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ÚVO D NÍK  /  LE ADIN G  ARTICLE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
Partnerem tohoto čísla je české zastoupení německého výrobce strojů na šnekové vrtání BO-
HRTEC. Tyto stroje si úspěšně razí (doslova) cestu nejen na náročných projektech v zahraničí, 
ale už třetím rokem prokazují své kvality a výkonnost i na těch našich obyčejných, zablá-
cených, více či méně obtížných stavbách a stavbičkách. O tom všem vás přesvědčí články 
v dnešním Zpravodaji. A tak, místo dlouhých proslovů, jsem oslovil několik povolaných jedin-
ců (včetně sám sebe) s otázkou:

Proč jste vsadili na šnekové vrtání 
nové generace - BOHRTEC?

Gregor Nieder – jednatel f. BOHRTEC
Řízené šnekové vrtání nabízí ve srovnání 
s jinými technologiemi tyto výhody:

• Nízké pořizovací náklady
• Krátké časy na zprovoznění
• Flexibilita v nasazení
• Jednoduchý provoz
• Odtěžení bez nutnosti separace 
• Ochrana před prosednutím
• Minimalizace nadvýlomu
• Možnost vrtání v různých typech IG prostředí

Ze všech těchto důvodů nabízí řízené šnekové vrtání velmi ekonomickou alternativu pro novou bezvýkopovou instalaci 
různých typů potrubí a podzemních vedení.

Petr Balcárek – ředitel f. Michlovský Protlaky a. s. – uživatel
Naše fi rma nabízí veškerý sortiment bezvýkopových technologií v nové pokládce a nebylo by vůbec myslitelné, abychom 
nepokrývali tak důležitý segment, jakým je šnekové vrtání. Tato technologie má velmi široké uplatnění pro různé typy 
produktovodů, v různých podmínkách, profi lech a délkách. Stroje BOHRTEC mají navíc velmi propracovaný způsob 
řízení, který nám tak umožňuje realizovat i nesmírně odvážné projekty s obzvlášť velkou přidanou hodnotou pro naše 
zákazníky. Jeden takový projekt je popsán i v tomto čísle Zpravodaje.

Ivan Demjan – jednatel f. Talpa RPF s.r.o. - uživatel
Odpověď na otázku, proč jsme vybrali a zakoupili soupravu pro řízené protláčení Bohrtec BM400, je velmi jednoduchá.

Výrobců produkujících protlačovací soupravy s laserem naváděným pilotním vrtem pro přesné protlaky kameninového 
potrubí je více, my jsme však hledali technické řešení, které přinese něco nového. Takové, které převýší konkurenci 
o hlavu, byť za vyšší cenu. Bohrtec naše představy splnil do puntíku, ať už je to použitím duálních tyčí zvyšujících přes-
nost navádění nebo kompaktními rozměry umožňujícími vrtat ze startovací jámy o průměru dva metry.

Karel Franczyk – zástupce pro ČR
Sázka na šnekové vrtání BOHRTEC pro mě byla logickým krokem. Už přes dvacet let se zabývám jinou řiditelnou tech-
nologií – mikrotunelováním. V posledních letech jsem pociťoval, že mnohé relativně jednodušší nebo kratší instalace 
byly realizovány šnekovým vrtáním nového typu a já tak přicházel o zakázky. V těchto případech je totiž mikrotuneling 
v cenové nevýhodě. Druhým, neméně významným důvodem pro mě bylo to, že ve fi rmě BOHRTEC jsem nalezl vynika-
jící partnery s odbornou erudicí a s velkou vstřícností a fl exibilitou k partnerům.

Vážení čtenáři, za celý široký kolektiv lidí, kteří stroje BOHRTEC vyrábějí, prodávají, testují a dennodenně po-
užívají na náročných stavbách, přeji vám krásné Vánoce. Pevné zdraví 
a zdařilý vstup do nového roku 2018.

Karel Franczyk
2NO DIG 23 / 4
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký, 
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT

Z  ČIN N OSTI  IST T  /  NEWS  FRO M  IST T
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Dne 03. 10. 2017 byla uskutečněna telefonní konferen-
ce (Skype) vedení ISTT a členů výkonného výboru-ESC-
-ISTT.
Na programu této  konference bylo projednání a schvále-
ní zejména níže uvedených dokladů:
- odsouhlasení zápisu jednání ESC  ze dne 17. 07. 2017 
- zpráva o průběhu zpracování ISTT normy pro zlepšení 

komunikace ISTT versus přidružení členové  ISTT(Affi -
liated Societies)

- zpráva o podpoře členů ISTT při pořádání konferencí
- standardy pro pořádání mezinárodních konferencí ISTT
- předání cen ISTT-No-Dig Awards v průběhu „Světo-

vého kongresu bezvýkopových technologií v kolumbij-
ském Medellinu.

Ceny byly předány v průběhu „Gala večera“, který se 
konal dne 26. 9. 2017
- zpráva o průběhu nového zpracování www stránek ISTT
- náměty na příští jednání ESC a různé organizační úkoly

Na konci minulého roku mi vedoucí mé bakalářské prá-
ce bakalářské práce (doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. – 
VŠB-TUO, Fakulta stavební) oznámila, že mou práci poslali 
do studentské soutěže o cenu CzSTT. V té době jsem měl 
plno starostí s tím jak skloubit dohromady náročné studium 
v Ostravě a práci, proto jsem tuto informaci pouze zaregis-
troval, ale dále jsem se tím nezabýval. O to překvapeněj-
ší jsem byl, když jsem se dozvěděl, že jsem národní kolo 
vyhrál a že mám možnost se zúčastnit mezinárodního kola 
NO-DIG AWARD, ve kterém čeští studenti dosahují vynika-
jících výsledků. Rozmýšlel jsem se asi týden, nakonec jsem 
svou práci do mezinárodního kola podal pod názvem: Metro 
Station Realization. Čas postupně plynul a jednoho zářijové-
ho dne mi zavolal předseda CzSTT Ing. Lovecký a oznámil 
mi, že se neofi ciálně dozvěděl výsledky studentské katego-
rie soutěže NO-DIG AWARD a že jsem se stal jednoznač-
ným vítězem. Dále jsem se dozvěděl, že předávání ceny 
se uskuteční na konci září v Kolumbii ve městě Meddelín 
v rámci mezinárodní konference o bezvýkopových techno-

STUDENT AWARD - DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ PRO ČESKO 
Tomáš Urbánek logiích NO DIG COLOMBIA. Měl jsem 

velmi smíšené pocity, na jedné straně 
jsem byl hrdý, že mohu reprezentovat 
svou školu a Českou republiku na dru-
hé straně jsem měl strach, protože 
jsem nikdy takhle daleko sám neletěl 
a ze světových jazyků umím pouze Ně-
mecky. Nakonec hrdost zvítězila a já se 
rozhodl, že na předávání ceny poletím.

Součástí předávání ceny byla 
účast na slavnostním večeru spoje-
ného s předáváním cen, ale bohužel 
ne účast na konferenci, což je ško-
da. Na druhou stranu jsem měl díky 
tomu příležitost cestovat několik dní 
po městě a jeho blízkém okolí. A mu-
sím říct, že to stálo za to. Kolumbii, 
Medellín a místní obyvatele jsem si 
okamžitě zamiloval a jsem přesvědče-
ný, že se sem jednou vrátím. Je to město plné kontrastů, 
na jedné straně moderní administrativní komplexy, luxusní 
čtvrti a na druhé straně slumy a obrovská chudoba. Ale 
lidé ke mně byli vždy srdeční a přátelští i přes jazykovou 
bariéru, která mi dělala ze začátku trochu problémy, pro-
tože prakticky všechna domluva probíhala ve Španělštině. 
Slavnostní večer se uskutečnil v překrásném prostředí za-
hrad Museo y Jardines El Castillo. Setkání s lidmi z vedení 
ISTT a průběh celého slavnostního večera bylo pro mne 
velmi příjemným zážitkem a vím, že na to budu celý život 
vzpomínat. Zde jsem si plně uvědomil význam této stu-
dentské soutěže z pohledu budoucí kariéry pro začínající 
mladé lidi. Tento večer jsem totiž dostal několik vážných 
nabídek k práci u fi rem působících po celém světě nebo 
možnost studovat na prestižních amerických univerzitách. 
Proto apeluji na své mladší kolegy studenty, účastněte 
se takových studentských soutěží, je to nejlepší příleži-
tost ke startu vaší budoucí kariéry a zároveň děkuji vede-
ní CzSTT, že tyto studentské soutěže pořádá a dává tak 
studentům šanci 
na úspěšný start 
do pracovní eta-
py jejich života.
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PŘIPOMENUTÍ 20. VÝROČÍ NAŠÍ SOUTĚŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU 
PRÁCI V OBORU BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OBNOVU,
NOVOU INSTALACI A MODERNIZACI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
doc. Ing. Petr Šrytr CSc., 
FSv ČVUT v Praze

Bezvýkopové technologie (BT) jsou dnes ve vazbě 
na zajištění zdravého a bezpečného životního prostředí 
i provozuschopnost sídel prostřednictvím inženýrských 
sítí vlastně nepostradatelné. Prostřednictvím BT, jak se 
celosvětově potvrzuje, lze jako jedním ze souboru systé-
mových opatření zajišťovat trvale udržitelný stav a vývoj 
technické obsluhy sídel prostřednictvím inženýrských sítí 
a tím i pomáhat naplňovat požadavek stavebního zákona 
garantovat trvale udržitelný stav a rozvoj urbanizovaného 
území a sídel v něm včetně respektování ekologických po-
žadavků a parametrů.

