
bylo přistoupeno k samotné realiza-
ci. Nicméně již při beranění štětov-
nic v místě šachty Š1 bylo zjištěno, 
že jejich zaberanění do požadované 
hloubky nebude možné. Na úrovni 
–4 m jsme narazili na vrstvy uleh-
lých písků, které se později změnily
na pískovce, do kterých nebylo mož-
no štětovnicemi zaberanit. Po zjištění
této skutečnosti byla v místě starto-
vací šachty Š3 provedena kopaná
sonda. Touto sondou bylo zjištěno,
že v hloubce 2,5 m pod terénem se
nachází též tvrdé podloží. Při prolo-
žení přímky vzniklo předpokládané
geologické rozhraní, které částečně
zasahovalo do profi lu vrtu protlaku
ocelové chráničky DN 900. Tato sku-
tečnost je pro šnekové vrtání velmi
nepříznivá. Mohlo by docházet k po-
stupnému zvedání nivelety chráničky
a dojít až k havárii vrtu. Jelikož se vrty
realizovaly pod pojížděnými kolejemi,
představovalo to vysoké riziko.

Na základě zjištěných skutečností 
a vyhodnocení celé situace jsme in-
vestorovi předložili návrh změny tech-
nologie provádění protlaků. Na jejím 

základě bylo rozhodnuto, že místo 
provedení tří šnekově vrtaných pro-
tlaků ocelových chrániček DN 900 
budou provedeny tři protlaky tech-
nologií horizontálně řízeného vrtání 
a do těchto protlaků bude zatažen 
svazek sedmi trub PE 100 SDR 17 d 
225. Výhodou tohoto řešení bylo, že
jsme mohli provedeným vrtem kopíro-
vat geologické rozhraní bez rizika zha-
varování vrtu. Další výhodou bylo pro-
vedení protlaku v celku bez nutnosti
okamžitého vybudování šachty Š2.
Tato šachta se následně dle požadav-
ku investora vybudovala až v rámci
výluk jako nasazená. Šachta Š3 byla
realizovaná jako startovací svahovaná
a šachta Š1 jako cílová svahovaná.
Součástí změny byla i úprava oso-
vé vzdálenosti jednotlivých protlaků.
Původní osová vzdálenost ocelových
chrániček byla 1520 mm, po dalších
jednáních s geotechnikem stavby
bylo dohodnuto, že nově bude osová
vzdálenost 3570 mm.

S takto upraveným projektem 
a technickým řešením jsme přistou-
pili k samotné realizaci. Na jednotlivé 
koleje byl vynesen rastr kontrolních 
bodů. Kontrolní měření probíhalo dle 
pokynů traťmistra. Jako první se zre-
alizoval protlak PE chrániček d 315 
v délce 72 m, obě chráničky byly za-
taženy najednou do jednoho vrtu. 

Po dokončení prvního protlaku 
jsme zahájili výkop šachet Š1 a Š3. 
Byly vytyčeny veškeré inženýr-
ské sítě, které by mohly být v kolizi 
s výkopy šachet, budoucími protla-
ky a kabelovými šachtami. V místě 
výkopu šachty Š3 jsme dlouho řešili 
kolize s neznámými kabely. Po jejich 
vyřešení bylo nutné připravit šachtu 

Obr. č. 1:
Výřez podélného profi lu z projektové dokumentace. Zdroj PD, autor Sudop Praha a.s.
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Obr. č. 2: Výřez podélného profi lu z realizační dokumentace. 
Zdroj: PD, autor Visso s.r.o.

Š3 tak, aby se vrtná souprava dostala do šachty a mohla 
zahájit vrt v projektované úrovni (viz obr. č. 2).

Po dokončení výkopů startovací a cílové šachty byly 
zahájeny vrtné práce. Protlaky byly prováděny vrtnou 
soupravou Grundodrill 25N. Místní podmínky (stará bu-
dova, nájezd na staveniště) nás nutily provést jeden vrt 
chrániček 7 x d 225 z šachty Š1 a další dva vrty z šachty 
Š3. Délka protlaků se z důvodu posunu šachet (kolize se 
sítěmi) změnila z počátečních 64 m na konečnou délku 
72 m. Mimo původní projekt byl proveden ještě jeden vrt 
v délce 72 m, do kterého bylo zataženo 4 x d 225.

