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ú v odn í k / le a ding a r t icle

Vážení čtenáři,
je pro mne veliká čest upoutat Vaši pozornost k firmě SEBAK, spol. s r.o., která od roku 1994 působí
na území České republiky a Slovenska v oblasti kanalizací a v posledním roce i v oblasti vod pitných.
Sídlo naší společnosti je v Brně, s pobočkami
v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích.
Počátky činnosti společnosti byly velice skromné, soustředili jsme se pouze na čištění kanalizací a odvoz odpadních vod k další likvidaci. Z této
doby se můžeme pochlubit nasazením prvního
malého tlakového vozu v České republice, tolik žádaného od zákazníků k zákrokům na kanalizacích
v historických zónách měst s nedostatkem prostoru pro činnost velkých tlakových vozů.
Postupem času jsme rozšířili naši činnost i o větší
vozy s tlakovou a sací technologií a vybavili jsme
se i technologií pro čištění kanalizací a havarijní
zákroky v objektech. Zde se jednalo o elektromechanické frézovací stroje, určené k běžnému čištění
ležatých a svislých kanalizací a odstraňování ucpávek i tvrdých usazenin a překážek v průtočném profilu potrubí.
Provádění diagnostiky stavu kanalizací bylo nezbytným krokem k rozšíření našich činností a zkvalitnění
práce. Kamerová technika byla postupně dokupována a v současné době máme v provozu 3 kamerové
vozy, vybavené nejmodernější technologií, splňující
náročné požadavky zákazníků. Vlastníme a provozujeme i satelitní kameru, sloužící ke kontrole kanalizačních přípojek z prostoru uličních stok. K dispozici
máme též několik přenosných souprav s menšími
tlačnými kamerami, určenými pro diagnostiku kanalizací menších průměrů zejména v objektech.
Od činnosti, kterou zjišťujeme stav kanalizačního
potrubí průmyslovou televizí, byl pouze krůček

k zavedení bezvýkopových oprav. Metodou bezešvého pleteninového rukávce syceného pryskyřicí
vloženého do potrubí, se po vytvrzení pryskyřice
vytvoří kvalitní a trvanlivá vložka. Touto metodou
provádíme jak úsekové opravy, tak i krátké vložky
- pakry, určené k lokálním opravám závad na potrubí. Soustředili jsme se na průměry potrubí do
300 mm. Činnost v této oblasti aplikujeme v převážné většině případů na opravy vnitřních kanalizací
a kanalizačních přípojek. Nebráníme se i opravám
kanalizací, kde je třeba kombinovat bezvýkopové
technologie s klasicky prováděnou výměnou kanalizačního potrubí v otevřeném výkopu.
Potřeba oprav svislých dešťových svodů u plochých střech objektů vyvolala modifikaci metody
vložkování rukávcem i do této oblasti. V současné
době máme již bohaté zkušenosti z mnoha výškových objektů, kde jsme bez problémů tyto práce
provedli k plné spokojenosti zákazníků.
Pro naši činnost v oblasti kanalizací jsme vybaveni
i kanalizačními roboty, které našly široké uplatnění
všude tam, kde rozměry kanalizačního potrubí neumožňují provádět různé sanační úkony pracovníky z prostoru stoky.
V oblasti odpadového hospodářství zajišťujeme likvidaci odpadů s označením „O“ i „N“. Odvážíme
a likvidujeme podle požadavků zákazníků tekuté
odpady ze žump a septiků, jímek k zachycování
tuků a olejů organického původu, ale i odpady
u odlučovačů ropných produktů. Zabýváme se
též čištěním dešťových vpustí a retenčních nádrží.
Podle požadavků zákazníků též zajišťujeme a provozujeme mobilní záchody. Bez této služby dnes
nelze provádět žádnou větší stavbu a akci nejrůznějšího charakteru, kde se shromáždí po určitou

omezenou dobu větší
počet účastníků.
Od loňského roku se
pohybujeme i v oblasti „čisté vody“. Proces
snižování ztrát vody
ve vodovodní síti je
nekonečný a zajímá
majitele a provozovatele vodovodů a vlastně každého občana,
který odebírá vodu z veřejného vodovodu.
SmartBall je novou technologií k zjišťování těsnosti
potrubí s tlakovým režimem proudící kapaliny.
Slouží k detekci skrytých poruch a vzduchových
kapes v potrubí s minimálním průměrem 300 mm
s určením jejich lokalizace. U tekoucích poruch
lze též zjistit množství vody, které uniká z potrubí
za jednotku času.
Užitím této technologie je možné zrevidovat až
23 km potrubí na jeden průchod balonku, jehož prostřednictvím jsou zaznamenány zvukové
šumy, provázející únik vody z potrubí a určit i místo této anomálie.
Naše společnost získala výhradní právo exkluzivity od majitele patentu pro aplikaci technologie
SmartBall na území České republiky, Slovenska
a Polska.
Vážení čtenáři, firma SEBAK, spol. s r.o. je členem CzSTT od roku 1998.
Chceme i nadále v této společnosti aktivně působit, neboť cítíme potřebu vzájemně si sdělovat
své úspěchy i problémy a ve vzájemné spolupráci dále rozšiřovat a zkvalitňovat naši činnost ve
všech oblastech bezvýkopových technologií.
Ing. Lubomír Sedláček

z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t

jednatel společnosti

Co nového v ESC ISTT?
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a. s.
V minulém článku jsem se zmiňoval o tom, že na
NO DIG 2011 v Berlíně se bude doplňovat obsazení ESC ISTT o jednoho člena, a že budu kandidovat. Nicméně v Berlíně byla zvolená jediná
žena na kandidátce – dánská zástupkyně Gerda.
Alespoň tedy je třeba vnímat pozitivně, že v subcomity bude působit ženský prvek a možná určitým způsobem zjemňovat jejich aktivity, protože
jinak je to – jak se říká – zcela mužská záležitost.
Ty doplňovací volby jsou určitá novinka a budou se
konat i v budoucnu. Vždy dva krát bude doplněna
ESC o jednoho člena a pak ve „volebním roce“
o členy čtyři. V praxi to znamená, že za rok v Sao
Paolu se bude doplňovat opět jeden člen a za dva
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roky v Sydney hned čtyři. Takže uvidím, jestli se to
zase podaří nějakému českému zástupci, ať už to
bude kdokoliv.
Jinak je třeba říci, že nové obsazení vedoucích

Ing. Stanislav Drábek, Dr. Karel Franczyk
se sekretářkou ISTT Kyoko Kondo

struktur ISTT se chová velmi aktivně a chystá se
spousta novinek. Zásluhu na tom má především
nový předseda ISTT Samuel Ariatram, ale i někteří noví členové ESC – na příklad aktivitami hýří
Ital Enrico Boi, který dělá velké revize webových
stránek, které by měly být provázány i s národními stránkami jednotlivých asociací. V tom mu
pomáhá pracovitá sekretářka Kyoko Kondo z Japonska, takže se zdá, že končí určité ospalejší
období ISTT, kdy se ve vedení střídali spíše starší
zasloužilí členové, a že je vidět nástup nové generace, což je dobře.
Dobré je i to, že po některých finančních otřesech,
jakým byla na příklad konference NO DIG v Římě,
se ISTT po ekonomické stránce velmi zotavilo, a to
jednak díky některým novým členským zemím (už
jsem o nich psal dříve) a také díky úspěšným konferencím v Torontu a Singapuru. Jak se navíc zdá,
i letošní Berlín skončí hospodářským úspěchem,
takže ekonomika ISTT je nyní zdravá a stabilní, a to
dodává patřičný klid novým aktivitám. Přejme si,
aby to tak bylo i nadále.

z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t

Anotace přihlášky do soutěže
NO DIG firma Michlovský
Bystřice nad Olší:

Bystřice nad Olší:

Extrémně náročné podmínky čekaly osádku mikrotunelování
firmy „Michlovský – Protlaky“ při zahájení akce, která je součástí
velkého stavebního projektu „Čistá Olše“. Tento projekt je
spolufinancován z prostředků EU a je charakterizován těmito
základními údaji:

The “Michlovský – Protlaky” micro-tunnelling crew encountered
extreme conditions when commencing a construction that
forms a part of a large building project “Clean Olše River”. The
project is co-financed from the EU funds and is characterised
by the following basic data:

Název akce: Obnova oblasti řeky Olše – část 4 –
kanalizace v obci Bystřice nad Olší
Investor: Skupina obcí podél řeky Olše
Projektant: Hausing, s.r.o. – Mosty u Jablunkova
Zhotovitel: IMOS - Brno
Zhotovitel dílčích úseků mikrotunelování: Michlovský Protlaky
Celkové náklady: 14 423 698 EUR
Termín realizace: 08 / 2009 – 05 / 2011

Construction Name: Rehabilitation of river Olše area –
part 4 – Sewer system in town Bystřice nad Olší
Investor: Group of towns along the Olše river
Designer: Hausing s.r.o. – Mosty u Jablunkova
Contractor: IMOS - Brno
Contractor for partial micro-tunnelling sections: Michlovský Protlaky
Total Cost: 14 423 698 EUR
Contract time: 08 / 2009 – 05 / 2011

V tomto případě šlo o protlačení ocelových chrániček pro následnou kanalizaci v obci Bystřice nad Olší v blízkosti Třince.
Jedná se o malebnou horskou vesničku v Těšínských Beskydech, vyhledávanou turisty a milovníky horských kol. Bohužel
tomu odpovídal i geologický profil protlačovaného úseku. Jednalo se o balvanité štěrky s balvany většími než 1000 mm v průměru a skalními partiemi. Samotné místo se navíc nachází ve
strmém svahu u horské říčky Olše s diluviálními sedimenty, ale
také na mnoha místech zavezené řízenými i neřízenými skládkami, kde na příklad
v návozech strusky
z blízkých Třineckých železáren se
nacházely ingoty
železa o průměru
i okolo 250 mm.
V závěru úseku se
jednalo o skalní prostředí, kdy se v daném místě na sebe
nasouvají dva různé
geologické příkrovy,
takže relativně měkká a vrstevnatá jílovitá břidlice se střídá
s tvrdými pískovci
a křemenci. Oblast
byla navíc zarostlá
vysokými listnatými
stromy a bylo zřejmé, že v podloží bude nutno se vypořádat
i s masivními kořenovými systémy. Když ještě doplníme, že
akce měla začít v květnu 2010, v době, kdy právě řeka Olše
byla řekou nejvíce postiženou povodněmi a přívalovými dešti
u nás, lze si jen těžko představit obtížnější podmínky pro provedení protlaku 100 m dlouhého.

In this case, steel sleeves were to be jacked in for the
subsequent sewerage system at Bystřice nad Olší Municipality
near Třinec. It is a picturesque mountain village in the Těšín
Beskydy Mountains, popular with tourists and mountain bike
lovers alike. Unfortunately, the geological profile of the jacked
section corresponded to the above facts. There were bouldergravel parts there with boulder diameter in excess of 1000 mm,
and rocky parts. Moreover, the location is situated on a steep
slope near the Olše mountain stream with diluvial sediments,
in many areas filled with controlled
and uncontrolled dumps; e.g. in the
slug tip of the neighbouring Třinec
Iron Works, there were iron ingots
with diameter up to 250 mm. In the
closing part of the section, it was
a rocky environment; two different
geological layers slip on each other
so that relatively soft and stratified
clay shale interchanges with
hard sandstone and quartzite. In
addition, the area was covered with
high broadleaved trees and it was
obvious that massive root systems
would have to be dealt with in the
subsoil. Also, let’s mention the fact
that the construction should have
commenced in May 2010 when
the Olše River was the one to be
hit worst by floods and torrential
rains. Hence, it is hard to imagine more difficult conditions for a
100 m long jacking.

Mikrotunelování pro následnou kanalizaci

Ukázalo se však, jak je výhodné vlastnit mikrotunelovací zařízení ve svém majetku. Bylo totiž možno nasadit systém ISEKI
UNCLEMOLE TCC 980 tak, jak byl v roce 2008 zakoupen, jen
s drobnými úpravami periferních zubů z důvodu lepší adaptace
na těžké balvanité podmínky a také pro lepší konfiguraci s ocelovými trubkami o rozměru 1016 mm. Do nich byly posléze za-

Micro-Tunnelling for Subsequent Sewerage System

It proved, however, how expedient it was to have micro-tunnelling
equipment in the inventory. The ISEKI UNCLEMOLE TCC 980
system could be employed as it had been purchased in 2008,
with some minor modifications of peripheral teeth only, in order
to adapt better to the difficult boulder situation and also for a
better configuration with steel pipes with the size of 1016 mm.
Subsequently,
polyprophylene tubes with
400 mm ID we-

3

NO DIG 17 / 2

z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t
taženy trouby z polypropylénu o profilu 400 mm ID. Základem
dohody s investorem a odběratelem byla pragmatická úvaha,
že pokud nasazujeme vlastní zařízení, neriskujeme žádné závratné vstupní náklady, jak by tomu bylo v případě pronájmu,
a totéž platí o případných prostojích v případě vyprošťování či
uvolňování překážek.

re pulled into those. The common base for the agreement with
the Investor and Employer was a pragmatic idea that when
employing our own equipment, we don’t risk any sky-high
costs as it would be the in case of hiring the equipment; the
same applies to possible downtimes in the case of untangling
or unblocking obstacles.

Tato úvaha se nakonec ukázala jako správná. Po odkladech
s nástupem v důsledku povodní byl nakonec systém
zprovozněn v polovině června 2010. V těžkých podmínkách,
které by odpovídaly spíše nasazení skalního systému, stroj
ISEKI Unclemole samozřejmě nemohl podávat obvyklé denní
postupy, takže ty kolísaly mezi 4-5 m v balvanitých štěrcích
a 2-3 m ve skalních partiích. Ve třech případech bylo nutno se
vypořádat s úplným zahlcením výplachového systému stroje
kousky kořenů. Takže to byl mnohdy spíše boj s matkou přírodou
než standardní a elegantní práce. Nicméně na přelomu června
a července stroj úspěšně dorazil do cílové jámy a kupodivu
až na několik vylomených zubů i bez významného poškození.
Takže po nezbytných revizích a doplnění oleje mohl urychleně
putovat na Slovensko, kde byl nasazen na protlak v Púchově.

That idea eventually proved right. After the delayed start due to
the floods, the system was finally put into operation in mid June
2010. It is evident that in the difficult conditions that would
correspond rather to employment of a rock system, the ISEKI
Unclemole machine could not reach usual daily progress;
thus, it varied between 4-5 m in boulder gravel and 2-3 m in
the rocky parts. In three cases it was necessary to deal with a
completely clogged washout system of the machine with parts
of roots. So, in many instances it was rather a fight with mother
nature than a standard and elegant work. Nonetheless, at the
turn of June and July, the machine successfully reached the
target shaft. Surprisingly, except for a few broken teeth, without
any major damage. So, after the necessary check-up and oil
refill, it could be rush-shipped to Slovakia to be employed on
jacking at Púchov.
The mentioned project has shown that the limits of use of microtunnelling are perhaps even broader than we had thought
before. And also, that with the readily available equipment it
was possible to start even risky operations; among those, the
operations of rather small scale but posing unsurmountable
problems for a standard approach.