Takovýto způsob myšlení je třeba především podporo-
vat a pěstovat prostřednictvím cílených vzdělávacích pro-
gramů orientovaných na mladou generaci. V tomto ohle-
du je právě „Soutěž CzSTT o nejlepší studentskou práci 
v oboru BT“ významným motivačním prvkem pro studenty 
technických a dalších universit v ČR, především staveb-
ních fakult či fakult ekologicky laděných. Právě proto, že 
využíváme přirozené formy motivace mladých lidí, jejich 
orientace na technologie, které pomáhají nezpochybnitel-
ně životnímu prostředí a rozvoji urbanizace území, vlastně 
i bezprostředně jim samotným, tak se nám daří již dvacet 
let tuto soutěž prospěšně i úspěšně realizovat a rozvíjet. 
Od r. 2004 pak byla motivace takto soutěžit posílena též 
tím, že ISTT zavedla v rámci své soutěže NO-DIG AWARD 
kategorii Student or young professional paper.

V tomto roce 2017 si vlastně můžeme připomenout, že 
jsme úspěšně završili první etapu této naši prospěšné ak-
tivity (etapu tvorby a ladění naší soutěže do smysluplné 
a plně funkční podoby). Důkazem proto jsou i konkrétní 
dosažené výsledky, včetně výsledků v podobě ocenění 
na úrovni ISTT, tj. v celosvětovém měřítku. Je pak též vel-
mi povzbudivé, že právě v tomto roce 2017 máme na svém 
kontě zisk dalšího ocenění vítězné práce v naší soutěži 
CzSTT i na úrovni ISTT. Oceněna byla práce Bc.Tmáše 
Urbánka z VŠB-TU Ostrava (viz dále).   

Pracoviště Fakulty stavební ČVUT v Praze, které k nám 
mají odborně blízko, katedra technologie staveb, katedra 
zdravotního a environmentálního inženýrství i katedra geo-
techniky jsou našimi koordinátory soutěže, konkrétně pak 
zejména Ing. Marcela Synáčková, CSc., které patří náš velký 
dík. V tomto ohledu se jedná o koordinaci s dalšími akade-
mickými pracovišti v ČR: FAST VÚT Brno, FAST VŠB-TU Os-
trava a FŽP ČZU Praha. Analogicky pak se naše úsilí promí-
tá i do spolupráce v rámci školících programů celoživotního 
vzdělávání autorizovaných inženýrů ČKAIT. BT byly a jsou 
prostřednictvím našich aktivit zastoupeny i ve výzkumných 
záměrech ekologicky a současně i prakticky orientovaných, 
tj. v úkolech evidentně souvisejících se zajištěním trvale udr-
žitelného rozvoje urbanizovaného území (např. řešení úkolu 
Užívání bezvýkopových technologií při snižování emisí CO2 
během realizace staveb inženýrských sítí ve spolupráci se 
SFŽP ČR v letech 2011 až 2012, či pro potřeby praxe šlo v r. 
2008 o přímou účast na tvorbě příručky BT/ SOVAK Zásady 

pro využití BT 
v oboru vodo-
vodů a kanali-
zací apod).

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků národní soutěže Cz-
STT bylo v letech 2004, 2006, 2007, 2010, 2012 a 2017 
zarámováno i úspěchem na mezinárodní úrovni, opako-
vaným ziskem ceny NO-DIG AWARD ISTT v kategorii 
„Student or young professional paper“. Umístění na prv-
ním místě s oceněním NO-DIG AWARD získali tito naši 
zástupci v této soutěži: Ing. Tomáš Kubát, ČVUT (v r. 2004 
v Hamburku za svou práci Ekologické hodnocení bez-
výkopových technologií na příkladu sanace přivaděcích 
vodovodních řadů Vodárenské soustavy Jižní Čechy), 
Ing. Jiří Granilla, ČVUT (v r. 2006 v australském Brisbane 
za svou práci Vyhodnocení kolektorizace centrální části 
hlavního města Prahy), Ing. Lucie Nenadálová, ČVUT (v r. 
2007 v Římě za svou práci Ekologické parametry bezvý-
kopových technologií jsou ty, které je staví před ostatní), 
Ing. Zuzana Hálová, ČVUT (v r. 2010 v Singapore za svou 
práci Studie řešení inženýrských sítí v Plzni-Jižní Město), 
Ing. Veronika Onderková, VŠB-TU Ostrava (v r. 2012 v ar-
gentinském Sao Paulo za svou práci Modelování techno-
logie pipe-roofi ng pro sanaci tunelu Jablunkov) a Bc. To-
máš Urbánek, VŠB-TU Ostrava (v r. 2017 v kolumbijském 
Medellinu za svou práci Variantní metody realizace sta-

Obr. 2 – Diplom Jiřího Granilly za 1. místo  v mezinárodní 
soutěži NO-DIG AWARD ISTT 2006

 

Obr. 1 - Diplom Tomáše Kubáta za 1. místo  v mezinárodní 
soutěži NO-DIG AWARD ISTT 2004
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Tabulka 1 
Zpřehlednění počtu účastníků soutěže CzSTT 1997-2017 a počet 
našich účastníků soutěže NO-DIG AWARD ISTT (International 
Society for Trenchless Technology), v kategorii Student or young 
professional paper (tato kategorie byla zavedena v r. 2004 
na základě iniciativy tehdejšího předsedy prof. Reymonda Sterlinga 
podpořené jeho bezprostředními zážitky z naší národní konference 
v r. 2002 v Ostravě, které se osobně účastnil a byl přítomen  aktu 
vyhlašování a ocenění vítězů naší studentské soutěže).  

Školní rok Počet účastníků Počet účastníků
 soutěže CzSTT soutěže NO-DIG  
  AWARD z ČR
1997/1998  5 -
1998/1999  5 -
1999/2000  5 -
2000/2001  6 -
2001/2002  7 -
2002/2003  5 -
2003/2004  9 2
2004/2005 10 1 
2005/2006  8 1
2006/2007 8 1
2007/2008 12 1 
2008/2009 10 1
2009/2010 11 1
2010/2011 10  -
2011/2012 14 1
2012/2013 10  -
2013/2014 12 -
2014/2015 10 -
2015/2016 7 2
2016/2017 9 1
Celkem 172 12/6   !

Poznámka: Soutěž NO-DIG AWARD ISTT byla vyhlášena v kategorii 
„Student or young professional paper“ až od roku 2004, kdy se vedení 
ISTT inspirovalo naší soutěží a doplnilo své soutěžní kategorie též 
o kategorii studentskou.   Přihlášená práce získala ocenění NO-DIG 
AWARD ISTT v kategorii Student or young professional paper

nice metra). To není jistě špatná bilance pro naší CzSTT 
i pro ČR. Lze říci, že nazrál čas vyhodnotit tyto výsledky 
souhrnně se zaměřením zejména na další zkvalitňování 

Obr. 3 – Převzetí diplomu a trofeje (diplom přebírá i vedoucí 
studentské práce)  NO-DIG AWARD na mezinárodní konferenci 
NO-DIG  ISTT, Řím, 2007

Obr. 4 – Převzetí trofeje NO-DIG AWARD na mezinárodní 
konferenci NO-DIG ISTT, Sao Paolo, 2012, zprava předseda 
ISTT Dr. Samuel Ariaratnam, Ing.Veronika Onderková a šéf 
sekretariátu ISTT Ing. John Hemphil  

naší národní soutěže CzSTT (zajišťované ve spolupráci 
s FSv-ČVUT v Praze, ČZU Praha, FAST VÚT Brno a FAST 
VŠB-TU Ostrava), viz dále informace nabízené v tabulce 1.

 Závěrem:
- Za důležité je možné považovat to, že od samého za-

čátku má náš BT-vzdělávací program a jeho soutěž 
charakter programu mezinárodní spolupráce. Nezane-
dbatelná je např. též dlouholetá spolupráce s IRO (In-
stitut für Rohrleitungsbau Oldenburg) a GSTT v rámci 
Oldenburgských fór, kterých se pravidelně účastní čes-
ká delegace tvořená převážně studenty, jejich kvalitních 
programů včetně doprovodné výstavy a společenského 
večera. Tato aktivita tak pomáhá účinně vnímat důležitost 
mezinárodní spolupráce a rozvíjet myšlenky společenské 
odpovědnosti u mladé, nastupující generace odborníků.

- Nezanedbatelné měřitelné přínosy dále spočívají též 
v tom, že jsou v zadáních studentských prací prefero-
vány konkrétní aplikace BT, kde BT pomáhají účinně 
přispívat k řešení konkrétních problémů a k rozvoji kva-
litní technické obsluhy prostřednictvím inženýrských 
sítí v konkrétních sídlech, konkrétních výrobních či 
servisních areálech apod. 

- Další prostor pro rozvoj „BT-vzdělávacího programu 
a jeho soutěže“ se nabízí v rámci akreditovaného magist-
erského studia oboru „L“ FSv ČVUT v Praze Příprava, re-
alizace a provoz staveb, který má mj. připravovat pro naši 
praxi specialisty garantující omezení nepříznivých vlivů 
stavební činnosti na životní prostředí a dále též specialis-
ty pro facility management staveb. Analogicky se děje též 
na FAST VUT v Brně i na FAST VŠB-TU v Ostravě.

- Poděkovat je třeba též spolupracujícím korporativním čle-
nům naší CzSTT, kteří účinně pomáhají tím, že nabízejí 
kvalitní podmínky pro praxi studentů v oboru BT a též i hod-
notné náměty 
na témata di-
plomových či 
bakalářských 
prací.   55 NO DIG 23 / 4
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1. Jaké je hodnocení poslední konference 
 NO DIG v Praze Olšance?

Jak už řekl předseda - ing. Lovecký - na závěrečném 
vystoupení, konference proběhla z odborného pohledu 
standardně a splnila základní očekávání. Taky je dobré 
uvézt, že z ekonomického pohledu šlo o jednu z vůbec 
nejúspěšnějších konferencí v naší historii. Přesto lze 
souhlasit s určitou kritikou, která v kuloárech zaznívala 
a týkala se zhruba následujících bodů:

- Málo důstojné stravování – i pro obědy v průběhu 
konference nebyly prostory jídelny za plného provozu 
úplně vhodné, natož pak pro společenský večer. 
Kvalita jídel také zůstala za očekáváním.

