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Pøedsednictvo Èeské spoleènosti 
pro bezvýkopové technologie
se sídlem Praha 4 – Braník, Bezová 1658/1

svolává

Valnou hromadu CzSTT,

která se bude konat v úterý 12. dubna 2011 
v zasedací místnosti budovy  
SUBTERRA a. s. , Bezová 1658/1,
Praha 4 – Braník.

Jednání zaèíná v 10.00 hodin. 

Úèast èlenù CzSTT je dùležitá.

Pøedsednictvo CzSTT

29. 29. MEZINÁRODNÍ KONFERENCEMEZINÁRODNÍ KONFERENCE  

a  výstava a výstava NO DIG Ber l in  2011NO DIG Ber l in  2011  

ve  dnech ve  dnech 2. - 5. 2. - 5. KVÌTNAKVÌTNA 2011 2011
Struèný program:

Pondìlí 2. kvìtna
09:00 – zahájení výstavy „WASSER BERLIN“ a NODIG 2011
Úterý 3. kvìtna
10:00 až 17:30 – konference NO DIG
Støeda 4. kvìtna
Exkurze na staveništì, 
kde se aplikují bezvýkopové technologie, Gala Dinner 
Ètvrtek 5. kvìtna
10:00 až 17:00 – pokraèování a zakonèení konference NO-DIG 

Úèast CzSTT: 
• Informaèní èlánek spoleènosti CzSTT 
• Úèast na Board Meeting ISTT
• Pøihláška do soutìže NO DIG Award 
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VáŽeNí čTeNářI,

  Ú vO D N í K  /  L E a D I N G  a r t I C L E

když jsme v roce 1997 získali výhrad-
ní zastoupení pro Českou a sloven-
skou republiku americké firmy Ver-
meer Mfg, bylo to hlavně z důvodu, 
že jsme potřebovali doplnit náš pro-
dejní program a rozložit určité riziko 
kolísání jednotlivých oblastí hospo-
dářství a tím omezit závislost našich 
výsledků pouze v určitém oboru. po 
čtrnácti letech zkušeností s výrobky 
zn. Vermeer a hlavně se zaměstnan-
ci a majiteli této stále rodinné firmy 
mohu říci, že to bylo šťastné a pro 
naši společnost životně důležité roz-
hodnutí.
Už při našich začátcích spolupráce 
nám americká firma Vermeer Mfg 
nabízela široký sortiment výrobků 
a to nejen stroje pro „bezvýkopové“ 

technologie, ale i rýhovače, štěp-
kovače a drtiče dřevní hmoty, paře-
zové frézy a další doplňky. Všechny 
uvedené výrobky našly na našem 
trhu uplatnění, ale jednoznačně 
převládá poptávka po technologii, 
která byla pro nás úplně nová.
tehdy začínající trend nahrazování 
klasické technologie výkopů novou 
ještě málo známou technologií byla 
otázka investice do neznámého 
a u nás v praxi ne příliš ověřeného 
strojního vybavení a nejen to, byla 
to i otázka přesvědčit, že tato tech-
nologie je funkční, spolehlivá, eko-
nomická a v některých řešeních 
nenahraditelná. Když jsme předá-
vali první stroj pro bezvýkopové 
technologie u nás v roce 1998, 
Vermeer d 24 x 26, prvnímu zá-
kazníkovi ing. stanislavu drábkovi, 
byla to opravdu výjimečná událost 
jak pro nás, tak i pro něj. Jediné co 
usnadnilo jeho rozhodnutí byl fakt, 
který trvá dodnes, že zn. Vermeer 
v oboru bezvýkopové technologie 
patří na světě k absolutní špičce. 
proto dlouho netrvalo a předávaly 
se další stroje a zákazníci se k nám 
vraceli a začali svůj strojový park 
doplňovat a rozšiřovat. 
dnes nabízíme stroje ve velkém 
výkonnostním rozsahu od nejmen-
šího Vermeer D6 x 6 až po nej-
větší „vrtačky„ Vermeer d 1320 x 
900 s krouticím momentem cca 
139.000 Nm a tažnou silou až cca 
617 t.
toto je však jenom část sortimen-
tu v tomto oboru, na trhu jsou 
pod značkou Vermeer k dodání, 
míchačky, recyklovače, speciální 
nářadí pro vrtání v náročných ge-
ologických podmínkách a speci-
ální stroje, jako je např. stroj Ver-
meer AXIS GB 812, který dokáže 
bezvýkopovou technologií insta-
lovat potrubí do průměru 35 cm 
na vzdálenost více jak 100 m 
s tolerancí sklonu, která je nutná 
pro instalaci spádové kanalizace 
nebo vodovodu a dále například 
speciální stroj d 20 x 22 FX se-
ries ii pro vrtání pod úhlem v roz-

sahu 18° až 90° tedy horizontální, 
ale i vertikální.
Vždycky si kladu otázku, jak je 
možné, že stroje značky Vermeer 
jsou nejlepší ve svém oboru a kaž-
dý rok přinášejí nové technologie 
a realizují nové podněty. Jsem pře-
svědčen, že odpovědí je, že v této 
rodinné firmě se podařilo udržet 
i druhé generaci majitelů a v sou-
časné době i třetí generaci nad-
šení, atmosféru motivující k novým 
nápadům a také maximální pracov-
ní nasazení jak při vývoji, výrobě, 
tak i v poprodejních službách. 
naše společnost transtechnik cs 
spol. s r.o. se během těch 14 let 
spolupráce také změnila. dnes 
máme více, jak 35 vlastních za-
městnanců, z nichž většina jsou 
servisní mechanici, vyškolení, 
s kompletním vybavením nářadím, 
servisními vozy a někteří mezi nimi 
jsou cíleně školeni navíc jako spe-
cialisté v oboru.
Snažíme se udržet trend znalostí 
našich zaměstnanců s rychlým tren-
dem vývoje, kde ve strojích značky 
Vermeer přibývají řídící a kontrol-
ní systémy, speciální technologie 
a řešení. ale i tady společnost 
Vermeer Mfg má řešení a pomáhá 
nám udržet úroveň znalostí a to je 
její vlastní systém školení servis-
ních mechaniků – Vermeer – Uni-
versity, kdy i v letošním roce získají 
naši další dva mechanici certifikát 
opravňující je pro speciální a od-
borný servis na stroje Vermeer.
hdd – neboli v českém překladu 
horizontální řízené vrtání je stále 
technologie budoucnosti. Určitě 
bude mnoho dalších velkých i ma-
lých projektů na našem území, 
kde najde uplatnění. Jsem rád, že 
Vy čtenáři tohoto časopisu o této 
technologii víte, možná už jste ane-
bo budete našimi zákazníky a my 
společnost transtechnik cs spol. 
s r.o. budeme u toho s Vámi.

Ing. Zdeněk Nový
jednatel společnosti

Transtechnik CS spol. s r.o.



3 NO DIG 17 / 1

z  č I N N O S T I  I S T T  /  N e W S  f R O M  I S t t

Zásedání rady ISTT v Singapuru 7. 11. 2010

Ing. Karel Franczyk, Ph.D. 
Subterra a. s.

CO NOvéHO v ESC IStt?

Především je nového to, že já osob-
ně už v Executive subcomity nejsem. 
tak jak jsem v minulém příspěvku 
popisoval vývoj ve světě, ve kterém 
bude evropa zřejmě hrát čím dál tím 
menší roli, tak i mě tento vývoj dostihl 
a zaskočil. o průběhu voleb i o celé 
konferenci no dig v singapuru píše 
na jiném místě ing. drábek, proto se 
k ní už nebudu vracet.

spíše se zaměřím na budoucnost. 
nové vedení istt i nadále udr-
žuje se  mnou i s dalšími kolegy 
z našeho českého předsednictva 
úzkou komunikační vazbu, ať už 
prostřednictvím internetu, skypu 
či mailové pošty, ale i formou ob-
časných schůzek na seminářích 
či národních konferencích. proto 
bych chtěl slíbit, že články „ Co 
nového v esc istt?“ budou po-
kračovat i dále.
Ostatně existuje určitá šance, že se 

do ESC vrátím ještě letos, protože 
na berlínské konferenci no dig 
se bude volit jeden další člen esc 
a kandidatura mi byla nabídnuta. 
slibně se taky rozvíjejí vztahy i s ně-
kterými novými členy esc, kteří pro-
jevili ochotu a zájem na komunikaci 
s bývalými aktivními členy. Takže 
věřím, že nic nebude tak horké a že 
česká stopa ve vedení istt bude 
viditelná i nadále. Za sebe mohu 
slíbit, že pro to udělám, co bude 
v mých silách.

Až první týden v únoru rozeslal se-
kretariát istt všem afilovaným ná-
rodním společnostem oficiální „Zápis 
ze zasedání rady istt“ (istt Board 
Minutes), které se konalo v singapu-
ru v hotelu pan paciFic dne 7. lis-
topadu 2010. Zápis má 5 stran a4 
a 7 příloh. o hlavních bodech tohoto 
jednání jsem podal zprávu formou 
článku ve 4. čísle loňského Zpravo-
daje (str. 3–4). Rovněž ing. Nenadá-
lová na straně 5 stejného Zpravodaje 
uvedla svoje postřehy ze stejného 
jednání. přesto bych ještě rád pár 
řádků tomuto jednání věnoval.

DOZvuKy KONfErENCE NO-DIG SINGaPOrE 2010

Ing. Stanislav Drábek, 
předseda CzSTT

Ve svém vystoupení na zasedání 
rady jsem jako jediný upozornil na 
skutečnost, že k 31. prosinci 2010 
končí platnost „strategického plá-
nu istt – tzv. 2k10“. současně 
jsem vyzval nového předsedu istt 
prof. samuela ariatnama, aby se 
neprodleně tento důležitý dokument 
novelizoval, a že jsme připraveni se 
na této práci podílet. Závěrem svého 
vystoupení jsem se omluvil novému 
předsedovi, že mu hned v první ho-
dině jeho funkčního období zadává-
me práci a zároveň jsem ho srdečně 
pozval na letošní konferenci czstt 
v září do Mělníka. pozvání bylo před-
běžně akceptováno. K problému plá-
nu 2k10 se již nikdo během jednání 
nevyjadřoval. 

Velkým a pří-
jemným pře-
kvapením byl 
pro mne bod 
iV. v úvodu 
c i tova ného 
zápisu, je-
hož nadpis je 
„draft 2011 – 
2013 strate-
gic operating 
plan“, ve kte-
rém se přímo 
dr. ariatnam 
zavazuje ke 
z p r a c o v á n í 
návrhu toho-
to materiálu. 
tento přístup 
je pozoru-
hodný a vysti-
huje pozitivní 
přístup nové-
ho předsedy 
istt k řešení aktuálních problémů.
Všichni zájemci mají možnost si výše 
uvedený zápis prohlédnout v sekre-
tariátu czstt. Český překlad stra-
tegického plánu 2k10 byl zveřejněn 
v našem Zpravodaji v roce 2007, č. 
1, str. 4–5.

Socha Merliona, 
ostrov Sentosa
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29. mEZINárODNí KONfErENCE 
a vÝStava NO DIG bErLIN 2011
Toto každoroční celosvětové setkání odborníků z oblasti bezvýkopových technolologií 
se letos koná v Berlíně.

2. – 5. května 
spolu s mezinárodním veletrhem 

WASSER BERLIN INTERNATIONAL

 

Dear Lucie and Jiri,

Thank you so much for 
sending me your magazine.

I cannot read your language 
but I can follow some of the 
articles.

Your magazine look very simi-
lar to ISTT magazine. Good pa-
per quality and good photos.

Thinking of the size of your 
society, I think you are doing 
very well!

Looking forward to seeing you 
in Berlin.

Kyoko Kondo, 
Membership Secretary ISTT

Redakční rada přijala opatření, že 
bude uváděna v příštích číslech an-
glická anotace u odborných článků

pořadatelem je istt a gstt, kteří 
očekávají rekordní účast odborníků 
zejména z evropy. Minulé dvě kon-
ference se konaly v zámoří. toronto 
2009, singapur 2010 a následující 
v 2012 bude v sao paulo.

tato nejvýznamnější akce z oboru 
bezvýkopových technologií a vodní-
ho hospodářství se koná letos kou-
sek od našich hranic. Je to tedy je-
dinečná příležitost uvidět na jednom 
místě to nejnovější, co v současné 
době nabízejí firmy pro výstavbu 
a údržbu inženýrských sítí.

Stručný program:
Pondělí 2. května
09:00 – zahájení výstavy 
„WASSeR BeRLIN“ a NODIG 2011
Úterý 3. května
10:00 až 17:30 konference NO-DIG
Středa 4. května
exkurze na staveniště, kde se 
aplikují bezvýkopové technologie.
Čtvrtek 5. května
10:00 až 17:00 – pokračování 
a zakončení konference NO-DIG
CzSTT radí svým členům: „Nepromarněte tuto jedinečnou příležitost !“ 
Kontakt: http://www.nodigberlin2011.com

NOVý přeDSeDA IBeRIjSké ISTT 
(ŠPaNěLSKO a POrtuGaLSKO)

your magazine has arrived /
Pochválení od Kyoko Kondo

ángel Ortega byl zvolen novým 
předsedou iberijské společnos-
ti za bývalého předsedu alfreda 
avella. Volba proběhla v rámci mi-

Nový předseda IbSTT Ángel Ortega

mořádné valné 
hromady konané 
dne 17. února 
2011 v Madri-
du. Ángelo or-
tega vystudoval 
v Madridu poli-
technical Univer-
sity, povoláním 
je elektroinženýr 
a má dlouhodo-
bé zkušenosti 
s bezvýkopový-
mi technologie-
mi. dříve působil 
deset let jako vi-
cepresident ibstt 

a jako pokladník. 
iberijská společ-

nost byla založena v roce 1995, 
má 45 členů jak ve Španělsku, tak 
v portugalsku. 
hlavním cílem nového předsedy 
je upevnit klíčovou pozici iberijské 
společnosti a zvýšení komunikační 
úrovně se státní správou v oblasti 
životního prostředí a inovací. 
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Z ČINNOStI CzSTT / NeWS fROM CzStt

Máme-li se v dnešní situaci stavu 
technické obsluhy urbanizovaného 
území prostřednictvím inženýrských 
sítí/is, komplikované právě jejich 
stavem a vývojovým stádiem ve vzta-
hu k rychle se měnícím podmínkám 
jejich řešení vyvolávaných procesy 
suburbanizace a vyššími nároky na 
obsluhu co do kvality i rozsahu, za-
mýšlet nad otázkou, jak dále tento vý-
voj usměrňovat, jak aktuálně udržet 
odpovídající kontrolu is a garantovat 
udržitelný vývoj, pak je velmi pravdě-
podobné, že se na tom odborníci, 
působící v síťových odvětvích nedo-
kážou dohodnout. Důkazem toho je 
přetrvávající resortismus a opakova-
ná, stupňující se improvizace praxe 
a to, počínaje rozhodováním tvůrců 
koncepčních řešení v rámci územně 
plánovací činnosti (tím i koncepční-
ho rozhodování managementů měst 
a obcí), s pokračováním setrvačných 
rozhodovacích procesů praxe rutinní 
tvorbou projektů rozhodujících inves-
tičních záměrů, rozhodovacích pro-
cesů praxe rutinní přípravy realizace 
těchto záměrů a jejich vlastní rutinní 
realizace a konče rozhodovacími 
procesy stagnující technické praxe 
provozovatelů a investorů. neúpros-
ně dominuje hledisko ekonomické, 
a proto lze za tohoto stavu přivítat 
odvahu postavit zadání pro zkoumání 
otázky „co dál?“ dostatečně kompa-
rativně, inovativně, dostatečně pře-
hledně a pokoušet se též opakovaně 
prokázat, že inovativní řešení jsou 
konkurenceschopná i ekonomicky 
(v pořízení, provozu, obnově, moder-
nizaci, kompletaci is).

Anotace návrhu do soutěže NO-DIG AWARD ISTT 2011:
VyuŽITí hODNOTOVé ANALýzy pRO hODNOCeNí SDRuŽeNýCh TRAS INŽeNýRSkýCh SíTí

SDRuŽeNé TRASy INŽeNýRSkýCh SíTí jSOu peRSpekTIVNí 
(HODNOtOvá aNaLÝZa)doc. ing. Petr Šrytr, CSc.,

Ing. Petr Matějka
Fakulta stavební, ČVUT v Praze,
Katedra ekonomiky a managementu 
stavebnictví

to se podařilo takto usměrnit v rámci 
grantového projektu sgs 10/016/
ohK5/1t/11 – Ekonomika technic-
kých řešení sdružených tras inže-
nýrských sítí, kde jedním z nástrojů 
zkoumání byla zvolena metoda hod-

Obr. 1   Pokládka multikanálu v železniční stanici Ostrava Svinov, zdroj: firma Sitel, spol s r.o.

Obr. 2   Výstavba Kolektoru Václavské náměstí, zdroj: Energie - stavební a báňská, a. s.

notové analýzy, realizovaná v tomto 
projektu doktorandem Fsv-ČVUt, 

Studentská práce byla zpracována 
v týmu o složení studentů: Ing. Eva 
Horčičková, Ing. Petr Matějka 
Ing. Lucie Nenadálová a dvou 
učitelů: Ing. Dana Měšťanová, CSc., 
doc. ing. Petr Šrytr, CSc., 
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katedry ekonomiky a managementu 
stavebnictví ing. petrem Matějkou. 
právě tato relativně samostatná část 
nabízí výstupy, které jsou nesporně 
zajímavé a v mnohém ohledu pří-
nosné.

Protože měl tento projekt termín 
svého ukončení 31. 12. 2010, ne-
mohly být jeho výsledky jako celek 
i jako samostatné ucelené části 
přihlášeny do naší soutěže CzSTT 
o nejlepší studentskou či dokto-
randskou práci v akademickém roce 
2009/2010 (finální termín byl 30. 9. 
2010). nic však nebrání tomu, aby-
chom se pokusili tuto práci nabíd-
nout do soutěže NO-DIG AWARD 
istt 2011 v kategorii. děje se tak 
za situace, kdy vlastní naše soutěž 
2009/2010 nabídla jen standardní 
výsledky a sama o sobě se dostala 
do, věřme, jen dočasného útlumu. 
navíc bychom měli mít ve výčtu 
kvalitních účastníků soutěže ISTT 
v květnu 2011 v Berlíně svého zá-
stupce, neměli bychom tam absen-
tovat.
V práci ing. petra Matějky, (1), kap. 
5, je představena hodnotová analý-
za jako použitelný nástroj pro hod-
nocení vědomě inovačně postave-
ných variant řešení prostřednictvím 
uplatnění čtyř způsobů ukládání is:

Obr. 4   Klasický způsob ukládání, zdroj: Energie - stavební a báňská, a. s.