Uvedený projekt ukázal, že hranice využití mikrotunelování
jsou možná širší, než jsme si mysleli dříve. A také to, že se
zařízením, které je dostupné přímo v místě, se lze úspěšně
pustit i do riskantních akcí, a to i těch, které jsou nevelké
rozsahem, ale pro standardní postupy představují neřešitelné
problémy.

Předseda ISTT
prof. samuel Ariaratnam navštívil Prahu
Na pozvání předsedy CzSTT Ing. Stanislava Drábka
a místopředsedy dr. Karla Franczyka navštívil Prof. Samuel Ariaratnam ve dnech 6. - 9. 5. 2011 Prahu.
Přijel se svojí manželkou (původem z Polska) přímo
z jednání ISTT v Berlíně. V Praze byl poprvé a on i jeho
manželka byli májovou Prahou okouzleni. Viděli už mnoho krásných míst na světě, ale Praha jim doslova vzala
dech. Při projížďce Prahou ve „veteránu“ Praga a historickém kočáru neskrývali obdiv.
Při jednání v Praze
Prof. Ariaratnam závazně přislíbil účast na
naší národní konferenci NO - DIG
2011. V rámci
programu přednese krátký proslov při zahájení
konference a na
odborné téma
připraví přednášku
o BT při ochraně životního prostředí.
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„Rozlučka“ předsedy CzSTT
Ing. Stanislava Drábka s předsednictvem ISTT
(Z vystoupení na schůzi správní rady ISTT v Berlíně)
Pro ilustraci uvádíme proslov předsedy CzSTT Ing. Stanislava Drábka, přednesený na schůzi správní rady
ISTT v plném znění. Je patrné, že končí legrace a že to Standa s odchodem z místa předsedy myslí vážně.
Mimochodem, jeho řeč vyvolala v řadách ISTT dojetí a samozřejmě veliký potlesk.
Ing. Karel Franczyk, PhD.
		

místopředseda CzSTT

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové.

Dear Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen.

Jménem CzSTT Vás srdečně zdravím při příležitosti zahájení 29. mezinárodní konference ISTT. Čas od setkání v Singapuru utekl velmi rychle. Jsem velmi rád, že máme po 6
měsících na našem jednání tak dobrou účast. Dnes bych
ale chtěl využít toto setkání k tomu, abych se s Vámi mohl
rozloučit. Je mi 69 roků a v příštím roce již nebudu kandidovat na předsedu CzSTT. Je to po 23 letech příležitost
předat tuto funkci někomu z mladších kolegů. Z těch 23 let
jsem byl 6 let individuálním členem ISTT, 10 let místopředsedou a 7 let předsedou CzSTT. Byla to skutečně třetina
života, kterou jsem bezvýkopovým technologiím věnoval.
Byl to můj koníček, který byl po 17 let předmětem podnikání
mé soukromé firmy AD Servis TERRABOR. Byl to koníček,
který mě živil. Nyní jsem v důchodu, pracuji pro CzSTT a je
mi s Vámi dobře. Za těch 17 let, od roku 1994 po 2011,
jsem zastupoval CzSTT na všech mezinárodních konferencích ISTT kromě konference v Rotterdamu, kdy jsem dal
přednost svatbě mé vnučky. Jednu z konferencí ISTT jsme
v roce 2001 úspěšně pořádali u nás v Praze. CzSTT získala
6x cenu NO-DIG AWARD (4x studenti a 2x stavby roku). To
byl myslím největší úspěch v naší historii.
Nyní Vám přeji mnoho úspěchů v činnosti ISTT a na shledanou. Bylo mi mezi Vámi skutečně dobře.

On behalf of the CzSTT I would like to salute you on the occasion of the 29th International ISTT Conference opening. The time
since our meeting in Singapore has passed very quickly and I am
glad that, after those 6 months, there is such a good attendance.
Nevertheless, today I would like to use this meeting and say goodbye to you. I am 69 now and will not stand as a candidate for the
CzSTT President next year. After 23 years, it is a good opportunity to hand over that position to a younger colleague. Out of the
mentioned 23 years, I was an individual member of the ISTT for
6 years and the CzSTT Deputy President for 10 years. Indeed, it
has been one third of my life that I devoted to trenchless technology. It was my hobby as well as the business line of my private
company AD Servis TERRABOR for 17 years. It was a hobby supporting me at the same time. I am a retiree now, working for the
CzSTT and feeling happy amongst you. Over the 17 years, from
1994 to 2011, I represented the CzSTT at all ISTT international
conferences except the v Rotterdam conference, when I yielded
precedence to my granddaughter’s marriage. We were successful in organising one of the ISTT conferences in Prague in 2001.
The CzSTT has got the NO-DIG AWARD 6 times (4 times students and twice the construction of the year). I thought that was
the greatest success in our history.
Now, I wish you full success in the ISTT activities and goodbye. I felt real good amongst you.

Členové správní rady ISTT a výkonného podvýboru

Dr. Franczyk a Ing. Drábek na schůzi správní rady
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Reportáž z konference v Berlíně
29. mezinárodní konference a výstava
o bezvýkopových technologiích, Berlín
2. – 5. května 2011
Braniborská brána - symbol sjednoceného
Berlína

Ing. Lucie Nenadálová
Letošní mezinárodní konference o bezvýkopových technologiích byla pořádaná GSTT (Německou společností pro
bezvýkopové technologie) ve spolupráci
s veletrhy Berlín a mezinárodní konferencí Wasser Berlin International. Vše
se odehrávalo na výstavišti v Berlíně,
které bylo dobře dostupné hromadnou
dopravou. Doprovodný veletrh byl umístěn do šesti hal, z toho přímo s bezvýkopovými technologiemi souvisela hala č.
1. Ve výstavní hale č. 1 byl umístěn také
stánek ISTT a stánky několika společností. CzSTT se prezentovala přímo na

Vstupní hala veletrhy Berlín

stánku ISTT/GSTT. Firem prezentujících
se na veletrhu bylo hodně, z České republiky nebyla zastoupena žádná firma,
ale vystavovaly zde některé firmy, které
mají i zastoupení u nás.
Samotná konference o bezvýkopových
technologiích proběhla ve dvou dnech
v úterý 3. 5. 2011 a ve čtvrtek 5. 5. 2011,
což bylo oproti předchozím ročníkům
netradiční a byla doplněna dnem exkurzí
po stavbách (viz kapitola ze staveb). Kon-

Prezentace CzSTT na stánku ISTT/GSTT
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Zahájení konference NO DIG

ference byla zahájena předsedou ISTT
doktorem Samuelem Ariaratnamem,
předsedou GSTT profesorem Jensem
Hölterhoffem a generálním ředitelem
firmy Herrenknecht Dr. – ing. E.h. Martinem Herrenknechtem, který měl hned
po úvodních slovech velmi zajímavou
přednáškou o vývoji mikrotunelování.
Dále byla konference rozdělena vždy
na tři sekce, které se měnily dopoledne a odpoledne. První den konference
se jednalo v sekcích Mikrotunelování,
HDD, Rukávcové technologie, Testování
a hodnocení bezvýkopových technologií, Rekonstrukce. Já jsem navštívila zejména sekci mikrotunelování, kde jsem
zhlédla německé a irské příspěvky, firma Herrenknecht prezentovala inovační technologie pro stavbu šachet a odborníci z irské univerzity měli zajímavý
příspěvek na téma Nejnovější poznatky
v mikrotunelování v Irsku. Ve všech sek-

z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t
opět ve stejný čas jako přednáška Dipl.
Ing. Kamarianakise z univerzity v Bochumi, který se zabýval rozhodovacím procesem pro výběr vhodných technologií
pro stavbu potrubí. Všechny přednášky,
které jsem mohla zhlédnout, byly na
špičkové úrovni a je velká škoda, že se
netěšily většímu zájmu účastníků. Přečíst si přednášku ve sborníku je sice
zajímavé, ale daleko větší přínos je vidět
přednášejícího osobně a diskutovat přímo s autorem příspěvku.
Další zajímavostí byl program pro studenty a žáky, který připravila GSTT ve
spolupráci s dalšími odbornými společnostmi působícími v Německu v oblasti
vodohospodářství. Program byl velmi
pestrý: pro žáky základních škol zde
byly připraveny znalostní soutěže, aby

Venkovní expozice firma MTS

děti byly motivovány a místo coca-coly
začaly pít zdravější tekutiny a uvědomily
si, že vodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. Dále se zde prezentovala různá

Výstavní hala č. 1 firma Amex – opravy
průchozích potrubí bezvýkopově

cích byly přednášeny zajímavé příspěvky
najednou, tak bylo těžké si vybrat, který
příspěvek preferovat a který si pouze
přečíst ve sborníku. Přednáškové místnosti byly perfektně připravené, s obrovským promítacím plátnem, bohužel jen
účastníků bylo málo.
Druhý přednáškový den byl v podobném
duchu jako první, zde byly sekce CIPP,
Renovace, testování a vyhodnocování a Šnekové vrtání a protlačování. Ani
v druhém dni sál nebyl naplněný k prasknutí, i když zde probíhaly přednášky na
světové úrovni. Já jsem osobně navštívila přednášku Dr. Steina, která byla

Výstava Wasser Berlin (celkem 5 výstavních hal)

gymnázia z Berlína a byly zde žákům
středních škol představeny bezvýkopové technologie. Programem mě provedl dr. Beyer z GSTT se slovy „Děti jsou
naše budoucnost“.
Veletrh doprovázela také fotografická výstava „Unter uns“ (mezi námi) německého fotografa Dipl. Ing. Ulricha Winklera,
kde na 24 velkoformátových fotografiích
prezentoval zajímavé snímky podzemních objektů a průchozích potrubí některé až s uměleckým nádechem, výstava
je putovní a bude se přesouvat po jednotlivých městech v Německu.
Konferenci v Berlíně hodnotím jako jednu z velmi povedených konferencí.

Program pro děti
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Zpráva z valné hromady české společnosti
pro bezvýkopové technologie
Ing. Jiří Kubálek, CSc.
sekretář CzSTT

Řádná valná hromada CzSTT svolaná v souladu se stanovami České společnosti pro bezvýkopové
technologie se konala v úterý 12. dubna 2011 v zasedací místnosti a.s. Subterra, Bezová 1658/1,
Praha 4 – Braník. Jednání zahájil předseda CzSTT Ing. Stanislav Drábek následujícím proslovem:
Vážení členové CzSTT, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás přivítal na valné
hromadě CzSTT, která se ve smyslu
našich stanov koná jednou za rok. Je
duben, měsíc, ve kterém už mnoho let
máme v našich plánovacích kalendářích
vyznačený den, kdy se scházíme, abychom uplynulý kalendářní rok zhodnotili,
abychom konstatovali, nakolik se podařilo plnit PLÁN ČINNOSTI a FINANČNÍ
PLÁN naší společnosti. Abychom se
ohlédli za tím, co se nám podařilo i za
tím, co bychom mohli dělat lépe. Tyto
konkrétní údaje se dozvíte ze zprávy
každého člena předsednictva CzSTT,
kterého jste si před dvěma lety zvolili.
Dále budete seznámeni s PLÁNEM ČINNOSTI a FINANČNÍM PLÁNEM roku
2011. Nebude chybět vyhodnocení studentské soutěže o nejlepší diplomovou
a bakalářskou práci. Je toho dost, co
máme projednat, neboť program dnešní
valné hromady má celkem 11 bodů. Byl
všem předem rozeslán a je k nahlédnutí
též zde na stolech.
Jsem přesvědčen, že díky úsilí všech
zde přítomných bude naše jednání konstruktivní a že využijete tohoto pléna
k vystoupení v diskusi o všem, co pokládáte za důležité pro naši další činnost
v roce 2011 jak na českém trhu stavebních prací, tak při mezinárodní spolupráci v rámci ISTT.
Dalšího řízení valné hromady se ujal místopředseda CzSTT dr. Karel Franczyk.
V době zahájení nebylo přítomno více
než 40 členů, nebyla tedy dosažena
účast nadpoloviční většiny. Bylo proto
dle stanov uplatněno pravidlo čekací
doby a následovalo schválení programu
valné hromady v následujícím pořadí:
1.	Uvítání členů CzSTT
2.	Volba komise pro usnesení
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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
Při dalším hlasování byla jednomyslně
zvolena komise pro zpracování závěrečného usnesení valné hromady ve složení
Ing. Miloš Karásek, zapisovatel, Ing. Jiří
Kubálek, CSc., ověřovatel, Ing. Michal
Sodomka, ověřovatel.
Zpráva o činnosti CzSTT byla tvořena dílčími zprávami vedoucích jednotlivých odborných sekcí v období duben 2010 – březen
2011, které uvádíme v původním znění.

a) Sekce vzdělávací a expertní
(doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)

• Expertní činnost byla v tomto období
zaměřena na zlepšení postavení oboru formou opakovaného prosazení/začlenění BT do souboru programových
prostředků pro obnovu IS již v metodice územně plánovací činnosti (stalo se tak prostřednictvím ÚÚR Brno
a MMR ČR v rámci aktualizace metodického podkladu „Principy územního
plánování“, kap. 8. Technická infrastruktura, v návaznosti na stavební zákon a zákon o územním plánování č.
183/2006 Sb.).
• Dílčí konkrétní odborná/expertní
činnost pak spočívala zejména v zabezpečení několika konzultací a odborných posudků (např. též v rámci
několika výběrových řízení veřejných
zakázek v úseku inž. sítí/IS, kdy jsou
často BT diskriminovány tím, že dostávají šanci jen nepřímo v rámci subdodávek apod.).
• Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období realizována jednak na
firemní úrovni a dále prostřednictvím

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT
i individuálních členů. Soutěže CzSTT
i ISTT, např. kategorie „Student or
young professional paper“, plní velmi
dobře svou funkci popularizační i reprezentační ve prospěch BT i CzSTT.
Ocenění NO-DIG AWARD ISTT v Singapuru 11/2010 Ing. Z. Hálové (čtvrtý
takovýto úspěch CzSTT od r. 2004
je jistě nikoliv jen dílem náhody). Pokračuje spolupráce s IRO a FHO v Oldenburgu, která rovněž nabízí dobré
možnosti např. využitím nově zaváděné ceny Nadace prof. Lenze „Jugend
baut Europa“, viz www.stiftung-proflenz.de.
vzdělávacích programů CVO ČKAIT
(zde nabízí pravidelně svá BT-témata
VUT Brno/ÚVHO a dále se neformálně dostala do šance též ČVUT-FSv
v rámci akce „Voda pod kontrolou“:
26. 3. 2010 v Plzni, 4. 5. 2010 v Praze a 20. 5. 2010 v Hradci Králové).
Prosazování BT do výuky vysokoškoláků pokračovalo na FAST VŠB TU
Ostrava (v rámci studijních programů
„Městského inženýrství a stavitelství“,
v několika předmětech: Inženýrské
sítě, Technická infrastruktura a Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování).
Významnou vzdělávací akci připravilo a začalo realizovat předsednictvo
CzSTT od začátku zimního semestru
2010/2011 ve spolupráci/pod patronací (s podporou schváleného grantového projektu) SFŽP. Jednotlivé
akce se odehrály v Praze na ČVUTFSv a DF (doc. P. Šrytr, Ing. M. Synáčková, Ing. L. Nanadálová) a ZU
(Ing. M. Synáčková) a na FAST VŠB-