Realizace protlaků probíhala poměrně snadno. Přibližně 
v polovině délky protlaků bylo geologické podloží tvrdší, 
což potvrdilo původní obavy z kolísání geologické rozhraní, 
a změna technologie se ukázala jako správný krok. Při re-
alizaci bylo rovněž nutné brát na zřetel, že mezi kolejí č. 2 
a 4 dojde k dobudování šachty Š2, což znamenalo provést 
protlaky tak, aby v místě šachty Š2 byly ve stejné hloubce.  

Po dokončení protlaků byl v rámci výluky na koleji č. 
2 proveden výkop a pažení mezilehlé šachty Š2. Tato 
šachta v těsné blízkosti pojížděné koleje č. 4 byla pažena 
pažnicemi Union a rozepřena rámy z válcovaných I profi -
lů. Šachta o hloubce 4,2 m měla půdorysné rozměry 6,5 
× 4,2 m. Svazky obnažených trub byly přerušeny tak, aby 
mohla být osazena betonová šachta, poté byl proveden 
její zpětný zásyp (viz. obr. č. 3, 4, a 5).

Jak je zřejmé z popisu prováděných prací, jednalo 
se o technicky velmi zajímavý projekt. Jeho realiza-
ci  nicméně ztěžovaly nízké teploty, jelikož práce byly 
prováděny v zimních měsících a nevyhnul se nám ani 
současný „fenomén“ covid-19, kdy jsme byli nuceni 
stavební práce na 14 dní přerušit. I přes tyto obtíže 
se nám podařilo všechny protlaky zrealizovat dle po-
žadavků objednatele k jeho i naší spokojenosti. Velké 
poděkování patří všem pracovníkům, kteří se na této 
zakázce podíleli.

Obr. č. 3: 
Kabelová šachta Š2 po osazení

Obr. č. 4: 
Kabelová šachta Š2 – likvidace pažení

Obr. č. 5:
Kabelová šachta Š2 – konečné úpravy
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Účel projektu 
Účelem stavby je rekonstruk-

ce stávající kanalizace, která byla 
vybudována v roce 1899 a jejíž 
technický stav již nebyl vyhovují-
cí. Oprava byla provedena v ulici 
Solniční v celé její délce od Mo-
ravského náměstí po Komenského 
náměstí včetně napojení kanalizací 
z bočních ulic. Součástí projektu je 
také rekonstrukce kanalizace v ulici 
Česká od křižovatky s ulicí Solniční 
směrem k ulici Joštova. Dále byla 
provedena úprava revizní šachty 
v křižovatce ulic Údolní a Joštova 
tak, aby byl veškerý průtok přesmě-
rován do ulice Joštova.

Realizace
Rekonstruovaná kanalizační sto-

ka je dlouhá 255 m a byla budo-
vána několika způsoby. Největší 
část (210 m) byla provedena jako 
klasicky ražená štola s následným 
monolitickým vystrojením (viz obr. 
č. 1 a 2) a s čedičovým obkladem
kynety (viz obr. č. 3). Ražený pro-
fil měl výrub 4,5 m3/bm. Samotná
stoka byla realizována pomocí
systémového bednění jako mo-
nolitická. Betonáž byla provádě-
na ze samozhutnitelného betonu.
Konečný vybetonovaný profil této
stoky byl 1000/1600 mm. Raž-
ba probíhala v hloubkách od 7,8
do 8,85 m pod terénem. Další
část kanalizace byla vybudována
v původní historické štole (45 m),
do které bylo zataženo kamenino-
vé potrubí DN 400.

Několik bočních ulic bylo napo-
jeno pomocí rozrážek: v ulici Čes-
ká došlo k napojení kameninovým 
potrubím DN 400 v délce 15,94 m 
(původně otevřený výkop), v ulici 
Opletalova bylo realizováno po-
mocí kameninového potrubí DN 
300 (11,36 m), na Komenského ná-

REKONSTRUKCE 
KANALIZACE A VODOVODU V CENTRU BRNA

Ing. Michal Sodomka,
výrobní manažer, Divize Železnice OHL ŽS, a.s.