Obr. 3    Osvědčení  užitného vzoru č.19323

tabulka 1:  Výsledné pořadí hodnotících kritérií (1)
 no. Kritérium  Celk. pořadí

 2. pořizovací náklady 7,813
 4. provozní náklady 3,667
 5. Životnost: Spolehlivost za provozu 6,042
 12. Možnost revize a oprav 3,938
 8. rychlost výměn a oprav 4,375
 3. Možnost obnovy a inovace 8,917
 11. Možnost rozšíření kapacity sítě a její modernizace 11,271
 1. rizikovost variant 5,875
 10. Dopad na ŽP: Rizika ohrožení ŽP spojená s provozem 10,854
 6. Životnost: Odolnost  8,813
 14. dopad na okolí při realizaci: Znečištění  6,646
 13. dopad na okolí při realizaci: Vel. záboru a omezení okolí 5,708
 9. Dopad na ŽP: Obtížnost likvidace (recyklovatelnost) 9,979
 7. Životnost: Morální zastarání 9,438

tabulka 2:  hodnotící kritéria seřazená podle pořadí a jejich váhy (1)
 Pořadí no. Kritérium  váha

 1. 2. pořizovací náklady 0,106
 2. 4. provozní náklady 0,104
 3. 5. Životnost: Spolehlivost za provozu 0,100
 4. 12. Možnost revize a oprav 0,087
 5. 8. rychlost výměn a oprav 0,078
 6. 3. Možnost obnovy a inovace 0,086
 7. 11. Možnost rozšíření kapacity sítě a její modernizace 0,084
 8. 1. rizikovost variant 0,067
 9. 10. Dopad na ŽP: Rizika ohrožení ŽP spojená s provozem 0,057
 10. 6. Životnost: Odolnost  0,058
 11. 14. dopad na okolí při realizaci: Znečištění  0,052
 12. 13. dopad na okolí při realizaci: Vel. záboru a omezení okolí 0,047
 13. 9. Dopad na ŽP: Obtížnost likvidace (recyklovatelnost) 0,035
 14. 7. Životnost: Morální zastarání 0,039
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 řešení užitím multikanálu (např. 
sitel, www.sitel.cz, Birco, 
…), obr.1,

 řešení užitím klasického kolekto-
ru (realizovaného bezvýkopově, 
např. microtunnellingem), obr. 2,

 řešení užitím stavebnice mobilní 
sdružené trasy IS (SMST, www.
upv.cz, osvědčení užitného vzoru 
č.19323 ze 16.22009), obr. 3,

 řešení užitím společné trasy IS, tj. 
klasického způsobu ukládání (za-
řazeno jako srovnávací  varianta), 
obr. 4

Základní hypotéza: Varianty sdruže-
ných tras is jsou perspektivní a va-
rianta s klasickým způsobem uklá-
dání is v podobě společné trasy 
(jakkoliv v praxi zatím převládající) je 
již v dnešních podmínkách „vývojově 
vyčerpaná„ a nabízí výhledově již jen 
vážné komplikace a problémy typu 
„improvizací bylo již dost a mnohde 
to není a nebude takto vůbec schůd-
né technicky, ekonomicky i ekolo-
gicky zvládat“ (tato varianta vlastně 
představuje potenciální „rizikovou 
slepou uličku“, jejím prostřednictvím 
nelze pružně a efektivně reagovat 
na procesy suburbanizace, procesy 
suburbanizace vlastně samy vyvolaly 
potřebu nového řešení a historicky 
bylo ukázkově předvedeno, jak to ře-
šit již v r. 1860 v Londýně, následně 
pak i ledaskde jinde).

Obr. 6   Převedení inženýrských sítí v souvislosti s demoličními pracemi, zdroj: Peri, spol s r.o.

Obr. 5: Ukázkové schéma vymezení určujících podmínek (1)

tabulka 3: Výsledné ohodnocení jednotlivých variant (1)
       Kritéria                                      Jednotlivé varianty
 no. váha 1) Klasické 2) multikanály 3) Kolektory 4) SmSt

 2. 0,106 6,792 5,583 3,792 4,364
 4. 0,104 6,188 5,500 5,188 5,409
 5. 0,100 4,042 6,625 7,917 6,773
 12. 0,087 2,500 6,583 8,708 8,182
 8. 0,078 2,292 6,875 8,208 7,318
 3. 0,086 2,792 6,625 8,375 7,818
 11. 0,084 2,875 6,417 7,542 6,864
 1. 0,067 4,958 5,958 5,833 6,591
 10. 0,057 3,333 6,167 8,292 5,955
 6. 0,058 4,208 6,125 7,542 5,727
 14. 0,052 3,333 4,875 6,333 5,318
 13. 0,047 3,750 5,042 5,833 5,273
 9. 0,035 4,625 7,042 7,583 6,682
 7. 0,039 4,583 5,208 5,583 5,864

tabulka 4: Vyhodnocení variant indexovou metodou (1)
  1) Klasické 2) multikanály 3) Kolektory 4) SmSt

užitnost 1,000 1,713 2,013 1,827

Pořadí 4. 3. 1. 2.

tabulka 5: Vyhodnocení variant hammingovou metrikou (1)
  1) Klasické 2) multikanály 3) Kolektory 4) SmSt

užitnost 0,422 2,425 3,208 2,664

Pořadí 4. 3. 1. 2.

tabulka 6: Vyhodnocení variant ivanovičovou odchylkou (1)
  1) Klasické 2) multikanály 3) Kolektory 4) SmSt

užitnost 3,489 2,079 0,001 0,667

Pořadí 1. 2. 4. 3.

po krátkém úvodu, identifikaci pro-
blému (jeho analýze a formulaci) 
následuje v práci zpřehlednění čtyř 
zkoumaných variant řešení, viz obr.1 
až obr.4, včetně vymezení určují-
cích podmínek, viz obr. 5. dále je 
po rozboru přistoupeno k přípravě 
hodnotících kritérií a ke stanovení 
jejich vah. hodnocení kritérií, jejich 
posouzením respondenty a přiřaze-
ním vah následovalo. Vlastní vyhod-
nocení variant pak probíhalo víceko-
lově v připraveném formuláři užitím 
objektivizovaně vybraných hodno-
tících kritérií. Výsledky nabízí tab.1 
až tab.8.
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Závěrem lze potvrdit, že výsled-
ky hodnotové analýzy mohou být 
použity pro další výzkum v oboru, 
případně může být dále celý po-
stup zkoumání zopakován při vy-
tvoření příznivějších podmínek pro 
řešitele i pro celkovou aktualizaci 
a zpřesnění výstupů. přínosné je 
též to, že byla užitím hodnotové 
analýzy objektivizovaně potvrzena 
výchozí hypotéza (viz výše). Ukazu-
je se dále, že jakkoliv je pořizovací 
cena v případě hledání optimální 
varianty naprosto zásadním krité-
riem, není rozdíl v ceně jednotli-
vých způsobů ukládání is nikterak 
zásadní a moderní bezvýkopové 
technologie ve skutečnosti nejsou 
tak nákladné, jak jsou zatím částí  
i odborné veřejnosti vnímány. tvr-
zení některých praktiků, že řešení 
s uplatněním sdružených tras IS je 
příliš nákladné, nebylo jimi nikdy 
dostatečně hodnověrně prokazo-
váno a jeví se proto jako kontra-
produktivní. Přitom již v r. 1983 
ing. V.Waumund , zcela nezávisle, 
ve své disertační práci (2) prokázal 
jednoznačnou konkurenceschop-
nost kolektorů a technických cho-
deb z ekonomického hlediska. 
analogické výsledky pak nabízí ak-

tuálně též pracoviště prof. D.Stei-
na z tU Bochum a jeho pracoviště 
stein&partners (3).

Podklady:

1. Kol. autorů: Sdružené trasy in-
ženýrských sítí v urbanizova-
ných územích (Fakulta stavební 
– ČVUt v praze, K126, 2010, 
isBn 978-80-01-04706-4).

2. Waumund, V.: Technicko ekono-
mická problematika investiční 
výstavby inženýrských sítí na 
území hl.m. Prahy (kandidátská 
disertační práce, Fsv-ČVUt 
v praze, 1983, školitel: prof.ing. 
F.Volf, drsc.).

3. stein, r.: Entwicklung und Er-
probung eines Leitungskanal-
system mit integrierten Ver- und 
Entsorgungsleitungen (Vulkan-
Verlag gmbh, iro, Band 34, 
tagungsband zum 24. oldenbur-
ger rohrleitungsforum, 2010).

4. Matějka, p.: Value assessment 
method of laying utilities to 
multiducts. people, Buldings 
and environment 2010. isBn 
978-80-7204-705-5.

Obr. 6 Převedení inženýrských sítí v souvislosti s demoličními pracemi, zdroj: Peri, spol s r.o.

tabulka 7: Výsledné ohodnocení jednotlivých variant - experti (1)       Kritéria 
                                                                Jednotlivé varianty
 no. váha 1) Klasické 2) multikanály 3) Kolektory 4) SmSt
11 2. 0,110 7,733 5,333 2,800 4,538
 4. 0,108 5,500 5,600 5,567 5,308
 5. 0,093 4,200 6,533 8,067 6,692
 12. 0,087 2,667 6,000 8,333 7,769
 8. 0,079 2,867 6,533 8,000 6,615
 3. 0,086 2,867 6,267 7,667 7,308
 11. 0,086 3,333 6,200 7,467 6,538
 1. 0,060 4,800 6,067 5,667 7,000
 10. 0,055 3,533 6,067 8,867 5,538
 6. 0,056 4,400 6,067 7,867 5,385
 14. 0,052 3,200 4,933 6,933 5,923
 13. 0,046 3,800 4,933 6,400 5,231
 9. 0,042 4,733 7,267 7,733 6,308
 7. 0,038 5,000 5,400 5,333 6,538
 b11 b

 
tabulka 8:  Vyhodnocení variant indexovou metodou (1)
  1) Klasické 2) multikanály 3) Kolektory 4) SmSt

Užitnost 0,565 2,224 3,053 2,457
pořadí 4. 3. 1. 2.
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recenzní posudek: SDRuŽeNé TRASy INŽeNýRSkýCh SíTí

publikace se zabývá velice aktuál-
ní problematikou, kterou je potřeba 
sdružování inženýrských sítí při plá-
nování, přípravě investičních akcí 
a při vlastní výstavbě a pozdějším 
provozu. Jedná se o problematiku, 
která se dotýká prakticky všech měst 
a obcí, v podstatě bez ohledu na je-
jich rozměry a specifické podmínky. 
Je jasné, že při rozhodování o jednot-
livých krocích výstavby inženýrských 
sítí může na samosprávách a staveb-
ních úřadech docházet k řadě pochy-
bení či omylů, které mohou kompliko-
vat pozdější život obcí a také mohou 
mít výrazný vliv na jejich ekonomiku. 
Vznik publikace chápu jako pomoc 
těmto samosprávám, aby k uvedeným 
negativním jevům docházelo co nej-
méně.

publikace je přehledně rozdělena do 
pěti celků. Úvodní pasáž – teoretic-
ký úvod do problematiky zpracoval 
doc. Šrytr osobně, další části jsou dí-
lem dalších členů jeho kolektivu.

ti se věnují postupně perspektivním 
formám sdružených tras, další část je 
specificky věnována jen problematice 
kolektorů a kolektorizace, důležitou 
součástí publikace jsou ekonomické 
propočty a srovnání a závěrečná část 
představuje tzv. hodnotovou analýzu 
dané problematiky.

Je potřeba vyzdvihnout, že proble-
matika sdružených tras je v publikaci 
rozebrána poměrně vyčerpávajícím 
způsobem, nic podstatného, zdá se 
mi, nebylo opomenuto. najdeme zde 
především přehledně zpracované ta-
bulky popisující jednotlivé druhy sdru-
žených tras a podmínek jejich realiza-
ce a to i s ohledem na jejich další vývoj 
a inovace. V kapitole o kolektorech 
najdeme i zajímavou sWot analýzu 
a na tu v podstatě navazuje i kapitola, 
která asi bude všechny zajímat nejvíce 
– ekonomika a návratnost sdružených 
tras. hodnotící analýza se zabývá způ-
sobem rozhodování o výstavbě a sdru-
žování z pohledu různých hodnotících 
kritérií. 

právě otázka ekonomiky či návratnosti 
výstavby sdružených tras je však velmi 
komplikovaná. Není možné se domní-
vat, že jakákoliv publikace, byť sebe-
obsažnější, bude moci potenciálním 

investorům či projektantům jedno-
značně odpovědět na otázky ohledně 
využití a přesného způsobu aplikace 
sdružených tras. Do hry totiž vstupuje 
celá řada dalších faktorů, které jsou 
pro život obcí nesmírně podstatné, 
a přitom jsou prakticky neměřitelné 
– kvalita životního prostředí, neru-
šený život v centrech měst, možnost 
efektivního plánování budoucí výstav-
by a urbanizace větších celků, provoz 
dočasných objektů atd. rozhodování 
o způsobu výstavby inženýrských sítí 
tak bude vždycky do značné míry po-

litickým rozhodnutím samospráv a je 
to tak zcela v pořádku. K tomu, aby 
šlo o rozhodování samospráv odbor-
ně poučených o možnostech dneš-
ních technologií, může přispět i tato 
publikace.

Ing. Karel Franczyk, Ph.D

Přebal knihy Sdružené trasy inženýrských sítí v urbanizovaných územích
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přeDSeDNICTVO čeSké SpOLečNOSTI pRO BezVýkOpOVé TeChNOLOGIe
se sídlem praha 4 – Braník, Bezová 1658/1, IčO 62932357

svolává

vaLNOu HrOmaDu CzSTT,
která se bude konat v úterý 12. dubna 2011 
v zasedací místnosti budovy a.s. SuBTeRRA, 
Bezová 1658/1, praha 4 – Braník
Jednání začíná v 10.00 hod. 
Účast členů CzSTT je důležitá.

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. přestávka – občerstvení
 7. Schválení plánu činnosti CzStt  na rok 2011
 8. Schválení  finančního plánu na rok 2011
 9. Informace o stavu členské základny
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení a závěr

CzSTT informuje své členy o možnosti umístění inzerce ve zpravodaji NO DIG. 

Cena inzerce: celobarevná strana A4 5000,- kč 
 celobarevná polovina strany A4 3000,- kč
 sponzorství celého čísla 30 000,- kč 

Sponzorství celého čísla: obsahuje fotografie na obálce včetně uvedení loga firmy, úvodník o rozsahu 300 – 400 
slov (1 strana) s  fotem manažera, který tento úvodník zpracuje, v rubrice ze staveb bude bezplatně zveřejněn re-
klamní článek Vaší firmy o prováděné stavbě, v rubrice na odborné téma bude zveřejněn jakýkoliv Vámi navržený 
článek o problematice, kterou považujete za důležitou v oboru bezvýkopových technologií včetně vložení Vašeho 
vybraného reklamního materiálu. všechny výše popsané příspěvky budou zveřejněny na našich webových strán-
kách www.czstt.cz, sponzor obdrží 15 výtisků, dále je možné zakoupit další výtisky v ceně tisku.

 Předsednictvo a Redakční rada Zpravodaje NO DIG

Inzerce ve Zpravodaji NO DIG
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Product innovation and putting cus-
tomer Leeds first has fuelled Verme-
er Corporation on a quest to become 
a global leader in trenchless equip-
ment and technology. In the early 
1940s, Gary Vermeer designed and 
built the first mechanical hoist for 
his grain wagon. In 1948, Vermeer 
Manufacturing Company officially 
took root in a modest one – room 
cinderblock building, Iowa.

Inovace výrobků a to, že umístila po-
třeby zákazníka na prvé místo, pohá-
ní společnost Vermeer Corporation 
při její snaze stát se světovou jed-
ničkou v bezvýkopových zařízeních 
a technologiích.

na začátku 40. let minulého století navrhl 
a postavil gary Vermeer první mechanic-
ké zvedací zařízení pro svůj valník s obi-
lím, což byl vynález, který přeměnil těž-
kou práci namáhající záda při vykládce 
sklizené úrody na jednoduchý úkol, jenž 
je možno provést s minimální námahou za 
poloviční dobu. V této etapě bylo založení 
výrobní firmy tou nejvzdálenější věcí, na 
kterou pomyslel, avšak když viděli ostatní 
farmáři zařízení při práci, byl gary zavalen 
požadavky na výrobu jednoho zařízení 
pro každého z nich. Proto v r. 1948 firma 
Vermeer Manufacturing company oficiál-
ně zapustila kořeny ve skromné budově 
z popelových tvárnic o jedné místnosti, 
kterou gary a jeho bratranec postavili na 
západním konci malé venkovské farmář-
ské osady pella v iowě.
Během uplynulých 60 let zlepšování 
výrobků, neboli „hledání lepší cesty“, 

HLEDáNí LEPŠí CESty

definovalo firmu Vermeer corporation 
a je základem všeho, co společnost 
dělá. Zvedací zařízení na valníky bylo 
jen jedním z mnoha „prvních“ vyvinutých 
vizionářským vynálezcem a mužem pl-
ným nápadů gary Vermeerem. dalšími 
pozoruhodnými vynálezy jsou např. drtič 
poháněný řemenicemi, pařezová fréza, 
mechanický přesazovač stromů a hyd-
rostaticky poháněný rýhovač. V dnešní 
době tento seznam nadále roste s vývo-
jem výrobků chybějících na trhu. I když 
stejný přístup by mohl popsat téměř ja-
kýkoli výrobce, jenž konzistentně vyvíjí 
lepší produkt, u fy Vermeer je to pouze 
začátek příběhu.

V r. 1989 Gary zanechal řízení každo-
denního provozu a pod schopným ve-
dením současného řídicího týmu – ve-
deného členy druhé generace rodiny 
Vermeerů, synem, Bobem Vermeerem, 
a dcerou, Mary Vermeerovou andringo-
vou – se počet pracovních sil u fy Ver-
meer téměř zdvojnásobil. tým tvořený 
bratrem a sestrou rovněž vytrvale pokra-

čuje v tradicích stanovených zakládají-
cím patriarchou garym.
Fa Vermeer není jen celosvětově uzná-
vána jakožto nejvíce inovující výrobce 
zařízení; stejně ohromující jsou i postu-
py, kterými toho dosahuje. Bob a Mary 
nejen odhalili lepší způsoby, jak vyvíjet 
nové výrobky, jež nakonec lépe slouží 
potřebám zákazníků, ale též jak vnitro-
podnikově zorganizovat výrobní proces.

Neustálé zlepšování
generální ředitel Bob Vermeer říká: „Fa 
Vermeer byla vždy poháněna změnou 
a neúnavným hledáním lepšího způso-
bu, jak dělat věci, a to je ten druh kultu-
ry, který se snažíme vštěpovat každému 
zaměstnanci fy Vermeer. Je to proces 
neustálého zlepšování a odehrává se 
v každém aspektu našeho podnikání – 
v každém oddělení, v každém zaměst-
nanci a v každém koutě světa. Abychom 
mohli konkurovat na globálním trhu, mu-
síme se neustále zlepšovat a měnit.

Kdykoli otec hovořil o výrobcích, vždy 
používal tuto frázi: ‘Musí existovat lepší 
cesta’ ... lepší cesta, způsob, jak insta-
lovat podzemní inženýrské sítě ve skále, 
nebo vodorovně vrtat, např. pod řekami, 
silnicemi a celými městy. My jsme to 
nyní v naší, „ Vermeerové míli“ posunuli 
o několik kroků dále.“

generální ředitel fy Vermeer hovoří 
o „Vermeerově míli“, což je výrobní zá-
vod Vermeerův Mfg. o rozloze 1,2 mil. 
čtverečních stop, ležící přímo přes cestu 

Randy Happel, Two Rives Marketing

 Stroje fy Vermeer

Vermeerova míle v Iowě, USA
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od skromného statku se čtyřmi ložnice-
mi a jednou koupelnou, kde gary a jeho 
žena, Matylda, vychovávali děti a žili až 
do garyho smrti v roce 2009. Závod se 
skládá ze šesti jednotlivých provozních 
hal, jež se společně rozprostírají celou 
míli od západu na východ a mají zhruba 
330 akrů. ale tím to nekončí.

na počátku 70. let 20. století zřídila fa 
Vermeer za atlantikem evropský provoz 
v holandském Goesu, který slouží po-
třebám evropských a asijských trhů. i na 
druhém konci světa má společnost spo-
lečný výrobní podnik v čínském pekingu 
– rozšíření, které poskytlo větší blízkost 
zákazníkům a trhům se zařízením při pod-
poře obrovských infrastrukturních potřeb 
v Číně a dalších rozvíjejících se zemích. 
Vermeer má také regionální kanceláře 
umístěné v singapuru a Brazílii.