TU Ostrava (doc. P. Šrytr, Ing. J. Mikolášek a Ing. K. Franczyk).
	Speciálně pak je (a dlouhodobě byla)
BT - vzdělávací činnost uskutečňována
též prostřednictvím zadávání a zpracování diplomových prací na FSv ČVUT
a FAST VUT Brno (v akademickém
roce 2009/2010 došlo v Brně věřme jen k dočasnému útlumu/přerušení této aktivity). Analogické úsilí je
pak vyvíjeno též na FAST VŠB- TU
Ostrava.
• Popularizační činnost a ediční činnost ve prospěch BT a jejich nositelů:
• Svůj význam a stabilní dobrou úroveň
má soutěž CzSTT o nejlepší diplomovou práci z oboru BT (s drobnou, doufejme jen dočasnou, „vadou na kráse“
absencí FAST Brno ve ZPRAVODAJI
CzSTT č. 4/2010 a 4/2011).
• Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativních

• Ediční činnost rovněž pokračovala:
	Na začátku r. 2010 vyšla publikace
„Výpadky (poruchy a havárie) inženýrských sítí z pohledu trvale udržitelného rozvoje“ (ČVUT FSv, K126, výstup
VZ05), kde jsou BT uceleně zpřehledněny v samostatné části.
	Analogicky pak koncem r. 2010, rovněž se zpřehledněním BT a s podporou významných BT v podobě
sdružených tras IS, vyšla publikace
„Sdružené trasy inženýrských sítí
v urbanizovaných územích“ (ČVUT
FSv, K126, výstup projektu SGS).
• Dále lze učinit odkaz na příspěvek
Rozvoj aplikací BT ve všech síťových
odvětvích je žádoucí (č.4/2010 našeho Zpravodaje), informující o spolupráci CzSTT a ČVUT s RWE v r. 2010
v rámci úkolu Možnosti uplatnění BT
pro obnovu a novou výstavbu NTL
a STL plynovodů. Obor plynárenství
zatím nedosahuje aplikacemi BT úrovně ve vodohospodářských síťových
odvětvích (vodárenství a stokování),
což je třeba považovat „za výzvu“.
• Stále nedostatečné povědomí managementů měst a obcí o podstatě
a možnostech BT vyvolává nezbytnost
využít efektivní možnosti se pokoušet
o změnu k lepšímu.
Taková příležitost byla v r.2010 a je
nyní opakována v případě vstřícné spolupráce s ČSSI. Lze mj. připomenout
loňskou naší úspěšnou participaci na
OUVERTUŘE ke stavebním veletrhům
v dubnu 2010 v Brně. Zde bývají přítomny právě osoby blízké potenciálním investorům záměrů, kde by měly
a mohly BT dostávat více šancí. Letos
jsme pak dostali stejnou nabídku včetně vylepšení formou participace sa-
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z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT
mostatnou kapitolou BT ve STAVEBNÍ
KNIZE ROKU 2011. Ukazuje se tak,
že ČSSI je pro nás přívětivý partner,
který takto výrazně podporuje i další
sektory stavebního průmyslu. Ty se
staly prostřednictvím svých odborných společností „ČSSI programově
zastřešenými společnostmi“. V případě naší společnosti CzSTT je taková
možnost rovněž nabízena s tím, že se
nejedná o podřízenost, nýbrž o podpůrné zastřešení, získání většího vlivu,
větší prestiže, lepší pozice v rámci stavebního průmyslu.

b) Sekce provozovatelů
a diagnostiky
(Ing. Marek Helcelet)
• V sekci provozovatelů a diagnostiky se
potvrdila životaschopnost „smart ballu“, kdy po výstavě WAT-ENVI v květnu 2010 v Brně byla tato technologie
získávání dat o těsnosti vodovodních
řadů představena široké odborné veřejnosti při praktické ukázce v terénu.
Na základě pozitivních ohlasů byla fy
SEBAK zakoupena licence pro oblast
střední Evropy a pro letošní rok jsou
připravovány akce nejen na území ČR,
ale i v zahraničí.
• Na platformě Zpravodaje CzSTT stále
probíhá výměna zkušeností o využívání
různých druhů bezvýkopových technologií v praxi na konkrétních stavbách,
kdy je hodnocena i vhodnost používání
trubních materiálů pro jednotlivé metody BT. Na základě toho bylo redakční
radou Zpravodaje rozhodnuto o zřízení samostatné rubriky „Diskuse“, kde
mají všichni členové CzSTT možnost
vyjadřovat své názory bez jakéhokoliv
redakčního upravování, kromě zřejmých pravopisných chyb.

z důvodu nezájmu odborného, jako
spíše z důvodu majetnických vztahů
v těchto společnostech a s ohledem
na stále přetrvávající krizi, která teprve v r.2010 začala dopadat v plné míře
i na obor stavebnictví.

c) Sekce dodavatelů
(Ing. Jiří März)
Činnost této sekce v loňském roce,
stejně jako v letech minulých, spočívala hlavně ve shromažďování podkladů
jednotlivých dodavatelů prací v oblasti
provádění výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí bezvýkopovými technologiemi. Je zcela zřejmé, že na mnoho výzev
byla reakce těchto společností minimální a stále se nedaří důkladněji rozpracovat tzv. katalogizaci nabízených prací
BT. Tento nezájem je zajímavý, hlavně
s ohledem na stále se zvyšující zájem investorů o tyto informace, nicméně dále
na tomto úkolu budeme pracovat.
V letošním roce se uskuteční opět dvě
konference, národní a mezinárodní, na
kterých někteří dodavatelé budou jistě
aktivně účastni.

d) Redakční rada Zpravodaje
a webové stránky
(Ing. Miloš Karásek)
Redakční rada pracovala převážnou
část roku 2010 ve složení:
Ing. Stanislav Drábek
Ing. Miloš Karásek – předseda redakční rady
Ing. Jiří Kubálek, CSc. – sekretář
Ing. Jiří Mikolášek
Ing. Marcela Synáčková, CSc.

doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Ing. Jaroslav Raclavský, PhD.
Ing. Bc. Lucie Nenadálová
V listopadu došlo ke změně, kdy Ing. Vladimír Král nahradil Ing. Jaroslava Raclavského, PhD.
Redakční rada se sešla v roce 2010 celkem 12 x. Rok 2010 byl již šestnáctým
rokem nepřetržitého vydávání NODIGu.
Vyšla všechna čtyři čísla Zpravodaje,
který je vydáván čtvrtletně. Z ekonomického hlediska měli na vydávání časopisu nezpochybnitelnou zásluhu sponzoři
jednotlivých čísel. V roce 2010 to byly
firmy Steinzeug Keramo, Wombat, Michlovský-protlaky a Zepris.
S potěšením lze konstatovat, že se na
kvalitě vůbec neprojevila ekonomická
recese a časopis si udržel svoji velice
dobrou kvalitu barevného grafického
zpracování. Rovněž kvalita jednotlivých
článků byla velice dobrá a hodnotná
a v jednotlivých číslech bylo publikováno
mnoho zajímavých článků.
Obsah zpravodaje byl členěn do šesti kapitol.
I:

Úvodník byl vyhrazen sponzorům
jednotlivých čísel. V r. 2010 to byly
již výše citované firmy Steinzeug
Keramo, Wombat, Michlovský-protlaky a Zepris.
II. V kapitole Z činnosti ISTT
Ing. Franczyk ještě jako zástupce
naší společnosti v ISTT pravidelně
informoval o novinkách z Executive
Subcommittee. Dále se zde objevovaly informace z akcí, spojených
z činností ISTT:
III. Kapitola z činnosti CzSTT. Dvěma
hlavními tématy jsou každoročně

• Na konferenci v Liberci lze za velmi
úspěšnou považovat část, týkající se
provozování a diagnostiky, kdy v bloku, týkající se těchto témat nejenže
zazněly podnětné a místy až provokativní přednášky, ale rozvinula se i bohatá diskuse.
• Naneštěstí stále přetrvává negativní
stav minimálního zájmu provozních
společností, a to ať v oboru energetiky, přenosových zařízení, plynárenství či vodního hospodářství, jakožto
konečných uživatelů BT. O činnost
či členství v CzSTT, tyto společnosti
většinou nejeví zájem, a to ani ne tak
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Předání ocenění NO-DIG AWARD ISTT Ing. Zuzaně Hálové

z činnos t i C z S TT / ne w s f r o m C z S TT
Valná hromada společnosti a Národní konference. Dále pak informace z akcí, kterých se zúčastnili
naši členové (Oldenburské dny,
nebo recenze k publikacím, týkajících se bezvýkopových technologií
apod.).
Zajímavým článkem byl v prvním čísle
příspěvek prezidenta SPS Ing. Václava Matyáše, tykající se vztahů mezi
malými a velkými firmami.
IV. Z kapitoly na odborné téma stojí za
zmínku články „Vložkování Swagelining v Kongu“ z prvního čísla, v druhém čísle uvedený článek od Jamese Thomsona „Mikrotunelování
a jak jsme se k němu dostali“, který
je pohledem do historie BT v Anglii
a rovněž i ve čtvrtém čísle uvedený příspěvek předsedy ISTT Dec
Downeye „Nejnovější vývoj v BT“.
V. I když kapitolu Ze staveb se pořád nedaří naplňovat tak, jak by
si redakční rada představovala,
publikované články v této kapitole
byly obsahově zajímavé, jako např.
v druhém čísle uvedený článek
o sanaci tlakových kanalizačních
shybek pod řekou v Moskvě za nepřetržitého provozu kanalizace.
VI.	Od druhého čísla byl Zpravodaj rozšířen o novou kapitolu – Diskusní
fórum.Tato rubrika byla vytvořena
pro možnost vyjadřování postřehů,
názorů nápadů a připomínek nejen
k náplni jednotlivých článků, ale
k celé problematice BT.
VII.	Další nová kapitola, která vznikla na
základě získání grantu ze SFŽP, bude
po dobu jeho průběhu pravidelně informovat o plnění grantu a nakládání
se získanými prostředky.
VIII. Kapitola různé obsahuje většinou
všeobecné informace o konání
různých akcí, vztahujících se k BT,
jubilea, ale bohužel také nekrology.
Příjemným zpestřením jsou odstavce na téma „Ženy a bezvýkopové
technologie.“
Do programu valné hromady bylo opět
zařazeno vyhodnocení studentské soutěže za akademický rok 2009/2010
a byly předány odměny vítězům. Tato
soutěž probíhá již od soutěžního kola
1999/2000. Nijak nezevšedněla a zůstává velmi prospěšnou aktivitou CzSTT.
Letošní předávání odměn bylo o to slavnostnější, že vítězce mezinárodní soutěže ISTT NO-DIG AWARD 2010 v kategorii „Student or Young professional paper“,
Ing. Zuzaně Hálové, předával trofej předseda CzSTT spolu s vedoucím soutěžní
práce doc. Ing. P. Śrytrem, CSc.

Zpráva o hospodaření CzSTT, přednesená předsedou
společnosti,
byla
po kontrole všech
dokladů revizní komisí schválena bez
připomínek. Komise
sledovala
činnost
výboru společnosti
a dohlížela na hospodárné vynakládání prostředků. Lze
jako v uplynulých
letech s uspokojením konstatovat, že
naše společnost je
vedena v souladu
se svými stanovami Předání 2. ceny Ing. Kamile Rojkové v soutěži CzSTT o nejlepší
a obecně platnými studentskou práci
právními předpisy.

Plán činnosti CzSTT na období
2011 / 2012

-

I. Rozdělení činností
- sekce vzdělávací a expertní ( zodp.
doc. Ing. Šrytr, CSc)
sekce provozovatelů a diagnostiky
(zodp. Ing. Helcelet)
sekce dodavatelů (zodp. Ing. März)
sekce projektantů (zodp. Ing. Moučka)
redakční rada zpravodaje a www
stránky (zodp. Ing. Karásek)

-

II.	V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT +
ČSSI (ing. Zima bude iniciovat jednání a program spolupráce), VUT
Brno, ČVUT Praha a VŠB Ostrava
při aplikaci BT v rámci studijních
programů
- spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/AITES, EFUC,
WSDTI
- pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti BT včetně
účasti na ISTT NO DIG AWARD
- spolupráce s SOVAK, případně dalšími organizacemi v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména na
bázi expertní činnosti
- pokračování normotvorné činnosti
ve prospěch BT
- ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o využití BT
- vzdělávací a osvětový program
v rámci stávajícího grantu SFŽP

-

( Ing. Karel Franczyk, PhD.)

-

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

pomocí BT, zejména na platformě
Zpravodaje CzSTT
volba vhodných materiálů a její dopad na provozování vodovodů a kanalizací – diskuse, na příklad na
platformě Zpravodaje CzSTT
diagnostika z pohledu provozovatelů sítí – výměna zkušeností např.
na platformě Zpravodaje CzSTT,
včetně sledování vývoje u aplikací
technologie „smart ball“
snažit se o komunikaci případně začlenění jiných než vodohospodářských provozovatelů (energetika,
plynárenství, atp.)

-

IV. V oblasti dodavatelů
- publikování nejzajímavějších staveb
BT ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých
projektů BT ze světa ve Zpravodaji
- sledování vývoje a novinek v oblastí technologií, materiálů a strojního
vybavení
- spolupráce se sekcí vzdělávací na
osvětovém programu v rámci grantu
SFŽP včetně umožnění prezentace
jednotlivých dodavatelů BT
V.