- Vlažný přístup některých pořadatelů – je smutné, když 
předseda ing. Matyáš dodrží vše, co slíbil a ve svém 
nabitém programu přednese kvalitní zdravici, a pak 
se musí dívat na nedůstojné presentace některých 
dalších členů předsednictva. 

- Nízká úroveň některých přednášek – Kritizovány byly 
jak přednášky veskrze teoretické a od praxe odtržené, 
tak i přehnaně reklamně zaměřené připomínající spíše 
fi remní presentace.

- Smutný společenský večer – Kromě již zmíněných 
prostor neozářila společenský večer ani kvalita 
kuchyně a ani kvalita či kvantita podávaného pití. 

- Omezené parkování – v místě konání i v bezprostředním 
okolí byl nedostatek parkovacích míst

Ke všem těmto – i mnoha dalším výtkám lze říci jen 
tolik, že musíme všichni myslet na to, aby se podobné 
chyby neopakovaly na příštích konferencích. 

2. Proč neděláme konference jen jednou 
 za dva roky?

Jde o logický dotaz, který souvisí s tím, že čas běží 
rychle a za jeden rok se jak z hlediska technického vývoje, 
tak z hlediska nových zajímavých staveb, asi mnoho 
nepřihodí.

Přesto se kloníme k tomu pořádat konference 
každý rok. Termín v půli září je dobrý, lidé s ním 
automaticky počítají. Navíc jde o dobu, kdy se většina 
lidí po době letních dovolených zase více soustředí 

na práci a chystá 
se na vrchol 
stavební sezóny. 
Setkávat se 

Předsednictvo CzSTT
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ODPOVĚDI 
NA NEJČASTĚJŠÍ (NEPŘÍJEMNÉ) OTÁZKY MEZI CzSTT

v tuto dobu umožňuje dořešit mnoho problémů, 
subdodávek, sladit obchodní úsilí nebo se podělit 
o nové informace.

3. Proč pořádáme golfový turnaj, který baví 
 jen hrstku „vyvolených“ a mnoho dalších 

naopak dráždí?

Za prvé je dobré na úvod poznamenat, že golfový 
turnaj si platí účastníci sami a v plné výši. Nic na něj 
nedoplácí ani CzSTT ani sponzoři konference. Golfový 
turnaj pořádáme proto, protože řada vodohospodářů 
golf začala hrát, na podobné turnaje rádi jezdí a zvykli 
si setkávat se tak se svými zákazníky či partnery. Golf 
taky dobře dotváří obvyklou přátelskou a neformální 
atmosféru, která odjakživa ke konferencím NO DIG 
patří. Je pravda, že pondělní termín na golfový turnaj 
je pro někoho iritující, ale mnoho hráčů si na ten den 
prostě bere dovolenou. A ti, kteří si dovolenou brát 
nemusí, jsou většinou ti, kteří si mohou sami a na vlastní 
odpovědnost rozhodnout, jestli si to dovolit mohou nebo 
jestli by tím svou fi rmu poškodili.

4. Proč se nesnažíme o atraktivnější přednášky?

Málokdo si uvědomuje, že sehnat přednášející je 
docela těžké. Jde o to, že mnoho lidí nerado plánuje 
dopředu a mnohdy ani neví, jestli budou v půlce září 
v situaci, kdy o nějakém ukončeném vývoji nebo 
stavbě budou moci mluvit. Pak se často shánějí 
příspěvky na poslední chvíli a není čas kontrolovat 
jejich úroveň, odbornou kvalitu a oproštění 
od přímého marketingu.

Přesto v tom úsilí musíme pokračovat a připouštět 
na konferenci výhradně odborně kvalitní a atraktivní 
přednášky i za cenu, že jich bude méně. Vše ostatní by 
mělo jít do placených presentací.

5. Proč náš časopis „Zpravodaj NO DIG“ 
 občas připomíná spíše reklamní leták 
 nějaké fi rmy?

Jde o podobný problém jako v předchozím bodě. Pro-
blém řešíme snižováním nákladů, což nás více osvo-
bodí od diktátu sponzora čísla. Taky jsme zredukovali 
tištěná vydání na 3 čísla ročně (s letním dvojčíslem před 
konferencí). Číslo Zpravodaje, které držíte v rukou, by 
mělo být určitým výsledkem tohoto zkvalitňování. Nako-
lik se povedlo, může být věcí širší diskuse.
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6. Nenastal čas na to, aby se předsednictvo 
CzSTT oživilo a omladilo?

Ano, určitě, a možná i „oženštilo“. To se ale nestane, 
pokud se nenajdou mladí lidé plní energie a chuti, kteří 
se rozhodnou na tyto posty kandidovat. Jak víte, příští 
valná hromada v dubnu 2018 bude volební. Všichni 
zájemci o kandidaturu jsou velmi vítáni.

7. Řada významných fi rem z oboru BT 
 v našem profesním sdružení úplně chybí. 

Není na čase to změnit a členskou 
 základnu rozšířit?

Je to přesně tak. CzSTT nebude moci existovat, 
pokud jednotlivé organizace nebudou vidět smysl 
v tom, co pro ně společnost dělá. V minulých letech 
jsme takto pracovali na standardech, které se zdály 
být hlavním problémem. Možná jsou ale jiné věci ješ-
tě důležitější. Bylo by maximálně potřebné, aby z pří-
ští valné hromady vzešlo nové předsednictvo a nový 
jasný program. Základní nástroje práce CzSTT se ale 
příliš nemění:

- Pořádat 1 x ročně kvalitní konferenci NO DIG

- Vydávat kvalitní atraktivní časopis

- Zprostředkovávat kontakt na světové dění a ISTT

- Pomáhat odbourávat administrativní překážky

- Propagovat BT

- Vytvářet všestranný servis pro členskou základnu

Jestli toto všechno bude fungovat, věříme, že noví 
členové budou přicházet a ti staří, že zůstanou. Firem, 
které se bezvýkopovými technologiemi zabývají, je 
dostatek.

8. Není na čase se zaměřit i na jiné 
provozovatele podzemních vedení než jen 
na vodohospodáře?

Je velkým dluhem společnosti, že se nedostatečně 
vymezuje k provozovatelům plynovodů a energetických 
vedení. Určitě je nutné to zlepšit. Přesto zůstane vazba 
na vodohospodářské organizace klíčovým prvkem naší 
činnosti i do budoucna.

9. Proč se mezi sponzory objevují pořád ty 
samé fi rmy?

Není to záměr, ale vychází to z omezeného trhu v ČR 
a ve velmi specializovaném zaměření CzSTT. Všichni 
potenciální sponzoři – jak z ČR, tak i ze zahraničí – jsou 
a budou vždy vítáni.

10. Jak můžou řadoví členové dění v CzSTT 
ovlivnit?

Nejlépe tak, že v hojném počtu dorazí na příští valnou 
hromadu, zúčastní se konstruktivní diskuse a zvolí co 
nejkvalitnější vedení společnosti pro příští období.

11. Kde budou příští konference NO DIG?

Naprostá většina našich členů si oblíbila konference 
v malých městech, v nejrůznějších koutech naší vlasti. 
Bonusem navíc je, když jde navíc i o místa dopravně 
dobře dostupná a něčím (památky, příroda) i zajíma-
vá. Samozřejmě je třeba i dobře vybrat místo konání, 
aby odpovídalo potřebám CzSTT a dbát o kvalitní stra-
vu a občerstvení. Taky je nutné mít v místě solidního 
partnera – spoluorganizátora. Budeme rádi za jakékoliv 
tipy. Zatím to vypadá, že příští konference by mohly být 
v místech jako je Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, 
Znojmo…

12. Jak se pokročilo s dlouho diskutovanou 
standardizací?

Po mnoha výzvách k účasti vznikly prototypy stan-
dardů pro většinu technologií. Podíleli se na nich od-
borníci z praxe, a dělali to ve volném čase a zdarma. 
Obrovský kus práce při koordinování této činnosti a při 
fi nálních úpravách udělal zejména ing. Jaroslav Kunc. 
Standardy jsou dnes uvedeny na webových stránkách 
CzSTT. O jejich případném doplnění, propojení na pří-
klad s cenovými tvorbami, a dalším využití bude vést 
diskusi nové předsednictvo CzSTT v novém tříletém 
období.

13. Jak je to s fi nancováním 
  a hospodařením CzSTT?

CzSTT se v posledních cca 6 letech podílela na ně-
kterých grantových programech, které na jednu stra-
nu společnosti přinesly určité prostředky, na druhou 
stranu velmi zkomplikovaly účetnictví a celkovou pře-
hlednost. Všechny tyto programy však již skončily 
a žádné nové se neplánují. S tím bylo nutno se v le-
tošním roce naplno vyrovnat. Bylo nutné omezit vět-
šinu režijních nákladů. V současné době se o agendu 
stará předseda CzSTT za symbolickou mzdu. Ostatní 
členové předsednictva pracují zcela zdarma. CzSTT 
je naprosto soběstačná a vystačí s příspěvky členů 
a ziskem z konference. Dostojí všem závazkům a hos-
podaří s vyrovnaným rozpočtem, který je nyní navíc 
i jednoduchý a naprosto přehledný. 
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PRAHA!?!

To tolik opětované město je pro CzSTT zakleté! Během 
trvání společnosti se zde konaly čtyři konference, z toho 
jedna mezinárodní, a vždy to dopadlo odlišně od představ 
všech zúčastněných. Jednou za to mohlo počasí, jindy 
za pohřební náladu konference vděčila díky teroristům 
v New Yorku a v posledních dvou případech na účastníky 
zřejmě dolehla ponurá atmosféra budovy v socialistickém 
slohu, kdy i doprovodné služby byly období pozdního so-
cialismu poplatné. Na druhou stranu nespokojenost členů 
s průběhem konference mohla být způsobena neúměr-
ným očekáváním stále se zvyšující kvality z posledních 
let, kdy zatím poslední Kroměříž byla vrcholem. Po kon-
ferenci v Kroměříži byla laťka pro ostatní města nastave-
na tak vysoko, jako ji v r. 1993 nastavil ostatním atletům 
Kubánec Javier Sotomayor svým světovým rekordem 
ve výšce 245 cm, který stále nebyl překonán.  