Od podzimu 2019 provádí společnost OHL ŽS rekonstrukci 
kanalizace a vodovodu v brněnských ulicích Česká, Solniční 
a Opletalova. Zakázku, kterou realizuje pro investora, jímž je 
statutární město Brno, je specifi cká tím, že se odehrává pří-
mo v historickém centru města za velmi stísněných podmínek.

městí se provedlo za použití kame-
ninového potrubí DN 300 (5,16 m) 
a na ulici Údolní se realizovalo 
pomocí kameninového potrubí DN 
400 (22,7 m).

Čá st kanalizace se větví do ulice 
Česká, kde bylo její napojení pů-
vodně navrženo jako otevřený vý-
kop. Z historických pramenů však 
bylo zjištěno, že v trase kanalizace 
se nachází třílodní kamenný most 
z první poloviny šestnáctého sto-
letí. Z tohoto důvodu byla projed-
nána změna technologie z otevře-
ného výkopu na klasicky raženou 
stoku s využitím veřejové výstroje, 
tzv. pražského rámu. (viz obr. č. 4) 
Konečná délka vyraženého úseku 
v této ulici byla 26,5 m.

Dle zadávací projektové dokumen-
tace se stavba na počátku jevila jako 
bezproblémová. Skutečnost však 
ukázala, že naše činnost odhalila 
celou řadu zatím neznámých věcí 
z historie města Brna od patnáctého 
století až po současnost. Při ražbě 
byly nalezeny staré zasypané skle-
py a také části historických chodeb. 
V úseku před hotelem Slavia jsme 
odkryli historické hradby, které pa-
matují přítomnost Švédů v Brně. 
Kritický úsek v délce cca 30 m bylo 
nutno rozpojovat kombinací vrtů 
a hydraulických klínů. Součinností 
s archeology, kteří průběžně kont-
rolovali naše pracovníky při razících 
pracích, jsme odhalili i pro ně nezná-
mé skutečnosti.

Celý projekt byl technicky a logi-
sticky náročný vzhledem k tomu, 
že stavba probíhala v historic-
kém centru města. Požadavky 
zástupců místní samosprávy byly 
velmi vysoké, jednalo se hlavně 
o omezení hmotnosti nákladních
aut do 9 tun a jejich velikosti.
V současné době se celý projekt
dokončuje, kdy jsou prováděny fi-
nální úpravy povrchů.

Obr. č. 4: 
Vystrojení štoly kameninovým potrubím

Obr. č .1:
Klasická ražba – betonáž dna štoly

Obr. č. 2:
Štola při betonáži dna kanalizace

Obr. č. 3: 
Pokládka čedičového obkladu
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Stavební objekt SO 600, spočívající v re-
alizaci podjezdu, byl rozdělen do násle-
dujících technologických kroků:

1) zaberanění larsenových stěn pro
zajištění stability svahu,

2) realizace zajišťovacího deštníku
z ocelových trub DN 219 včetně
přípravy injektážních trubiček,

3) chemická injektáž pro stabilizaci
nadloží,

4) armování a betonáž technologické
rampy,

5) armování a betonáž samotného
tubusu,

6) aplikace hydroizolace metylmeta-
krylátu,

7) protlačení železobetonového tubu-
su,

8) betonáž vjezdových portálů a další
dokončovací práce.

Naše společnost zajišťovala operace č. 
2, 4, 7, zatímco operace č. 1, 3, 5, 6 a 8 
zajišťoval náš objednatel.

Požadavky Správy železnic
Na základě stavebního povolení 

a podmínek ve vyjádření správce trati 
bylo svoláno jednání na Oblastním ře-
ditelství Olomouc Správy železnic, kde 
bylo dohodnuto, za jakých podmínek 
budeme moci stavební práce realizo-
vat. Před zahájením prací na SO 600 
bylo na základě předchozího jednání 
provedeno dvakrát nulté zaměření ko-
lejí na vzdálenost 5 m na každou stra-
nu od osy ražby. Jednotlivé body byly 
od sebe vzdáleny 1 m, celkem bylo sle-
dováno 52 nivelačních bodů. Sledování 

kolejí bylo požadováno při třech opera-
cích. Při zavrtávání ocelových chrániček 
DN 219 a injektáži byly koleje sledovány 
jedenkrát denně a při protlačování sa-
motného tubusu geodeti měřili koleje 
dvakrát denně. Výsledky měření byly 
ihned na stavbě zpracovány a rozeslá-
ny na předem stanovené adresy. Sou-
částí kontroly stability kolejí při protláče-
ní tubusu bylo trvalé sledování polohy 
kolejí pomocí rozchodky, toto měření 
se muselo provádět čtyřikrát za hodinu. 
Dalším požadavkem správce trati bylo 
zajištění pomalé jízdy na trati po dobu 
realizace těchto prací, kdy jízda vlaků 
byla snížena na hodnotu 30 km/hod.  