-

V sekci projektantů
publikování nejzajímavějších projektů a návrhů ve Zpravodaji CzSTT
spolupracovat se sekcí vzdělávací
na expertní a normotvorné činnosti
sledování vývoje posledních světových novinek v oblasti technologií,
postupů, materiálů a strojního
vybavení
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-

spolupráce s dalšími sekcemi na
osvětovém programu v rámci grantu SFŽP včetně vytvoření názorné
příručky

VI. Redakční rada
- vydat 4 čísla Zpravodaje v roce
2011
- aktualizovat a zlepšovat stav webových stránek
- průběžně aktualizovat databázi členů
VII. Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT
a její ESC (Executive subcommittee)
- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně konferenci NO
DIG 2011 v Mělníku
- aktivně se zúčastnit v maximálním
počtu konference NO DIG 2011
včetně aktivních příspěvků a účasti
v soutěži NO DIG AWARD
- zúčastnit se dalších případných mezinárodních konferencí a dalších akcí
- pokračovat v osvětovém programu
v rámci grantu SFŽP s maximálním
využitím všech členů CzSTT a také
se snahou o jeho praktický efekt
včetně možnosti prezentace jednotlivých členů
FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2011
(Ing. Stanislav Drábek)
1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky celkem.... 873.000.Spoluúčast firem na vydávání zpravodaje .
........................................ 130.000.Konference CzSTT............. 110.000.Jiné přímy.............................. 1.257.Převod z minulých let .......... 736.743.Smluvní podpora akce SFŽ P.570.600.Příjmy celkem................. 2.421.600.2. VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu.............. 130.000.Mzdové náklady .................360.000.Afilační poplatky.................. 120.000.Údržba, opravy, úklid............. 15.000.Investice....................................... - Telekomunikační poplatky - internet......
.........................................70.000.-.
Cestovné - předseda CzSTT, sekretář..
..........................................80.000.Vložné na konference..............3.000.Poštovné.............................. 14.000.Odměny pro soutěž studentů..28.000.Časopis - Zpravodaj CzSTT „NO-DIG“ .
........................................200.000.-
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Překlady, tlumočení ..............60.000.Propagace, reklama, inzerce.120.000.Občerstvení a reprezentace ..... 9000.Režijní materiál, DKP.............28.000.Ostatní výdaje a výdaje související
s činností ISTT...................31.600.Konference CzSTT............. 60.000.Konference NO-DIG 2010 .150.000.Bankovní poplatky................ 8.000.Akce SFŽP 0021060....... 634.000.Vydání součet................2.121.600.Rezervní fond................. 300.000.Vydání celkem.............. 2.421.600.Oba plány byly plénem bez připomínek jednomyslně schváleny. Dále byli
účastníci valné hromady seznámeni
s vývojem členské základny.
Informace o stavu členské základny
(Ing. Jiří Kubálek, CSc.)
Stav naší členské základny byl v průběhu minulého roku celkem setrvalý.
K datu valné hromady tvoří naši členskou základnu 51 korporativních členů, 18 řádných individuálních členů
a 12 členů přidružených.
Ukončení členství a přijetí nových členů.
Jak jsme v posledním čtvrtém čísle
našeho Zpravodaje oznámili, opustil
naše řady Ing. František Nedbal, CSc.,
jeden ze zakládajících členů CzSTT,
který zemřel na podzim loňského roku.
Ztrácíme v něm zkušeného odborníka
z oblasti stavební chemie, který byl
vždy ochoten úspěšně poradit.
Ve smyslu stanov CzSTT kap. IV. bod
5 ukončili za období od poslední valné
hromady členství následující kolektivní členové:
- GREEN GAS DPB a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov (změna programu)
- HERČÍK a KŘÍŽ s.r.o., Živcových
251/20, 155 00 Praha 5 (na vlastní
žádost)
- KBO s.r.o., Na Bídnici 1512, 412 01
Litoměřice (na vlastní žádost)
Z individuálních členů pak:
- Ing. Jaroslav Raclavský, PhD.,
Mládežnícká 8/3, 690 02 Břeclav
(na vlastní žádost)
Předsednictvo CzSTT informuje „Valnou hromadu „ o přijetí nového člena.
Je to kolektivní člen
- SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Tovární 388. 267 01 Králův Dvůr
Do data konání valné hromady dluží
členské příspěvky 8 kolektivních členů a 2 řádní členové individuální.

Předsednictvo navrhuje „Valné hromadě“, aby členství těchto členů bylo
ukončeno počátkem října tohoto roku,
nebudou-li do této doby členské příspěvky zaplaceny.
V předposledním bodu programu –
diskusi – seznámil Ing. Kunc plénum
s informací, že v Holandsku jsou jedním z kriterií výběru vlivu projektu na
životní prostředí limity emisí CO2. Dále
oznámil, že probíhá finalizace normy
pro tlačené roury ze sklolaminátu.
Ing. Helcelet požádal přítomné, aby
zvážili sponzorovat připravovanou 16.
konferenci CzSTT v Mělníku a zapojili
se i jako přednášející. Doc. Šrytr, konzultant disertační práce Ing. Nenadálové s názvem „Metodika hodnocení
bezvýkopových technologií inženýrských sítí z ekologického hlediska“,
oznámil její odevzdání k obhajobě.
Na závěr valné hromady přečetl
předseda návrhové komise Ing. Miloš Karásek usnesení:
USNESENÍ VALNÉ HROMADY
CzSTT ZE DNE 12. DUBNA 2011
1. Valná hromada vzala na vědomí
„Zprávu o činnosti CzSTT v roce
2010 přednesenou předsedou
společnosti Ing. Stanislavem Drábkem
2. Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu „Revizní komise“ o hospodaření společnosti v roce
2010 přednesenou předsedou
komise Ing. Štěpánem Moučkou
b) Návrh rozpočtu společnosti na
rok 2011 přednesený předsedou společnosti Ing. Stanislavem Drábkem
c ) Plán činnosti společnosti na rok
2011 přednesený místopředsedou společnosti Ing. Karlem
Franczykem, PhD.
3. Valná hromada bere na vědomí:
a)	Seznam členů ukončujících
členství a nových členů CzSTT
přednesený sekretářem společnosti Ing. Jiřím Kubálkem, CSc.
Valné hromady se zúčastnilo:
- 18 korporativních členů
- 9 řádných individuálních členů
- 2 přidružení členové
V Praze dne 12. dubna 2011
Ing. Miloš Karásek v.r. zapisovatel
Ing. Jiří Kubálek, CSc. v.r. ověřovatel
Ing. Michal Sodomka ověřovatel

z činnos t i C z S TT / ne w s f r o m C z S TT

Stavební kniha 2011 – Městské inženýrství
CzSTT a obor bezvýkopových technologií dostaly opět šanci nikoliv bezvýznamnou participovat v rámci ouvertury stavebních
veletrhů v Brně 2011. V rámci programu ouvertury vystoupil
Ing. Jiří Mikolášek a přítomné seznámil s praktickými aplikacemi bezvýkopových technologií.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydala tradičně u příležitosti Stavebního
veletrhu 2011 v Brně Stavební knihu
2011, věnovanou tentokrát oboru městského inženýrství. Tento obor je už od
vydání autorizačního zákona (zákon č.
360/1992 Sb.) jedním z oborů inženýrské autorizace, ale ve veřejnosti je
dosud málo znám. Jedním z cílů vydání stavební knihy je rozšířit povědomí
odborné stavební veřejnosti o obsahu
a významu městského inženýrství. Proto
Stavební kniha 2011 obsahuje, kromě
tradiční obsáhlé informace o hospodářské situaci českého stavebnictví v roce
2010, zejména charakteristiku oboru
městského inženýrství jako nástroje
koncepce a koordinace řešení technického vybavení měst a území, dále
informaci o studijním oboru Městské
stavitelství a inženýrství, který je dosud
akreditován ve všech stupních studia
(bakalářském, magisterském a doktorském) jen na Fakultě stavební Vysoké
školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Stavební kniha se dále věnuje zásadám urbánní politiky a její souvislosti
s městským inženýrstvím i zaměření

každoročních
mezinárodních konferencí „Městské
inženýrství“ v Karlových Varech. Dalšími tématy Stavební knihy 2011 jsou např.
zeleň v městském prostředí,
bezbariérové trasy v území,
hospodaření se srážkovou
vodou, bezvýkopové technologie ve prospěch městského inženýrství, ale také
facility management na úseku technické infrastruktury
a nástroje k prodloužení užitku technické infrastruktury. Doplňková,
ale nikoli nevýznamná témata se věnují
mobiliáři a prvkům městského prostoru, informačním systémům ve městech
jako nástroji koordinace výstavby ve
městech a zajímavým příspěvkem je
i příspěvek věnovaný použití georadaru
v městském inženýrství.
Ve stručném informativním článku
o 165 stránkové publikaci Stavební
knihy 2011 nelze podrobně pojednat
o principech a postupech městského
inženýrství jako oboru. Snad přece
obor městského inženýrství více přiblíží
některé výňatky z úvodu Stavební knihy

od Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT:
… městský inženýr musí hledat cesty,
jak zmenšit negativní vlivy urbanizace
na život lidstva. Zní to pateticky, ale je
tomu tak. Návrhy městského inženýra
ovlivňují nejen investiční náklady, ale
i provozní náklady, možnost budoucích
oprav, reagování na změny urbanizovaných území, na snižování nároků na
zdroje. Musíme hovořit nejenom o návrhové stránce úlohy městského inženýra, ale i o činnosti městského inženýra
v oblasti řídící – ve státní správě a při
realizaci staveb. Z povahy oboru městského inženýrství vyplývá, že praktické
uplatňování městského inženýrství jako
víceoborové disciplíny vyžaduje trvalou součinnost mnoha institucí, orgánů
a oborů činnosti, které se podílejí na
fungování a rozvoji měst a obcí i regionů. Koho zajímají širší souvislosti v průběhu výstavby jak při projektování, tak
při realizaci a provozu jednotlivých staveb ve městech a urbanizované krajině,
ten by si Stavební knihu 2011 neměl
nechat ujít. Publikace je k zakoupení
je ve všech OK ČKAIT i v prodejně IC
ČKAIT Sokolská 15, Praha 2.
doc. Ing. František Kuda, CSc.,
předseda OS Městského inženýrství ČSSI
vedoucí Katedry městského inženýrství
FAST VŠB – TU Ostrava
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bezvýkopová obnova vnitřních svislých
dešťových a splaškových kanalizací
Bc. Martin Peniaško
Sebak, spol. s r.o.

diagnostiky je tedy samozřejmě zjištění
příčiny problémů a následně i stanovení
nejvhodnějšího způsobu jejich odstranění.

Svislé kanalizace – připomínka

Rekonstrukce
svislých kanalizací

jako jejich uživatelé se s nimi setkáváme denně. U svislých odpadních kanalizací jde v převážné většině o první
sběrná potrubí vnitřních zařizovacích
předmětů, do kterých jsou vypouštěny
odpadní vody a v případě dešťových
kanalizací jsou jimi za dešťových srážek odváděny dešťové vody ze střech
svodovým potrubím po obvodu vnějšího pláště nebo prostorem vnitřní části budov a objektů. Pokud tyto svislé
kanalizace správně plní svojí funkci,
tak si nezasluhují žádnou naši zvláštní
pozornost. Ovšem v opačném případě
jsou problémy způsobené jejich ucpáním nebo netěsností více než obtěžující a kromě možných materiálních škod
zde jde ruku v ruce i hrozba hygienická
– ať už tvorba plísní nebo závažnější
narušení prostředí vyplavením odpadními vodami.

Diagnostika svislých kanalizačních vedení
pokud dojde k ucpávkám nebo netěsnostem na svislých kanalizacích je zapotřebí provést jejich diagnostiku TV
kamerou s případným doprovodným
pročištěním elektromechanickými frézovácími stroji, kterými je v dnešní době
vybavena většina profesionálů působících v oblasti zprůtočňování vnitřních
kanalizací. Pro účely vlastní diagnostiky
vnitřních kanalizací je v současné době
na trhu k dispozici nepřeberné množství různě modifikovaných TV kamer,
které jsou schopny monitorovat svislé kanalizační potrubí již od DN 25mm
a díky stále se zdokonalujícím tlačným
prutům zajišťujícím dopředný pohyb
kamery v potrubí není dnes ani žádnou
zvláštností prostupnost těchto TV kamer
přes několik po sobě jdoucích kolen/
oblouků a jiných kanalizačních tvarovek,
či případných překážek, které se v kanalizaci mohou vyskytnout. Účelem této
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dosavadní zažité způsoby oprav svislých kanalizací spočívaly hlavně v lokalizaci netěsného místa v potrubí, zpřístupnění tohoto potrubí – často jeho
vybouráním ve zdivu a následné opravě potrubí a jeho opětovném zapravení.
V případě opravy svislého kanalizačního potrubí v celé své délce se samozřejmě jednalo o bourání tzv. od střechy
po sklep skrz jednotlivá patra se všemi
svými důsledky. Všechny tyto stručně
popsané úkony si vyžádaly řemeslníky
(nebo znalosti několika profesí), kteří
se v jednotlivých fázích oprav střídali,
čímž rostla časová a organizační náročnost na zdárné dokončení opravy a samozřejmě v případě obytných domů šlo
i dosti citelný zásah do běžného chodu
domácností. S  rostoucí poptávkou po
méně citelných způsobech oprav tedy
nebylo daleko od chvíle, kdy s postupným rozvojem nyní již běžně prováděných bezvýkopových oprav ležatých
kanalizací ve veřejných částech, přes
přechod k bezvýkopovým opravám domovních kanalizačních přípojek a vnitř-

Budova City Empiria, Praha 4

ních ležatých kanalizací, dojde se i na
bezvýkopovou opravu svislých kanalizací. V tomto případě můžeme hovořit
o „opravě bez nutnosti bourání“.
Tomuto způsobu nedestruktivní opravy svislých kanalizací v současné době
nejvíce vyhovuje aplikace vnitřní vložky
metodou invertováním do stávajícího potrubí, které kopíruje jeho vnitřní líc a vytváří „potrubí v potrubí“.
Firma Sebak spol. s r.o. s úspěchem
používá pro nedestruktivní opravu svislých kanalizací bezešvý rukávec s označením Brawoliner, jehož výztuží je pletenina ze syntetických vláken, nasycená epoxidovou pryskyřicí. Metodou
bezešvého rukávce lze opravovat svislé
kanalizační potrubí, v rozsahu dimenzí
od DN 50 po DN 250mm. Tento rukávec se společně s pryskyřicí vyznačuje
zejména svojí:

•

elasticitou, které je docíleno užitím
bezešvé zaváděcí fólie z PVC a pleteninového jádra oproti běžně zažitým filcovým rukávcům s fólií, která
je spojena podélným švem. Elasticita rukávce je důležitá zejména v případě změny dimenzí třeba až o dva
řády, např. ze 100 na 150mm

•

snadnou průchodností skrz kolena
a oblouky s úhly 87o bez tvorby vrapů a kašírování