Zatím v pelle na Vermeerově míli je po-
slední instalací z řady výrobních zařízení 
Vermeerovo muzeum a světový pavilon: 
svatyně garyho podnikatelského du-
cha, která dokumentuje historii a důle-
žitost mnoha Vermeerových příspěvků 
k tomuto průmyslovému odvětví v oblasti 
strojních zařízení. Zde mohou návštěvní-
ci zhlédnout množství artefaktů – včetně 
mnoha prvních garyho vynálezů – a do-
zvědět se více o růstu společnosti.

Tato zařízení jsou též domovem Ver-
meerovy university, domácího školicí-
ho ústavu, který zaměstnancům nabízí 
zdarma početné příležitosti ke zvýšení 
kvalifikace. Výrobní a technické kvalifi-
kace, profesionální dovednosti, prodej 
a služby a školicí programy pro vedení 

jsou jen několika z těchto vzdělávacích 
možností. Posluchárna uvnitř zařízení se 
používá k prohlídce zařízení a školení na 
něm a rovněž slouží jako místo konání 
mnoha společenských akcí.

„Lean“ iniciativa, 
od zavedení „lean“ iniciativy do stra-
tegie růstu v r. 1997 byla fa Vermeer 
schopna maximalizovat procesy při-
dávající hodnotu a eliminovat procesy 
plýtvání ve většině oblastí jejího pod-
nikání. soustřeďuje se na poskytování 
maximální podpory všem důležitým ak-
tivitám v organizaci, což je například ini-
ciativa, která má přímý dopad na výko-
nové ukazatele včetně doby realizace, 
bezpečnosti provozu, kvality a spoleh-
livosti, řízení zásob, zisku a hotovosti. 
Výsledkem je posun směrem k vyšší 
produktivitě a efektivitě, jenž řadí po-
slední léta mezi nejdynamičtější období 
v historii společnosti.
„Je to kultura, která posiluje lidi,“ vysvět-
luje generální ředitelka fy Vermeer Mary 
Vermeerová andringová, „a nabádá je, 
aby byli součástí procesu. Nejdůležitěj-
ší část odpovědnosti, kterou mám ve 
společnosti, je zapojit, posílit a odměnit 
příspěvky a snahu všech, kterých se to 
týká. Vidět lidi vyrůstat na svém místě 
a zlepšovat se ,mi dává velké zadostiu-
činění. Znamená to poskytnout manaže-
rům větší svobodu jednání, zkoušet nové 
věci a přijmout přiměřené riziko.“
„Je to úžasné podnikatelské prostředí,“ 
říká viceprezident pro marketing Mark 
Core. „Dalo mi příležitost rozvinout svou 
kvalifikaci na mnohem vyšší manažerské 
úrovni, než jsem si kdy myslel, že by bylo 
možné, a v mnohem větším a světovějším 
rozsahu, než jsem si představoval, když 
jsem nastoupil u společnosti v r. 1991.“
Zaměstnanci dospěli k tomu, že změny 
vítají a napomáhají jim. Výsledkem je, že 
fa Vermeer může hrdě prohlašovat, že za-
městnanci jsou skutečně její nejcennější 
majetek. V prvých deseti letech po přijetí 
„lean“ strategie růstu provedla 1.600 růz-
ných změn v procesu, kterému se celo-
světově říká „ Kaizen“. a je to systém kaž-
dodenní drobné usilovné práce, a oka-
mžité řešení problémů , ale také okamžité 
odměňování a využívání inovací . 
70% zaměstnanců fy Vermeer se zú-
častnilo alespoň jednoho případu Kai-
zen a vedení ve stejném časovém inter-
valu zaznamenalo průměr 20 případů na 
účastníka.
glenda Vander Wiltová, která vede mar-
keting v divizi průmyslových zařízení, 
říká: „nápady přicházejí odevšad: od 
zaměstnanců fy Vermeer, od dealerů, 
zákazníků a dodavatelů, z každého kou-
ta světa a pro všechny segmenty trhu.“
paní Vander Wiltová strávila několik let jako 

manažerka týmu tržní strategie fy Vermeer 
a strávila každý měsíc stovky hodin ná-
vštěvami dealerů a zákazníků, buď osob-
ně, nebo telefonicky. „Je to také výborný 
způsob, jak si vybudovat pevné vazby se 
zákazníky v celosvětovém měřítku.“

Jde se do podzemí
Mezi mnoha „prvními“ vynálezy zaklada-
tele garyho Vermeera byl hydrostatický 
rýhovač. ten významně minimalizoval 
ruční práci potřebnou pro budování dláž-
děných odvodňovacích systémů, jež 
připravily zemědělskou půdu pro zúrod-
nění. Zanedlouho se garyho koncepce 
rozvinula do řady rýhovacích zařízení pro 
inženýrské sítě a tratě, jež se brzy staly 
základem výrobní řady stavebních strojů.
V roce 1991 fa Vermeer uvedla na trh 
d-7t naVigator, první Vermeerovo 
horizontální řízené vrtací zařízení (hdd) 
a segment bezvýkopové technologie se 
rozběhl. Výkon a charakteristiky, který-
mi je každý model Vermeerova řízeného 
horizontálního vrtacího zařízení napěcho-
ván, pomáhá zákazníkům zlepšit účin-
nost a realisovat i komplikovaná zadání 
v kratším než odhadovaném čase.
V r. 2007, kdy trh se stroji pro velké 
výkony v horizontálním řízeném vrtání 
rostl, spatřila fa Vermeer příležitost vy-
užít tato zařízení v oblasti instalace ply-
nu, ropy a velkých vodohospodářských 
a kanalizačních děl. Fa Vermeer převza-
la provozní aktiva od fy horizontal rig & 
equipment, předního výrobce velkých 
strojů v oblastí řízeného vrtání „ hdd“.
dnes nabízí fa Vermeer pestrou nabídku 
horizontálně řízených vrtacích zaříze-
ní. Ať se projekt zabývá energetickým 
potrubím, sítěmi, kanalizacemi, geoter-
málními nebo vysokorychlostními ko-
munikačními vedeními, hdd stroje fy 
Vermeer se staly základem pro výrobce 
lokalizačních zařízení, jež dokáže zvýšit 
produktivitu práce v oblasti horizontální-
ho vrtání. Každý výrobek firmy Vermeer, 
obsahuje pokrokové technologie zalo-
žené také na informacích od zákazní-
ků a zákazníci vědí, že mohou počítat 
s přívětivým odborným servisem a pod-
porou od rozsáhlé Vermeerovy celosvě-
tové sítě „továrně“ vyškolených dealerů 
a servisních techniků.
„naši dealeři jsou profesionálními zá-
stupci značky Vermeer,“ říká fa Vermeer. 
„Mnoho z nich je dostatečně velkých na 
to, aby měli pronajatý strojní park a pra-
covali se zákazníky, ať jsou jejich potře-
by jakékoli. povzbuzujeme a podporuje-
me naše dealery, aby se stali součástí 
našeho plánovacího procesu a uvedli do 
souladu své vlastní plánování s tím, kam 
my chceme celkově vést společnost.“

Převzato z časopisu Trenchless internacional

Generální ředitelka fy Vermeer Mary Andringová
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KOmPaKtNí POtrubí

Různí vlastníci vodních, plynových 
a kanalizačních vedení v současné 
době stojí před závažnými problémy 
spojenými s jejich potrubím a studují 
nejlepší způsoby jak vedení opravit. 
Bezvýkopové technologie jsou široce 
akceptovány v programech obnovy 
potrubí, aby byly minimalizovány vý-
kopy a s nimi spojené práce na silni-
ci. Použití konvenčních výkopových 
metod by mělo významný dopad na 
dopravu a na životní prostředí.

Kompaktní potrubí je netradiční systém 
renovace potrubí, pocházející z evro-
py, vkládající dovnitř stávajícího potrubí 
nové těsné konstrukční polyetylénové 
potrubí.

přednáška se především zabývá aspek-
ty projektování potrubí pro přetlakové 
a nepřetlakové vložky do potrubí. Poté 
popisuje systém kompaktního potrubí 
a zkušenosti získané za uplynulých 20 
let při obnově vodních, plynových a prů-
myslových vedení a nepřetlakových ka-
nalizací, ilustrované na případech z ev-
ropy, afriky, asie a austrálie ukazujících 
všestrannost systému.

1. PrOJEKtOvé aSPEKty rENOvaCE
narazíme-li na potrubí, které trpí častý-
mi poruchami, zjevně nastal čas podnik-
nout kroky k jeho obnově. V této fázi se 
dá velmi doporučit dát se do problému 
strukturovaným způsobem.
Volba odpovídajícího systému obnovy 
bude záviset na tom, které výkonové pa-
rametry potrubí nesplňuje a proč dochá-
zí k poruchám.
pokud neporozumíme plně problému 
(problémům), je nemožné provést správ-
né rozhodnutí k jeho (jejich) vyřešení.
To možná vypadá velmi logicky, avšak 
v praxi se často přihodilo, že byla provede-
na určitá volba, která pak neřešila všechny 

problémy.
s tudován í 
p o d s t a t y 
a frekven-
ce výsky-
tu poruch 
v kombinaci 
s moderní-
mi záznamy 

Wim Elzink
Wavin Overseas, Nizozemsko

prohlídek kamerou ob-
vykle vede k jasnějšímu 
obrazu o stavu konkrét-
ního potrubí.

Poté je třeba určit poža-
dovaný budoucí výkon 
potrubí. očekávaná 
změna počtu přípojek 
může vést k přeprojek-
tování potrubí: může 
vzniknout potřeba zvětšení nebo zmen-
šení průměru.

Až pak je možno určit požadovaný způ-
sob obnovy potrubí. Tím může být úplné 
zrušení a náhrada určitých částí potrubí, 
nebo zlepšení pomocí renovace jeho 
částí (ref. 4).

Mezi jiným je nutno si odpovědět na 
otázky: Bude tím problém vyřešen? Je 
budoucí výkon mého potrubí vyhovující? 
co rušivé vlivy? existují rizika při instala-
ci? dostačuje kvalita? a také: Jaké jsou 
náklady?

Renovace stávajícího potrubí vyvložko-
váním nabízí mnohem více výhod než 
náhrada pomocí výkopu:

> méně společenského nepohodlí (do-
prava, obchod)

> minimální narušení přírody a životní-
ho prostředí

> minimální riziko vedlejších škod na 
ostatních podzemních inženýrských 
sítích

> menší náklady, úspora peněz a času

V případě roz-
hodnutí, že je 
renovace potrubí 
potřebná a usku-
tečnitelná, je nyní 
možno provést 
předběžný výběr 
vhodných tech-
nologií.

Mělo by se tudíž uvažovat o těchto hlav-
ních parametrech rozhodování:

a. stav stávajícího potrubí
b. technické aspekty
c. hydraulické aspekty
d. konstrukční aspekty 

stav stávajícího potrubí a jeho dostup-
nost může velmi zúžit množství technolo-
gií, jež přicházejí v úvahu. Kromě toho je 
též důležitá situace na staveništi, nakolik 
se zvolená technologie projeví při stav-

bě, konstrukční stav potrubí, počet pří-
pojek a přítomnost a charakter ohybů.

nyní je třeba vzít v úvahu typické charak-
teristiky možné technologie, zejména 
její nepřijatelné vedlejší efekty. Vedlejší 
efekt, který podstatně brání provozu, je 
asi zcela nepřijatelný.

dále je třeba se zabývat hydraulickými 
dopady případné technologie.
Vyvložkování menšího potrubí může být 
nejlevnější, avšak nemusí být možné pro 
s ním spojené snížení průtoku.

A v poslední řadě, avšak možná nejdůle-
žitější, je studium konstrukční schop-
nosti případné technologie poradit si 
s možným špatným technickým stavem 
stávajícího potrubí.
Zde je zřetelný rozdíl mezi kanalizačními 
(nepřetlakovými) aplikacemi a aplikace-
mi s přetlakovým potrubím.

V aplikacích s přetlakovým potrubím 
je nezbytné nejprve přijmout rozhodnutí 
o tom, jaký druh vložky je potřebný. V nor-
mě iso 11295 (ref. 6), vydané nedávno, 
se provádí rozlišení mezi 4 typy vložek 
pro tlaková potrubí v rozsahu od nezávis-
lých, plně konstrukčních vložek (třída A) 
po interaktivní, nekonstrukční vložky (tří-
da d), jak je znázorněno na obr. 3.
Zde má zjevně primární důležitost kon-
strukční stav starého potrubí a potřeba, 
zda má či nemá vložka převzít jeho odol-
nost vůči tlaku.

Další informace o konstrukci vložek pro 
tlaková potrubí je uvedena v (ref. 10).
V aplikacích s kanalizačním (nepře-
tlakovým potrubím) je rovněž rozho-
dující konstrukční stav starého potrubí. 
Avšak vzhledem k tomu, že u těchto apli-

Obr. 1  Důsledek prasklého 
vodovodního řadu

Obr. 2  Přetížené podzemí

 třída a                      třída B               třída c                  třída d

volná                  těsná                                                     spoléhá na adhezi

plně konstrukční                                  polokonstrukční                 nekonstrukční
     nezávislá                                               interaktivní

Obr. 3  Konstrukční třídy vložek pro tlaková potrubí podle ISO 11295

vtištěná tuhost prstence spoléhá na adhezi
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kací hlavní zatížení na vložku pochází 
zvenčí, vyžaduje větší pozornost potrubí 
obklopující vložku. Německá kanalizač-
ní  specifikace atV-M127.2 (ref. 9) ro-
zeznává tři druhy podmínek, jak je zná-
zorněno na obr. 3. tato specifikace atV 
též podrobně zachází do konstrukčního 
výpočtu kanalizačních vložek.

při stavu starého potrubí i a ii jsou zatí-
žení na vložku ve skutečnosti omezena 
na jakýkoli výraznější tlak spodní vody.

POZNÁMKA: V případech, kdy je vlož-
ka potrubí volná a mezikruží se zain-
jektuje, obvykle u vložek s průběžným 
potrubím, nebo spirálovitě vinutým po-
trubím, musí nainstalovaná vložka být 
dostatečně silná, aby vydržela i tlaky 
při injektáži.

při stavu starého potrubí iii je navíc nutno 
vzít v potaz i zátěž od zeminy a dopravy.

je tudíž možno rozlišovat mezi:

• případem zátěže spodní vody

• případem zátěže zeminy a dopravy

• V případě pouze zátěže spodní 
vody je třeba vzít v úvahu vnější tlak, 
i když je vložka obklopena starým 
potrubím. Je zřejmé, že tento vnější 
tlak roste s rostoucí výškou spodní 
vody nad potrubím. V případě příliš-
né zátěže se nakonec může vložka 
hydrostaticky zbortit.

 Vložka musí mít určitou minimální 
tloušťku stěny, aby k tomu nedošlo. 
To, že je obklopena starým  potru-
bím, jistě napomáhá vytvářet vnější 
podporu vložky.

 Je zjevné, že čím je těsněji uvnitř 
stávajícího potrubí, tím větší podpo-
ru vložka dostává. Pro kompaktní 
potrubí se musí brát v úvahu pouze 
1% mezikruží. 

• V případě stavu starého potrubí iii se 
musí vložka navíc vypořádat se zátěží 
zeminy a dopravy.

 V porovnání s plastickým potrubím 
přímo položeným do země může 
obecně být potřebná tuhost potru-
bí nižší díky působení hostitelského 
potrubí. Když se však vnější zátěžo-
vá situace změní po instalaci (provoz 
nebo navážka navíc), může to způso-
bit, že se staré potrubí (dále) zdefor-
muje, což způsobí zvýšení vnějšího 
tlaku na vložku.

 Vložka musí být deformovatelná a ne-
mít příliš tlustou stěnu, aby si mohla 
poradit s tímto dodatečným tlakem. 
toho jsou obecně lépe schopny ter-
moplastické materiály než termosety.

obecně se 
dá říci, že pro 
projektování 
je kritický tlak 
spodní vody.
pouze v přípa-
dě, že staré 
potrubí je vel-
mi poškozeno, 
hrají důležitou 
roli i půdní a  
dopravní pod-
mínky.
Z toho také 
pro vložku 
vyplývá, že 
z konstrukční-
ho hlediska je 
tloušťka stěny 
sotvakdy příliš 
velká.
Může však být příliš malá a nevydržet 
konstantní tlak vody.

POZNÁMKA: V poslední dekádě v ně-
kterých zemích vedla tvrdá konkurence 
mezi renovačními firmami k významnému 
poklesu tloušťky vložky. To je znepokojivá 
situace.

Další informace o projektování vložek do 
potrubí je uvedena v příručkách projektová-
ní kompaktního potrubí Wavin (ref.10).

     stav starého potrubí i                             stav starého potrubí ii                   stav starého potrubí iii

  potrubí konstrukce v pořádku           stabilní konstrukce potrubí-půda        labilní konstrukce potrubí-půda

  > úniky  > podélné praskliny > zřetelné deformace a praskliny
> prasklina nejsou > menší deformace > aktivní zátěž od půdy a dopravy
 > okolní půda dobrá

 

Obr. 5 Přílišná zátěž vedoucí 
ke zborcení

Obr. 6 Vnější zatížení

2. KOmPaKtNí POtrubí

Kompaktní potrubí je systém, který vlastní 
a prodává přední evropský výrobce plas-
tového potrubí Wavin. Vkládá do starého 
stávajícího potrubí nové těsné potrubí 
uvnitř starého. nové potrubí přitom plně 
přebírá funkci stávajícího potrubí.

hlavní komponentou systému je potrubí, 
vyrobené z běžného vysoce kvalitního 
polyetylénu (pe).
Zvláštní jsou geometrické podmínky, za 
kterých je potrubí dodáváno na stavbu:
potrubí je složeno podél své délky do 
tvaru písmene c.

Složený tvar poskytuje mnoho výhod:

• potrubí může být dodáváno 
 v průběžných délkách

• negativní dopad na stavbu je mini-
mální

• je možný vstup skrze úzké přístupo-
vé body

• vkládání do stávajícího potrubí je 
snadné

• snadné přizpůsobení ohybům na 
stávajícím potrubí

Jakmile je 
vloženo, vrátí 
se kompakt-
ní potrubí do 
p ů v o d n í h o 
stavu pomo-
cí páry. díky 
“paměťové -
mu efektu” 
polyetylénu 
nabude po-
trubí opět svého původního tvaru. 
Za použití stlačeného vzduchu v průbě-
hu ochlazování se vložka dostane do 
těsného styku s vnitřní stěnou hostitel-
ského potrubí.
Na rozdíl od jiných vložkovacích systé-
mů se materiálové složení potrubí v prů-
běhu instalace nemění, mění se pouze 
jeho tvar. instalace nemá na materiál 
žádný vliv.
dále, v důsledku dodávky potrubí v prů-
běžných délkách neexistuje riziko ja-
kýchkoli nefunkčních spojů; ty byly od-
straněny.
Výsledkem procesu instalace je kon-
strukčně nezávislé potrubí s kvalitou 
a trvanlivostí nově instalovaného potrubí, 
těsně přiléhajícího ke starému potrubí.