Již tradičně se den před konferencí sešli ti členové, 
kteří propadli zeleným pláním, v nichž se občas vyskyt-
ne jamka, do níž je třeba s co nejmenším počtem úderů 
dopravit malý míček. I když tuto aktivitu někteří členové 
společnosti kritizují, je nutno si uvědomit, že CzSTT na ni 
nevykládá žádné fi nanční prostředky a golfi sté, kteří se 
v rámci turnaje setkávají, nejen že jsou nezřídka hlava-
mi společností, které jsou také členy, ale na tuto událost 
si berou pracovní volno. Princip dobrovolnosti, který je 
v podstatě součástí práce členů předsednictva CzSTT, 
je dodržován i při organizování golfového turnaje a ceny 
pro nejlepší účastníky poskytují většinou zúčastnění 
hráči. Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy odolnost 
a fyzickou připravenost golfi stů prověřilo počasí, tento-
krát bylo takřka ideální, takže si hráči mohli vychutnat 
záludnosti hřiště ve Mstěticích bez nebezpečí nachlazení 
nebo úpalu.   

Pražská konference proběhla stejně jako před deseti 
lety ve společenském centru Olšanka na Žižkově. Slav-
nostní zahájení provedli prezident Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví Ing. Matyáš, provozní ředitel společnosti 
Pražské vodovody a kanalizace Ing. Kocourek, předse-
da CzSTT Ing. Lovecký, jednatel společnosti DUKTUS 
litinové systémy Ing. Kopal, ředitel společnost Čermák 
a Hrachovec Ing. Volf a výrobně-technický ředitel spo-
lečnosti Subterra Ing. Čižinský. Potěšující byla zejména 
účast Ing. Matyáše, který ač měl následně po slavnost-
ním zahájení jednání v Parlamentu ČR, věnoval svůj cen-
ný čas CzSTT.

Po zahájení již byl čas na odbornou část. Prvního bloku 
se ujal místopředseda CzSTT Ing. Franczyk, PhD. První 
přednášku měl mít s ohledem na domácí hřiště Ing. No-
vák z PVK, a.s. avšak přenechal to svým dodavatelům. 
Ačkoliv jsou bezvýkopové technologie realizovány všude 

okolo nás, tak 
jak o tom ho-
vořil ve své 
přednášce se 

Ing. Marek Helcelet,
BVK, a.s.

22. KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH

zaměřením na představení širokého spektra jejich port-
folia Ing. Veselý z Interglobalu Duo, s.r.o., je smutné, 
že se stále s účinkem míjí jejich vnímání širší veřejností, 
a to i odbornou, například na úrovni projektantů, úředníků 
činných ve stavebním řízení i na ministerských úrovních. 
Na jednu z jeho obecně položených otázek v závěru pre-
zentace prakticky vzápětí svou erudovanou přednáškou 
odpověděl Doc. Ing. Šrytr, CSc. Již její název „Bezvý-
kopové technologie a vzdělávací procesy“ napovídal, že 
pokud se má povědomí o užívání BT rozšířit, je nutné za-
řadit tento obor do všech stupňů vzdělávání budoucích ge-
nerací. Pozitivem byla inventura stavu aktivit, jak dostat 
využívání BT mimo okruh specialistů, kdy se přednášející 
dostal do oblastí na první pohled možná úsměvných, ale 
při hlubším zamyšlení se skutečně podnětných a zajíma-
vých, jako např. oblast technických stavebnic pro děti, 
které by jim umožňovaly se s tímto oborem seznámit 
formou hry. Závěr prvního bloku uzavřela velmi zajíma-
vá přednáška Ing. Hrušky z Metrostavu a.s. na téma, 
které snad ještě na konferencích o BT nezaznělo, a to 
o tom, jak vidí soudci v různých státech geotechnické 
riziko při podpovrchových výstavbách. Na několika kon-
krétních případových studiích z USA, Rakouska či Velké 
Británie ukázal praxi jednotlivých soudů, zabývajících se 
soudními spory mezi zadavateli a zhotoviteli. I když jsou 
jak kontinentální, tak angloamerické právní systémy po-
někud odlišné, ve většině případů panuje shoda, že riziko 
odlišných geotechnických podmínek oproti zadání nese 
vlastník pozemku, tedy zadavatel, samozřejmě ovšem 
s tím, že tuto skutečnost nemohou zhotovitelé zneužívat 
ke spekulacím při podávání svých nabídek na provede-
ní práce. A i když za předem jasných podmínek může 
zadavatel přenést riziko na zhotovitele, vše se musí dít 
transparentní cestou tak, aby bylo možné nabídky zho-
tovitelů mezi sebou porovnat. I když účastníky toto téma 
plně zaujalo, vyměřený čas neúprosně vypršel a před od-
poledním pokračováním se odebrali do fronty v hotelové 
jídelně na výdej stravy. 

Vedením druhého bloku byl pověřen Ing. Vácha 
z Wombatu, zastupující nemocného člena předsednictva 
Ing. Mikoláška. Hned na úvod mohl, jakožto prémii, uvést 
přednášku v anglickém jazyce Ing. Lutze Zur Linde ze 
společnosti Herrenknecht AG o použití proudového 
čerpání výplachů při realizaci dlouhých úseků při HDD. 
Současně se zpřísňující se legislativou pokládání kabe-
lových tras v SRN Herrenmnecht vyvinul nové vrtací stro-
je pro práci v relativně mělkých hloubkách a tuto novou 
technologii přednášející také představil. Po něm vystou-
pila stálice konferencí o BT, Ing. Barborik ze Saint-Go-
bainu PAM CZ s.r.o. s přednáškou o posouzení metod 
bezvýkopových obnov sítí z hlediska celého životního 
cyklu stavby. Zcela logicky se zmínil o nutnosti používání 
co nejlepších možných materiálů potrubí při realizaci sítí, 
budovaných bezvýkopovými metodami jako jsou HDD či 
berstlining. Dále se věnoval oceňování stavebních prací 
prováděných pomocí BT a uvedl konkrétní příklad kalku-
lace pro použití tak rozlišných materiálů jako je sanace 
stávajících trub nástřikem, nové potrubí z PE či z tvárné 
litiny. Z porovnání hledisek hydrauliky, investičních nákla-
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dů a trvanlivosti jednoznačně vyplývá, že celkové nákla-
dy z celého životního cyklu stavby jsou nejpříznivější 
pro sanaci tvárnou litinou. Stejně tak systém z trub 
z tvárné litiny odolává nepředvídatelným kombinacím 
zatížení v zemině. Co budou dělat budoucí generace? 
Těžko říci, ale pokud se již dnes budou používat potru-
bí z egeplastu, zřejmě nebudou mít do čeho kopnout. 
Alespoň o tom se snažil ve své spíše komerční před-
nášce přesvědčit Ing. Šnajdr z Egeplastu internatio-
nal GmbH. Bylo představeno sedm výrobků pro různá 
dopravovaná média s tím, že je lze využít i pro nasa-
zení v BT, přičemž některé lze využít i jako sdružené 
trasy, což muselo Doc. Šrytrovi znít jako rajská hud-
ba. Závěrečná odpolední přednáška Ing. R. Čermáka 
z fi rmy Čermák a Hrachovec a.s. již tematicky před-
cházela bloku dalšího dne, jelikož se týkala zkušeností 
s výstavbou splaškové kanalizace, provedené pomocí 
mikrotunelování metodou ISEKI v Praze – Vinoři v do-
pravně zatížené komunikaci ul. Mladoboleslavské. 
S ohledem na omezující podmínky stanovené odbo-
rem dopravy hl. města Prahy a na špatně provedený 
geologický průzkum při zpracování dokumentace se 
nejednalo o lehkou stavbu, a přestože bylo zastiženo 
několik výrazných geologických rozhraní pevnosti hor-
nin (včetně tekutých písků), překvapením pro zhotovi-
tele bylo, že vrtná hlava po dokončení nejevila známky 
výraznějšího opotřebení na vrtných nástrojích.

Druhý den konference bývá vyčleněn příkladům, jaké 
stavby byly pomocí BT provedeny, jaká byla úskalí 
a jak hezky si s tím zhotovitelé nakonec poradili. Opět 
se ukázalo, že by tomuto bloku přednášek, moderova-
ných Ing. Helceletem, slušel větší časový prostor, pro-
tože spousta zajímavých přednášek musí být ke škodě 
posluchačů zkracována. I to je jeden z podnětů, kterým 
se předsednictvo společnosti bude zabývat. Jako prv-
ní vystoupil jeden z pilířů předsednictva Ing. Franczyk 
PhD., zastupující společnost ISEKI CZ. Přednáška 
o využití pipe roofi ngu na podchodu železniční stani-
ce v Newton-le-Willows a o potenciálu této metody při 
podchodech železničních tratí obecně slibovala mnohé, 
ale dlužno konstatovat, že právě v důsledku omezeného 
času a částečně též možná vlivem již popisované lehce 
depresivní atmosféry místa konání konference to nebyl 
ten přednášející, jak si ho mnozí pamatují z konferencí 
předešlých. V každém případě je tato metoda ochrany 
terénu před možným vznikem poškození před vlastní 
ražbou tunelů, podchodů apod. účinná. S přednáška-
mi, týkajícími se vystýlek potrubí, realizovaných pomo-
cí BT a s obhajováním jejich technických vlastností se 
mohou do arény, obklopené krvežíznivými diváky, mo-
hou pustit jen ti nejodvážnější bojovníci. V minulosti to 
byli např. Ing. O. Cígler z Relineeurope nebo Ing. Leitner 
z TRASKO. Nyní je následoval Ing. Holeš ml. z WOM-
BAT, s.r.o. A i když v závěru zcela správně uvedl, že 
každý materiál a metoda vytvrzování vložky má svá pro 
i proti, byl na něj uspořádán kolový hon, kdy se někteří 
z lovců dostávali do stavu excitace a ve svatém boji se 
málem chystali mladého dobrodruha ukřižovat. Naštěstí 
vedoucí bloku toto nebezpečí postřehl a rychle pozval 
za přednáškový pult Ing. Absolona ze společnos-
ti Michlovský Protlaky, a.s., který auditorium ve své 
přednášce o bezvýkopové pokládce plynových vedení 
pomocí šnekového vrtání nové generace uklidnil disku-
tující natolik, že na následující přestávku s občerstve-
ním odcházeli s krevním tlakem, nehrozícím aktuálním 