Realizace zajišťovacího 
deštníku

Po dokončení zajištění svahu larse-
novými zdmi a provedení kontrolního 
zaměření kolejí jsme začali prová-
dět práce na zajišťovacím deštníku, 

na jehož realizaci jsme nasadili vrtnou 
soupravu Grundodrill 25N. Zajišťovací 
deštník byl tvořen soustavou jednadva-
ceti ocelových trub DN 219 × 10 mm 
(obr. č. 1), přičemž jednotlivé trubky 
byly od sebe osově vzdáleny 300 mm. 
Na každé ocelové trubce bylo pro bu-
doucí injektáž navařeno sedm kusů 
ocelových trubiček o průměru 17,2 mm 
a síle stěny 2,3 mm. Nejdelší trubička 
měla délku 13,6 m, ostatní byla o 1,7 m 
kratší. V prvním kroku jsme navrtali 
všechny vodorovné pilotní vrty (11 ks). 
Při jejich realizaci jsme u tří vrtů (č. 3, 
6 a 9) narazili na překážky vždy ve sta-
ničení 9 m, které nám stěžovaly jejich 
hladké dokončení, také ostatní vrty 
byly prováděny v geologicky velmi pro-
měnlivém podloží. V trase jednoho vrtu 
se geologické složení změnilo i třikrát, 
kdy jsme vrt začínali v navážce, poslé-
ze následovala škvára popřípadě po-
pílky a uprostřed jsme vrtali skrz vrstvu 
jílovitých zemin až čistých jílů. Všechny 

PROTLAČENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO TUBUSU 
NA STAVBĚ „CYKLISTICKÁ STEZKA LITOVEL – 
ČERVENKA – UNIČOV NA K. Ú. ČERVENKA“
Ing. Michal Sodomka,
výrobní manažer, Divize Železnice OHL ŽS, a.s.

Společnost OHL ŽS, a.s., se jako subdodavatel spolupodílela na výstavbě cyklostezky mezi Lito-
vlí a Uničovem. Zaměstnanci střediska bezvýkopových technologií realizovali část nejnáročnějšího 
objektu na celé stavbě, který spočíval v protlačení železobetonového tubusu skrz zemní těleso že-
lezničního koridoru za plného provozu na trati. Podjezd vytvořený touto metodou je situován v km 
64,985 pod tratí Česká Třebová – Přerov – Bohumín. 

Obr. č. 1: Dokončený zajišťovací deštník

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES
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práce na zajišťovacím deštníku trvaly 
šestnáct kalendářních dní.

Technologická rampa
Práce na zhotovení technologické 

rampy délky 22,55 m, šířky 4 m a tloušť-
ky 0,4 m měly největší dopad na fi nální 
dokončení celého podchodu. Celá ram-
pa byla vybetonována ve sklonu budou-
cí ražby 1,4 % úpadně a před betonáži 
do ní byly osazeny kapsy, které sloužily 
pro postupné osazování protláčecí sou-
pravy (obr. č. 2). Práce začaly provede-
ním výkopu až na pracovní spáru pro 
pokládku podkladního betonu. Realizace 
těchto prací komplikovala situace, kdy 

v místě jednoho z opěrných bloků byla 
nalezena zasypaná skládka komunální-
ho odpadu, která nesplňovala podmínky 
pro únosnost základové spáry. Bylo pro-
to přistoupeno k sanaci dotčeného místa 
a posléze k provedení statických zkou-
šek. Vzhledem k tomu, že výsledky byly 
nevyhovující (v jednom místě nebyly na-
měřeny dokonce žádné hodnoty),  bylo 
přistoupeno k sanaci základové spáry 
v celé ploše. Samotná betonáž již pro-
běhla bez větších komplikací a takto při-
pravenou rampu jsme předali objednateli 
pro realizaci samotného tubusu.