Mírně zmenšený průřez v důsledku těs-
ného vyvložkování (2x tloušťka stěny 
vložky) se snadno vykompenzuje díky 
neexistenci překážek, jako jsou inkrus-
tace a, což je důležitější, díky mnohem 
hladšímu vnitřnímu otvoru. Ve většině 

Obr. 7 Kompaktní potrubí

Obr. 4  Třídy stavu starého potrubí pro kanalizační vložky podle ATV-M127.2
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případů se hydraulické chování, a tudíž 
i průtoková kapacita, dokonce zlepší.
Kompaktní potrubí prokázalo, že je ide-
ální technologií pro bezvýkopovou ob-
novu poškozených vodních, kanalizač-
ních, plynových a průmyslových potrubí 
vyrobených z tradičních materiálů, jako 
je litina, ocel, beton, kamenina nebo as-
bestocement.

Aby vyhovoval různým aplikacím, je 
systém standardně k dostání v:
> 17 různých průměrech, od 100 mm 

do (včetně) 500 mm
> třech tuhostech / tlakových třídách
> pe100 a pe80.

potrubí jsou plně barevná, buď přírodně 
bílá (kanalizace), modrá (voda) nebo žlu-
tá / oranžová (plyn). Obzvláště u těsných 
vložkovacích systémů, kde se tvar vyrá-
běného potrubí mění, nesmí existovat 
žádná pochybnost o kvalitě potrubí. To 
je důvod, proč černé potrubí (s barevným 
proužkem či bez něj) netvoří součást na-
šeho standardního portfolia výrobků a je 
k mání pouze na zvláštní žádost.
tento systém je obzvláště výhodný tam, 
kde je potrubí těžko přístupné, nebo kde 
je hustý provoz, čímž se výkopová stav-
ba stává téměř nemožnou. Stavební prá-
ce se omezují pouze na malé startovací 
a koncové jámy. a dokonce i ty mohou 
být zcela vynechány v případě obnovy 
kanalizačního potrubí tam, kde je možno 
použít stávajících šachtic.
proto je systém zejména zajímavý tam, 
kde se setkáváme se stísněnými pra-
covními podmínkami, jako např. v měst-
ských centrech (ref. 2).
 
Když se systém používá k obnově vodo-
vodních řadů, zkoušky provedené podle 

několika mezinárodních 
předpisů ohledně vhod-
nosti použití v kontaktu 
s vodou pro lidskou spo-
třebu ukázaly, že systém 
poskytuje obecně přijatel-
né řešení až do aplikace 
o tlaku 10 bar. Jako všech-
na termoplastická potrubí 
a armatury, kompaktní po-
trubí je netoxické, bez zá-
pachu i chuti. nepředsta-
vuje tudíž žádné riziko pro 
veřejné zdraví, ani nekazí 
chuť nebo kvalitu pitné 
vody, jež jím prochází.
Při použití k obnově ply-
nového potrubí je kvalita 
pe, pokud jde o vznik trh-
lin, jakož i ve styku s agre-
sivním prostředím, velmi 
ceněným jevem.

Z hlediska chemických 
vlastností nabízí polye-
tylén skvělou korozní 
a chemickou odolnost 
ve všech v přírodě se vy-
skytujících půdních pod-
mínkách. Mnoho kovů 
má sklon k plošné korozi 
(či ještě hůře – k důlkové 
korozi), když přijdou do 
styku s kyselinami nebo 
solemi, a taková potrubí 
potřebují ochranný nátěr. 
pe potrubí neplesnivějí, 
nekorodují, nerezavějí, 
ani neztrácejí tloušťku 
stěny chemickou reakcí, 
a díky tomu nabízejí jasné 
výhody.
Kompaktní potrubí je 
odolné vůči kanalizač-
ním splaškům s ph mezi 
2 (kyselé) a 12 (zásadité) 
a vůči neoxidujícím kyse-
linám, alkalickým rozto-
kům, vodním roztokům 
solí a mnoha rozpouště-
dlům.

technická zpráva iso 
10358 (ref. 5) obsahuje 
autoritativní tabulku iden-
tifikující odolnost pe materiálu.
Z hlediska odolnosti vůči abrazi proká-
zala široká škála praktických aplikací, 
že PE potrubí si vedou skvěle. To je 
např. důvod, proč je pe obecně dává-
na přednost při potahování všech druhů 
průmyslových odpadních potrubí.

potrubí se vyrábí v pečlivě kontrolova-
ných podmínkách ve výrobním závodě 
Wavin.

Obr. 8 Fáze reverzního procesu

Obr. 9  Kompaktní potrubí pro různé aplikace  

Nejdříve se běžným způ-
sobem vyrobí kruhové 
pe potrubí. poté, co se 
dostatečně ochladí a kru-
hový tvar se tak uchová 
v jeho paměti, se složí 
kruhové potrubí do tvaru 
c po celé jeho délce.
V tomto složeném tvaru 
se potrubí navine na ro-
bustní ocelové bubny.

Kvalita kompaktního po-
trubí je zajištěna plnou 
shodou s nejnovějšími 
mezinárodními normami 
(ref. 1, 3, 7 a 8).

aby se kompaktní potru-
bí správně nainstalova-
lo a získal se tak řádně 
nainstalovaný výrobek, 
jsou důležité dvě věci:
>  vyškolený instalační       

personál
> správné instalační 
 zařízení

systém provozuje celo-
světová síť cca 40 licen-
covaných instalačních 
firem. tyto firmy byly 
všechny vyškoleny firmou 
Wavin a jsou kvalifikovány 
přetransformovat vyrobe-
né a složené potrubí do 
nového potrubí nainstalo-
vaného do starého.

Pokud jde o instalační 
zařízení, jsou zapotře-
bí dvě speciální jed-
notky:

• jednotka na odvíjení  
bubnu

• jednotka generující  
páru

Kompaktní potrubí je 
dodáváno na bubnech, 
jež mohou být upevněny 
v odvíjecí jednotce, ob-
vykle ve formě vozíku. 
odtud se potrubí táhne 

přímo ke vstupní jámě. na jeden zátah 
je možno nainstalovat velké délky až do 
600 m.

parní jednotka – “srdce” reverzního pro-
cesu – dodává páru pro reverzní proces 

Obr. 10   Záběr z výroby 
kompaktního potrubí DN500

Obr. 11  Vozík s bubnem

Obr. 12  Parní jednotka

Obr. 13  Reverzní kompaktní 
potrubí DN400 PN10

Obr. 14  Opětovně připojené 
kompaktní potrubí DN400 PN10
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a obsahuje zařízení pro řízení instalace 
a ukládání dat. Vše obvykle sestává 
z mobilního 20stopého kontejneru.
stlačený vzduch je dodáván do kom-
paktního potrubí pomocí parní jednotky.
dále jsou pro instalaci kompaktního 
potrubí zapotřebí různé standardní ná-
stroje, zařízení a doplňky, jako např.: 
naviják, kompresor, svařovací nástroje 
a roztahovač potrubí.

Výkopové práce pro vložkování kom-
paktním potrubím jsou omezeny na 
malé startovací a koncové jámy. Je tudíž 
zapotřebí jen malého prostoru na stav-
bě a narušení dopravy je minimální.

Kompaktní potrubí neklade vysoké ná-
roky na stav potrubí, jež se má obnovit. 
Špinavá tlaková potrubí se očistí vysoko-
tlakým tryskovým čištěním, škrábacími 
a brousicími nástroji nebo smyčkou řetě-
zu, abychom se zbavili inkrustací a usa-
zenin. Veškeré svarové housenky je mož-
no odstranit s použitím řezacího robota. 
Poté je možno vložit přímo do potrubí, jež 
se má obnovit, jednu nepřetržitou vložku 
ve tvaru C. Vzhledem k jejímu složené-
mu tvaru je její zatažení do potrubí velmi 
snadné. síla navijáku obvykle nepře-
sahuje 5 t. pouze při práci s největšími 
průměry v kombinaci s úzkým vstupem 
možná bude zapotřebí poněkud větších 
sil. Potrubí se však nikdy nepřiblíží maxi-
málně povolenému napětí.

reverzní proces, který následuje, 
umožňuje, aby složené potrubí opět 
získalo svůj původní kruhový tvar. 
toho se dosáhne jeho nahřátím hor-
kou párou, následovaným řízeným 
roztažením a ochlazením stlačeným 
vzduchem.

nahřívání potrubí se provádí zavede-
ním nasycené páry o teplotě 125°c 
do potrubí. Složené kompaktní potrubí 
se nyní “rozpomene” a opětovně získá 
svůj původní průřez (paměťový efekt). 
na zadním konci (přijímací jáma) je 
potrubí při nahřívání otevřeno, aby byl 
umožněn dobrý tah potrubím.

Když je potrubí dostatečně nahřáté, je 
pára nahrazena studeným stlačeným 
vzduchem. 
V této fázi nastává expanze, ihned po 
přechodu z páry na stlačený vzduch.
tlak vzduchu je nastaven dostatečně 
vysoko, aby to umožňovalo kruhové 
roztažení potrubí, čímž se docílí těsné-
ho styku se stávajícím potrubím.
Ke chlazení vzduchem dochází jedno-
duše udržováním tlaku.
Fáze chlazení končí, když je dosaženo 
teploty okolí.
Během této doby se složené vložkovací 
potrubí přetransformovalo na nové těs-
ně přiléhající kruhové pe potrubí.

polyetylénové potrubí je možno obec-
ně sestavit do potrubní sítě pomocí:

• svarových spojů (čelní svařování,  
elektrické svařování), nebo

• mechanických spojů (tlak nebo pří-
ruby).

Vzhledem k tomu, že kompaktní potrubí 
je kompatibilní se všemi druhy polye-
tylénu, obvyklé technologie jsou plně 
aplikovatelné i na kompaktní potrubí.
aby se zabránilo jakémukoli podélné-
mu pohybu po instalaci, je nové po-
trubí upevněno ve své poloze za po-
užití speciálních upevňovacích bodů 
spolehlivě aplikovaných elektrickým 
svařováním.

3. ZKuŠENOStI

od svého zavedení na začátku roku 1993 
bylo pomocí kompaktního potrubí obnove-
no hodně přes 1000 km potrubí. do doby 
zhruba před 5 lety byly aplikace omezeny 
na Evropu. Poté se použití rozšířilo po ce-
lém světě. V následujícím textu si předsta-
víme několik typických případových studií, 
demonstrujících všestrannost systému na 
široké škále aplikací.

1. Frankfurt
Ve středu německa, severně od Frank-
furtu, reprezentuje regionální vodáren-
ské sdružení ZMW (Zweckverband Mit-
telhessische Wasserwerke) okolo 30 
obcí a okresů. Koordinuje mj. vypouštění 
splaškových vod v oblasti. Jako na mno-
ha jiných místech, ZMW se často setkává 
s prasklým a netěsným potrubím.
od roku 1996 je pro obnovu pravidelně 
vybíráno kompaktní potrubí. opravuje 
se ročně okolo 60-100 kanalizačních 
úseků a téměř ve všech případech zho-
tovitelskou firmou diringer & scheidel. 
celkově bylo k dnešnímu dni dokonče-
no okolo 90 km a s velkým úspěchem.

2. Hongkong
Jako mnoho velkých městech světa, 
i hongkong trpí problémy vyplývajícími 
ze stárnoucích vodovodů: závažné úni-
ky a praskání. V oblasti, kde byl problém 
s unikajícím vodovodem, oficiální odhad 
poměru úniků v r. 2008 byl 21,8%; vyjá-
dřeno v penězích se pak jedná zhruba 
o 70 mil. € pouze v jednom roce. navíc 
je závažným problémem praskání vo-
dovodu. Způsobuje narušení dopravy 
a poškození povrchu vozovky může vést 
k dopravním nehodám. Způsobuje to též 
ztrátu vody a narušení vodních zásob.

Obr. 15 a, b, c, d  Záběry z instalací v oblasti Frankfurtu

Obr. 17 a, b, c 
Záběry z instalací v Šanghaji
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to byly dostatečné důvody pro Wsd, 
hongkongský vodohospodářský úřad, 
aby se angažoval ve významném progra-
mu obnovy vodovodního řadu.
Kompaktní potrubí bylo použito v posled-
ních několika letech k obnově zhruba 
40 km sítí, a to s velkým úspěchem. Jako 
instalační firmy jsou aktivní: Wo hing, 
noble crown, excel engineering, pfeif-
fer a U-tech.
Zejména zanedbatelné stopy po instalaci 
a schopnost poradit si s častými ohyby 
byly jasnými přínosy.

3. Šanghaj
V Šanghaji se plynárenské společnosti 
setkávají s častými úniky ze svých sítí.
po zkoušce kompaktního potrubí v r. 
2006, během níž dostalo 2 km vedení 
DN300 nový život během stanoveného 
časového rámce 40 dnů, nabyly úřady 
plné důvěry v tuto technologii.
Mezitím bylo již nainstalováno přes 
25 km, přičemž polovina z toho je potru-
bí dn500 mm. práce prováděla instalač-
ní firma aarsleff shanghai.

4. Toyoda
první instalace kompaktního potrubí 
v Japonsku byly provedeny v r. 2010 
ve městě toyoda na kanalizačním řadu 
DN200. Použití kompaktního potrubí pro 
obnovu kanalizace ve východním Japon-
sku je podpořeno žádoucím chováním 
PE potrubí, které vydrží i zemětřesení. To 
je důvod, proč města jako Kobe a osaka 
hledají řešení u deformovatelných mate-
riálů pro potrubí.

5. Melbourne
Vlastník south east Water předvídal čas-
té poruchy 30 let starého hlavního stou-
pacího vedení  dn450 mm (přetlakové 
kanalizace) ve Frankstonu jižně od Mel-
bourne. Řad slouží 140.000 obyvatel 
(včetně velkých průmyslových provozů) 
a přitékají do něj odpadní vody z dalších 
8 čerpacích stanic v celkovém součtu 6 
milionů litrů odpadních vod za den.
Navíc má několik křížení s rušnými silni-
cemi, dálnicemi a železnicemi a porucha 
by znamenala opravdovou katastrofu.
Bylo rozhodnuto, že část dlouhá 550 m 
potřebuje urgentní obnovu.
instalační firma Utility services se roz-
hodla práci provést s kompaktním po-
trubím a odvedla ji úspěšně bez rušení 
okolí, které by jinak způsobily alternativní 
metody za daleko méně peněz.

6. Durban
obec ethikwini v provincii KwaZulu natal 
na východním pobřeží Jižní Afriky zahá-
jila obnovu svého stárnoucího azbesto-
cementového vodovodu v centru města 

Durbanu. Použití kompaktního potrubí 
umožnilo provést obnovu bez potřeby 
velkého narušení městské infrastruktu-
ry a plynulosti dopravy. V r. 2010 bylo 
dokončeno prvních 1200 m v 7 sekcích 
potrubí dn225 mm během 2 týdnů.

7. Bydhošť
Vodárenská společnost MWiK Bydhošť 
v severním polsku se před několika lety 
rozhodla pro program zásadní obnovy 
dodávky vody a kanalizace. V jeho rámci 
bylo nutno se zabývat zhruba 66 km vo-
dovodního potrubí v rozsahu od dn400 
do DN1200 mm s použitím technologií 
sliplining, close-fit a cipp. instalační 
konsorcium pBg pro menší potrubí se 
rozhodlo pro kompaktní potrubí jakož-
to nejhospodárnější a nejvhodnější 
technologii: 4,5 km dn400 + 15,4 km 
dn500.

4. Závěry

při obnově tlakových potrubí je obvykle 
hlavním požadavkem, aby vložka odo-
lávala vnitřním tlakům. pokud se jedná 
o nepřetlaková potrubí, obvykle se po-
žaduje, aby vložka odolávala vnějšímu 
tlaku (spodní vody). Těsné vložky close-
fit využívají podpory starého  potrubí.

od svého uvedení na trh na počátku 90. 
let prokázalo kompaktní potrubí, že je 
ideální technologií pro bezvýkopovou 
obnovu poškozených vodovodních, ka-
nalizačních, plynových a průmyslových 
potrubí. nabízí nezávislé nové potrubí 
beze spojů a těsně přiléhající uvnitř po-
ničeného starého  potrubí.
Zkušenosti uvedené v této přednášce 
ukazují širokou škálu podmínek a okol-
ností, s nimiž si tento systém dokáže 
poradit. Kompaktní potrubí je zvláště 
výhodné tam, kde je potrubí obtížně pří-
stupné, nebo kde je hustý provoz, takže 
výstavba pomocí výkopu není možná. 
stavební práce jsou omezeny na mini-
mální startovací a koncovou jámu, a i ty 
mohou být dokonce úplně vynechány 
v případě obnovy kanalizačního  potrubí, 
kde je možno použít stávajících šachtic. 
Je to tudíž obzvláště zajímavé tam, kde 
je třeba pracovat ve stísněných pracov-
ních podmínkách, jako ve městských 
centrech.
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Předkládáme čtenářům našeho časopisu překlad článku „Nejnovější vývoj v oblasti technologie lokalizace potrubí a kabelů“, kte-
rý napsal  Anthony Johnstone z australské firmy Acces Detection. Autor má jistě dlouholeté zkušenosti s přístroji, které detekují 
podzemní inženýrské sítě, speciálně se zabývá detektory založenými na elektromagnetickém principu. Jejich rozvoj je stejně bouř-
livý, jako je rozvoj elektronické technologie a počítačů. Multiparametrická měření na mnoha frekvencích a s více sensory přináší 
pochopitelně výrazné možnosti v jednoznačné interpretaci měřených dat i v urychlení měření a získání požadovaných detekčních 
výsledků. Přesto v případě složitějších síťových uzlů naráží i nová technika na malou možnost odlišení jednotlivých linií. Pro mne 
osobně sympatický je názor autora o podílu zkušenosti operátora, který se staršími a jednoduššími přístroji dosáhne stejně kva-
litního výsledku jako moderní složitější přístroje, vyžadující naopak znalosti softwaru i hardwaru a příslušného vyškolení. Kvůli to-
muto přístupu se domnívám, že autor je mé věkové kategorie.                                                                         Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. 

Článek z časopisu trenchless International
NEJNOvěJŠí vÝvOJ v ObLaStI LOKaLIZaCE IS

The traditional locator has been around 
in our form or another for over 100 years. 
Although there have been many advance-
ments with the humble pipe and cable 
locator they still work on the same prin-
ciples of the first locators ever built. Here, 
Australian supplier Anthony Jonson from 
Access Detection reports on the latest 
developments from the region.
Tradiční lokátor existuje v té či oné formě 
již více než 100 let. I když prošel tento 
skromný lokátor potrubí a kabelů mnoha 
zdokonaleními, stále pracuje na stejných 
principech jako první lokátor, který byl 
kdy zkonstruován. V tomto článku popi-
suje australský dodavatel Anthony John-
stone z fy Access Detection nejnovější 
vývoj v regionu.