vznikem infarktu. Ing. Absolon kromě představení stroje 
Bohrtec 400 LS přednesl i poznatky z nasazení tohoto 
stroje při pilotním projektu rekonstrukce plynovodu podél 
rychlostní komunikace R 52 mezi Brnem a Pohořelicemi, 
přestože uvedené zařízení je prioritně určeno pro výstav-
bu kanalizací. I když délka testovacího projektu nebyla 
dlouhá, výsledky prokázaly, že stroj lze využít i v rela-
tivně velkém profi lu v nesoudržných zeminách. Jedním 
z těch, kteří také doplatili na kratší dobou pro prezentaci 
byl Ing. Demjan z TALPA-RPF s.r.o., který v přednášce 
o radostech a strastech horizontálního vrtání v horských 
terénech nepřímo navázal na Ing. Fryče s jeho Valaš-
skými pastorály z konference v Třeboni. Také Ing. Dem-
jan se při realizaci podchodů horských potoků v úzkých 
údolích pro kabelové trasy setkal s mnoha nástrahami, 
které Moravskoslezské Beskydy svým vyzyvatelům 
chystají. Nemožnost odvozu vrtných výplachů z důvodu 
ochrany vodních zdrojů, nehomogenita podloží, střídání 
geologických vrstev s různým stupněm tvrdosti, kaverny 
v trase vrtu, ochranáři životního prostředí atd., atd. Také 
podcenění fi nanční náročnosti vrtání v horninovém pro-
středí ze strany zadavatele, které je naneštěstí obvyklým 
jevem, ale přes to všechno se fi rmě TALPA-RPF podařilo 
po téměř čtyřech měsících projekt dokončit ke spokoje-
nosti investora. To stejné konstatoval i Ing. Sodomka 
ze společnosti OHL ŽS, a.s., který prezentoval jednu 
z jeho dalších „katastrofi ckých“ staveb, tentokráte na ná-
draží v Berouně, tedy na jedné z hlavních železničních 
tratí v ČR. Co všechno bylo při provádění protlaků DN 
1800 a DN 1600 v kolejišti nalezeno by méně odolné-
mu a zkušenému zhotoviteli pravděpodobně způsobilo 
nenapravitelné trauma až do konce života, ale tak ostří-
lený matador, jako je Ing. Sodomka nejenže byl scho-
pen veškeré překážky překonat, ale ještě o tom poutavě 
přednášet. A tak se kromě tzv. „popelových van“ podařilo 
zdolat i zásadní odpor železničářů k odstranění přístřeš-
ku na nástupišti, trasy nezaznamenaných kabelů či staré 
kolejnice napříč čelbou protlaku. Na závěr, jako poslední 
přednáška, byla fi remní prezentace Ing. Bízka z fy DU-
ROTON o možnosti sanace velkoplošných profi lů pomocí 
polymerbetonových dílců a jako příklad byla předvedena 
ukázka z rekonstrukce kanalizace pod tramvajovou tratí 
v tř. Milady Horákové v Brně.

Na závěr konference se s jejími účastníky srdečně roz-
loučil předseda CzSTT Ing. Lovecký a všechny přítom-
né členy osobně pozval na příští valnou hromadu, která 
bude volební, takže každý z členů má možnost do voleb 
do předsednictva společnosti nominovat své zástupce.

Tradiční diskusní večer proběhl v komplexu hotelu Ol-
šanka a nelze se nezmínit, že oproti Kroměříži byla atmo-
sféra smutná, až truchlivá. Přesto zde byla (řečeno mlu-
vou diplomatů) příležitost s ostatními kolegy z oboru pro-
brat záležitosti, zajímající obě strany. Jak již bylo řečeno 
i naznačeno, volba velkého města se opět ukázala jako 
kontraproduktivní a příští konference, na dosud i členům 
předsednictva neznámém místě, bude určitě v městě, kte-
ré si bude možnosti pohostit významné odborníky v bez-
výkopových technologiích vážit. A to i za cenu, že stejně 
jako v Kroměříži, Litomyšli nebo Třeboni nebudou moci 
být všichni účastníci ubytováni v jednom místě.

22. konference CzSTT je mrtvá, ať žije konference 
s pořadovým 
číslem 23! 
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Ing. Michal Sodomka
OHL ŽS, a.s.

BEROUN – PROTLAKY OCELOVÝCH TRUB, 
ANEB CO VŠECHNO JSME NAŠLI V PODZEMÍ

Konec loňského a začátek letošního roku byl u naší 
společnosti převážně ve znamení realizace železničních 
staveb, s využitím bezvýkopových technologií. Jednalo se 
o stavby:
- Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov - 

vrtaný protlak ocelové chráničky DN 700, 
- Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna – protlaky 

PE chrániček o celkové délce 1,7 km. 
- nejzajímavější byla realizace protlaků ocelových trub 

na stavbě Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův 
Dvůr I. etapa, kde jsme podcházeli železniční koridor 
Praha - Plzeň. 

Popis projektu a jednotlivých částí, 
volba technologie

Projekt řešil zajištění instalace nových kabelových 
rozvodů pod provozovanými kolejemi v rámci rekonstrukce 
železniční stanice Beroun a Králův Dvůr (seřaďovací 
nádraží). Jednalo se stavební objekty SO 13-39-01 
(kabelovod v žst. Beroun) a SO 13-39-03 (kabelovod 
na seřaďovacím nádraží Králův Dvůr). Protlaky byly 
následně fi rmou Sitel vystrojeny plastovými multikanály, 
které dále sloužily pro zatahování jednotlivých kabelových 
sítí (napájecí, zabezpečovací, sdělovací, atd….). Součástí 
naší dodávky bylo také hloubení startovacích, cílových 

a mezilehlých šachet pro realizaci samotných protlaků 
a zároveň pro osazení prefabrikovaných šachet kabelovodu.

Realizované protlaky:   
- protlak ocelové chráničky DN 1600 mezi KŠ15 – KŠ16, 

délka 17,35 m, (viz. Obr. č. 1)
- protlak ocelové chráničky DN 1800 mezi KŠ5 – KŠ26, 

délka 72,72 m, (viz. Obr. č. 2)
- protlak ocelové chráničky DN 1600 mezi KŠ1 – KŠ3, 

délka 51,22 m, (viz. Obr. č. 3)

Zpracovatel zadávací dokumentace navrhl protlaky 
realizovat mikrotuneláží, se zatlačováním sklolamináto-
vých trub.

Po první prohlídce stavby, konzultacích s vedením stavby, 
objednatelem a při zvážení všech rizik jsme nakonec 
nabídli alternativní variantu provedení díla technologií ručně 
kopaných protlaků. 

Co nás vedlo k zvolení této technologie:
- Průměr protlačovaného potrubí.
- Délka protlaku a s tím související vstupní náklady přepo-

čtené na jeden metr protlaku (Fryčův bod F – přednáška 
na konferenci NO-DIG 2016).

- Geologické podmínky (nejbližší sonda byla provedena 
na úplně jiném místě pro zcela jiný objekt - vzdálenost 
cca 60 m). Přesto jsme v konečném rozhodování z této 
sondy částečně vycházeli. Cca 50 m od startovací šach-
ty KŠ 5 ze země vystupuje skalní masiv.  

Obr. 1.  Situace protlaku ocelové chráničky DN 1600, dl. 17,35 m

Zdroj: realizační dokumentace, Metroprojekt Praha, a.s.
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Obr. 2.  Situace protlaku ocelové chráničky DN 1800, dl. 72,72 m 

Zdroj: realizační dokumentace, Metroprojekt Praha, a.s.

- Dostupnost startovacích a cílových šachet (POV). Zde se 
hlavně jednalo o dostupnost cílové šachty KŠ26, která se 
nachází na nástupišti u výpravní budovy. Nástupiště bylo 
v celé délce zastřešeno původní střešní konstrukcí, která 
měla být dle zadání ponechána (viz. Obr. č. 4). O tomto 
problému bude pojednáno níže v tomto článku. 

- Vzhledem k průměru, délce protlaku a předpokládaným 
geologickým podmínkám byla nakonec zvolena techno-
logie ručně kopaného protlaku. 