Na odbor né téma / technical topics

•

možností snadného zavedení rukávce
ve směru vzhůru do svislého potrubí

Tímto rukávcem jsme provedli jediněčnou opravu 4 ks svislých dešťových kanalizací DN 100-125mm na druhé nejvyšší budově v ČR, jejíž stavební výška
činí 104 m – budova bývalého Motokovu
dnes známá pod názvem City Empiria.
Při opravě kanalizačních připojení nesmíme samozřejmě zapomenout i na
zaústění přípojek vnitřních bočních větví, např. od WC, dešťových svodů, umyvadel, a pod. Jejich napojení jsou při
opravě otevřena ve stávajícím umístění
roboticky s použitím maloprofilových
robotů, kdy nejmenší z nich pracuje již
od DN 50mm a v potrubí DN 70mm má
prostupnost i přes oblouky s úhlem 90o.
V případě potřeby jsou na přípojky osazeny kloboukové vložky nebo novější
kompletní tvarová odbočka systémem
„Satelitního vaku“.
Metoda bezešvého elastického rukávce najde uplatnění u většiny kanalizačního potrubí, kde:
− nebyly použity originální tvarovky, re-

dukce, oblouky

− je stávající opravova-

né potrubí obzvláště
členité s mnoha oblouky, změnami směrů, změnami spádových poměrů
− chybí části stěn potrubí
− je použit jiný než standardní rozměr kruhového nebo jiného
profilu potrubí nebo
je rozměr profilu zvětšen oproti původnímu vlivem značného
obrusu a korozi vnitřního povrchu stěn
− je obtížný přístup ke
startovacímu/vstupnímu místu do kanaliSatelitní vak s kolmým napojením - Brawoliner
začního potrubí
Pro majitele nemovitosti s poškozenou nebo již dožitou svislou odpadní či dešťovou kanalizací, to v praxi
znamená:

− odpadá nutnost stavebního nebo jiné-

− oprava kanalizace v průběhu jednoho

− úsporu někdy až 50% nákladů oproti

dne s prodlouženou životností na dalších 60-80 let

ho ohlášení probíhajících prací

− nedotčené povrchy v místě průběhu

opravovaného potrubí

stávajícím známým metodám oprav
vnitřních kanalizací bouráním ve zdivu

Společnost SEBAK, spol. s r.o.
byla založena v r. 1994, kdy vyjel do ulic města Brna náš první
zásahový vůz - v té době první malý tlakový vůz v České republice.
Náš koncept poskytovat špičkové služby na vysoké technické úrovni za přijatelnou cenu, vedl k rychlému
rozvoji firmy a k původní provozovně v Brně přibyly další provozovny v Českých Budějovicích, Ostravě,
v Praze a Říčanech u Prahy.
V současnosti zaměstnáváme více než 55 pracovníků a provádíme na celém území České republiky tyto
služby:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

čištění odpadních potrubí, domovních, areálových a městských kanalizací
inspekce kanalizace a trubních systémů televizními kamerami
inspekce kanalizace satelitní kamerou ze stoky
zjišťování směru a hloubky kanalizace radio-sondou
čištění vpustí, jímek, septiků a tukových lapolů
zkoušky těsností nádrží, jímek a septiků
opravy a rekonstrukce kanalizace a kanalizačních stavebních zařízení otevřeným výkopem
bezvýkopové lokální opravy kanalizace
bezvýkopové úsekové rekonstrukce svislé a ležaté kanalizace
pronájem a servis mobilních WC, umýváren a oplocení
kompletní zajištění odpadového hospodářství kulturních, společenských a sportovních
akcí
smartball – detekce úniku vody z vodovodu
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Měření tahových sil při provádění
bezvýkopových technologií
Ing. Michal Sodomka
Ing. Vladimír Král
Pokládka plynovodního potrubí pomocí
bezvýkopové technologie požaduje zajištění maximální spolehlivosti, bezpečnosti a neporušeného stavu zatahovaného potrubí. Jedním z hlavních aspektů
ovlivňujících tuto spolehlivost je, aby při
zatahování potrubí nedošlo k překročení
tahové síly, která na toto potrubí působí
a je povolena výrobcem. Aby nedochá-

Ukázka grafu po provedení jednoho úseku

zelo k narušení pevnosti potrubí vlivem
překročení povolených tahových sil při
zatahování do protlaku a nesnižovala se
odolnost proti provoznímu tlaku uvnitř, je
v současné době používáno tzv. tenzometrického měření. Nárůst tahových sil
je ovlivněn třením pláště potrubí o zeminu, ve které je potrubí zatahováno. Pro
eliminaci těchto nepříznivých vlivů je
nutné vhánět do vrtu bentonitovou suspenzi. Množství suspenze se plynule reguluje, tak aby odpor byl co nejmenší.

kterém je umístěn tenzometr, který má
v sobě zabudovaný konektor pro připojení k počítači. Po zatažení potrubí do
země je tenzometr napojen na počítač
a naměřené hodnoty jsou pomocí pracovního programu staženy a vyneseny
do přehledného grafu. Na tomto grafu
jsou pak vidět naměřené hodnoty, na
kterých lze odečíst, zda byla, nebo nebyla překročena maximální tažná síla
deklarovaná výrobcem. Nevýhodou
tohoto systému je, že když dojde k překročení maximálního zatížení,
tak tuto informaci se obsluha
stroje dozví až po dokončení
protlaku, což je pozdě a finální produkt je nevyhovující
k užívání.
ad 2 – Použité zařízení je obdobné konstrukce, jen s tím
rozdílem, že v těle tenzometru
je zabudovaný vysílač, který
zpracovává signál a ten přes
přijímač je přenášen do počítače a hned vyhodnocuje naměřenou hodnotu tahové síly.
Počítač je umístěn u obsluhy
stroje tak, aby bylo možné regulovat množství vháněného
výplachu do vrtu a tím snižovat
tření potrubí. Nespornou výhodou tohoto systému měření
je, že tahová síla je kontinuálně sledována a množstvím výplachu lze docílit, že
nedojde k jejímu překročení.

Postup při realizaci protlaku je
následující:
	Provedení pilotního vrtu
 Rozšíření vrtu na požadovaný průměr

(cca 1,3 násobek průměru zatahovaného potrubí)

 Po rozšíření na daný průměr je na pi-

lotní tyče osazena stejná rozšiřovací
hlava, za kterou je připojen tenzometr a za něj je připevněna zatahovací
hlava se zapojeným potrubím

Pro měření sil lze využít dvou
postupů, a to:
1. měření tahových sil s vyhodnocením
po provedení protlaku
2. měření tahových sil s průběžným vyhodnocováním napětí v potrubí
ad 1 – Mezi rozšiřovací hlavu a zatahovací hlavu je umístěn ocelový válec, ve
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 Zatažení potrubí


ad 1 - Vyhodnocení tahových sil, zda
nedošlo k překročení maximální síly
(u tenzometru bez vysílače).



ad 2 – Vyhodnocení tahové síly průběžně za případného snižování třecí
síly bentonitovým výplachem

Jako jedna z prvních staveb na našem území, kde byl tento systém mě-

Sestava prvků před zatažením potrubí

Zavrtvání hlavy v cílové šachtě

ření použit, byla stavba plynovodního
řadu v Mělníku. Plynovod byl proveden
z polyetylenového potrubí Robust Pipe
DN 110, SDR 17. Celková délka realizovaná bezvýkopovou technologií byla
390 m rozdělená do sekcí po 95 m.
V trase protlaku se vyskytovala zvětralá břidlice, tedy materiál, který při zatahování klade poměrně velký odpor.
Pro vtahování bylo nutno protlak rozšířit
na průměr 200 mm.

Závěr

Pro realizaci plynovodních řadů bezvýkopovou technologií bez plynotěsné
chráničky je nutno zajistit nejen kontrolu
svarů a jejich těsnost na cca dvojnásobek provozního tlaku vč. zajištění neporušeného stavu zatahovaného potrubí.
Bez prokazatelné kontroly výše uvedenou technologií nelze zajistit jakékoliv
změny na zatahovaném potrubí.
Investoři v různých lokalitách začínají požadovat použití tenzometru i při jiných typech
potrubí HDPE ( vodovody, výtlaky, atp.).

ze staveb / from construction sites

Životní cyklus polyetylÉnového potrubí
M. Rozental-Evesque
D. Geoffray
B. Rabaud
SUEZ-ENVIRONNEMENT

Firma SUEZ-ENVIRONNEMENT vykázala významné zkracování trvanlivosti
potrubních instalací pro dopravu pitné
vody, zhotovených z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE – High Density
Polyethylene) vlivem kumulovaného působení tří prvků:
• vysoké teploty vody,
• druhu a koncentrace používaného
dezinfekčního preparátu (chlor nebo
kysličník chloričitý),

Zajištění trvanlivosti vodovodních sítí a optimalizace
investičních projektů v oblasti jejich instalace jsou klíčem
k optimálnímu řízení (managementu) materiálové základny.
Udržitelný cyklus životnosti
polyetylénu©

polyetylén zůstane věrohodným technicky a ekonomicky rentabilním materiálem
s univerzálními aplikačními možnostmi
za předpokladu správného postupu
v jednotlivých etapách cyklu životnosti.
Zajištění trvanlivosti vodovodních sítí
a optimalizace investičních projektů
v oblasti instalace jsou klíčem k optimálnímu řízení materiálové základny (Asset
Management).
Nejčastěji kladená otázka se obvykle
týká životnosti distribučních a užitkových vodovodních potrubí. Z perspektivy podniku zásobujícího vodou
by měla tato životnost obvykle přesahovat dobu 80 let. Životnost vodovodních sítí popisovaných v literatuře,
vztahující se k této otázce, je v rozsahu 60-70 let, neboť normy stanovují
minimum životnosti vodovodní sítě na
dobu 50 let.
Avšak v souladu s posledními pozorováními chování se polyetylenového potrubí (PE), jejich životnost může podléhat
značným výkyvům v závislosti na následujících prvcích:

Udržitelný cyklus
životnosti
polyetylénu©
Suez-Environnement

• vysokého pracovního tlaku.
K výše uvedeným kriteriím se musí přidat
nepřehlédnutelný vliv podmínek instalace a kvality vybraných materiálů. Jestliže důsledně dodržíme vliv těchto prvků
a také rozdíly vyskytující se mezi nimi
v jednotlivých projektech, trvanlivost vodovodních sítí zhotovených z polyetylénového potrubního vedení nemůže být
omezena 50letou lhůtou užitkové záruky
při teplotě 20°C.
V tomto kontextu firma SUEZ-ENVIRONNEMENT definovala pojem tzv. Udržitelného Cyklu Užitkové Životnosti (POLYETHYLENE SUSTAINABLE LIFE-CYCLE©),
který stanovuje správný přístup k optimálnímu spravování materiálových aktiv,
v souladu s místními podmínkami prostředí. Vzhledem k tomu, že výše uvedené
podmínky jsou specifickými a charakteristickými prvky pro jednotlivé prováděcí
kontrakty, byla vypracovaná metoda hodnocení rizika, která (na základě moderních
nástrojů a metod) má za úkol velmi rychle
dodat údaje a informace, týkající se podmínek, ve kterých bude určitá instalace
realizovaná.
Na základě výsledků získaných firmou
SUEZ-ENVIRONNEMENT s využitím
vlastního stanoviště simulace urychlujícího stárnutí a také na základě výsledků z období čtyř let, kdy byl prováděn výzkum, tato práce pojednává
o prvních trendech a o doporučeních,
týkajících se používání polyetylenových
potrubí na přenos pitné vody a také obdržených parametrů těchto systémů.
Jestliže v některých pracovních podmínkách se může životnost těchto systémů
významně omezit, pak dokonce i tehdy

1. Technické údaje
2. Volba vhodného materiálu
		 Inovace
3. Volba polyetylénové pryskyřice
Inovace
4. Volba výrobců potrubí
Inovace
5.	Procedura nákupu
6. Častá kontrola kvality
Inovace
7.	Skladování a překládka
8. Monitoring stavu instalace
9.	Diagnostika sítě pitné vody
		 Inovace
10.		 Obsluha a údržba
Inovace

• geometrické rozměry a pracovní parametry (tloušťka stěny, nominální tlak),

Udržitelný cyklus životnosti potrubí

• Stanovit konec životnosti
výrobku
• Připravit plán činnosti
• Zavést činnosti týkající se
oprav vodovodního potrubí
• Utilizace
• Suez-Environnement

Do

• Provádět údržbářskou
činnost
• Profilakticky
• Po opravě
• Intervenovat okamžitě
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• Definovat cíle
• Verifikovat produkt
• Požadovat předložení
technických údajů
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• Dodržovat dobré praktické postupy
• Verifikovat a kontrolovat instalace
(pracovníci firmy a subdodavatelé)
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ze staveb / from construction sites
Udržitelný cyklus životnosti polyetylénu© (autorská práva: Suez-Environnement)
1. Technické údaje
- Stanovení požadavku v souladu s platnými
podmínkami
- Vliv teploty, tlaku a dezinfekčního prostředku
2. Volba vhodného materiálu
- Volba optimálního materiálu s ohledem na
existující podmínky
- 	Nástroj automatického hodnocení rizika
3. Volba polyetylénové pryskyřice
- Zvětšená trvanlivost
4.	Volba výrobců potrubí
- Technické zkoušky
-	Doporučení a metodologie výrobce
5. Procedura nákupu
- Vypracování a zavedení zásobovací politiky
- Záruka kvality zásobování

Udržitelný cyklus
životnosti
polyetylénu©
Suez-Environnement

Pět prvků rizika, které mají vliv na užitkovou trvanlivost polyetylénového
potrubí

T°C

Dezinfekce

Cyklus životnosti
polyetylénu

Tlak

6. Častá kontrola kvality
- Zavedení procedury kontroly kvality
7. Skladování a překládka
-	Směrnice pro polyetylen
8.	Monitoring stavu instalace
- Instrukce pro síťové disciplíny
- Vnitřní školení
-	Stálé hodnocení subdodavatelů
9. Diagnostika sítě pitné vody
- Hodnocení rozsahu negativních změn
-	Pomoc v oblasti přijímání rozhodnutí:
-	Opravy nebo nápravy
10.		 Obsluha a údržba
- Poznání a minimalizace prvků rizika
- Modulace tlaku (mechanické pnutí)
- Volba vodních zásob (teplota)
- Volba procesu dezinfekce

polyetylenových rour, firma SUEZ-ENVIRONNEMENT zavádí vypracovanou
metodologii v jednotlivých útvarech prováděné činnosti. Obrázek č. 3 představuje Udržitelný cyklus životnosti polyetylénu (SUSTAINABLE LIFE-CYCLE©)
inovačního řešení, zajišťujícího zvýšení
užitkové trvanlivosti polyetylénového
potrubí. Mezinárodní Sdružení Vod (IWA
– International Water Association) udělilo tomuto novému managementu materiálu čestnou cenu v konkurzu Evropské
Inovační Projekty 2010, ve třídě řízení
výzkumných projektů a provádění aplikovaných výzkumů.