Všechny lokátory mají v sobě určitý druh 
antény; tato vnitřní anténa zachycuje elek-
tromagnetické pole, jež je vyzařováno 
z vodivých trubek nebo kabelů.
ten úplně nejzákladnější lokátor má jed-
nu vodorovně nebo svisle namontovanou 
anténu. tyto přístroje nejsou schopny po-
skytnout hloubku elektronicky, ale přesto 
jsou schopny udat hloubku pasivními pro-
středky. Např. nulový přístroj vám může 
udat hloubku pomocí metody nazvané tri-
angulace. Běžné oddělené krabičky (split 
boxes) byly v dávných časech velmi popu-
lární z mnoha dobrých důvodů: učily obslu-
hu lokátoru lokalizovat. Obvykle používaly 
vysokou frekvenci, což pomáhalo snadno 
lokalizovat základní inženýrské sítě, a jejich 
použití bylo velmi jednoduché. Promluvte si 
s profesionální obsluhou lokátoru a obvykle 
bude mít starý split box vzadu ve svém mi-
krobusu jako zálohu pro ty jedinečné úko-
ly, kde tento typ přístroje fungoval dobře. 
Bohužel již většina těchto přístrojů vykazuje 
stáří a může mít potíže v hustě zasíťovaných 
oblastech. stále ještě existuje trh pro ten-
to druh přístrojů: obecní úřady, vodoprávní 
úřady a společnosti provádějící výkopy, jež 

NEJNOvěJŠí vÝvOJ v ObLaStI 
tECHNOLOGIí LOKaLIZaCE POtrubí a KabELů

potřebují pouze lokalizovat základní infra-
strukturu, a někteří výrobci dodávají na trh 
více aktualizované verze této technologie, 

jež nabízí nižší náklady a snadné použití.
dnešní pokročilejší lokátory nabízejí rych-
lejší zpracování, dokáží provádět více věcí 
najednou a mají vícenásobné antény. Veš-
kerá tato technologie, pokud je správně 
využívána, nabízí obsluze zařízení s jedno-
duchým používáním a současně poskytující 
dobrý výkon i při náročnějších lokalizacích. 
avšak pozor – veškerá tato pokročilá tech-
nika má i svá úskalí.

Kapacita zpracování
V současné době přístroje nabízejí vysoké 
rychlosti zpracování a některé dokonce 
více procesorů. Jednou z výhod této nové 
kapacity zpracování je schopnost těchto 
zařízení dělat dvě věci najednou. lokátory 
mohou být schopny např. ukazovat hloub-
ku, i když jsou stále v režimu lokalizace, 
což odstraňuje nutnost stisknout tlačítko 
hloubky, neboť hloubka se zobrazí, když 
se přibližujeme středu maxima magnetic-

kého pole. Někteří zkušení uživatelé ne-
mají tuto možnost v lásce, neboť mají po-
cit, že to zbavuje obsluhu kontroly. Méně 
zkušeným operátorům to může dávat fa-
lešný pocit, že hloubka je správná i bez 
provádění řádné kontroly.

vícenásobné frekvence
Kolik frekvencí potřebujete na svém lo-
kátoru? V 95% času jsou maximálně čtyři 
frekvence více než dostačující, pokud jsou 
široce rozprostřeny – např. nízká frekven-
ce mezi 512 hz a 1 khz, střední frekvence 
mezi 4 kHz a 8 kHz, střední až vysoká frek-
vence od 28 khz do 65 khz a vyšší frek-
vence od 65 khz do 200 khz. pamatujte, 
že i nejmodernější zařízení může mít své 
nevýhody, neboť jeho spolehlivost nebyla 
vyzkoušena v terénu, a jako u mnoha no-
vých výrobků v dnešní době, obvykle se 
stáváte zkušebním morčetem a musíte se 
smířit se závadami softwaru i hardwaru. to 
je cena, kterou platíte za to, že jste byli prv-
ními kupci. postupem času obvykle výrob-
ci uvedou věci do pořádku, avšak na úkor 
frustrovaného dodavatele lokalizačních 
služeb. Je rozumné si pohovořit s profesi-
onálním dodavatelem lokalizačních služeb 
a podívat se, co používá. Většinou uvidíte, 
že profesionálové používají starší přístro-
je, neboť jsou vyzkoušené a otestované. 
Spousta operátorů používá lokátory, jejichž 
konstrukce je starší než deset let, avšak tito 
operátoři na takové přístroje přísahají.
Já sám vlastním starý RD400. Používám 
tento přístroj k provádění porovnání a B, 
i když jsou na trhu novější. Tento přístroj byl 
populární v 90. letech minulého století. Měl 
obvykle pouze dvě lokalizační frekvence 
(8 a 33 khz), museli jste stisknout tlačítko, 
abyste dostali hloubku, a museli jste mít 
školení, abyste z toho přístroje dostali ma-
ximum. proč je stále tak populární? Udělal 
totiž většinu z toho, co zhotovitel potřebo-
val, bez jakýchkoli dalších zbytečností, pra-
coval dobře a byl vysoce spolehlivý. Mno-
ho přístrojů stále ještě výborně funguje 
a obvykle se dají snadno opravit.
Pamatujte si, že když kupujete nový 
lokátor, měli byste se poohlédnout po 
tom, co přesně potřebujete dělat.
další informace lze získat na 
www.nulca.org, www.nulca.com.au

Převzato z časopisu Trenchless internacional

Anthny Johnstone, 
Access Detection

Lokátor
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se sídlem ve městě orangeville v kanad-
ské provincii ontario, byl mezi zástupci 
mnoha stavebních firem, kteří přezkou-
mávali zadávací dokumentaci. společ-
nost aVerteX byla první ze stavebních 
firem v severní americe, která zakoupila 
systém řízeného vrtání aXis™  vyvinutý 
společností Vermeer. po provedení ana-
lýzy půdních poměrů v druhém úseku 
bylo Jasonu Kottelenbergovi jasné, že 
hloubení bude náročné.

„Systém AXIS by neměl být považo-
ván za konkurenční vůči systému ho-
rizontálního směrového vrtání hSV, 
jde spíš o rozšíření možností v oblasti 
bezvýkopových technologií.“

Změny v projektu
Když byla tato zakázka zadána společnos-
ti aVerteX, došlo z její strany k návrhu 
změn projektu, které zahrnovaly provede-
ní druhého úseku s využitím systému říze-
ného vrtání aXis - postup, díky kterému by 
bylo možné vyhnout se hloubení formou 
otevřených výkopů ve stávajících více než 
nepříznivých půdních poměrech.
původní projekt počítal s napojením prv-

představitelé města Kitchener se obrátili na 
poradenskou kancelář Mte consultants, 
která sídlí v tomtéž městě.  Bryan Bishop, 
hlavní stavbyvedoucí pro město Kitchener, 
a poradce společnosti Mte engineering 
caroline amyot spojili své síly ve snaze na-
lézt optimální řešení. po provedení sběru 
a analýzy velkého množství dat došli tito 
dva odborníci k tomu, že nejschůdnějším 
řešením bude odstranění čerpací stanice 
a zhotovení gravitační stoky.

nová stoka má odklonit odpadní vody 
mimo čerpací stanici a na druhém konci 
se napojit na existující kanalizaci. stoka 
má být provedena ve dvou úsecích.

první úsek zahrnoval obytnou zónu 
s ekologicky citlivou oblastí a shybkou 
pod potokem a vyžadoval horizontální 
směrové vrtání (hsV). druhý úsek vy-
žadoval mírný odklon od stávající revizní 
šachty tak, aby bylo možno dosáhnout 
koncového napojení, a vyžadoval prove-
dení otevřeného výkopu.

Jason Kottelenberg, vedoucí projektu 
společnosti aVerteX Utility solutions 

ního úseku prostřednictvím dvou stáva-
jících revizních šachet. poté by muselo 
dojít k odchýlení stoky od druhé šachty 
tak, aby bylo možné dosáhnout místa je-
jího koncového napojení. Byla též nutná 
konstrukce spádového objektu, který by 
umožnil dosáhnout požadované výšky 
napojení. plán společnosti aVerteX 
vyžadoval přímější trasu.

Při velmi malé odchylce od úhlu navrže-
ného k provedení prvního úseku, vývrtu 
v délce cca 230,1 m, vyžadovalo řeše-
ní společnosti aVerteX, aby se stoka 
vyhnula první revizní šachtě a aby došlo 
k vyrovnání vrtu přímo vůči druhé, čímž 
byla v podstatě vyloučena potřeba spo-
jovacího místa a potřeba provedení roz-
sáhlých výkopů, které by při dodržení 
původního projektu byly nezbytné.
Vrt vyžadoval udržení 1 procentního sklo-
nu po celé délce trasy tak, aby bylo efek-
tivně dosaženo cílového bodu, čímž bylo 
také dosaženo mělčího spojovacího místa 
na druhém konci. po dokončení bylo 25,4 
centimetrové kanalizační hdp potrubí pro-
taženo a připraveno na finální napojení.

Systém aXIS v cílové rovince
S tím, že první a zároveň nejdelší úsek 
již byl hotov, byla společnost AVERTEX 
připravena pustit se do finální fáze. trasa 
obnášela mírnou odchylku tak, aby bylo 
možné provést koncové spojení. Byla vy-
hloubena spouštěcí jáma (3 krát 4,6m) pro 
umístění komponentů systému aXis urče-
ných pro provedení finálního úseku.
„Až na výskyt problematické skály přímo 
v centru vrtné trasy nedošlo k žádným pro-
blémům a vrt byl dokončen zcela hladce“, 
říká Jason Kottelenberg. „Udržení vrtu 
v přímém směru a v požadovaném sklonu 
vyžadovalo určité polohování, ale našeho 
cíle jsme dosáhli zcela přesně. systém 
aXis odvedl svou práci bezvadně.“
„Systém AXIS by neměl být považován 
za konkurenční vůči systému horizon-
tálního směrového vrtání hsV, jde spíš 
o rozšíření možností v oblasti bezvýko-
pových technologií“, říká Jason Kotte-
lenberg. „investice na jeho pořízení po-
může růstu našich obchodních aktivit. 
Je dalším z nástrojů, které nám pomo-
hou udržet si konkurenční náskok.“

Společnost AVERTEX Utility Solutions používá systém řízeného vrtání 
v projektu, jehož cílem je nahradit stárnoucí čerpací stanici. Město Kitchener 
v Kanadě stálo před dilematem. Po opakovaných selháních a několika 
neúspěšných pokusech o opravu stárnoucí čerpací stanice odpadních 
vod se vedoucí představitelé města rozhodli, že tato čerpací stanice již 
dosáhla konce své životnosti a v této souvislosti je nutné přijít s řešením 
stávající situace.

firma Vermeer

ZE StavEb / frOm CONStruCtION SItES

aXIS - NOvá tECHNOLOGIE fIrmy vErmEEr

Axis - systém přesného spádového vrtání
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Společnost MINOVA představuje před-
ního, celosvětově působícího výrobce 
a dodavatele speciální chemie pro 
stavební aplikace, podzemní výstavbu 
a hornictví. Její hlavní sídlo je situová-
no v australském Melbourne, nicméně 
díky strategicky rozmístěným výrobním 
závodům a svým pobočkám je MINO-
VA aktivní ve více než 50 státech světa.
 
hlavní zaměření vývoje a produkce spo-
lečnosti s bezmála třicetiletou tradicí 
jsou aplikace v podzemí – tunelové stav-
by, kolektory, uhelné a rudné hornictví. 
především se pak jedná o technologie 
stabilizačních a těsnících injektáží, výpl-
ňových injektáží a zpevňujících nástřiků 
(tsl technologie). 
od roku  1998 jsou v německých laborato-
řích MinoVa vyvíjeny modifikované směsi 
využitelné pro sanace kanalizací, potrubí 
a vodních přivaděčů, které jsou komerčně 
uvedeny na trh v roce 2002. Vývoj je pod-

pořen mnohaletými zkušenostmi s tech-
nologiemi využívající chemické směsi na 
stejné bázi a především stálou intenzivní 
spoluprací s evropskými dodavateli sa-
načních technologií a strojního vybavení.

Základem všech sanačních technologií 
je spojení vhodných materiálů a meto-
dy provádění. Ve všech dále uváděných 
typech sanačních aplikací jsou využívány 

matErIáLy SPOLEČNOStI mINOva PrO SaNaCE 
kANALIzACí, pOTRuBí A VODOVODNíCh přIVADěčů

především materiály na 
bázi organicko-mine-
rálních pryskyřic (si-
likátů), epoxidových 
nebo polyuretanových 
pryskyřic. společnost 
MinoVa přizpůsobi-
la vyráběné syntetické 
pryskyřice přímo pro 
jednotlivé metody nebo 
pro ucelené technolo-
gie specializovaných vý-
robců – optimalizovaná 
zpracovatelnost směsí, 
přídržnost, pevnost, taž-
nost, způsob vytvrzení 
a další atributy.  

Sanace neprůlezných profilů 
pomocí krátkých vložek
Sanace krátkou vložkou jsou osvědče-
nou a vyhledávanou metodou použí-
vanou především pro opravy lokálních 
netěsností a průsaků a pro vložkování 
netěsných spojů trub. Vložku tvoří prys-
kyřicí nasycená skelná tkanina, která 

se do havarovaného 
místa aplikuje pomocí 
sanačního pakru. po 
vytvrdnutí pryskyřice 
a odstranění sanačního 
pakru zůstává na vnitřní 
stěně potrubí nalamino-
vána tuhá záplata. tato 
metoda je použitelná 
v potrubích od dn 70 
do dn 800. předností 
tohoto systému je pou-
žití organicko-minerální 
(silikátové) pryskyřice 
carbolith pl s vysokou 
chemickou odolností. 
pryskyřice carbolith 
pl je samovytvrzující 

(cold-curing), nevyžaduje proto žádná 
další opatření obvyklá například při po-
užití pryskyřic na bázi epoxidové. Je 
dostupná ve více verzích – dvousložko-
vá pryskyřice s fixním reakčním časem 
a trojsložková pryskyřice s volitelným 
reakčním časem umožňující optimální na-
stavení systému pro danou aplikaci.

Sanace neprůlezných profilů 
pomocí rukávce
sanace kanalizací a potrubí pomocí ru-
kávců je vysoce efektivní, rychlou a vyso-
ce spolehlivou metodou.  princip spočívá 
v zavedení pryskyřicí nasyceného rukáv-

Ing. Otakar Cigler
Minova Bohemia s.r.o.

ce do sanovaného úseku inverzní meto-
dou pomocí vody či stlačeného vzduchu, 
případně prostým zatažením. Následným 
vytvrzením pryskyřice (kompozitu prys-
kyřice textilní rukávec) vznikne nové, 
hydraulicky hladké potrubí. pro sanaci 
kratších úseků do dn 250 (například 
domovní přípojky) vyrábí MinoVa modi-
fikovanou   organicko-minerální (silikáto-
vou) pryskyřici carbolith hl. obdobně 
jako u typu pl se jedná o samovytvrzující 
pryskyřici s vysokou chemickou odol-
ností a možností optimálního nastavení 
reakčních časů. pro větší průměry potru-
bí do dn 600 jsou určeny termoaktivní 
epoxidové pryskyřice řady carbopox.

Sanace zaústění přípojek 
a odboček
Výrobní program MinoVa zahrnuje rov-
něž pryskyřice pro méně časté metody 
a postupy. například se jedná o sanace 
zaústění přípojek a odboček injekční 
a kloboukovou metodou. pro  metody 
injekční vyvinula MinoVa ve spolupráci 
s předními světovými výrobci technologií 
(Janssen, Ka – te, pro Kasro) rychle-
tuhnoucí pryskyřice na epoxidové bázi 
(carbopox rs) a na bázi silikátové (car-
bolith rs, Jagosil), s optimálními para-
metry pro spolehlivou sanaci ústí přípo-
jek. Pro sycení kloboukových vložek se 
standardně používá organicko-minerální 
(silikátová) pryskyřice carbolith pl.

Sanace průlezných 
profilů technologií CfT
technologií cFt označuje MinoVa sou-
bor postupů, technologického vybavení 
a aplikace dvou a třísložkových injekč-
ních pryskyřic na bázi polyuretanu, s cí-
lem utěsnění průlezných profilů, jejich 

Sanace průlezných profilů technologií CFT
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JaGoPur, JaGoSil, CarboLith RS, CarboPox RS 
pryskyøice pro roboty a technologie svìtových výrobcù 
Janssen, KA-TE, Pro Kasro

CarboLith PL
sanace zaústìní pøípojek a odboèek kloboukovou vložkou

CarboLith HL, CarboPox
rukávcové technologie pro sanace domovních pøípojek a hlavních øadù

CarboLith spot repair system
lokální opravy potrubí krátkými vložkami

CarboLan
tmely a profily pro tìsnìní spojù a spár

CFT technologie 
tìsnicí a zpevòující injektáže prùlezných profilù a šachet 

Bezvýkopové opravy kanalizací a potrubí

Výrobce a dodavatel 

materiálù a technologií 

případné zpevnění a konsolidace okolí 
v zemině umístěné kanalizace nebo vod-
ního přivaděče. 
důraz je kladem na správnost postupů 
a na vysokou chemickou odolnost a stá-
lost používaných pryskyřic (kanalizace), 
respektive na zdravotní nezávadnost 
a možnost použití těchto speciálních 
pryskyřic na styku s pitnou vodou 
(vodní přivaděče).  

Technologie CFT byla využita napří-
klad pro sanaci ostění kanalizačního 
sběrače v ostravě. V důsledku dlou-

hodobého působení sufózních vod 
došlo k vytvoření kaveren za ostěním 
kanalizačního sběrače, propadu ko-
munikace vedoucí nad ním a násled-
né lokální netěsnosti ostění. injekční 
práce vedoucí k odstranění havarijního 
stavu (kombinace výplňových a těsní-
cích injektáží) byly prováděny za plné-
ho provozu sběrače. pryskyřice cFt 
bez problému vyhověly stanoveným 
vysokým požadavkům jak na chemic-
kou odolnost a stálost pryskyřic, tak 
na účinné a spolehlivé utěsnění hava-
rovaného ostění sběrače.

Rovněž úspěšně 
a bez nutného tech-
nologického odsta-
vení provozu byl tech-
nologii cFt sanován 
přivaděč pitné vody 
pro prahu z vodního 
díla Želivka. Kromě 
požadavku na spo-
lehlivost sanačních 
prací (těsnící injektá-
že) byly kladeny vy-
soké požadavky na 
úplnou eliminaci rizik 
kontaminace vody při 
práci s chemií. pro 
tento účel jsou prys-

kyřice cFt optimální volbou, vyhovu-
jící nárokům na zdravotní nezávadnost 
a bezproblémový styk s pitnou vodou.  