Obr. 3. Situace protlaku ocelové chráničky DN 1600, dl. 51,22 m

Zdroj: realizační dokumentace, Metroprojekt Praha, a.s.
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Obr. 4. 
Pohled na přístupovou cestu 
k cílové šachtě KŠ26 před 
zahájením prací
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Popis a realizace jednotlivých 
částí stavby
Protlak DN 1600 mezi KŠ15 – KŠ16 

Tento protlak jako jediný nebyl rea-
lizován pod kolejemi. Jeho trasa byla 
vedena v souběhu s pojížděnou ko-
lejí pod propustkem a podél základů 
sloupů silničního mostu (viz. Obr. č. 
5). Startovací i cílová šachta byla za-
pažena pomocí pažícího boxu, čela 
byla zajištěna pomocí ocelových paž-
nic UNION. Rozměry obou šachet 
byly 3,7 x 3 x 5 m. Velikost šachet byla 
již uzpůsobena pro osazení prefabri-
kovaných šachet kabelovodu. Ražba 

protlaku proběhla bez větších kompli-
kací. V celém profi lu a po celou dobu 
ražby se na čelbě vyskytovali jílovité 
hlíny (viz. Obr. č. 6) 

Obr. 6. 
Pohled na čelbu protlaku DN 1600 
před zahájením ražby

Protlak DN 1800 mezi KŠ5 – KŠ26
Jednalo se o nejdelší protlak na této 

stavbě. Tento protlak podcházel jede-
náct kolejí a tři nástupiště. Všechny 
koleje byly v průběhu ražby sledová-
ny geodetem a běžně provozovány. 
K omezení provozu nakonec na něko-
lika kolejích přeci jen došlo, ale k tomu 
se vrátím později. Celková délka pro-
tlaku byla 72,72 m. Protlak byl ražen 
z šachty KŠ5, kdy její půdorysné roz-
měry byly 8,1 x 6,1 m. Hloubka šachty 
byla 4,6 m. Při hloubení šachty se ob-
jevily první náznaky komplikací s ge-
ologií. Na úrovni prvního postupu se 
začali objevovat zatím neznámé beto-
nové konstrukce (viz. Obr. č. 7). Jak se 
později ukázalo, jednalo se o zbytky 
tzv. popelových van, které sloužily pro 
vysypávání horkých popelů z parních 
lokomotiv. Po jejich zdolání byla již ge-
ologická skladba příznivá a hloubení 
startovací šachty probíhalo bez kom-
plikací (viz. Obr. č. 8). 

Jak bylo zmíněno výše, ne všech-
ny šachty byly na realizaci jednodu-
ché, jednoznačné prvenství ve složi-
tosti držela cílová šachta KŠ26. Tato 
šachta byla nejdůležitější pro budoucí 
chod celé stavby (možnost realizace 
dalších stavebních postupů). Z této 
šachty přicházely všechny kabely 
z celé stavby (ovládání pražského i pl-
zeňského zhlaví) a pokračovaly smě-
rem do suterénu výpravní budovy. 
Důležitosti odpovídaly i její rozměry, 
délka 10,42 m, šířka 5,41 m a hloub-
ka 5,09 m. Možnost přístupu s ohle-
dem na velikost a pracnost výstavby 
šachty nebyla dostačující. Všechno 
se komplikovalo hlavně kvůli stávající-
mu zastřešení nástupiště, to mělo být 
dle platné PD zachováno k pozdější 
rekonstrukci (viz. Obr. č. 4). Dalším 
požadavkem SŽDC bylo zachování 
průchodu cestujících po nástupišti. 
Tyto podmínky značně komplikovaly 
další výstavbu této šachty. Jako jedi-
né řešení, které jsme od prvopočátku 
investorovi nabízeli, bylo odstraně-
ní stávajícího zastřešení. Tím by se 
umožnil přístup pro těžkou techniku, 
dovoz a odvoz výkopku a pažícího 
materiálu (ocelové profi ly I 360 délky 
12 m) po nástupišti (viz. Obr. č. 9). Ov-
šem tento návrh v prvním kole nebyl 
akceptován. Zásadní nesouhlas s tím-
to návrhem měl investor stavby SŽDC 
i projektant.

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 5. 
Vytyčení šachty a trasy protlaku 
DN 1600
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Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 7.
Vybourané základy popelových van

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 8. 
Betonáž dna startovací šachty KŠ5

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Zdroj: Mapy.cz

Obr. 9. 
Návrh nejlepšího přístupu dle 
zhotovitele k cílové šachtě KŠ26
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Fakta pro a proti odstranění 
přístřešku:
- Pro odstranění:

• Navážení pažícího materiálu, oce-
lové I – profi ly 360 délky 12 m

• Odvoz velkého množství vytěžené 
zeminy 286,93 m3 (v rostlém sta-
vu)

• Požadavek na rychlost přípravy 
šachty =>musela být použita těž-
ká technika

• Zajištění provozu na nástupišti pro 
veřejnost v minimální šíři 1,5 m

• Doprava bednění, výztuže a beto-
nu na výstavbu šachty KŠ26 (mo-
nolitická)

- Pro ponechání:

• Platná PD = > platný výkaz výměr

• Vysoké fi nanční náklady spojené 
s výstavbou nového zastřešení, 
případná délka odstraněného za-
střešení byla 92 m

Investor po zvážení všech argumen-
tů a názorů rozhodl, že bude zastře-
šení odstraněno pouze v okolí šach-
ty KŠ26 a ostatní zůstane na svém 
místě. K tomuto odstranění zastřeše-
ní muselo stejně dojít, jelikož několik 
sloupů zasahovalo přímo do výkopu 
cílové šachty (viz. Obr. č. 10). 

Když selhala všechna jednání a pře-
svědčování odpovědných zástupců 
investora, nakonec pomohla matička 
příroda. Jak mnohdy stojí proti nám, 
tentokrát to bylo naopak. Po od-
stranění asfaltového koberce kolem 
sloupů, bylo zjištěno, že spodní část 
konstrukce sloupů je silně poškozena 
korozí. Stěny profi lů konstrukce byly 
zeslabeny do takové míry, že by hro-
zilo (i po ošetření konstrukce) v blízké 
budoucnosti jejich zřícení. 

Obr. 10.
Umístění cílové šachty KŠ26

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 11. 
Odstraňování střešní ocelové 
konstrukce

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 12. 
Výkop cílové šachty KŠ26

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Co původně vypadalo jako neře-
šitelný problém, a jednalo se o tom 
měsíc a půl, bylo po prověření sku-
tečného stavu konstrukce rozhodnu-
to během dvou dní. Konečný verdikt 
zněl tedy odstranit konstrukci střechy 
po celé délce (viz. Obr. č. 11) a ná-
sledně bude nahrazena novou.

Samotný výkop šachty pokračoval 
poměrně plynule. Šachta byla umís-
těna hned vedle výpravní budovy. 
Poloha šachty a její velikost zne-
možňovala práci bagru kolem doko-
la, proto byl použit malý bagr na dně 
šachty, který dočišťoval stěny před 
zapažením a přibližoval odtěženou 
zeminu do dosahu velkého bagru 
(viz. Obr. č. 12).   

V průběhu řešení přístupnosti cílové 
šachty KŠ26 byla zahájena realizace 
protlaku DN 1800. Po zkušenostech 
s popelovými vanami ve startovací 
šachtě, si jeden „kolega pamětník“ 
ještě vzpomněl, že v trase protlaku se 

mohou vyskytnout staré základy pů-
vodní železniční budovy. Tato budova 
byla pouze stržena a vše co z ní zby-
lo, zůstalo v zemi. Na tom byla prove-
dena výstavba současného nádraží. 

Od zahájení probíhala ražba bez 
komplikací. Každá směna vyrazila 
2 m protlaku za směnu tzn. denní vý-
kon 4 m. Na 46 m se na čelbě protlaku 
objevil první náznak budoucí změny 
geologie (viz. Obr. č. 13). V celém 
profi lu se najednou objevila betonová 
zeď občas prokládaná kameny a cih-
lami (viz. Obr. č. 14). Složení čelby se 
průběžně měnilo, kdy část byla v be-
tonu a část z kamenů vyskládaných 
a zaklíněných do sebe. Takto zaklíně-
né kameny bylo mnohdy daleko horší 
a nebezpečnější odtěžit než samotný 
beton. Při zdolávání těchto kame-
nů hrozilo největší riziko pracovního 
úrazu a vykomínování nadloží. Pro-
to bylo po jednání s vedením stav-
by přistoupeno k vyloučení dopravy 
na koleji, pod kterou zrovna probíha-
la ražba s takto nepříznivou geologii. 
Jak ražba postupovala kupředu, tak 
jsme postupně prošli tři místa, kde 

Obr. 13. 
Staničení 46 m, 
první kámen na čelbě

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 14. 
Čelba protlaku s betonovými 
základy
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se nad protlakem vyskytovaly staré 
duté prostory. Na dvou místech byla 
po dokončení ražby provedena vý-
plňová injektáž. K tomuto kroku bylo 
přistoupeno jako k preventivnímu 
opatření proti případnému vykomí-
nování nadloží. Třetí místo s dutým 
prostorem nebylo injektováno, jelikož 
v daném místě byla za 14 dní hlou-
bena mezilehlá šachta KŠ25. Ovšem 
toto nebylo jediné, co nám kompli-
kovalo postup prací. Na čelbě se 
celkem pravidelně objevovali různé 
kabely a potrubí, od kterých nebyl na-
lezen žádný podklad (viz. Obr. č. 15).  
Vrcholem všeho byla stará kolejnice 
napříč čelbou v levé části protlaku 
(viz. Obr. č. 16).  

Po vyražení celého protlaku násle-
dovala poslední činnost, a to vyhlou-
bení nasazených šachet na nástupiš-
ti č. 2 a 3. Provoz železniční stanice 
nebyl nijak omezen (pouze lokální 
výluky), proto bylo nutné veškerý 
pažící materiál a vytěženou zeminu 

převážet po kolejích. Výkopové prá-
ce značně komplikoval fakt, že druhá 
kolej na nástupišti byla stále v provo-
zu pro přijíždějící vlaky s cestujícími. 
To nám značně komplikovalo práce 
s ohledem na zabezpečení pracovní-
ho prostoru proti vstupu neoprávně-
ných osob (viz. Obr. č. 17). 

U šachty KŠ24 vše probíhalo hlad-
ce až na bourání betonové patky 
od konstrukce zastřešení nástupiště. 
Dříve se materiálem opravdu nešet-
řilo, patka byla odlita z 6 m3 betonu. 
Komplikace jsme ovšem očekávali 
až na šachtě KŠ25. Z ražby protla-
ku bylo zřejmé, že část šachty bude 
hloubena v betonovém základu. Oče-

kávání se naplnilo již 1,3 m pod povr-
chem (viz. Obr. č. 18). 