Ražba železobetonového 
tubusu

Přípravu a betonáž železobetonového 
tubusu zajišťoval náš objednatel. Tu-
bus délky 17,7 m měl čtvercový průřez 
s vnějšími rozměry 3,1 × 3,1 m. Jedním 
z požadavků Správy železnic bylo zajiš-
tění ochrany stropu a obou stěn proti sté-
kající vodě. Projekt proto počítal s tím, že 
na vnější stěny bude nanesena izolační 
vrstva z metylmetakrylátu. Takto připra-
vený tubus nám objednatel předal k raž-
bě 7. 9. 2020 (obr. č. 3). K tomuto datu 
byly připraveny všechny potřebné opera-
ce od návozu technologie přes opětovné 
nulté měření kolejí, objednání pomalé 
jízdy až po vypálení prostupu do larse-
nové stěny. Ražbu celého podchodu 
jsme plánovali na tři a půl dne

Zahájení ražby značně ovlivnily kli-
matické podmínky. Celý víkend před 
zahájením prací pršelo a těžká technika 
měla velké problémy se dostat na pře-
dem určená místa. Nakonec se nám 
podařilo tyto problémy vyřešit a ražbu 
zahájit kolem jedné hodiny odpoled-
ne. Jelikož se jednalo o první realizaci 
podchodu tohoto typu naší společností, 
byl každý krok bedlivě sledován jak ze 
strany objednatele a Správy železnic, 
tak i veřejností. 

Obr. č. 2:
Technologická rampa před betonáží

Na počátku prací jsme museli ově-
řit, jakou silou bude celý tubus uveden 
do pohybu. Velmi mile nás překvapilo, 
že na prvotní posunutí (bez zatlačeného 
předštítku) stačilo pouhých 55 tun oproti 
předpokládaným 80 tunám. Do již ote-
vřené čelby se tedy „zakousl“ minibagr 
a začal postupně odkopávat zeminu, 
jejíž transport jsme původně chtěli rea-
lizovat pomocí sacího bagru. To se však 
po dvou metrech ražby ukázalo jako 
nemožné. V celé čelbě protlaku se za-
čaly objevovat mokré a velmi plastické 
jíly (obr. č. 4), které nebylo možné touto 
technologií odsávat a docházelo k ucpá-
vání sacího potrubí. Celá situaci vygra-
dovala kolem pondělní půlnoci, kdy jsme 
museli přistoupit ke změně systému od-
těžování zeminy z čelby protlaku. Na vy-
vážení zeminy byl proto nakonec nasa-
zen smykový nakladač, který umožnil 
plynulé pokračování prací. Od té chvíle 
jsme již plynule pokračovali. Přepočtená 
tlačná síla se pohybovala od 100 do 160 
tun v závislosti na míře zatlačení před-
štítku do zeminy. 

Během prvního dne byly vyraženy ne-
celé 3 m. Druhý den, kdy se práce již zau-
tomatizovaly, ranní směna vyrazila 3,5 m, 
práce probíhaly plynule a tlačné síly se 
nijak zásadně nezvyšovaly (pohybovaly 
se kolem 250 tun). Komplikace nastaly 
až během noční směny. Ve staničení 
10 m (tubus včetně předštítku) došlo v 22 
hod. k náhlému zvednutí tlaků a zastave-
ní dalšího postupu. Po odtěžení zeminy 
z čelby a jejího vyčištění bylo zjištěno, 
že před předštítkem se nacházejí tři vrty 
ze starého záporového pažení, ve kte-
rých byly zabetonovány profi ly HEB 
200 obr. č. 5). Tím se vysvětlila příčina 
komplikací prací během realizace zajiš-
ťovacího deštníku a my jsme stáli před 
otázkou, jakým způsobem pokračovat 
dále, zda zajistit čelbu proti případnému 
komínování a čekat na další pokyny ob-
jednatele nebo zda překážku co nejrych-
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Obr. č. 3: 
Osazená protláčecí souprava KS-1 na technologickou rampu