MinoVa je progresivní a specializova-
ný výrobce, poskytující uživatelům ma-
ximální zákaznickou podporu v rámci 
přípravy sanačních prací, jejich pro-
jektu a realizace samotné. Záměrně 
preferuje formu přímého prodeje bez 
využívání dealerských sítí. Proško-
lení odborníci společnosti MinoVa 
a osvědčené materiály z naší produk-
ce jsou zárukou úspěšnosti realizace 
stavebních zakázek. Rovněž díky pří-
mému prodeji dokážeme poskytnout 
každému jednotlivému odběrateli pro-
školení na práci s chemickými látkami 
s důrazem na bezpečnost práce.
MinoVa jako výrobce a importér che-
mických materiálů plní iso normy en-
vironmentálního managementu a ja-
kosti (certifikáty en iso 9001 a en 
ISO 14001) a rovněž pracuje v sou-
ladu s legislativou v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady.  
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fIrma vErmEEr a tECHNOLOGIE HDD 
v ČESKé rEPubLICE

organizovaný Transtechnik CS, spol. s r.o.,

Ing. Stanislav Drábek, 
předseda CzSTT

 
Je to velice příjemné, setkat se alespoň 
obrazně na stránkách našeho Zpra-
VodaJe s osobami, které hrály v mé 
podnikatelské činnosti významnou roli. 
prvním je ředitel firmy transtechniK 
cs spol. s r.o. z prahy pan ing. Zdeněk 
nový, který téměř 15 let zastupuje ame-
rickou firmu VerMeer v České republi-
ce a na Slovensku. Je to úžasný odbor-
ník a vynikající obchodní partner. Myslím 
si, že mu v těle „bije srdce vyrobené 
u firmy VerMeer“ a proto nebyla náho-
da, že jsme se u technologie HDD se-
tkali. a nejen se setkali. Byl jsem prvním 
zákazníkem, který si stroj VerMeer do 
České republiky koupil. starší kolegové 
si určitě pamatují, že tento stroj byl vysta-
ven před zámkem v Českém Krumlově, 
kde se v roce 1999 konala naše národní 
konference o bezvýkopových technolo-
giích. Potom jsem už jiné stroje pro HDD 
nepoužíval. Od té doby se počet strojů 
VerMeer v Čr a na slovensku rozšířil 
na mnoho desítek a spokojenost všech 
provozovatelů s firmou transtechniK 
mluví za vše. 

DISKuSNí  fórum /  CHatrOOm

druhou osobou, kterou si 
zde rád připomenu, je paní 
Mary Vermeer, dcera za-
kladatele firmy z Usa, kte-
rá je vpravdě „motorem“ 
nynějšího ohromného kon-
cernu.  seznámil jsem se 
s ní v roce 2000 na školení 
ve španělském městě ali-
cante. dnes ji nacházíme 
v naší rubrice „Ženy a BT“. 
není tam náhodou. Její zá-
sluhy o rozvoj technologií 
no-dig na celém světě 
jsou mimořádné. Přilože-
ná fotografie je právě ze 
školení ve Španělsku, kam 
firma poslala cca 200 zá-
stupců všech evropských 
firem, které se stroji Ver-
Meer pracují. Byl jsem 
tehdy mezi nimi. Školení 
proběhlo pod přímým do-
zorem „paní Big MarY“. 
ing. nový mne tehdy s tou-
to mimořádnou ženou seznámil, což bylo 
neobyčejně příjemné setkání. Už tehdy 
jsem si uvědomil, že úspěchy se nedo-
stavují náhodou, ale jsou výsledkem 
usilovné a tvrdé práce, promyšleného 

ODBORNý SeMINář: 
„bEZvÝKOPOvé INStaLaCE a rEKONStruKCE POtrubí 2011“

odborný seminár:“ Bezvýkopové insta-
lace a rekonstrukce potrubí 2011“ orga-
nizovaný transtechnik cs, spol. s r.o.,
chladné februárové dní značne nega-
tívne ovplyvnili pracovný ruch v obore 
horizontálne riadeného vŕtania. nízke 
nočné aj denné teploty a termín školenia 
24.-25.2.2011, sa však ideálne dopĺňa-
li. organizátorovi celej akcie spoločnosti 
transtechník cs ,dokonale vyšiel zámer 
každoročne zlepšovať, resp. udržiavať 
odbornú úroveň pracovníkov v obore 
prác vykonávaných technológiami hori-
zontálne riadeného vŕtania. 

Ing. Vladimír Fabrici, 
Michlovský - protlaky, a.s.

 

Paní Mary Vermeer a Ing. Stanislav Drábek při prezentaci strojů 
VERMEER ve španělském městě Alicante.

marketingu a vstřícného přístupu k zá-
kazníkům.  obě jmenované osoby to 
vlastně každodenní prací dokazují a já 
jim k tomu přeji pevné zdraví. Bylo mi 
velkou ctí s nimi spolupracovat.
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Školenie sa tentokrát konalo v peknom 
prostredí hotela allvet v drnoviciach. 
Školenie malo vysokú odbornú úro-
veň zabezpečenú lektormi spoločnosti 
VerMeer, digital control inc. 
a ceBo interantional. cenné in-
formácie ktoré odzneli počas seminára 
boli podávané aktívnou formou s použi-
tím všetkých technických prostriedkov, 
ale aj veľakrát nenahraditeľným osob-
ným podaním zo strany lektorov. Bohaté 
informácie z oblasti základov teórie vŕta-
nia, použitia a možností lokalizačných 
a riadiacich systémov, ako aj základy te-
órie výplachov a prípravy výplachových 
zmesí boli dopĺňané aj humorom, ktorý 
často prinášajú rôzné prevádzkové situ-
ácie. Zúčastnení vedúci pracovníci, ale 
aj prevádzkoví pracovníci tu získali aktu-
álne informácie o novinkách medzi tech-

nologickými zariadeniami prezentova-
ných firiem. Taktiež tu boli prezentované 
možností, respektíve detaily posúdenia 
jednotlivých prípadov technických zada-
ní z pohľadu voľby typu technologických 
zariadení a alternatívnych nuansov na 
úrovní prevádzkovej „ mágie“, respektí-
ve odstránenia nedostatkov prevádzko-
vej slepoty.. skúsení lektori odovzdali, 
respektíve zopakovali prítomným cenné 
informácie o dokonalom využití technic-
kých parametrov konkretných vrtných 
súprav, ale aj nových navigačných sys-
témov a zariadení pre výplach.
seminár prebiehal v priateľskej atmosfé-
re (zvlášť po spoločnej večeri) aj formou 

niekoľkých zodpovedaných prevádzko-
vých rébusov zo strany lektorov, ale aj 
výmenou (alebo zamĺčaním?) skúsenos-
tí medzi zástupcami zúčastnených spo-
ločností. skrátka dobré pivo, pekné pro-
stredie, no hlavne výborná úroveň celej 
akcie si vyžaduje dôslednú aplikáciu 
vedomosti do praxe a zopakovanie celej 
akcie budúci rok.
hodnotenie jedného zo zúčastne-
ných....

24. - 25. 2. 2011
Hotel allvet
Drnovice 115

témata semináře:
přehled produktů a novinek Vermeer 
(vrtací stroje Navigator, míchací jednotky, 
recyklační jednotky, zemní rakety, Hydroburst, 
Portaburst, Navijáky, šnekové vrtání...)
vertikální vrtání (Geothermal)
axis - systém přesného spádového vrtání
Lokalizační zařízení
výplachové směsi a aditiva
Techniky vrtání, výpočet a příprava vrtu
volba příslušenství
Test znalostí, vyhodnocení a vydání certifikátu
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Přednášky
V rámci projektu probíhají přednášky zabývající se problemati-
kou bezvýkopových technologií na stavební fakultě, dopravní 
fakultě ČVUT v Praze, Fakultě životního prostředí České ze-
mědělské univerzity v praze a stavební fakultě VŠB ostrava. 

studentům je prezentována problematika bezvýkopových 
technologií s důrazem na jejích přednosti s ohledem na životní 
prostředí. 

tvorba publikace 
o bezvýkopových technologiích
V současné době probíhá tvorba brožurky o bezvýkopových 
technologiích, která bude sloužit nejen studentům jako výukový 
materiál, ale i široké veřejnosti pro seznámení s bezvýkopovými 
technologiemi. Brožurka bude obsahovat stručný přehled pou-
žívaných technologií v současné době a obrázkovou dokumen-
taci s popisem o možnostech jejich aplikace. 

tvorba www stránek
Webové stránky společnosti projdou přestavbou s ohledem na 
zvýšení informovanosti veřejnosti o bezvýkopových technologi-
ích a zvýšení grafické úrovně. Ing. Lucie Nenadálová

V rámci projektu SfŽp se uskutečňují aktivity: 

Ing. Jiří Mikolášek během přednášky na Stavební fakultě VŠB Ostrava

Přednáška pro studenty o bezvýkopových technologií uskutečněná na 
Stavební fakultě VŠB Ostrava

POrOvNáNí tECHNOLOGIE HDD a KLaSICKé POKLáDKy PrO vÝStavbu 
DešťOVé kANALIzACe DN 300 S VyuŽITíM NáSTROje e-CALC

V poslední době se setkáváme čas-
těji s různými softwarovými pro-
středky, kterými lze vypočítat množ-
ství emisí. V oblasti inženýrských 
sítí například s takzvaným emisním 
kalkulátorem známým pod názvem 
e-CALC, který je aplikován přímo 
pro výpočet emisí z bezvýkopových 
technologií. Kalkulátor byl vyvinut 
na Arizonské univerzitě ve spoluprá-
ci s firmou Vermeer.

Kalkulátor emisí  e - CaLC 
Kalkulátor kvantifikuje množství oxi-
du uhličitého co

2
, oxidů dusíku no

X
, 

oxidů síry so
X
, oxidu uhelnatého co, 

uhlovodíků hc a tuhých částic. nevý-
hodou kalkulačky je, že není univerzál-
ní pro použití jakékoliv bezvýkopové 
technologie.

Kalkulátor zahrnuje následující 4 tech-
nologie výstavby inženýrských sítí: 
• hdd (horizontální řízené vrtání),

• klasickou výkopovou technologii,

• Berstlining (obnova v původní trase 
s roztrháním potrubí),

• trenching (technologie na pomezí 
bezvýkopových technologií a výko-
pové technologie).

Kalkulátor vychází z emisních hodnot sta-
novených epa v dokumentu ap - 42 z roku 
1995 a přepočítává emise dle tříd motorů 
na základě jejich výkonů a katalyzátorů. 
Z pohledu EPA jsou považovány dusík 
a oxid uhličitý za hlavní skleníkové plyny. 

Nutné údaje pro zadání 
do kalkulačky
Údaje o stavebních strojích:
• výkon stroje,

• model a rok výroby stroje,

• technologie motoru stroje,

•  charakteristika paliv, zejména obsah 
síry,

• jak moc již byl stroj využíván (využité 
hodiny).

Ing. Lucie Nenadálová 
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Údaje o vozidlech sloužící 
pro přesun hmot:
• model vozidla,
• rok výroby,
• váha vozidla,
•  kilometráž,
•  charakteristika paliva (obsah síry),
•  charakteristiky aktivity zařízení,
• vzdálenost v km.

Zkušební vyhodnocení emisí ze staveb 
inženýrských sítí v České republice bylo 
provedeno na projektu pokládky dešťo-
vé kanalizace dn 300 v délce 80 m. 
Původně měla být kanalizace položena 
klasickou výkopovou technologií do pa-
žené rýhy, ale nakonec byla realizová-
na bezvýkopovou technologií hdd. pro 
výpočet co

2
 a dalších emisí jako jsou 

Situační schéma výstavby dešťové kanalizace DN 300 s využitím technologie HDD. 
Zdroj: projektový ateliér PKS Tuzar.

co, so
x
, no

x
, tuhých znečisťujících 

látek byly nejprve stanoveny výkazy 
výměr. K projektu byly zpracovány dvě 
varianty pro výpočet nároků na dopravu 
a přesun hmot z výkopových prací při 
využití bezvýkopové technologie - ho-
rizontální řízené vrtání, poté množství 
dopravených hmot při využití klasické 
technologie. 

Základní údaje o zkušebním 
projektu
předmětem zkušebního projektu je po-
rovnání emisí při výstavbě inženýrských 
sítí klasickým způsobem a užitím bezvý-
kopové metody. Zvolený modelový úsek 
dešťové kanalizace je 80 m dlouhý, prů-
měr kanalizace je dn 300. stavba se 
nachází ve městě, povrch komunikace 
tvoří asfalt.

Nové dešťové kanalizační potrubí má 
odvádět srážkové vody z rozšiřovaného 
parkoviště, kde byly vybudovány nové 
zpevněné plochy s povrchovým odvod-
něním a přes lapol odváděny do reci-
pientu.

varIaNta 1 

použití klasické výkopové 
technologie 
první varianta je prováděna klasickou 
výkopovou technologií. pokládka trubky 
je navržena do oblasti chodníku tak, aby 
minula vzrostlou zeleň. V oblasti chod-
níku je již uloženo několik druhů kabe-
lů a trasa kanalizace musí být umístěna 
k okraji chodníku. Výkop zasahuje i do 
prostoru vozovky.

průběh výstavby
Pro využití klasické technologie byla 
uvažována šířka rýhy 1,4 m, hloubka 
uložení 3,5 - 4 m a délka rýhy v asfalto-
vém povrchu 60 m a zbytek v zeleném 
pásu. Úkony nutné při provádění stav-
by klasickým způsobem zpřehledňuje 
tabulka č. 4. celková předpokládaná 
doba výstavby byla 3 týdny. pro odvoz 
hmot bylo použito nákladní auto Tatra 
o objemu 10 t. skládka pro odvoz vytě-
žené zeminy se nachází ve vzdálenosti 
10 km.

Podélný profil – schéma vrtu. Zdroj: projektový ateliér PKS Tuzar.

Příklad stroje pro technologii horizontální řízené vrtání, pořízeno na stavbě v Moskvě. Zdroj: autor.
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varIaNta 2 
Využití technologie horizontálního 
řízeného vrtání (HDD)
Vhodnější bezvýkopovou technologií 
byla zvolena metoda horizontálního ří-
zeného vrtání. Pro využití bezvýkopové 
technologie je nutné připravit startovací 
šachtu o rozměrech délky cca 2,5 m, 
šířky 0,6 m a hloubky 1 m. startovací 
šachta bude provedena na zpevněném 
povrchu, tj. bude nutné vyřezat asfaltový 
povrch a vytěžit podkladní vrstvy vozov-
ky. Cílová šachta bude následně využita 
jako výustní objekt. 

průběh výstavby 
nejprve je proveden pilotní vrt o prů-
měru 60 mm v navržené trase. Výhodou 
technologie HDD je její možnost řízení 
pomocí řiditelné sondy ve vrtací hlavě. 
princip rozrušování zeminy je pomocí 
vysokotlakého vodního paprsku s kom-
binovaným mechanickým rozrušováním 
zeminy. po provedení pilotního vrtu je 
pomocí rozšiřovacího kusu zatahováno 
již připravené svařené HDPE potrubí 
o průměru 315/18,7 mm (pe 100, sdr 
17). při provádění technologie hdd se 
používá cementobentonitová směs, kte-
rá slouží jako stálé pažení a poté oko-
lo chráničky zatvrdne. předpokládaná 
doba výstavby 2 týdny. 

Nároky na manipulační prostor 
Nároky na manipulační prostor pro užití 
bezvýkopové technologie zahrnují ze-
jména umístění vrtné soupravy. V uve-
deném příkladě je nutné počítat s pro-
storem 4 x 20 m, dále je nutné umístit 
bentonitovou míchací stanici. Vše je při-
vezeno nákladním automobilem. Je nut-
né počítat s manipulačním pruhem pro 
svaření potrubí hdpe v šířce 3 m.
Vyhodnocení výsledků využitím progra-
mu e-calc. do programu byla zadána 
data o stavbě ve variantě prováděné 
bezvýkopovou technologií – horizontál-
ní řízené vrtání a data pro provedení kla-
sickým výkopovým způsobem. pro vý-
počet v nástroji je klíčové zadat přesné 
údaje o jednotlivých použitých strojích, 
které nejsou vždy volně dostupné. Je 
nutné spolupracovat přímo s odbornou 
firmou specializující se přímo na danou 
technologii. 

 Výstup z kalkulátoru e-CALC, výsledek pro technologii HDD. Zdroj:autor, zpracováno v programu e-CALC.

Zadávací obrazovka programu e-CALC. Zdroj: autor, zpracováno v programu e-CALC.

Závěr
Výsledkem výpočtu provedeného v kalkulátoru je porovnání technologie hdd a kla-
sické výkopové technologie, průměrný rozdíl v dopadu hc, co, no

x
, tZl, co

2
, so

X
 

na životní prostředí činí 80 % ve výpočtu e - CALC. Z výše jmenovaných látek má dle 
kalkulátoru největší hodnotu co

2
.

Porovnání bezvýkopového řešení technologií HDD a výkopového řešení – rozdíl činí 80 %. Zdroj: autor.
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ZELENÝ Svět S bEZvÝKOPOvÝmI tECHNOLOGIEmI 

Anne Rees 

existuje mnoho důvodů, proč jsou bez-
výkopové technologie udržitelnou a ze-
lenou alternativou. V městských oblas-
tech snižují uhlíkové emise vytvářené 
stavebními pracemi a minimalizují jak 
použití strojů, tak narušení dopravy.
Bezvýkopové metody také chrání pří-
rodní prostředí – stromy a kořenové sys-
témy obvykle nejsou porušeny – a rov-
něž neruší stanoviště místní fauny. Při 
projektech výstavby potrubí je možno 
použít horizontálního směrového vrtání 
(hdd) a mikrotunelování pro zachování 
křehkých ekosystémů, jako jsou po-
břežní oblasti a mokřady, a zabránit ru-
šení a škodám způsobeným výkopy.

udržitelná města
obnova a výměna kanalizace je rostou-
cí průmyslové odvětví po celém světě, 
neboť stávající vodovodní a kanalizační 
infrastruktura se zhoršuje s časem, ko-
rozí a požadavky rostoucí populace.

Snižování uhlíkových emisí
tradiční metody otevřeného výkopu 
a zařízení pro instalaci a výměnu pod-
zemní infrastruktury mohou působit 
značné znečištění. podle odborníka 
na bezvýkopové technologie a před-
sedy istt, dr. sama ariaratnama, „byl 
stavebnictví, které spotřebovává velké 
množství fosilních paliv, zadán úkol sní-
žit vzdušné emise.“
rozpoznání naléhavosti celosvětového 
omezení emisí vedlo ke zvýšení snahy 
výzkumu zacílené na vývoj metod ve-
doucích ke kvantifikaci a snížení emisí.
Nedávný výzkum prokázal, že bezvý-
kopové projekty produkují podstatně 
méně uhlíkových emisí. studie prove-
dená pro severoamerickou společnost 
pro bezvýkopové technologie (nastt) 
Universitou Waterloo, nacházející se 
v kanadském ontariu, rozpoznala dvě 

oblasti, ve kterých je bez-
výkopový postup přívětivější 
k životnímu prostředí než tra-
diční výkopové technologie.
Za prvé, spotřeba paliva na 
dopravu se bezvýkopovými 
metodami snižuje. Tím, že 
zabraňují narušení dopravy, 
předcházejí bezvýkopové 
projekty zpožděním a ob-
jížďkám spojeným s tra-
dičními projekty výstavby 
podzemních sítí. To snižuje 
množství spotřebovaného 
benzínu, a tudíž se snižují 
uhlíkové emise. Méně do-
pravních zpoždění má také 
společenský přínos, neboť se zvyšuje 
komfort bydlení a minimalizuje rušení 
obyvatel.
Za druhé, bezvýkopová staveniště pro-
dukují méně emisí. Vyžadují minimum 
stavebních strojů a zařízení a není zapo-
třebí výkopů, hutnění, zásypů a opětov-
ného dláždění, čímž se výrazně snižuje 
spotřeba paliva.
„Použití několika zařízení při stavbě po-
mocí výkopových metod má vždy za dů-
sledek podstatně více emisí v atmosféře 
ve srovnání s používáním metod bezvý-
kopových, které mají minimální stavební 
požadavky,“ říká dr. Ariaratnam. Bezvý-
kopové práce jsou obvykle také efek-
tivnější z časového hlediska než jejich 
výkopové alternativy, což znamená, že 
stroje pracují kratší dobu. dr. ariarat-
nam srovnal použití trhání potrubí (pipe 
bursting) oproti otevřenému výkopu u ty-
pického projektu obnovy městské kana-
lizace a odhalil, že trhání potrubí zabralo 
tři dny, zatímco výkop sedm dnů. Bezvý-
kopový postup byl tudíž o více než 50% 
efektivnější z časového hlediska.
Studie dr. Ariaratnama odhalila, že pro-
střednictvím těchto kombinovaných pří-

nosů pro životní prostředí bezvýkopové 
stavební metody v konečném důsledku 
přinášejí o 79% nižší emise skleníko-
vých plynů než instalace potrubí pomo-
cí výkopových metod.