Protlak DN 1600 mezi KŠ1 – KŠ3
Protlak DN 1600 byl navržen v lokali-

tě odstavného nádraží v Králově Dvoře. 
Jako startovací byla mezi kolejemi zvo-
lena šachta KŠ3, její půdorysné rozmě-

Obr. 15.
Staré kabely na čelbě protlaku

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 16.
Stará kolejnice na čelbě protlaku 
(vlevo)

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 17.
Výkop šachty KŠ24

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
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Obr. 18.
Výkop šachty KŠ25

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.

Obr. 19.
Výkop šachty KŠ1

Zdroj: Fotoarchiv OHL ŽS, a.s.
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ry byly 7,3 x 5,5 m. Hloubka této šachty 
byla 4,7 m. Průměr protláčeného potru-
bí byl 1600 mm s délkou 51,22 m. Tím-
to protlakem bylo provedeno dílo pod 
10-ti kolejemi. Realizace protlaku byla 
prováděna za plného provozu odstav-
ného nádraží. V průběhu ražby nebyla 
zaznamenána žádná komplikace, kte-
rá by zpomalila nebo jiným způsobem 
ovlivnila provedení díla. 

Jako cílová šachta byla zvolena 
KŠ1. Jedná se o monolitickou šachtu, 
pro kterou byla vyhloubena zapažená 
šachta o velikosti 6,2 x 4,2 x 4,7 m. Zde 
bylo několik kolizí s IS. Nejprve se jed-
nalo o kabelovou trasu vysokého na-
pětí, tato musela být z důvodu své dů-
ležitosti přeložena. Vodovodní přípojka, 
o které nikdo nevěděl (nebyla vytyče-
na), byla bohužel přeložena přímo bag-
rem a následně opravena (viz. Obr. č. 
19). V šachtě se ještě objevilo několik 

sdělovacích kabelů, které budou přelo-
ženy později v dalším průběhu stavby.

Do takto vyražených protlaků byly již 
naším objednatelem následně nava-
řeny ocelové konstrukce pro montáž 
multikanálů a PE chrániček. Po jejich 
montáži byl prostor vyplněn popílko-
cementovou suspenzí. 

Závěr
Co říci závěrem? Od počátku bylo 

zřejmé, že na rozhodnutí jakou techno-
logií protlaky realizovat (mikrotuneling x 
kopané protlaky) bude spočívat úspěš-
nost (stavební i fi nanční) celého projek-
tu. Na začátku jsme tuto stavbu viděli 
jako velkou příležitost a výzvu, jak pro 
naši techniku, ale hlavně příležitost pro 
naše zaměstnance co umí postavit. 
Proto jsme se rozhodli pro ručně ko-
pané protlaky, a snad se všichni shod-

neme, že to bylo správné rozhodnutí. 
Požadované průměry a délky (hlavně 
u protlaku DN 1800) se nedělají každý 
den. Přípravě techniky a personálu, kte-
rý se na stavbě podílel, jsme věnovali 
měsíc a půl intenzivní práce. Nakonec 
mohu potvrdit, že dobrá příprava se vy-
platila a vedla k úspěšnému dokončení 
díla. Nezbývá mi nic jiného než všem 
kolegům co se na stavbě podíleli po-
děkovat za dobrou a kvalitní práci. Bez 
jejich umu a znalostí bychom se s ná-
strahami co nás potkali, potýkali asi 
až do dneška. V současné době jsou 
všechny protlaky již dokončeny a plní 
svoji funkci. Rekonstrukce vlakového 
nádraží Beroun může probíhat dál dle 
harmonogramu.  

Prorážka druhého (severního) tunelu v Ejpovicích. 
Ražby na nejdelším tunelu v České republice tak mohly být ukončeny.

Zdroj: Archiv MetrostavZdroj: Archiv Metrostav

Foto roku 2017 - Foto roku 2017 - EJPROVICEEJPROVICE
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PIPE ROOFING POMOCÍ ŠNEKOVÉHO VRTÁNÍ 
BOHRTEC V KATARU

Ing. Karek Franczyk, PhD. Britská  fi rma Iseki využila částečně zařízení BOHRTEC na stavbě pipe roofi ngu 
pro podchod v městě Newton-le-Willows. O stavbě jsem informoval na 
zářiové konferenci v Praze, proto se nyní omezím na fotoreportáž z provádění.

V rámci přípravy na mistrovství světa ve fotbale v roce 
2022 bylo v katarském Dauha u stanice Al Matar nutné 
vybudovat osm podchodů pod dálnicemi různých délek, 
přičemž nejkratší měl 49 metrů a nejdelší 88 metrů. 
Zhotovitelem byla německá fi rma Bauer International.

Převládajícími geologickými podmínkami měly být zvětralé 
vápence o pevnosti v tlaku do 30 MPa. Ve skutečnosti byly 
zastiženy vápence o pevnosti až 80 MPa.

Z důvodu nízkého krytí (4 – 5 m) a nestabilního nadloží 
byly podchody budovány pod ochranným vějířem vrtů, 

tzv. metodou “pipe roofi ng”. Na každý podchod se využilo 
23 vrtů pro ocelové trouby o vnějším profi lu 508 mm 
a tloušťce stěny 10mm. Trouby o délkách 6 nebo 12 m 
se k sobě navařovaly po celém obvodu. Požadovaná 
přesnost provedení byla +/- 100 mm vertikálně a +/- 
50 mm horizontálně.

Zhotovitel využil zařízení BOHRTEC s optickým 
naváděním a řízením směru a buďto v kombinaci 
s ponorným kladivem nebo s plochou vrtnou hlavou 
a vrtáním na plný profi l. Dosahované rychlosti vrtání 
kolísaly mezi 4 a 10 m za hodinu. Celkový čas na realizaci 
jedné trouby v délce 72 m byl ve dvousměnném provozu 
zhruba 48 h.

1616NO DIG 23 / 4

NEWTON LE WILLOWS V OBRAZECH 

Gregor Nieder
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Fotografi e uveřejněny se souhlasem skupiny 
Joseph Gallagher Ltd, jejíž je fi rma ISEKI Microtunnelling 
součástí

Z ČINNOSTI CzSTT /  NEWS FROM CzSTTNA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS
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1. Talpa RPF s.r.o.
Dejme přednost zhotoviteli, který si pořídil zařízení 

BOHRTEC (v daném případě BOHRTEC BM400 tedy 
v kompaktní verzi) jako první. Zařízení bylo využito pro 
relativně rozsáhlou akci s názvem „Rekonstrukce silnice 
III/4745 Havířov U Šimaly.“ Jednalo se o provedení 
splaškové kanalizace technologií řízeného šnekového 
vrtání.  Šlo o kameninové potrubí DN 250 v celkové délce 
290 m a DN 300 v délce 80m. Dále pak ještě ocelové 
potrubí D 400 v délce 7m. Nejdelším prováděným úsekem 
bylo 50 metrů. S dodatečnou výbavou by tento stroj mohl 
pracovat až na dvojnásobných délkách úseků.

Geologickým prostředím byly zahlíněné písky s 
občasným výskytem menších valounů. Celkově trvala 
realizace 66 dní, a to konkrétně od 7.července do 4. 
listopadu. Akce proběhla úspěšně a plně potvrdila 
schopnost zařízení BOHRTEC udržet i ve složitých 
podmínkách požadovaný spád. 

STROJE BOHRTEC NA STAVBÁCH V ČR
Ing. Ivan Demjan
Petr Balcárek

2. Michlovský Protlaky a.s.
Firma Michlovský využila během podzimu zařízení 

BOHRTEC (konkrétně stroj BOHRTEC 400 LS) na 
dostavbě kanalizace v obci Sazovice u Zlína. Šnekové 

vrtání zde 
bylo využito v 
úsecích podél 
místní vodoteče 

V současné době využívají stroje BOHRTEC dvě fi rmy, a sice Talpa RPF s.r.o. a Michlovský Protlaky a.s. 
V obou případech jde o standardně vybavené stroje na řiditelné šnekové vrtání s využíváním naváděného pi-
lotního vrtu, duálních tyčí a nástavných šneků v ocelových chráničkách, které jsou při třetím pracovním kroku 
vytlačeny defi nitivním produktovodem. 

Obě fi rmy využívají zařízení BOHRTEC na nejrůznějších stavbách a v nejrůznějších podmínkách. Dalo by se 
říci, že velice rychle se na ně pracovníci v provoze adaptovali, a že nyní pro ně představují nosnou technologii 
pro bezvýkopovou instalaci trubních vedení malých profi lů ve standardních podmínkách.

Uvedu příklady dvou zajímavých projektů, stále však platí, že podobných příkladů by se dalo najít bezpočet 
dalších:

Osádka f. Talpa RPF při práci

v podmínkách velmi plastických a lepivých jílů. Celkem 
bylo vyvrtáno pět úseků, z nichž ten nejdelší měřil 79 
metrů, což je v podmínkách ČR zatím nejvíc. Zařízení 
instalovalo ocelové chráničky 510mm, do kterých byly 
vkládány kanalizační trouby o 300 mm DN z PVC. Také v 
případě tohoto projektu nebyl problém s udržením stálého 
gravitačního spádu (v daném případě dvě promile). S 
dodatečným vybavením by stroj BOHRTEC 400 LS mohl 
vrtat až profi l 980 mm a laserové navádění by bylo funkční 
i pro stopadesátimetrové pilotní vrty. 

Vrtmistr Zemánek z fi rmy Michlovský Protlaky a.s. při práci se 
strojem BOHRTEC 400 LS

Vrtání podél vodoteče
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Občas se stane, že se na stavbách vyvrbí takové věci, 
až to skoro připomíná pohádku. Je vánoční čas, proč si 
tedy takovou pohádku – s dobrým koncem pro všechny 
fanoušky bezvýkopových technologií – neříci.