Obr. č. 4: 
Pohled na čelbu

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES
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leji překonat a pokračovat v pracích. 
Po telefonické konzultaci se zástupci 
Správy železnic bylo rozhodnuto, že 
tyto překážky musíme co nejrychleji 
odstranit a předštítek v co jak nejkratší 
době opět zatlačit do země. Obnažení 
a vyzmáhání těchto profi lů zabralo čtyři 
hodiny, i přesto noční směna končila 
ve staničení 10 m, což znamenalo vý-
kon 3,5 m za směnu. Středeční ranní 
směna pokračovala v již zaběhnutém 
rytmu a noční směně předávala raž-
bu ve staničení 14 m (obr. č. 6). V tuto 
dobu se již přepočtená tlačná síla po-
hybovala na hodnotách kolem 426 
tun. Vše směřovalo k předpokladu, že 
ražba bude dokončena mezi půlnocí 
a druhou hodinou ranní. Významnou 
roli sehrála i geologie, kdy jílové vrst-
vy na posledních dvou metrech úplně 
ustoupily a začala se objevovat směs 
štěrků a škváry. V tomto okamžiku 
jsme dosáhli nejvyšší přepočtené síly 
při zatláčení, přičemž hodnot 486 tun 
bylo dosaženo bez použití kluzné injek-
táže. I přesto jsme se pohybovali blízko 
plánovaných hodnot, jelikož projektant 
předpokládal maximální sílu 460 tun. 
Po té nastal okamžik, na který jsme se 
připravovali několik měsíců. Ve čtvr-
tek 10. září v 00:02 hod. jsme vytlačili 
předštítek ze země a konečně si mohli 
„oddechnout“. Čtvrteční ranní směna 
kompletně vyklidila staveniště, které 
jsme v 15:00 hod. předali objednateli 
k dalším dokončovacím pracím. Celá 
realizace včetně vyklizení staveniště 
skončila podle plánu po 3,5 dnech.

Výsledné měření
Po protlačení tubusu do fi nální pozi-

ce provedli geodeti zaměření. Výsledky 
byly pro nás velmi uspokojivé. Směrově 
jsme tubus zatlačili s odchylkou 2 cm 
na celé délce 18 m. Výškově jsme se 
od plánované nivelety odchýlili 2,5 cm 
(obr. č. 7). 

Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o naši první realizaci projektu tohoto
druhu, považovali jsme ho za zkušeb-
ní projekt, během něhož jsme se nau-
čili celou řadu nových věcí. Protláčecí
soupravu KS-1 máme dimenzovanou až

Obr. č. 5: Profi ly HEB 200 na čelbě Obr. č. 6: Zatláčení tubusu pod železniční trať

Obr. č. 7: Tubus po zatlačení a vyjmutí protláčecí souprav

na sílu 800 tun. Jsme přesvědčeni, že 
se získanými zkušenostmi jsme schopni 
v budoucnu realizovat i podstatně delší 
podchody v náročnějších geologických 
podmínkách. Konečný výsledek prací 
lze přičíst až téměř dokonalé spolupráci 
všech zúčastněných stran počínaje in-
vestorem, který se nebál jít do inovativ-
ního technického řešení, přes našeho 
objednatele fi rmu PORR a.s., projektan-
ta, Správu železnic a v neposlední řadě 
celého týmu našeho střediska bezvýko-
pových technologií, který stavební prá-
ce realizoval.   
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Ve svém zaměstnání se s bez-
výkopovými technologiemi setká-
vám velice často. Pracuji jako ob-
chodní manažér a zpracovávám 
cenové nabídky. Pokud něco na-
bízím, musím o tom vědět víc. Pro-
to nevynechám jedinou příležitost 
seznámit se s používáním čediče 
v praxi.

Především na stavbách v Praze, 
které se provádějí bezvýkopovými 
technologiemi vidím, kde mnou na-
bízený čedič nachází své uplatnění. 

ŽENY A BT - LUCIE PRÁŠKOVÁ, EUTIT s.r.o.
Když do fi rmy přijde neúplná doku-
mentace, dokážu si představit, jaké 
tvarovky by se daly použít a navrh-
nu je tam, nebo opravím poptávku 
tak, aby zákazník byl co nejvíce 
spokojený a řešení bylo funkční. 
Většina poptávek totiž zní: vylože-
ní čedičem, bez bližší specifi kace. 
Díky zkušenostem, které získávám 
prohlídkami staveb, navrhnu to 
správné řešení.