Bezvýkopově = bez znečištění
Yeun J. Jung a sunil K. sinha prokázali, 
že bezvýkopové projekty kromě snižo-
vání uhlíkových emisí rovněž zabraňují 
ostatním formám znečistění, typickým 
pro projekty prováděné výkopovými 
metodami.
při stavbě potrubí prováděné výkopo-
vými technologiemi se často najde kon-
taminovaná půda, jež vyžaduje specia-
lizovanou a nákladnou likvidaci. navíc 
déšť a voda vznikající při stavbě pomocí 
výkopových metod může způsobit ero-
zi půdy a průsak kontaminované půdy, 
a znečistit tak vodní toky, řeky a stoky. 
Tím, že bezvýkopové projekty narušují 

Bezvýkopové technologie nabízejí udržitelnou volbu pro širokou škálu podzemních infrastrukturních pro-
jektů. Od výstavby mezistátních ropovodů a plynovodů k obnově kanalizace v hustě zalidněných městských 
oblastech mohou bezvýkopové technologie nabídnout konkrétní přínosy pro životní prostředí. V tomto člán-
ku shrneme „zelený“ potenciál bezvýkopových metod a prohlédneme si několik bezvýkopových projektů 
přívětivých k životnímu prostředí po celém světě.

Trenchless offers a sustainable option for a wide range of underground infrastructure projects. From 
the construction of interstate oil and gas pipelines, to sewer rehabilitation in high density urban areas, 
trenchless technique can offer tangible environmental benefits. Here, we overview the “green” poten-
tial of NO-Dig, and survey several environmentally friendly trenchless projects around the world.

Technologie HDD v akci, Rastede Německo
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povrch jen minimálně, zabraňují těmto 
ekologickým nástrahám.
Bezvýkopová staveniště rovněž postrá-
dají prašnost způsobenou výkopy, což 
může znečišťovat ovzduší a mít škodli-
vý vliv na zdraví pracovníků i obyvatel.
a konečně, strojní park potřebný na 
staveništích s otevřeným výkopem 
může vytvářet znečištění hlukem 
v okolním prostředí a rušit obyvatele, 
školy, nemocnice a provozovny. Bez-
výkopové metody, používající méně 
strojů, jsou daleko tišším a méně ruši-
vým procesem.

Zachování stávající infrastruktury
předcházení výkopům nakonec také 
zabraňuje škodám na přilehlých sítích, 
a tudíž snižuje náklady na životní prostře-
dí i hospodářské ztráty za náhradu této 
infrastruktury. isabel tardiffová z cen-
tra pro odborné posuzování a výzkum 
infrastruktury v městských oblastech 
v kanadském Montrealu cituje výzkum, 
který naznačuje, že provádění výkopu 
v blízkosti zpevněného povrchu sníží 
jeho životnost přinejmenším o 30%.
i dr. Mohammad najafi a dr. sanjiv go-
khale poznamenávají ve své referenční 
příručce k bezvýkopovým technologi-
ím, že používání objízdných tras při 
výstavbě, neprojektovaných pro silný 
provoz, vede k poškození vozovky.
„Těžký provoz snižuje životnost ob-
jízdné trasy, což jsou vícenáklady pro 
obce a zastupitelstva,“ říkají dr. najafi 
a dr. gokhale.

výpočet výhod
Zástupci průmyslového odvětví bezvý-
kopových technologií pracují na určení 
a kvantifikaci ekologických výhod při 
volbě bezvýkopových technologií, což 
může pomoci dodavatelům a zhotovi-
telům s argumenty pro určitou techno-
logii.
například dr. ariaratnam uvedl na trh 
komerčně dostupný kalkulátor emisí, 
známý jako e-calc, který byl vyvinut, 
aby umožnil srovnání dopadu různých 
metod instalace inženýrských sítí na 
životní prostředí.
„nyní teprve máme způsob výpočtu 
udržitelného řešení,“ říká dr. Ariarat-
nam. e- calc, který byl vyvinut ari-
zonskou státní universitou a firmou 
Vermeer corporation jako pomůcka 

investorům pro výpočet předpokláda-
ných emisí při volbě konkurenčních 
technologií, byl od počátku roku 2009 
úspěšně použit na dvanácti projektech 
a čtyřech různých metodách výstavby 
inženýrských sítí.
podobný kalkulátor skleníkových ply-
nů (ghg) byl také vyvinut v roce 2007 
pobočkou nastt z Britské Kolumbie 
(nastt-Bc). V r. 2010 vydala nast-
t-Bc za pomoci fy pW trenchless 
construction se sídlem ve Vancouve-
ru modernizovaný uhlíkový kalkulátor, 
vyprojektovaný organizací habitat en-
terprises of Vancouver, který je volně 
k dispozici k použití na webové strán-
ce pobočky.
Tento přístroj ukázal, že bezvýkopo-
vé technologie produkují v průměru 
o 90% méně emisí GHG než otevřené 
výkopy a mohou poskytovat celkové 
úspory nákladů 25-50%.

Ochrana vzácných stromů
Bezvýkopové metody mohou též hrát 
důležitou roli při ochraně historicky 
a ekologicky významných stromů na-
cházejících se 
v městských 
parcích a za-
hradách.
Velký pro-
jekt výměny 
k a n a l i z a c e 
v Královských 
b o t a n i c k ýc h 
z a h r a d á c h 
v londýně ve 
Velké Británii 
předešel po-
škození kořenů 
tím, že fa Per-
co engineering 
services ltd. 
pečlivě použila 
bezvýkopovou 
technologii.
projekt zahr-
noval instalaci 
160 m potrubí 
o průměru 9 
palců, a rozšířil 
tak  veřejná za-
řízení v těchto 
mezinárodně 
známých za-
hradách.
„Základem bylo 
předejít poško-
zení kořeno-
vých systémů 
s vědeckou 

a historickou hodnotou. Výkopová me-
toda by s sebou nesla riziko poškoze-
ní, jež zahrady v Kew nemohly akcep-
tovat,“ uvádějí dr. nafaji a dr. gokhale.
Fa perco pracovala podle směrnice 
vydané skupinou national point Utili-
ties Group (NJUG) pro instalaci a údrž-
bu inženýrských sítí blízkých stromům 
a pouze bezvýkopové technologie byly 
shledány způsobilými splnit normy po-
žadované skupinou NJUG.
Technologie trhání potrubí použitá fir-
mou perco předešla potřebě výkopů 
a použila pouze stávající přístupové 
šachtice, čímž zaručila bezpečí pro 
kořeny. technologie trhání potrubí 
byla použita, aby rozšířila dosavadní 
6palcovou kanalizaci. silný roztahova-
cí krtek byl protlačován skrze stávající 
potrubí a 790 mm sekce segmentální-
ho potrubí byly zatlačovány do vytvo-
řeného mezikruží. Tyto sekce pak byly 
spojeny gumovým těsněním z etylén-
propylén-dien-monomeru (epdM).
Na zemském povrchu nebylo možno 
zjistit, že pod povrchem se odehrává 
trhání potrubí. Během projektu se do-

Bezvýkopové technologie tvoří významnou roli v ochranně historických stromů 
a jejich kořenových systemů 
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konce událo královské otevření nové 
zimní zahrady.

Bezvýkopová technologie – 
mezinárodní volba
Použití bezvýkopových technologií 
ke snížení dopadu projektů instalace 
potrubí na životní prostředí je i pozoru-
hodný mezinárodní trend.

Trinidad a Tobago
například národní plynárenská společ-
nost Trinidadu a Tobago používá HDD 
při výstavbě nového podmořského ply-
novodu. severovýchodní podmořský 
plynovod (neo) bude transportovat 
zemní plyn z naleziště agnostura Field, 
které se nachází u severovýchodního 
pobřeží Trinidadu, do zásobníku New 
abyssinia accumulator station a pak 
do stávající domácí plynárenské sítě.
potrubí dlouhé 93,5 km o průměru 
36 palců bude sestávat z podmořské 
části dlouhé 83 km a táhnoucí se od 
naleziště agnostura Field k pevnině 
v Mayaro Bay, jakož i z pobřežní čás-
ti  dlouhé 10,5 km, která překlene 
zbývající vzdálenost do zásobníkové 
stanice. K instalaci pozemní části po-
trubí se použije HDD, aby se zabránilo 
kopání na pobřeží a tím minimalizova-
lo narušení tohoto citlivého prostředí. 
Navíc se bude používat pouze bento-

nit na bázi vody a přátelský k životnímu 
prostředí.

Rusko
Obdobně použil HDD Gazprom při in-
stalaci částí plynovodu Džubga – Laza-
revskoje – soči v rusku. potrubí dlou-
hé 177 km má zajistit dodávky energie 
do horského střediska soči a do olym-
pijských zařízení ve výstavbě, táhne se 
podél Černého moře do rozdělovací 
stanice v Kudepstě poblíže Soči a pev-
niny dosahuje u Džubgy, Tuapse, Ku-
depsty a novomichajlovského.
Pobřeží Černého moře je součástí 
národního parku soči a jedním z nej-
pečlivěji chráněných ekosystémů 
v rusku. aby místní zvěř neutrpěla 
újmu, při plánování výstavby plyno-
vodu byl vzat v úvahu životní cyklus 
místní fauny. Pro instalaci pobřežních 
částí poblíže Tuapse a Kudepsty byla 
použita technologie HDD, což dále 
minimalizovalo narušení tohoto křeh-
kého pobřežního prostředí. Podle 
mluvčí gazpromu je to poprvé, co 
byla technologie HDD použita pro 
přiblížení k pobřeží.
Použití HDD nejen pomohlo uchránit 
pobřežní ekosystém, avšak také umož-
nilo potrubí překonat strmé pobřežní 
útesy. pro instalaci potrubí při všech 
kříženích řek bylo použito i mikrotu-

nelování, což poskytlo další ochranu 
životního prostředí.
I když projekt prodražila, Gazprom po-
važoval všechna tato opatření na ochra-
nu životního prostředí za více než po-
třebná a mluvčí společnosti prohlásila, 
že veškeré práce byly provedeny bez 
dopadu na okolní krajinu.

vítěz zelené ceny
i vedoucí organizace tohoto prů-
myslového odvětví uznávají přínosy 
bezvýkopových metod pro životní 
prostředí. 
V r. 2008 vybrala istt „Bezvýkopový 
projekt roku“ na mezinárodním udí-
lení cen no-dig pro jeho novátorské 
využití HDD k ochraně mezinárodně 
uznávaného pobřežního ekosysté-
mu. strangford lough Marine turbine 
cable v severním irsku je celosvěto-
vě první přílivová elektrárna v komerč-
ní velikosti. Je vyvinuta firmou Marine 
current turbine a systém byl projek-
tován pro generování 1,2 MW elek-
trické energie – dostatečné množství 
na zásobování 1.000 domácností 
elektřinou.

ENvIrONmENtáLNí SErvIS / ENvIrONmENtaL SErvICE 
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ŽeNy A BezVýkOpOVé TeChNOLOGIe

mary andringa vermeer

americký prezident Barack obama jme-
noval generální ředitelku společnosti 
Vermeer corporation Mary andringu (na 
obrázku) do své rady pro export.

prezident do ní jmenoval přední podni-
katele a zaměstnance, kteří poskytnou 
rady, jak zvýšit americký export, počet 
pracovních míst a ekonomický růst.
Účelem založení Rady je podpora prezi-
dentova cíle zdvojnásobit export během 
pěti let, jakož i podpora vytváření několi-
ka milionů nových pracovních míst.
Mary Andringa uvedla, že její jmenování 
„ji zapojí do prosazování celosvětového 
zviditelňování neustálých potřeb a řešení 
problémů exportu na základě zkušeností 
společnosti Vermeer a celého průmyslo-
vého odvětví, kterému export slouží.“

Navíc k inženýrským výzvám, které ob-
sahuje takovýto průlomový projekt, byli 
stavitelé postaveni před skličující úkol 
instalovat vysokonapěťový elektrický 
kabel v chráněných mokřadech a od-
livovém prostředí strangford lough. 
lough je útočištěm 75.000 migrujícím 
brodivým ptákům a divokému ptactvu, 
koloniím líhnoucích se rybáků, tuleňům 
obecným a šedým, vydrám, plískavicím, 
žralokům obrovským, mořským úhořům, 
hlavonožcům, ústřicím, mušlím, a obrov-
ským želvám. Je to vyhrazená Zvláštní 
chráněná oblast, oblast mimořádné pří-
rodní krásy, místo ramsar, národní pří-
rodní rezervace, oblast zvláštní ochra-
ny, Mořská přírodní rezervace a Místo 
zvláštního vědeckého zájmu.

Bylo rozhodnuto, že HDD je 
nejlepší metodou instalace 
pro tento křehký ekosystém, 
a Fa Marine current turbine 
kontrahovala firmu longbore 
tt, aby provedla vrt hluboko 
ve skalním podloží. Tlačná 
stanice dd-140 fy longbore 
tt a systém recyklující kapa-
liny v uzavřené smyčce byly 
nainstalovány na plošině spe-
ciálně vybudované pro tento 
účel a vystlané vystýlkou pro 
rybníčky, aby byla země chrá-
něna před únikem kapalin. 
svrchní půda seškrábaná ze 
staveniště byla použita k vy-

tvoření hlukové bariéry mezi vrtnou čin-
ností a pobřežním pásmem, aby bylo 
minimalizováno rušení tuleňů.
Jako uznání za tuto významnou ukáz-
ku ochrany životního prostředí byla 
firma longbore tt oceněna cenou za 
novou instalaci (malý projekt) na slav-
nostní večeři u příležitosti udílení cen 
UKSTT za rok 2008. ISTT uvedla, že 
projekt „zřetelně demonstruje ekolo-
gické výhody použití směrového vrtá-
ní k průchodu jedním z nejcitlivějších 
mořských prostředí na světě.“
Mořské obnovitelné energetické sys-
témy pomáhají chránit světové zdroje 
a řešit problémy planety s dodávkou 
energie. hdd je významným příspěv-
kem k těmto záměrům.

Závěry
Bezvýkopové technologie snižují do-
pravní zácpy a minimalizují potřebné 
výkopové práce, čímž snižují spotřebu 
energie. Rovněž přímořské prostředí, 
křovinaté porosty a vodní cesty, jakož 
i upravené zahrady a dvorky, mohou mít 
výhodu z pokračující propagace různých 
moderních bezvýkopových řešení.
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Vermeer CEO Mary Andringa s předsedou ISTT 
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Již 25. Rohrleitungsforum v Olden-
burgu opakovaně a přesvědčivě po-
tvrzuje své opravdu dobré zázemí 
a tradici kvalitní odborné akce napříč 
všemi síťovými odvětvími. Zázemí je 
představováno kvalitou IRO (Insti-
tut für Rohrleitungsbau Oldenburg) 
a Fachhochschule Oldenburg (nyní 
JADE FH e.d.v.) a jejich příkladnou 
součinností, která je permanentně 
orientována nejen na aktuální problé-
my dneška, ale též do budoucnosti. 

oba garanti této akce velice trefně 
a odvážně použili letos jako motto 
fóra zásadní otázku: „Co lze očekávat 
v příštích 25-ti letech v našem obo-
ru?“, co a jak udělat již dnes, zítra, 
pozítří …., aby mohlo být hodnocení 
tohoto důležitého úseku techniky sta-
bilně pozitivní. - Reagujeme již dnes 
adekvátně na to, co nás nepochyb-
ně čeká za 25 a více let? tato otázka 
je pak dnes připomínána běžně též 
známým požadavkem garance trvale 

25. rOHrLEItuNGSfOrum v OLDENburGu

VyhLeDáVANé MíSTO SeTkáNí ODBORNíků A přáTeL
doc. ing. Petr Šrytr, CSc., 
Ing. Lucie Nenadálová, 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 

udržitelného rozvoje urbanizovaného 
území prostřednictvím jeho ucelené 
technické obsluhy.
hledání odpovědí na koncepční, dů-
ležité dílčí i důležité detailní otázky 
umožňuje na fóru aktivní seminární 
forma v odborných sekcích. i tentokrát 

se zde odehrály velmi otevřené a živé 
diskuse s důrazem na nutnost rychlé 
reakce na měnící se podmínky řeše-
ní. tradičně je zde na vysoké úrovni 
i doprovodná výstava. Výstavní plochy 
jsou rozšiřovány formou velkoprosto-
rových vyhřívaných stanových hal, 
přesto musí být vždy odmítnut neza-
nedbatelný počet zájemců zde mít své 
firemní stánky. nenapodobitelná pra-
covní a velice přátelská atmosféra je 
samozřejmostí.

Souhrnná základní statistická data 
mají též svou jistou váhu, nezane-
dbatelnou vypovídací schopnost:

- Bylo zde více jak 3000 přímých 
účastníků či dalších odborníků a ná-
vštěvníků z Německa i zahraničí!

- participovalo zde 340 vystavovate-
lů (30 dalších zájemců muselo být 
pro nedostatek místa s díky odmít-
nuto)!

Prof. Lenz během slavnostního zahájení

České zastoupení na 25. Rohrleitungsforum Ing. Jiří Karásek, PhDr. Alice Hanáková, Ing. Jiří Páral, 
Ing. Lucie Nenadálová, doc. ing. Petr Šrytr, CSc.
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• nesporně zajímavá svou odbornou 
náplní pak byla sekce „dálkové vy-
tápění“ kde zazněly tři příspěvky: 
Zukunft der Tifbautechnik, Entwi-
cklung bei Fernwärmerohrsyste-
men a Zukunft derFernwärme in 
Deutschland s následnou velmi ži-
vou diskusí. Co lze považovat za nej-
důležitější a zajímavé v tomto sektoru 
z našeho pohledu? – V srn plánují 
další snížení škodlivých emisí pro-
střednictvím právě systémů dálko-
vého vytápění o další 4  % do roku 
2020 ve srovnání s r. 2010; nekom-
promisně je požadována dlouhodo-
bá životnost a provozuschopnost ve-
dení tepelných sítí; nekompromisně 
je též prosazováno upřednostňování 
Bt při obnově a kompletaci vedení 
tepelných sítí; vyvíjeny a prosazová-
ny do praxe jsou systémy sdh (so-
lar district heating) včetně vybavení 
vysokokapacitními objekty akumula-
ce tepla (velké podzemní nádrže 50 
tis. m3 a více) atp.; jinak viz též www.
dhcplus.eu

• Potvrzuje se též opakovaně v Ně-
mecku obecně veliká poptávka po 
stavebních inženýrech včetně ze-
jména těch, kteří jsou připravováni 
pro síťová odvětví. Technické škol-
ství je zde lépe napojeno na praxi 
a tedy ve výhodě při srovnávání 
např. s poměry v Čr.