Stalo se to na stavbě rekonstrukce vodovodu a kanali-
zace v Ostravě na ulicí Frankové. To je ta stavba, kde pra-
cuje jako dozor investora slečna Nečasová – žena a BT 
z minulého čísla. Před zahájením stavby panovaly jisté 
obavy z potenciálních problémů daných převážně geo-
technickými riziky. Těmi problémy byly:

1) Ohrožení bytového domu a objektu pošty hlubokým vý-
kopem pro kanalizaci v bezprostřední blízkosti, navíc 
v prostředí extrémně zvodnělých písků

2) Ohrožení opěrné stěny a domu nad úzkou stezkou pro 
pěší k ulicí Sídlištní mezi obytnými domy, kde se měl 
provádět výkop pro vodovod.

3) Riskantní výkop pro kanalizaci ve stísněných podmín-
kách mezi domy.

4) Ohrožení opěrné stěny pod kostelem vlivem hlubokého 
výkopu v její blízkosti

5) Riziko destabilizace svahu pod kostelem vlivem výko-
pu pro kanalizaci

Díky věcné a pružné operativní domluvě mezi stranami 
výstavby bylo všech pět problematických míst vyřešeno k na-
prosté spokojenosti a – přestože to bude znít nepravděpodob-
ně – vždy to bylo díky využití bezvýkopových metod. Tedy:

Ad1) Poté, co zhotovitel (f. Hydrospor) zjistil, že ru-
šená stará kanalizace je po statické strán-
ce ve velmi dobrém stavu, rozhodl se v úseku 
u ohroženého objektu aplikovat technologii re-
liningu. Vzhledem k tomu, že existovala rezerva 
v dimenzování průtoku, bylo možno toto řešení 
schválit a dokončit práce bez negativního vlivu 
na dotčený objekt.

Ad2) Místo výkopu bylo dohodnuto v úseku stezky reali-
zovat HDD vrt v celkové délce 60 m. Vrt byl realizo-
ván pracovníky f. Talpa RPF během jediné soboty 
a instalace vodovodu tak proběhla bez jakýchkoliv 
problémů.  

Ad3) Po dohodě s vlastníky a provozovatelem byl pro-
jekt změněn na vložkování původního řádu. Ke vší 
spokojenosti provedli pracovníci f. Vegi.

Ad4) Díky částečnému využití vložkování (viz bod 3) 
bylo možné posunout výkop do bezpečné vzdále-
nosti od objektu.

Ad5) Využitím tzv. „krátkých rukávců“ bylo možné se vy-
hnout nutnosti kopání v příkrém svahu a rizika tak 
byla eliminována.

Ku cti všem výše zmíněným opatřením budiž řečeno 
i to, že ve výsledku šlo o zásahy, které přinesly i ekono-
mickou úsporu, takže stavba městské pokladně navíc 
i ušetří peníze.

Bylo by krásné teď udělat závěr, jaké zářné horizon-
ty se nám všem zjevují, ale tak to samozřejmě není. 

Autor článku navíc ve stejné době, 
kdy chodil na stavbu v ulici Fran-
kové, chodil jako dozor i na stavbu 
rekonstrukce kanalizace v městské 
části Plesná, kde byla naprojekto-
vána bezvýkopová obnova stávající 
kanalizace a její přeměna na oddíl-
nou kanalizaci dešťovou. Z nejrůz-
nějších důvodů však byly tyto práce 
komplikovány, přerušovány a bylo 
by asi poctivé říci, že kdyby se pro-
váděly ve výkopu, bylo by to vše 
zřejmě jednodušší.

Tudíž nebudu dělat žádné velko-
lepé závěry a omezím se na tvrze-
ní, že bezvýkopové metody mohou 
velmi často stavbám pomoci i když 
univerzálním řešením na všechny 
problémy asi vždy nebudou.

FRANKOVA – TAK TROCHU JAKO POHÁDKA
Ing. Karel Franczyk, PhD.

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITESZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

Vložkování mezi obytnými domy
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
Ing. Dana Ročková
Manager podpory prodeje, TRASKO, a.s.

Proč jste se rozhodla pro technické povolání?
Když jsem se zamyslela nad touto otázkou, musím říci, že 

jsem se vlastně pro technické povolání nerozhodla. Tech-
nické obory se kolem mě motaly celý život tak nějak bez 
mého přispění, život mi je přinášel sám. V dětství jsem s 
tatínkem přestavovala starou Škodu Octavii na malotraktor, 
učila jsem se svařovat a pomáhala jsem při veškerých pra-
cích na domě. Při volbě oboru studia na vysoké škole jsem 
díky rodinné situaci (potřebovala jsem při škole i pracovat) 
upřednostnila jednoduchost ekonomického oboru, ač jsem 
byla přijata jak na fakultu stavební i strojní. A při pohledu na 
svoji pracovní minulost a přítomnost si uvědomuji, že tech-
nické obory jsou součástí pracovního i soukromého života 
a takto mi to i vyhovuje.

Vnímáte nějak fakt, že v oboru je převaha mužů a pokud 
ano, jaké klady či zápory si z toho vyvozujete pro sebe?

Převaha mužů je v tomto oboru evidentní a přirozená. Ni-
kdy jsem nepřemýšlela nad klady či zápory. Pravděpodob-
ně je to tím, že jsem, tedy až na výjimky, nikdy nevnímala 
negativní přístup od mužů. Pokud to vezmeme trochu s nad-
hledem, kladem pro obchodního zástupce – ženu je jistě to, 
že pracovní schůzka se ženou je v oboru mužů zpestřením 
pracovního života. Každopádně pokud nepřesvědčíte svými 
odbornými znalostmi, nemáte další šanci. 

Jaká byla zatím vaše nejnáročnější úloha či výzva 
v souvislosti s bezvýkopovými technologiemi?

Většinou na vás zanechá největší stopu to, co vám dalo 
nejvíce práce, úsilí. V mém případě je to prosazování pra-

videl (specifi kace mechanic-
kých vlastností materiálu ve 
vztahu s tloušťkou stěny ru-
kávu) při zadávání zakázek 
na opravu kanalizace pomocí 
CIPP technologií (vložky vy-
tvrzované na místě) a kontro-
la provedení takové zakázky. 
Pořád nerozumím jinému pří-
stupu při defi nici materiálu a 
kontrole provedení stavby vý-
kopem a bezvýkopem. Mám 
na mysli to, že zadavatel při 
zakázce vypsané na výkop 
materiál i kontrolu stavby defi -
nuje a požaduje, ale u bezvý-
kopu to není samozřejmostí.  

Z hlediska technických za-
jímavostí si dovolím zmínit in-
stalaci přechodového rukávu v 
Holešově, kdy v rámci jednoho 
úseku byly instalovány roury 
DN 500, 580 a 600. Pro tento 
úsek jsme nechali vyrobit speciální rukáv, který byl ušit na 
míru dle změn dimenzí. Vytvrzení probíhalo UV zářením.

Jak vnímáte pozici vaší fi rmy v oboru a ve výhledu dal-
ších let?

TRASKO, a.s. realizovalo první CIPP zakázku pomocí 
technologie UV Liner v roce 2010. V roce 2016 jsme opravili 
pomocí UV technologie více než 10km kanalizací. Troufám 
si říci, že za 7 let jsme se stali respektovanou fi rmou jak u 
zákazníků, tak u konkurence. Do budoucna uděláme vše 
pro to, abychom si tuto pozici udrželi a trh bezvýkopových 
technologií posunuli kousek dále.
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U stolu i ve stavebním provozu
Kdykoliv – kdekoliv – s kýmkoliv – jakkoliv!

www.vsepodzemi.cz

Mikrotunelování • Šnekové vrtání v České republice 
Ve světě ISEKI • BOHRTEC
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VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA CzSTT
10. 4. 201810. 4. 2018
zahájení v 10:00 hodin
v budově Golden Offi  ce
Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník
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EUTIT s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz  http://www.eutit.cz 

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

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: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

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

KOLEKTORY PRAHA, a.s., 
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz  http://www.kolektory.cz

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

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

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

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. 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: ingo@aquatis.com  
http://www.poyry.cz  

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

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., 
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz  http://www.bvk.cz 

BVK 
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno-Pisárky

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

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

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

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

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, 
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz     http://www.eurovia.cz 
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MT a.s., 
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 Znojmo (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz  http://www.mtas.cz
 tomas.krzak@forteas.cz 

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

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s., 
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@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: trubni.systemy@saint-gobain.com   
http://www.saint-gobain-pam.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. 
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz  
http://www.vhs.cz 

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

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

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz 
http://www.zepris.cz 
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INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY 
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

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

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. PhD., ISEKI MICROTUNNELLING, 
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz 

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

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

Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o., 
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com  http://www.geonika.com

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

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

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

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

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

Janoušek František Ing., 
Korandova 235/4 
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky

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

Klimeš Věroslav Ing., 
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA

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

Krovoza Oldřich, 
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5

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;    

RŮZNÉ /  MISCELLANEOUS INFORMATION 



 svolávásvolává

VALNOU HROMADU VALNOU HROMADU 
CCzzST TST T

která se bude konat která se bude konat 

v úterý  10. dubna 2018 v úterý  10. dubna 2018 
v 10.00 hodin  v 10.00 hodin  

v zasedací místnosti budovy, v zasedací místnosti budovy, 
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.

Předsednictvo České společnosti 
pro bezvýkopové technologie

se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1
IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6 IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6 

   OS/1-25465/94R   OS/1-25465/94R



Program Valné hromady CzSTT:Program Valné hromady CzSTT:
 1. Uvítání členů CzSTT
 2. Volba komise pro usnesení
 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
 4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
 5. Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva 

revizní komise
 6. 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 

a usnesení VH
13.  Diskuse
14.  Schválení usnesení a závěr

„Předsednictvo společnosti Vás všechny srdečně zve 
a očekává Vaší 100% účast, zároveň žádá o delegování vhodných kandidátů 

do voleb příštího předsednictva společnosti“
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Foto Tomáš Urbánek
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