ETAPA 1 a ETAPA 2:
Instalace

Materiál

TECHNICKÉ PODMÍNKY
A VOLBA VHODNÉHO
MATERIÁLU
PRŮZKUM PRVKŮ RIZIKA

• kvalita suroviny pro výrobu rour (pryskyřice, antioxidanční balík, proces
produkce, skladování atd.);
• podmínky přechovávání (skladování,
kontakt s tvrdým podložím, skalnatý
zásyp atd.);
• pracovní podmínky (teplota, dezinfekční prostředek, tlak);
• správnost exploatace (správná kontrola tlaku, účinná regenerace/konzervace).
Nová koncepce udržitelné formule cyklu
životnosti je uznávaná za účinný a věrohodný nástroj vedoucí k realizaci politiky udržitelného rozvoje. Obr. 2 ukazuje
použití tohoto nástroje u potrubí s při-

hlédnutím k udržitelnému rozvoji, který
předpokládá rovnováhu mezi třemi aspekty: ekonomickým, životního prostředí a společenským.
Za účelem splnění sítě kriterií udržitelného cyklu životnosti, politika materiálového hospodářství, týkající se vodovodních potrubí, musí vzít na zřetel tři
podmínky:
• zajištěné a kontrolované nákupy;
• dostupnost technických podmínek
a technické dokumentace ve smyslu
referenčních položek;
• dodržovat kvalitativní kriteria a monitorovat montážní práce vodovodních
potrubí (včetně subdodavatelů).

Udržitelný cyklus životnosti
polyetylénu ©
NO DIG 17 / 2
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Opírajíce se důsledně o vlastní výzkumný
program prováděný v oblasti užitkových

S  přihlédnutím k výsledkům analýz, týkajících se více než 200 užitkových potrubí
z polyetylénu vykopaných ze země na
území s různými pracovními podmínkami,
byla provedena identifikace pěti hlavních
rizikových prvků, které jsou vnímané jako
parametry ovlivňující trvanlivost polyetylénových vodovodních sítí (obrázek 4).
První místo na seznamu ˝Top 5˝ obsadila bez nejmenších pochybností teplota
vody. Druhé místo bylo přiznané druhu
dezinfekčních prostředků.
Opravdu, oblastmi užitkových polyetylénových potrubí zařazenými jako rizikové
jsou oblasti se souvisejícím působením
horké vody (> 20°C nebo >68°F) a vysokou koncentrací chlóru (1-4 mg/l)
nebo oblasti, kde se dezinfekce provádí
za použití kysličníku chloričitého.
Obrázek 5 velmi přehledně ilustruje různé úrovně degradace zjištěné v terénních podmínkách v závislosti na geografické (zeměpisné) oblasti (klima horké/
studené). Hodnota v závorce informuje

ze staveb / from construction sites
Intervaly úrovní degradace pozorované v terénních podmínkách

Francie (3)
Absence dezinfekčního prostředku
T °C: 17 – 20 °C, PN 16 bar

Velká Británie (27)
Chlor + NH2Cl: 0,2-0,9 ppm
T °C: 10-14 °C, PN 12,5 bar

Francie (31)
Chlor: 0,01 – 0,3 ppm
T °C: 12 - 18 °C, P: 3-10 bar

Maďarsko (13)
Chlor: 0,2 – 0,3 ppm
T °C: 11 – 14 °C, P: 2,5 - 10 bar

Itálie (17)
Chlor: 0,15 – 0,2 ppm
T °C: 12 - 15 °C, P: 2 - 7 bar

Španělsko (29)
Chlor: 0,7 – 0,8 ppm
T °C: 6 - 30°C, P: 2 - 9 bar

Nová Kaledonie (10)
Chlor: 0,2 – 0,5 ppm
T°C: 25 do 28 °C, P: 4 - 6 bar

Maroko (8)
Chlor: 1 ppm
T°C: do 25°C, P: 3 - 6 bar

Degradace
velmi vysoká
vysoká
mírná
nízká
žádná
Itálie (13)
CIO2: 0,3 – 0,4 ppm
T°C: 10 - 15°C, P: 3 - 10 bar

Francie (50)
CIO2: 0,01 – 0,35 ppm
T °C: 9 – 22,5°C, P: 2 - 10 bar

o souhrnném množství analyzovaných
vzorků v jednotlivých zemích. Tabulka
jedna umožňuje rychlé hodnocení hladiny rizika v závislosti na lokálních podmínkách.
Se zřetelem na první hodnocení, operatér
může zjistit lokální situaci a zvolit materiál
nejvhodnější pro plánované použití. Jak je
však třeba postupovat po zjištění prvků vytvářejících určité riziko?

ÚČINNÝ NÁSTROJ URČUJÍCÍ
UŽITKOVOU TRVANLIVOST
PLASTICKÝCH HMOT
V rámci prováděného výzkumného programu firma SUEZ-ENVIRONNEMENT
navrhla a zkonstruovala stanoviště
urychleného stárnutí určené pro zkoušení vodovodních potrubí z plastických
hmot.
Proces stárnutí je prováděn pod tlakem 6 barů (87 PSI) s použitím vysoké
koncentrace dezinfekčního prostředku
(4mg/l chloru nebo 1 mg/l kysličníku
chloričitého) a ve vysoké teplotě za úče-

USA (10)
CIO2 dále chlor: 0,9 – 3,2 ppm
T °C: 14 - 15°C, P: 2,5 – 7,5

lem urychlení působení degradujících
mechanismů. Zvolená teplota činí 40°C
(104°F) a umožňuje reprodukovat těžké,
ale realistické podmínky, které mohou
být v terénu, např.:
• odsolené vody (proces destilace
při použití systému Multi Flash do
45°C/113°F);
• terén geotermální s podzemními vodami (o teplotě 30°C/86°F);
• povrchní vody na územích v horkém klimatu
(tropické země: 30°C/86°F);
Uvedená testovací pilotážní instalace
umožňuje simulaci procesu degradace polyetylénového potrubí v pracovních podmínkách, ale její hlavní předností je možnost hodnocení, jak se
chovají materiály z plastických hmot
v chlorované vodě. Toto stanoviště simuluje procesy stárnutí a je v dnešní
době řešením vyjímečným v celosvětovém měřítku a už předchozí práce
(1,2) vykázaly, jakou dosahují výkonnost a spolehlivost.

Provedené srovnání umělého stárnutí vzorků se vzorky potrubí vykopaného z půdy
vykázalo stejný stupeň degradace.
Předmětem srovnání byla praktická trvanlivost různých potrubí z polyetylénu
různých rozměrů (vnější průměr v poměru k tloušťce stěny potrubí) a s různými
instalačními podmínkami (z bezprostředním působením/bez bezprostředního
působení kamení a skalnatých částic,
rýh, po použití bezvýkopové technologie atd.)
Jedno z potrubí PE80 se standardními rozměry (průměr: 25 mm x tloušťka
3mm), které pochází z evropského trhu,
bylo přijato za referenční prvek (normalizovaná užitková trvanlivost = 1). Po
čtyřech letech zkoušek se objevily první
výsledky a řešení.
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ze staveb / from construction sites
Srovnání procesu stárnutí polyetylénového potrubí probíhající
v terénu a v prostředí umělého urychleného stárnutí
SUEZ-ENVIRONNEMENT

SUEZ-ENVIRONNEMENT

Vzorek z terénu (a)

Vzorek umělého stárnutí (a)

Křehká
oblast

Vnitřní stěna roury

Vzorek z terénu (b)

Vzorek umělého stárnutí (b)

a) podélná prasklina na vnitřním povrchu
b) křehká oblast a pomalé zvětšení prasklin (SCG - slow crack growth) v prostoru od
vnitřního povrchu k vnějšímu povrchu

VLIV TLOUŠŤKY STĚN
POTRUBÍ
Pokud se zjištěné riziko vztahuje
k pracovním podmínkám, prvním řešením
je zvětšení tloušťky, tzn. zvětšení horní
hranice nominálního tlaku, které potrubí
může vydržet.
V souladu s výsledky získanými na
stanovišti simulace stárnutí a uvedenými
v obr. 7, zvětšení tloušťky o 50%, od 3 do
4,5 mm (tzn. zvětšení nominálního tlaku
z 16 na 25 bar nebo z 232 na 362 psi)
zdvojuje užitkovou trvanlivost (životnost)
referenčního polyetylénového potrubí.
Bylo rovněž zjištěno, že snížení tloušťky
do úrovně pod 3 mm může vést
k předčasnému zničení roury.

ETAPA 3:
VOLBY POLYETYLÉNOVÉ
PRYSKYŘICE
Byly prozkoumány všechny pryskyřice
PE80 a PE100 dostupné na evropském
trhu. Je třeba poznamenat, že tato práce
se vztahuje k plně vybaveným pryskyřicím PE, tzn. obsahujícím antioxidanty
a ochranu před UV zářením.
Prvním výsledkem získaným díky použití stanoviště pro urychlené stárnutí bylo
vykázání výrazných rozdílů v užitkové tr-
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vanlivosti polyetylénových rour, v závislosti na druhu pryskyřice PE v kontaktu
s médii obsahujícími kysličník chloričitý.
V souladu s tím, co bylo uvedeno na obr.
8, rozdíl užitkové trvanlivosti mezi nejhorší a nejlepší pryskyřicí (PE80 a PE100)
může dosahovat dokonce 70%.
Na základě výše uvedených výsledků
můžeme zformulovat závěr, že polyetylén a polyetylén není totéž. Vady (podélné praskliny) byly objeveny na stanovišti
stárnutí pro všechny standardní roury
PE (PE80 a PE100) v kontaktu s kysličníkem chloričitým. V kontaktu s chlorovými roztoky (4 mg/l) proces degradace
probíhá pomaleji, ale existuje.
S přihlédnutím ke všem činitelům rizika,
je možné předpokládat, že aktuálně používané polyetylénové potrubí není dostatečně odolné na působení chlorované
vody v oblastech ohrožených největším
rizikem, a to konkrétně na působení:
• horké chlorované vody (>20 °C nebo
>68°F, vysoké hladiny chloru >0,3
mg/l),
• vody dezinfikované kysličníkem chloričitým, nezávisle na jeho obsahu.
Z tohoto důvodu jsou vyžadované modifikace, jejichž zavedení do praxe zajistí užitkovou spolehlivost potrubí PE
v uvedených podmínkách jeho použití.
S  přihlédnutím ke všem výsledkům byl
výzkumný program směrován na hledání a výzkum nových typů potrubí z hmot
(z nového polyetylénu, PEX, PCV, mnohavrstevných hmot atd.) s vyšší odolností
na působení dezinfekčních prostředků.

RŮST ODOLNOSTI
NA PŮSOBENÍ CHLOROVANÉ
VODY SUEZ-ENVIRONNEMENT
Výběr kysličníku chloričitého na referenční látku byl proveden s ohledem na
agresivitu jeho působení na polyetylén,
který způsobuje jeho stárnutí do podoby
celkové užitkové degradace již po uplynutí jednoho roku. Po čtyřech letech
intenzivních prací se začaly objevovat
nové, inovační produkty s užitkovou trvanlivostí přinejmenším třikrát vyšší ve
srovnání se standardním polyetylénem
PE80. K dnešnímu dni výše uvedené
nové materiály nevykázaly ještě žádné
závady.
Do výzkumu jsou i nadále zahrnuty
výše uvedené slibné, nové produkty,
takové jako:
• nová generace PE100 (práce B+R na
novém PE100),
• zesíťovaný polyetylén s vysokou mechanickou trvanlivostí (PEX HP),
•	PVC,
Je požadované určení a validace hodnoty pracovních parametrů dosahovaných
těmito vylepšenými výrobky. Za tímto
účelem je třeba provést terénní zkoušky
za účelem verifikace snadnosti instalace
těchto materiálů. Navíc technické středisko firmy SUEZ-ENVIRONNEMENT
spolupracuje s týmem pro otázky PE
CRIGEN, technickým střediskem GDFSUEZ (dříve pod názvem Gaz-de-France) za účelem využití 30leté zkušenosti
expertů francouzského plynárenského
průmyslu.
Z hlediska operatéra, dokonce jestliže PVC je konkurenční ve vztahu k PE
vzhledem k síťovým systémům, polyetylén zůstane i nadále referenčním materiálem pro užitkové roury s ohledem
na elastičnost (plastičnost) a snadnou
instalaci, s možností použití bezvýkopové technologie. Co se týká PEX,
jeho použití je omezené pro druhořadé sítě horké vody (s velmi malými
průměry).

ETAPA 4 A ETAPA 5:
VOLBA PRODUCENTŮ
POTRUBÍ A PROCEDURY
NÁKUPU
S ohledem na to, že užitková trvanlivost
polyetylénu může být v rozmezí od 1 do
6 (normalizovaná předpokládaná životnost od 0,5 do 3) mezi nejhorším a nej-

ze staveb / from construction sites
Vliv tloušťky stěn na užitkovou
trvanlivost polyetylénového potrubí
(40°C /104°F, 6 bar/87 psi, 1 mg/L,
ClO2, nominální tlak: PN16 = 232 psi,
PN25 = 362,5 psi)

Vliv druhů pryskyřice na užitkovou trvanlivost polyetylénového potrubí (40°C
/104°F, 6 bar/87 psi, 1 mg/L, ClO2, nominální tlak: PN16 = 232 psi)
VLIV KVALITY PRYSKYŘICE

VLIV TLOUŠŤKY
Tloušťka

Tloušťka

Normalizovaná užitková trvanlivost

Normalizovaná užitková trvanlivost

(+50 % tloušťka)

Suez Environnement
Vzorová
pryskyřice
PE 80 PN 16

Suez Environnement
Nejhorší PE100

Nejlepší PE 100

Nejhorší PE80

Vzorové PE 80

Nejlepší PE80

Odmítnuté vzorky

Vzorová
pryskyřice
PE 80 PN 25

Odmítnuté vzorky

lepším materiálem PE, se správná volba polyetylénové pryskyřice stává samozřejmě klíčovým rozhodnutím. Takže technické
podmínky požadované k diferenciaci dodávek musí mít na zřeteli kvalitu pryskyřice PE používanou pro výrobu potrubí.

Vliv bezvýkopové technologie ukládání potrubí (TT-Trenchless Technology) na užitkovou trvanlivost polyetylénu (40°C
/104°F, 6 bar/87 psi, 1 mg/L, ClO2 )
VLIV TECHNOLOGIE BEZVÝKOPOVÉHO
UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ
Odmítnuté vzorky

Za účelem zajištění portfolia dodávek potrubí PE pro svoje projekty, firma SUEZ-ENVIRONNEMENT vypracovala
metodologii nákupu, která se skládá z:
•
•
•
•

precizní technické a obchodní specifikace;
auditu podniků producentů potrubí;
schválení dodavatelů;
systému monitoringu pro realizaci objednávek.

Například od roku 2007 firma LYONNAISE-DES-EAUX, francouzská filiálka firmy SUEZ-ENVIRONNEMENT, schválila a zajistila 99% dodávek potrubí PE na základě bezprostředních a věrohodných kontraktů s výrobci potrubí a prodejními středisky
maloobchodního prodeje.