• pozorněji i citlivěji je zde reagováno 
na situaci trhu s energiemi včetně 
přímých dopadů do energetických 
síťových odvětví.

Nyní jen stručně rekapitulace toho 
nejdůležitějšího:

• Zaznělo též výrazně, že je již dnes 
nezbytné vzít do hry všechny úkoly, 
které představují vážné hrozby, váž-
ná rizika.

• samotné iro i Fho se dále výraz-
ně profesionalizuje včetně zabez-
pečení odpovídajících podmínek 
technického a personálního zázemí 
a vybavení při současné pokračují-
cí těsné orientaci na potřeby praxe 
a potřeby dalšího pokračování zkva-
litňování propojení procesů přípravy 
nových mladých odborníků včetně 
péče o celoživotní vzdělávání.

• Velmi poučné pro nás může být 
a je též to, jakou kvalitu zde mají 
absolventi-bakaláři ve srovnání 
s našimi a jak je této kvality do-
sahováno (v našich podmínkách 
zatím většina bakalářů pokračuje 
v magisterském studiu a naše sta-
vební praxe je hodnotí jako proble-
maticky použitelné).

• tradičně se zde prezentovala naše 
sesterská gstt včetně jejího 
předsedy prof. J.hölterhoffa, letos 
pak kvalitativně i rozsahem zcela 
výjimečně (odhadem cca 40 %-tní 
programový podíl měly Bt /bezvý-
kopové technologie v pracovních 
sekcích a cca 50 %-tní podíl měly 
Bt na doprovodné výstavě).

• nechyběl zde i originální humor 
v podobě konferenčního letáku 
„Zpráva z 50. oldenburgského 
fóra“ (pojato jako pocta pro vůd-
čí osobnosti fóra prof. J.lenze 
a prof. t. Wegenera; zpracováno 
prof. dr. h. roscherem z Fh er-
furt). Z něho alespoň malou ukáz-
ku: „……..Klíčové problémy a otáz-
ky, které tehdy (rozumí se v r. 
2011) hýbaly odbornou veřejností, 
jako např. klimatické změny, de-
generativní procesy společnosti 
zaměřené na konzum, masivní 
migrace obyvatelstva, diverzifika-
ce energetických zdrojů, reakce 
na změny v hromadné technické 
obsluze měst a obcí ……. dnes 
již umíme na všechny tyto otáz-
ky odpovědět. Všechny hororové 
scénáře posledních desetiletí po-
mohla oldenburgská fóra elimino-
vat. stejně tak i díky svému fóru 
se skvěle rozvíjelo a rozvíjí i město 
oldenburg. ……… .“

• originálně pojatý společenský 
večer Grünkohlessen (s průběž-
nou videosmyčkou o jednotlivých 
fórech, od toho 1. až k tomu sou-
časnému) s vyhlašováním a udí-
lením čestného titulu Kohlkönig, 
jehož znakem je divoké prase, ty-
pické pro místní přírodu; s tombo-
lou na podporu dětských domovů 
fungujících v regionu. letos navíc 
se musel tento společenský ve-
čer uskutečnit v hale s kapacitou 
3000 míst (ten menší pro 1500 
hostů již nestačil) a s opravdu bo-
hatým kulturním programem.

• spolupráce s iro a jeho Nadací 
prof. J. Lenze pak nabízí zajímavé 
šance pro mladé inženýrky a inže-
nýry ze střední a východní evropy, 
aktuálně též prostřednictvím nově 
vypisované Ceny této Nadace 
„Jugend baut Evropa“ (dále viz 
www.stiftung-prof-lenz.de). Zcela 
určitě máme u našich korporativ-
ních členů CzSTT mladé inženýr-
ky a inženýry, pro které by mohlo 
být zajímavé se do této soutěže 
zapojit (první vítězové budou vy-
hlašováni již v září r. 2012 a ceny 
jsou dotovány 10 000 €; autoři 
tohoto příspěvku jsou pak ochotni 
efektivně pomáhat případným zá-
jemcům).

Zaplněné venkovní prostranství před Fachhochschule Oldenburg
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Kalendář nO dIG 2011 - 2013 /
nO dIG Calendar

2. - 5. 5. 2011  INtErNatIONaL NO-DIG 2011 
BeRLIN, GeRMANy  www.istt.com
2. - 5. 5. 2011  WASSeR BeRLIN  
www.wasser-berlin.com
20. - 26. 5. 2011
Ita-aItES World Tunnel Congress 
helsinky, Finsko

15. - 17. 6. 2011 Salon ville sans tranchée
cergy pontoise, Francie    www.fstt.org
15. - 17. 6. 2011 
trenchless Engineering Conference
tomaszowice u Krakova, polsko

4. - 8. 7. 2011
SINGApORe INTeRNATIONAL Week 2011
singapore  www.siww.com.sg

23. - 24. 8. 2011
NO-DIG SOutH afrICa 2011
singapore  www.siww.com.sg

3. - 6. 10. 2011 No dig down under brisbane 
www.astt.com.au

10. - 11. 10. 2011
trENCHLESS mIDDLE EaSt 2011
dubai, Jumeirah Beach conference 
and exhition centre

INtErNatIONaL NO DIG 2012 
13. - 16. 5. 2012   Sao  paulo brazil
www.acquacon.com./br/nodig2012/en

IStt INtErNatIONaL NO DIG  IN SyDNEy
1. - 4. 9. 2013   
Sydnea Convention and exhibition Centre, 
Darling Harbour

Kdy akce pořádáné ve světě / akce pořádané v České republice /
 World even Events Organised in the Czech republic  

Duben

Květen

Září

říjen

růZNé /  mISCELL aNEOuS INfOrmatION

Červen

Červenec

Srpen

2012

2013

Prosinec

13. 9. 2011
trenchless technologies Symposium
 - aCODaL Congress
santa Marta, colombia  www.ictis.org
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12. - 16. 4. 2011 StavEbNí vELEtrHy brNO
19. - 21. 4. 2011 tEPLárENSKé DNy a ObNOvItELNé 
ZDrOJE ENErGIE 2011
Výstaviště Černá louka, ostrava

10. - 11. 5. 2011 20. KOLOKvIum
bEZPEČNOSt a SPOLEHLIvOSt PLyNOvODů
dorint praha don giovanni, Český plynárenský svaz
24. - 26. 5. 2011 WATeNVI 2011
Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh
VODOVODy – kANALIzACe 2011
Mezinárodní vodohospodářská výstava, Brno – Výstaviště
24. - 26. 5. 2011 ENvIbrNO
5. Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

13. - 14. 9. 2011 
16. KONfErENCE 
O bEZvÝKOPOvÝCH tECHNOLOGIíCH 
Mělník, hotel ludmila  www.czstt.cz
21. - 25. 9. 2011 fOr arCH
22. Mezinárodní stavební veletrh
3. - 7. 10. 2011
mEZINárODNí StrOJírENSKÝ vELEtrH
25. - 26. 10. 2011 
KONfErENCE PrOvOZ vODOvODNíCH a KaNaLIZaČNíCH Sítí 2011
ostrava   www.sovak.cz

2. - 3. 12. 2011 
učeň, STřeDOškOLák, VySOkOškOLák
18. mezinárodní výstavy školství
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GeRODuR CzeCh, s.r.o., 
sezemická 2757/2, 193 00 praha 9 - horní počernice
e-mail: gerodur@gerodur.cz  http://www.gerodur.cz 

heRMeS TeChNOLOGIe s.r.o., na groši 1344/5a, 
102 00 praha 10 
e-mail: bayer@hermes-technologie.cz 
http://www.hermes-technologie.cz 

hOBAS Cz spol. s r.o., 
Za olšávkou 391, 686 01 UhersKÉ hradiŠtĚ
e-mail: hobas.czech@hobas.com  http://www.hobas.com 

IMOS group s.r.o., 763 02 ZlÍn, tečovice 353
e-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz  http://www.imos.cz 

INGuTIS s.r.o., thákurova 7, 166 29 praha 6
e-mail: sochurek@ingutis.cz  http://www.ingutis.cz

INSeT s.r.o., novákových 6, 180 00 praha 8 
e-mail: hegrlik.ludvik@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

INSITufORM s.r.o., soukenné nám. 157/8, 460 01 liBerec
e-mail: insituform@insituform.cz  http://www.insituform.cz 

INTeRGLOBAL DuO s.r.o., 
ořešská 939/55, 155 00 praha 5 - Řeporyje
e-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz

keRAMO STeINzeuG s.r.o., 
husova 21, 370 05 ČesKÉ BUdĚJoVice
e-mail: keramo@keramo-kamenina.cz 
http://www.keramo-kamenina.cz 

kO - kA s.r.o., thákurova 7, 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 

ČEStNí ČLENOvé ČESKé SPOLEČNOStI 
PrO bEZvÝKOPOvé tECHNOLOGIE
honoUraBle MeMBers oF cZech societY For
trenchless technologY

Dipl.-Ing. Rolf BIeLeCkI, ph.D., WSDTI, efuC, 
Universität hamburg, FB informatik aB tis/Wsdti, Vogt-Koelin- 
str. 30, d-22527 haMBUrg, srn
e-mail: rolf.bielecki@web.de  http://www.efuc.org 

ing. Oldřich kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
e-mail: okura@sebak.cz 

KOLEKtIvNí ČLENOvé ČESKé SPOLEČNOStI 
PrO bEZvÝKOPOvé tECHNOLOGIE 
corporate MeMBers oF cZech societY For 
trenchless technologY

bmH spol. s r.o., ondřejova 592/131, 779 00 oloMoUc 
e-mail: bmh@bmh.cz  http://www.bmh.cz 
 
BRNěNSké VODáRNy A kANALIzACe a.s., hybešova 
254/16, 657 33 Brno
e-mail: bvk@bvk.cz  http://www.bvk.cz 

BROChIeR s.r.o., Ukrajinská 2, 101 00 praha 10
e-mail: brochier@brochier.cz  http://www.brochier.cz 
 
ČErmáK a HraCHOvEC a.s., 
smíchovská 31, 155 00 praha – ŘeporYJe
e-mail: cerhra@cerhra.cz  http://www.cerhra.cz

ČIPOS spol. s r.o., Miletínská 376, 373 72 liŠoV
e-mail:cb@cipos.cz  http://www.cipos.cz 
 
čkV pRAhA s.r.o., Ke Kablu 289, 100 35 praha 10
e-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz  http://www.ckvpraha.cz 
 
DOrG spol. s r.o. U Zahradnictví 123, 790 81 ČesKÁ Ves             
e-mail: dorg@dorg.cz  http://www.dorg.cz 

Duktus litinové systémy s.r.o., Košťálkova 1527, 266 01 BEROUN
e-mail: obchod@duktus.cz; renata.burešova@duktus.cz; 
http://www.duktus.cz 

eiffage Construction česká republika s.r.o., 
Francouzská 6167, 708 00 ostraVa-poruba
e-mail: eiffage@. eiffage cz     http://www.eccr.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 
 
euTIT s.r.o., stará Voda 196, 353 01 MariÁnsKÉ lÁZnĚ
e-mail: eutit@eutit.cz  http://www.eutit.cz 

GeReX LIBeReC, s.r.o., Krokova 293/4, 460 07 liBerec 7
e-mail: gerex@gerex.cz  http://www.gerex.cz 

růZNé /  mISCELL aNEOuS INfOrmatION 
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MeTROSTAV a.s., Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
e-mail: info@metrostav.cz  http://www.metrostav.cz 

MIChLOVSký - protlaky, a.s., salaš 99, 763 51 ZlÍn
e-mail: protlaky@michlovsky.cz  http://www.michlovsky.cz 

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

OChS pLzeň vrtná technologie s.r.o., 
samaritská 165/01, 301 00 plZeŇ - doudlevce
e-mail: ochs@ochs.cz  http://www.ochs.cz 

OhL ŽS, a.s., závod pS, 
Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed
e-mail: msodomka@ohlzs.cz ohlzs@ohlzs.cz 
http://www.ohlzs.cz 

petr Maršálek, provádění staveb, 
V náměrkách 17, 547 01 nÁchod
e-mail: p.m.nachod@seznam.cz  http://www.marsaleknachod.cz 

pOLyTeX COMpOSITe, s.r.o., 
Závodní 540, 735 06 KarVinÁ - nové Město
e-mail:alois.jezik@polytex.cz; info@polytex.cz;  
http://www.polytex.cz 

pŐyRy environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
e-mail: trade.wecz@poyry.cz  http://www.aquatis.cz 

pRAŽSká VODOhOSpODářSká SpOLečNOST a.s.,
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
e-mail: info@pvs.cz  http://www.pvs.cz

pRAŽSké VODOVODy A kANALIzACe a.s., 
Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
e-mail: info@pvk.cz  http://www.pvk.cz 

přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., 
Bzenecká 18a, 628 00 Brno 
e-mail: info@premyslvesely.cz  http://www.premyslvesely.cz 

RABMeR-sanace potrubí, spol. s r.o., 
rašínova 422, 392 01 soBĚslaV
e-mail: info@rabmer.cz  http://www.rabmer.cz 

RekONSTRukCe pOTRuBí - RepO, a.s., 
K roztokům 34/321, 165 01 praha 6
e-mail: repopraha@repopraha.eu  http://www.repopraha.eu 

ReVAk, s. r.o., horní dubina 276/10, 412 01 litoMĚŘice 
e-mail: revak@revak.eu  http://www.revak.eu  

 
SeBAk, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 Brno
e-mail: sebak@sebak.cz  http://www.sebak.cz 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169, 709 45 ostraVa
e-mail: smvak@smvak.cz  http://www.smvak.cz 

Skanska, a.s., závod 02, 
líbalova 1/2348, 149 00 praha 4 - chodov 
e-mail: skanska@skanska.cz  http://www.skanska.cz 

STAVOReAL BRNO spol. s r.o., 
tovární 850/11b, 643 00 Brno - chrtice
e-mail: stavorealbrno@volny.cz  http://www.stavoreal.cz

SuBTeRRA a.s., Bezová 1658, 147 14 praha 4
e-mail: info@subterra.cz  http://www.subterra.cz 

TALpA - Rpf, s.r.o., 
holvekova 36, 718 00 ostraVa – KUnČiČKY
e-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

TRANSTeChNIk CS spol. s r.o., 
Průběžná 90, 100 00 P R A H A 10
e-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz transpha@comp.cz 
http://www.transtechnikcs.cz 

VARIS, a.s., podolská 15, 140 00 praha 4 
e-mail: varis@varis.cz  http://www.varis.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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INDIvIDuáLNí ČLENOvé ČESKé SPOLEČNOStI 
PrO bEZvÝKOPOvé tECHNOLOGIE
indiVidUal MeMBers oF cZech societY 
For trenchless technologY

Balcárek petr, Michlovský-protlaky, a.s., 
salaš 99, 763 51 ZlÍn 
e-mail:balcarek@michlovsky.cz 

Drábek Stanislav Ing., gončarenkova 30, 14700 praha 4 
e-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

esterková Monika Ing., Bachova 20, 149 00 praha 4 
e-mail: m.esterkova@seznam.cz

franczyk karel Ing. phD., AGD ISekI, 
Jarkovská 20, 724 00 ostraVa
e-mail: kfranczyk@subterra.cz 

herel petr Ing., heReL s.r.o., Jiráskova 27, 602 00 Brno 
e-mail: herel@herel.cz  http://www.herel.cz 
  
karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GeONIkA s.r.o., 
svatoplukova 15, 128 00 praha 2
e-mail: karous@geonika.com  http://www.geonika.com
 
kotas Dalimil Ing., AQueCON s.r.o., 
Masarykova 125/368, 400 01 Ústí nad labem
e-mail: d.kotas@aquecon.cz; info@aquecon.cz
http://www.aquecon.com 

kožený petr, firma kOŽeNý, 
strouhalova 2728, 272 00 Kladno

kříž Vojtěch Ing., Martin Roubal Rock Solid Group pty. Ltd.
parléřova 19, 169 00 praha 6
e-mail: mroubal@rocksolidgroup.com.au;  
http://www.rocksolidgroup.com.au

März jiří Ing., Kolová 207, 362 14 KoloVÁ u Karlových Varů
e-mail: j.marz@volny.cz 

Mutina jiří, Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
e-mail: jmutina@bdcmorava.cz; info@bdcmorava.cz; 
http://www.bdcmorava.cz 
 
plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o., 
Divize Protection technologies, průmyslová zóna 
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
e-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz; 
http://pt.mc-bauchemie.cz 

Synáčková Marcela Ing., CSc., čVuT fSv, 
thákurova 7, 166 29 praha 6
e-mail: synackov@fsv.cvut.cz 

Svoboda pavel, doc. Ing. CSc., thákurova 7, 166 29 praha 6, 
e-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz 

šrytr petr, doc. Ing. CSc., čVuT fSv, 
thákurova 7, 166 29 praha 6
e-mail: srytr@fsv.cvut.cz 

Tuzar jindřich Ing., pSk Tuzar s.r.o., 
ostrovského 11, 150 00 praha 5  
e-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz 

Weisskopf Milan Ing., 
Černokostelecká, 2197/51,100 00 praha 10
e-mail: weisskopf@enas.cz 

zima jiří Ing., do Kopečku 3/159, 400 03 ÚstÍ nad labem
e-mail: j.zima@volny.cz 

přIDRuŽeNí čLeNOVé CzSTT

hradil zdeněk Ing., GeOpROSpeR praha, 
soukenická 27, 110 00 praha 1
e-mail: geoprosper@volny.cz 

 
horáček Ludvík Ing., 
pod tratí 2, 792 01 BrUntÁl

janoušek františek Ing., Korandova 235/4 
147 00 praha 4 - hodkovičky

karásek Vojtěch Ing., pražské vodovody a kanalizace a.s., 
hradecká 1, 130 00 praha 3
e-mail: vojtech.karasek@email.cz 

klimeš Věroslav Ing., 
Kollárova 719, 664 51 Šlapanice U Brna
Krovoza oldřich, Štorkánova 2804, 150 00 praha 5

kubálek jiří Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 praha 2 
e-mail: office@czstt.cz 

  
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

Nenadálová Lucie, Ing., 
V rovinách 93, 140 00 praha 4 - podolí
e-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz 

pytl Vladimír Ing., 
podjavorinské 1603, 140 00 praha 4 

Raclavský jaroslav Ing., 
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
e-mail: raclavsky@telecom.cz 

Vávrová jaroslava Ing., 
na Vlčovce 2040/2b 160 00 praha 6



Generální sponzoři:

16. KONFERENCI16. KONFERENCI

O BEZ V ÝKOPOV ÝCHO BEZ V ÝKOPOV ÝCH

TECHNOLOGIÍCH,TECHNOLOGIÍCH,

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIEČESKÁ SPOLEČNOST PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Vás zve naVás zve na

která se koná 13. a 14. září 2011která se koná 13. a 14. září 2011

Hotel Ludmila,Hotel Ludmila, Pražská 2639, Mělník Pražská 2639, Mělník

Fotografie poskytlo mìsto Mìlník, autoøi fotografií: Ing. Jiøí Èermák a Ing. Vladimír Legner



SPOLUPRÁCE CSPOLUPRÁCE CzzSTTSTT
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

9.  9.  únoraúnora –  10.   –  10.  březnabřezna 2011 2011

 Toto èíslo sponzoruje firma

VÝSTAVA VÝSTAVA 
PROGRESIVNÍ PROGRESIVNÍ 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE 
VE STAVEBNICTVÍVE STAVEBNICTVÍ
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