Pracovníci realizačních fi rem, se 
kterými se na stavbách setkávám, 
jsou většinou veselá kopa a často 
slýchám, jestli bych pro ně nechtěla 
pracovat. Mám totiž se svým malým 
vzrůstem přezdívku Hobit a prohlíd-
ky profi lů  500/750 a  600/1100 si do-
slova užívám.

Mým největším koníčkem a vášní 
je cyklistika, běh na lyžích. Momen-
tálně však všechny své vášně věnuji 
na mateřské dovolené svým synům. 
Pracuji pro fi rmu z domova a těším 
se, až zase vlezu někam do díry a 
budu se kochat krásou starých stok 
a přemý šlet, kde naše materiály na-
jdou své místo.

Lucka

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 20 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

N
O

D
IG ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

R O Č N Í K  2 5    1  / 2 0 1 9

N
O

D
IG ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGYR O Č N Í K  2 5  2 - 3  / 2 0 1 9

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a případně reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání Zpravodaje 20.000,- Kč, 
cena reklamní stránky, reklama 5.000,- Kč). Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je dostupná i malým 
fi rmám. 
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26. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍ
14. - 15. 9. 2021
Jičín

VALNÁ HROMADA
14. 9. 2021
Volební valná hromada, která se uskuteční
v rámci konference v Jičíně

Září

2022
Červenec

Říjen International 
No-Dig 2022 HELSINKI
3. 10. - 5. 10. 2022 Conference,
Exhibition Messukeskus Helsinki,
Expo and Convention Centre

Tunelářské odpoledne 4/2021
Připravované tunely v ČR(Ing. Mařík)
3. 11. 2021
(Pokud nedojde ke zlepšení pandemické situace,
Tunelářská odpoledne se budou konat on-line)

TRENCHLESS ASIA
27. 7. - 28. 7. 2022
Conference, Exhibition
The Kuala Lumpur
Convention Centre

VANCOUVER
8. - 10. 11. 2021

NO DIG LIVE 2021
14. - 16. 9. 2021
Peterborough, England

Konference provoz vodovodů a kanalizací 
2021 online - Pitná voda
3. 11. 2021
Akce Sovak ČR

Konference provoz vodovodů a kanalizací 
2021 online - Odpadní vody
5. 11. 2021
Akce Sovak ČR

 Kdy AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ / AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
World Events Events Organised in the Czech Republic

Listopad
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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

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

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

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: Jahodová 523/58
620 00 BRNO
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     vesela@pvs.cz
http://www.pvs.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. 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, bvk@bvk.cz
http://www.bvk.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

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

Profi t Construction, s.r.o.
Jihlavská 916 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: vasak@profi tconstruction.cz
http:/www.profi tconstruction.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
Obchodní kancelář: Smrčkova 2485/4, Praha 8
E-mail: pam.marketing@saint-gobain.com
www.pamlinecz.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
www.trasko.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
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
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

VonRoll hydro (cz) s.r.o.
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ 
E-mail: michal.ricli@vonroll-hydro.world
http://www.vonroll-hydro.world

WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: holes@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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RŮZNÉ /  MISCELLANEOUS INFORMATION

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

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

Franczyk Karel Ing. Ph.D
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

Kalábová Květoslava Ing., Duroton GmbH
Maria Lanzendorferstrasse 19, Leopoldsdorf bei Wien
E-mail: k.kalabova@duroton.at
http://www.duroton.at

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 

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
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Srdečně vás zveme na

26. KONFERENCI 
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH,
která se bude konat ve dnech 
14. -15. září 2021 v Jičíně

26.
Konference
o bezvýkopových technologiích

26.th
Conference on trenchless technology

JIČÍN
14. a 15. září 2021
14 and 15 September 2021

Jičínský zámek - nádvoříZámecký park v JičíněKostel sv. Ignáce

Motto:
Do měst a obcí patří bezvýkopové technologie stejně, jako Rumcajs do Řáholce.



Srdečně Vás zveme na

38. Mezinárodní  ISTT  NO-DIG 
konference  s  výstavou
3. - 5. října 2022 
Helsinky - Finsko