ETAPA 6, ETAPA 7 A ETAPA 8:

Normalizovaná užitková trvanlivost

KONTROLA KVALITY, SKLADOVÁNÍ, VNITŘNÍ
DOPRAVA A INSTALACE

Suez Environnement
Vzorová PE80
Bez použití TT

Vzorová PE80
Po použití TT

Kontrola kvality potrubí je nezbytná před technickým odběrem
vodovodní sítě. Jak je uvedeno na obr. 10, v takové situaci se
může přihodit všechno.
Tato všechna potrubí byla podrobena validačním testům u dodavatele a obdržela standardní notu akceptace. Naštěstí vnitřní
kontrola kvality a také systémová tlaková zkouška, (na základě
hydrostatického tlaku), provedená před technickým odběrem
sítě, umožnila identifikaci výše uvedených závad.
S ohledem na to, že polyetylén je citlivý na UV záření, veškeré polyetylénové
potrubí se musí
chránit před bezprostředním působením sluneč-
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ze staveb / from construction sites
Potrubí odmítnuté vnitřní kontrolou kvality přehled závad

Za tímto účelem byly vypracované nové
nástroje. Vědomosti získané během jejich projektování umožňují dnes lokálním
firmám používat diagnostickou techniku,
dokonale přizpůsobenou místním podmínkám, což bylo již popsané v předchozích pracích na téma (2,3,4).

ZÁVĚRY
otvor

bubliny na povrchu

zatavený karton pocházející z pytle na pryskyřici

Poškozené potrubí způsobené nesprávnou instalací

ního záření a instalovat je během 2 let
od data výroby. Avšak vnitřní procedura
nákupu vyžaduje, aby dodávka potrubí
byla realizovaná během prvním 6 měsíců od výroby.
Výrobky z polyetylénu vyžadují dodržení
opatrnosti v průběhu transportu a naložení/vyložení, aby nedošlo k vážnějším
poškozením na vnějším povrchu, takových jak jsou prezentované na obr. 11,
a potrubí musí být ukládané na odpovídající podklad. Aby se zabránilo poškrábání, bezprostřednímu působení kamení
a skalnatých částí a/nebo mechanickému pnutí, doporučuje se montáž metodou svařování podle přísných procedur
místo mechanických spojů.
Bezvýkopové technologie mohou být
používány bez omezení.
Za využití stanoviště simulace urychleného stárnutí pro účely validace, referenční roura PE80 byla podrobena
zkouškám před a po uložení bezvýkopovou metodou. Obr. 12 představuje
situaci, kdy nejsou žádné rozdíly týkající
se užitkové trvanlivosti potrubí před a po
instalaci.

Vadná instalace z důvodu nízké
kvality materiálu
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Avšak jestliže roura bude vyrobená
z pryskyřice nízké kvality nebo proces
protahování nebude řádně proveden,
pak se mohou vyskytnout vážné problémy během její instalace.

ETAPA 9 A ETAPA 10:
DIAGNOSTIKA, OBSLUHA
A ÚDRŽBA VODOVODNÍ SÍTĚ
Silnou a slabou stránkou metodiky postupu nazvané Udržitelným Cyklem Životnosti Polyetylénu (PE SUSTAINABLE
LIFE-CYCLE©) je integrace všech etap
řetězce dodávek: od úrovně výroby do
konce doby životnosti výrobku. Prvních
8 etap se týká výlučně nových rour, oproti tomu konečná životnost polyetylénu
může být rovněž závislá na způsobu obsluhy a údržby potrubí. Každé vylepšení
zavedené do vodovodní sítě má pozitivní
vliv na veškeré roury zavedené do této
sítě. Například zavedení lokálních oblastí s vodoměry a modulace tlaku mohou
omezit napětí, které vzniká ve vodovodní
síti a tím nepřímo optimalizovat užitkovou
trvanlivost potrubí z plastických hmot.
Polyetylén je všeobecně používaný na
celém světě. Např. ve Francii se z polyetylénu zhotovuje 90% nových užitkových
vodovodních linií a 50% síťových linií
(o průměrech do 300mm). Roury z polyetylénu jsou používány již od 70 tých
a dokonce 60 tých let minulého století.
V rámci působení pouze firmy SUEZENVIRONNEMENT byly instalovány více
než 4mln užitkových potrubí z polyetylénu. Takže je nutná správná diagnostika
úrovně degradace polyetylénového potrubí za účelem použití odpovídajících
programů, jejich údržba a renovace.

Pro firmu SUEZ-ENVIRONNEMENT optimalizace managementu vodovodních
sítí s použitím polyetylénového potrubí
předpokládá zavedení koncepce UDRŽITELNÉHO CYKLU ŽIVOTNOSTI POLYETYLÉNU (PE SUSTAINABLE LIFECYCLE©) ve všech lokálních podmínkách se současným ustanovením programu činnosti přizpůsobeného místním
jednotkám vodovodní sítě.
Navrhovaný program činnosti zahrnuje:
• zlepšení kvality: verifikace politiky nákupu a kvality materiálů;
• profesionální postup: verifikace procedur skladování, vnitřní dopravy a instalace a také způsob zavádění těchto
procedur v terénu;
• údržbu již existujících investic: diagnostiku úrovně opotřebení a používání systémů optimalizace rozhodnutí
týkajícího se konzervace a renovace
potrubí;
• volba nejlepšího řešení za účelem
zlepšení ukazatelů funkčnosti sítě,
omezení míry netěsnosti a redukce
množství požadovaných intervenčních náprav: možnosti analýzy řady
metod zahrnujících korekturu způsobu dezinfekce potrubí, zdokonalení
řízení pracovního tlaku nebo použití
jiných materiálů.
Publikace se souhlasem SUEZ-ENVIRONNEMENT. Referát byl přednesen
během konference Plastic Pipes, 20-22
října 2010, Vancouver, Kanada.
LITERATURA:
(1) během konference PPXIV, 3B, Budapešť Maďarsko,22-24 září 2008 r.
(2) během konference Eurocorr, Edinburg. Skotsko, 7-11 září 2008
(3) během konference PPXIV, 7A, Budapešť, Maďarsko, 22-24 září 2008 r.
(4) během konference PPXIV, 3B, Budapešť, Maďarsko, 22-24 září 2008 r.
Převzato z časopisu Inzynieria Bezwykopowa č. 2/2011 dle pravidel ISTT
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Šnekové vrtání
Úvodník k článku o šnekovém vrtání:
Pan Ehm není jediným, kdo v poslední době začíná skloňovat pojem šnekového ( či neobratně – spirálového)
vrtání. Zdá se, že ve světě nastává určitá renesance této technologie. Ještě bych na chvíli ale zůstal u termínu
samotného – dle normy by se měl používat název „horizontální vrtání“ či „horizontální vrtání s předvrtem“, které
je jistou modifikací této technologie. Tato metoda je jednoduchá, rychlá a vzhledem k jisté podobnosti s vrtáním
vertikálním i všeobecně zažitá. Nevýhodou jsou některá omezení ze strany geologie, které limitují její využití v proměnlivých půdních podmínkách. Je však vidět, že v zemích se stabilnější geologií, což je právě i příklad Polska,
se dá uplatnit řada předností technologie a o tom je právě níže uvedený článek. Taky je třeba říci, že potřeba či
snaha firem o maximální výkony na stavbách může vést k větší diversifikaci bezvýkopových metod, takže nebude
problém nasazovat i u nás v přesně vymezeném rozsahu tyto stroje tam, kde by nasazení universálnější technologie bylo sice možné, ale nepřineslo by nejvyšší účinnost a nejlepší ekonomické výsledky.Z toho pohledu může jít
o trend, se kterým se budeme na stavbách setkávat stále častěji – zejména pokud budou v rukách větších a strojně dobře vybavených zhotovitelů.
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.

Podnikání věští úspěch
zhotovitelům
Greg Ehm předkládá některé praktické a technické úvahy pro potenciální zhotovitele spirálového vrtání
Spirálové vrtání poskytuje cenově přístupný způsob instalace inženýrských
sítí pod silnicemi. Technologie, která
se zrodila v 50. letech minulého století,
zůstává v podstatě stejná, i když dnešní systémy jsou mnohem pokročilejší
a ovládají jak stoupání či klesání, tak přímost, což umožňuje zhotovitelům provádět obtížnější a přesnější vrty.
„Spirálové vrtání je stále jednou z cenově dostupnějších metod instalace inženýrských sítí pod silnicemi nebo železnicemi v rozsahu průměrů od 100 mm do
1.830 mm,“ říká Mike Moore, viceprezident prodeje ve firmě McLaughlin. „Myslím, že rozkvět strojů pro spirálové vrtání
nastal někdy v 70. letech a na začátku
80. let. Pak se stalo módním slovem
v tomto odvětví mikrotunelování. Nyní si
toto průmyslové odvětví uvědomuje, že
spirálové vrtání je zřejmě v mnoha případech tou nejúspornější a nejpraktičtější
cestou k provádění velkoprůměrových
instalací.“
Jak roste potřeba instalací ropovodů,
plynovodů, vodovodů a kanalizačních
vedení, stále více zhotovitelů uvažuje
o bezvýkopových technologiích a sleduje podrobněji spirálové vrtání. Zatímco
úspora nákladů u strojů na spirálové vrtání je ve srovnání s ostatními metodami
bezvýkopových instalací určitě přitažlivá, hlavní výhodou zůstává schopnost
instalace ocelové chráničky při vrtání.
Metoda je nejen výhodnější, ale pomáhá též vytvářet mimořádně stabilní vrty.

„Nepoužíváte při vrtání žádné kapaliny,“
vysvětluje pan Moore. „Můžete použít
nějakou kapalinu k mazání vnějšku chráničky a trochu kapaliny na vnitřek pro vyčištění spirály, ale ve skutečnosti nepoužíváte vodu ani bentonit pro vytvoření
tunelu a udržení ho v otevřeném stavu.
Takže nemáte žádné poklesy půdy.“
Další výhodou spirálových strojů je jejich poměrně malý dopad na prostředí
v porovnání s ostatními bezvýkopovými
metodami.

Příležitosti k růstu
Jak se hospodářství Spojených států zotavuje a infrastrukturní projekty přibývají,
potřeba těchto služeb poroste. Existují
dva druhy zhotovitelů spirálového vrtání: stavitel inženýrských sítí, který chce
přivést dílo až do domu, a ten, který se
rozhodne, že chce provést jen vrty.
Zhotovitel vodovodu, kanalizace nebo
plynovodu se možná rozhodne zakoupit stroj na spirálové vrtání kvůli lepšímu
ovládání celého procesu instalace a připravit úspornější soutěžní nabídky. Na
druhé straně se možná nějaký zhotovitel
bude chtít specializovat na vrtání jakožto
na svůj přednostní předmět podnikání.
Pan Moore chce mít jistotu, že zhotovitelé, ať jsou jejich zkušenosti jakékoli, rozumějí práci se spirálovým vrtáním, než
se do ní pustí. „Celý proces, od přípravy
šachty až po zahájení samotného vrtání,
není možno uspěchat,“ říká. „Zhotovitelé potřebují čas na správnou přípravu
jámy a potřebují mít jistotu, že stroj je
řádně ustaven, než roztočí vrták. První
chránička musí být perfektně nainstalována, aby celý projekt skončil úspěšně.
Když něco zanedbáte, je to recept na
nezdar.“

Spirálové vrtání představuje úspornou
cestu provádění instalací o velkých
průměrech
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Pokud narazíte na neočekávaná místa
s kameny, musíte se chránit. Pro spirálové vrtání si proveďte svůj průzkum
a rozumějte místnímu trhu.“

Ne všichni jsou si rovni

Typická investice do zařízení pro spirálové vrtání závisí na zhotoviteli a druhu práce

Spirálové vrtání
„Vše je to o tom, provádět dobrou práci
a být znám jako kvalitní zhotovitel. To je
ten nejlepší marketingový nástroj, který
můžete mít ve své schránce s nářadím.“
P. Moore rovněž poznamenává, že je
důležité začít v malém. Jinými slovy, nepokoušejte se při prvním projektu o svahové vrtání v délce 180 m ve špatných
půdních podmínkách. Raději se nejdříve pusťte do nějakých 30 m a 60 m vrtů
a postupně se pouštějte do obtížnějších
projektů. Také je důležité udržovat kontinuitu osádky. Čím více zkušeností osádka má, tím lepší bude.
Úspěch též závisí na řádném školení. Fa
McLaughlin, stejně jako mnoho jiných
výrobců, navštíví stavbu a pomůže zhotoviteli. Školení pokrývá bezpečnost,
práci se strojem, přípravu jámy, jak zahájit vrt a jak efektivně spojovat části
chráničky. P. Moore říká: „První díl je
nejkritičtější a aby byl celý vrt úspěšný,
díl musí být nainstalován kolmo a v přímce. Poté školíme osádku, jak spojovat
části chráničky dohromady. Jakmile se
toto podaří, vše ostatní se již opakuje.“

Finance
Jako u každého podnikání, jsou zde počáteční náklady. Spirálové vrtání však
má v porovnání s jinými bezvýkopovými
technologiemi vysokou návratnost investic. Většina zhotovitelů může získat
zpět své peníze již po pěti vrtech, pod-
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le situace na trhu v jejich oblasti. Musí
však pochopit, mohou dokončit pět vrtů
v jednom týdnu, aby pak stroj byl nečinný celý měsíc, než je k dispozici další
projekt, což vyžaduje dlouhodobý závazek.
Typická investice do zařízení pro spirálové vrtání závisí na zhotoviteli a druhu
práce. Většina zhotovitelů se soustředí
na určitý rozsah průměrů. Takže, pokud
se soustředí na projekty o průměrech
300-600 mm (12-24 in), odhadované
náklady za stroj a sadu spirálových vrtáků budou 50.000 USD. V průběhu času
pak zhotovitel může přidat další velikosti
vrtáků. Větší stroj, který dokáže provést
vrt 1.220 mm (48 in), spolu se 120 m
(400 ft) vrtáků, může stát přes 250.000
USD. Investice může být docela minimální nebo podstatná, v závislosti na
zvoleném průměru projektu.
Z hlediska příjmů závisí většina soutěžních projektů na průměru potrubí, jež se
má instalovat, a na celkové délce vrtu.
Řekněme, že instalujete potrubí 500 mm
(20 in) a máte v plánu účtovat okolo 10
USD na palec a stopu. Jako zhotovitel
tedy dostanete poplatek 10 USD/in, násobený 20 (průměr 20 in), což by se rovnalo poplatku 200 USD/ft. Takže, když je
délka vrtu 100 ft (30 m), soutěžní cena
by byla 20.000 USD. Řekněme, že stroj
pro spirálové vrtání a spirálový vrták stojí
50.000 USD. Pak je možno získat zpět
počáteční investici po třech vrtech.
„Ceny se mění v závislosti na převládajících půdních podmínkách,“ říká p. Moore. „Rovněž doporučuji zhotovitelům
porozumět procesu soutěžení. Nezapomeňte dále započíst cenu ocelové chráničky, náklady na přípravu jámy a zahrnout do smlouvy klauzuli o kamenech.

Existuje mnoho strojů na spirálové vrtání, avšak ne všechny byly stvořeny stejné. Každá firma nabízí jedinečné charakteristiky a je důležité pečlivě zhodnotit možnosti. Pokud je to nutné, spojte
se se zhotoviteli, provádějícími spirálové
vrtání, a požádejte je o jejich názor.
„Nejdříve doporučuji zhotovitelům se
rozhodnout, jaký průměr vrtu chtějí provádět,“ říká p. Moore. „Pokud chcete
vyrazit a provádět vrty o průměru 600
mm(24 in) a nechcete provádět menší,
nekupujte 600 mm stroj. Musíte koupit
větší velikost. Pak se rozhodněte ohledně maximální délky vrtů. Pokud se chcete soustředit na 600 mm vrty o délce do
122 m (400 ft), pak možná budete potřebovat zakoupit stroj ve třídě 900 mm
nebo 1.220 mm (36 in nebo 48 in).“
Jak může zhotovitel určit správný průměr
pro svou oblast? Promluvte si s vodárenskými, kanalizačními, plynárenskými a telekomunikačními společnostmi
ve své oblasti a zeptejte se jich na druh
a velikost všech projektů vybudovaných
za uplynulé tři roky. Rovněž prozkoumejte nadcházející projekty.
Pak si zkontrolujte charakteristiky strojů
na spirálové vrtání. Hledejte takový, který má ovládací prvky seskupeny tak, aby
na ně obsluha snadno dosáhla ze svého
stanoviště. Zkontrolujte bezpečnostní
charakteristiky, zejména, zda jsou na
svém místě ochranné prvky nad pohyblivými částmi a nad systémem spojky.
Zkontrolujte, jak se stroj usazuje a odstavuje z trati. Celý postup by měl být
jednoduchý a rychlý a zařízení by mělo
být každou noc vytaženo z jámy.
Nakonec se podívejte na otvory pro kolíky na trati. To určí, jak daleko můžete
zabrat válcem, než ho budete muset vrátit a zachytit další polohu západky. Delší
vzdálenost mezi otvory pro kolíky má za
následek kratší cyklus válce do zahájení
dalšího tlačení.
P. Moore také doporučuje zhotovitelům,
aby si zvolili vrtací hlavici, která odpovídá
půdním podmínkám v jejich oblasti. Ve
většině případů je nejlepší volbou hlavice
na valouny nebo hlavice kombinovaná,
neboť obě dokáží zvládat různé půdní
podmínky. Pokud ve vaší oblasti převládá
skála, je rozumné zakoupit předem hlavici na kámen. Není žádoucí zahájit práci
a pak čekat dva nebo tři dny, než se hlavice na kámen ukáže na stavbě.
Je důležité nezapomenout na doplňkové položky, jako je bagr a pažicí zařízení.
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Projekt z poslední doby v Brightonu
v Coloradu vyžadoval, aby firma používala novou technologii zavedenou firmou
McLaughlin. Město Brighton podniklo
kroky ke zlepšení a rozšíření své infrastruktury jakožto způsobu k přitáhnutí
nových podniků. Jeden projekt z poslední doby zahrnoval rozšíření 600 mm
(24 in) vodovodu v městské části Denveru, blízko letiště.
Rozšíření vodovodu vyžadovalo průchod pod dálnicí č. 85 a burlingtonskou
severní železnicí. Obojí bylo těsně vedle
sebe a v oblasti se nacházela řada telekomunikačních vedení, optických kabelů, plynovodů, kanalizací a vodovodů,
nemluvě o půdních podmínkách, sestávajících z písku, štěrku a jílu.
Příběh jednoho zhotovitele
Projekt vyžadoval chráničku 910 mm
Firma Northern Colorado Constructors
(36 in), v níž by byl uložen 600 mm (24
instaluje inženýrské sítě již více než 30
in) vodovod, který se měl instalovat pod
let a začala výhradně používáním metod
dálnicí č. 85 a burlingtonskou severní
otevřeného výkopu. Ale před nedávnem
železnicí. Celková délka vrtu byla asi
firma propadla spirálovému vrtání.
213 m (700 ft) a projekt vyžadoval přes„Představili jsme spirálové vrtání svým
né uložení chráničky jak svisle, tak vozákazníkům v 80. letech,“ říká Chris
dorovně, aby se vyhnula stávající infraZadel, manažer staveb v Northern Colostruktuře a umístila vodovod do 600 mm
rado Constructors (NCC). „Nyní máme
od jedné z koncových jam.
jednu celou osádku vyhrazenu pro tuto
Po zvážení půdních podmínek a přesinstalační metodu a jsme jedním z mála
ného uložení, fa NCC se rozhodla
zhotovitelů inženýrských sítí v oblasti,
umístit vrtací jámu mezi dálnici a železkteří umí spirálové vrtání.“
nici a provést dva vrty: jeden 103 m vrt
pod dálnicí, pak
stroj na spirálové
vrtání otočit a provést druhý 104 m
(340 ft) vrt pod
železnicí.
„Nejdříve doporučuji zhotovitelům
se rozhodnout,
jaký průměr vrtu
chtějí provádět“
Vzhledem k půdním podmínkám
a přesnosti potřebné k dosažení koncových
jam, rozhodl se
p. Zadel vyzkoušet novou řídicí
hlavici. Právě dostal poštovní zásilku nabízející řídicí
hlavici On-Target
(přesně na cíl) od
fy McLaughlin která umožňuje zhotovitelům nejen změny sklonu nahoru
a dolů, ale také
umožňuje stranové
změny směru doleva a doprava.
Zhotovitelé by měli vzít v úvahu náklady na ocelovou chráničku
a na přípravu šachty
Vrtná dráha – svisBagr poslouží mnoha účelům na stavbě
– při výkopu šachty, spouštění pažení
a odstraňování zeminy. Pažicí zařízení
bude potřebné, aby byly dodrženy bezpečnostní požadavky, a pamatujte na
svařovací a pálicí zařízení na spojování
ocelové chráničky.
Nezapomeňte se zmínit o službách, které
poskytujete. Musíte pracovat s obecními
úřady a zhotoviteli inženýrských sítí v oblasti, abyste vybudovali své podnikání
a zajistili si zakázky. Avšak vše nakonec
končí u provádění dobré práce a získání
si pověsti kvalitního zhotovitele. To je ten
nejlepší marketingový nástroj, který můžete mít ve své schránce s nářadím.

lý a stranový pohyb – řídicí hlavice je
ovládán hydraulicky poháněnými panely,
které se otevírají a zavírají tak, aby držely
hlavici v zamýšlené dráze. Řídicí stanice
obsahuje pohonný zdroj hydrauliky pro
ovládání pohybu řídicí hlavice a vestavěná vodováha pomáhá sledovat úroveň
při vrtání. Dvě halogenová světla v řídicí
stanici indikují boční (doleva/doprava)
pohyby řídicí hlavice.
Vrtná jáma byla umístěna mezi dálnicí a železnicí v hloubce 4,9 m (16 ft),
aby byl splněn požadavek na nezbytné nadkrytí. Stroj na spirálové vrtání
byl umístěn v jámě a p. Zadel a jeho
osádka zahájili práci na 103 m (340
ft) vrtu směrem na západ, který prošel pod dálnicí a současně protlačoval
900 mm chráničku.
Řídicí hlavice On-Target používá vestavěné čidlo vertikálního seřízení, které
nepřetržitě sleduje úroveň za použití
dvou promítacích halogenových světel
zapouzdřených v řídicí hlavici. Proto byl
použit spirálový vrták 508 mm (20 in),
aby bylo zajištěno, že osádka vidí světla
a může udržovat přímost celého vrtu.
Při vrtání směrem východním a průchodu
pod železnicí musela osádka odklonit vrt
do koncové jámy, umístěné ve východním
pruhu 124. avenue, aby se vrtalo mimo
dopravní provoz a nebylo nutno uzavřít
rušnou ulici. Navíc na severu koncová
jáma sousedila se stávajícími sítěmi a na
jihu se soukromým systémem septiků.
„Řídicí hlavice On-Target fungovala
skvěle a my jsme zasáhli své značky bez
problémů,“ říká p. Zadel. „V jednom místě při vrtání pod dálnicí jsme narazili na
tvrdý jíl a naše tlačné síly velmi vzrostly.
Přesto stroj ani hlavice neměla žádné
problémy, avšak jíl měl vliv na náš denní
postup.“
Projekt celkově trval šest týdnů, než byl
dokončen. P. Zadel uvádí, že v lepších
podmínkách dosahovali postupu okolo
12 m/den (40ft/d), avšak v jílovitých půdách dosahovali se štěstím 6 m.
„Myslím, že velmi zřídka zhotovitelé
provádějí jeden vrt ve dvou oddělených
částech, jako jsme to dělali my v tomto
projektu,“ uzavírá p. Zadel. „Nemyslím, že vrt mohl být proveden najedenkrát s potřebnou přesností, vezmeme-li
v úvahu stávající půdní podmínky a další
neznámé faktory.
Řídicí hlavice On-Target si celkově vedla
dobře a je úspornou volbou pro náročné
vrty.“
Převzato z časopisu Trenchless World
duben 2011 se souhlasem redakce
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Exkurze na stavbách v berlíně
v rámci konference NO DIG
Ing. Lucie Nenadálová
V rámci konference NO DIG v Berlíně
bylo možné se zúčastnit již sedmého
ročníku prohlídky staveb v Berlíně. Akce
měla oficiální název „Baustellentag”,
pořadatelem byly Berlínské vodovody
a kanalizace (Berliner Wasserbetriebe)
a letos se jednalo o 7. ročník. Exkurze
byla jak v rámci konference o bezvýkopových technologiích, tak i zejména pro
účastníky konference Wasser Berlin.
Letošní téma exkurzního dne se právě
neslo v duchu bezvýkopových technologií, bylo připraveno celkem pět staveb bezvýkopové rekonstrukce vodovodních řadů, tři stavby bezvýkopové
rekonstrukce kanalizace, 11 staveb využití různých typů bezvýkopových technologií pro výstavbu nových kanalizačních a vodovodních řadů a jedna stavba

Stavba VO1 Podrobný výklad ke stavbě
probíhal nejprve uvnitř připraveného stanu
včetně videoprezentace z průběhu výstavby

A03 Bezvýkopová rekonstrukce tlakového
kanalizačního potrubí, Berlín Pankow

rekonstrukce plynovodního potrubí
a jedna stavba bezvýkopové výstavby
sdružené trasy.
Všechny stavby prohlédnout najednou
by bylo nemožné, tak byly připraveny
pro účastníky jednotlivě tématicky sestavené prohlídky. Já jsem se osobně
zúčastnila „Tour B“. Celkem vyjelo cca
20 autobusů. V každém prohlídkovém
okruhu bylo zahrnuto 5 staveb. Protože se jednalo již o 7. ročník akce, vše
bylo do posledního detailu připravené.
Na každé stavbě byla krátká přednáška
o technologii stavby doplněná občerstvením. Všechny stavby byly perfektně
připravené, na jedné stavbě jsme dokonce fasovali ochranné brýle při prohlídce nově postaveného potrubí. Celým dnem nás provázeli zaměstnanci
Berlínských vodovodů a kanalizací, kteří
byli velmi příjemní a ochotně zodpovídali
všechny dotazy. Exkurze byly v německém jazyce, ale na každé stavbě byl
připraven překladatel, který velmi dobře
tlumočil i do anglického jazyka, neboť
zde byli účastníci i z druhého konce světa například z Nového Zélandu. Všichni
byli dnem na stavbách velmi spokojeni,

W05 Bezvýkopová výměna vodovodního
potrubí, Berlín Pankow

pro hodně účastníků byly bezvýkopové
technologie novinkou a rozšířili si tím
znalosti ve svém oboru.
V rámci „Tour B“ byly připraveny následující stavby:

•	Novostavba

56 m dlouhého úseku
jednotné kanalizace tlamového profilu 1380/700 z materiálu firmy Hobas
(stavba K11)

• Přeložení potrubí pro dálkové vytápění pomocí technologie mikrotunelování v ochranné konstrukci DN
2600 (stavba VO1)

•	Rekonstrukce tlakového kanalizačního potrubí (stavba A03)

• Bezvýkopová rekonstrukce vodovodu DN 80 – DN 200 v délce 958m
z šedé litiny (stavba W05)

Stavba VO1 Pohled do stavební jámy, nyní
výklad v praxi
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• Výstavba nového kanalizačního poK01 „Berlínský způsob výstavby“ kanalizačního potrubí, Berlín Burgwallstraße

trubí pomocí „berlínského způsobu
výstavby“ jednalo se o technologii
mikrotunelování (stavba K01)

ze staveb / from construction sites
Stavba K11

způsobem. Bezvýkopovým způsobem
výstavby byla zvolena technologie „Push
– Pull procedure“. Jedná se technologii,
kde staré roury jsou vytlačovány pomocí
pomocné roury a následně je nové potrubí zataženo. K technologii je nutné provést mnoho pomocných šachtiček. Z pohledu diváka na exkurzi stavba působila
napůl bezvýkopově a napůl výkopově.

Účelem stavby K 11 byla rekonstrukce
(oficiálně byla však stavba nazvaná jako
„New construction of 56 meters of wastewater channel with a fish-mouth profile using GFK liner procedure“) jednotné
kanalizace úseku délky 56 m tlamového
profilu 1380/700 ze sklolaminátového
materiálu. Investorem jsou Berlínské
vodovody a kanalizace, prováděcí firma
Frisch & Faust Tiefbau GmbH.
V blízkosti mostu Michaelbrücke u řeky
Spree je umístěna dešťová kanalizace,
která v případě silných dešťů zatěžuje
jednotnou kanalizaci a voda je odváděna
do řeky Spree. Po důkladném průzkumu
jednotné kanalizace bylo rozhodnuto
úsek 56 m rekonstruovat pomocí trub
firmy Hobas bezvýkopově, neboť celá
stavba je umístěna pod dopravní tepnou
Berlína.

Stavba K01
Stavba byla označena, že se jedná o Berlínský způsob výstavby, ale v podstatě
se jednalo o mikrotunelování. Účelem
stavby byla výstavba nového tlakového
kanalizačního potrubí pro napojení čtvrti
Blankenburg na čistírnu odpadních vod.
(Dosud měla výše jmenovaná čtvrť vlastní malou čistírnu odpadních vod.)
Stavba K01 Separační stanice

Stavba VO1

Firma Vattenfall zásobuje převážnou
část Berlína dálkovým vytápěním (přes
1 milion obyvatel, každou třetí domácnost v Berlíně). V souvislosti s novou
výstavbou na pozemcích ve čtvrti Berlin
Mitte (jedná se o centrum města) bylo
nutné přeložit hlavní vedení dálkového
vytápění DN 700/700 postaveného ještě za časů NDR na veřejný pozemek.
Nové potrubí bylo postaveno v hloubce
9 metrů, nejprve byla protlačena chránička DN 2600 ze železobetonového
materiálu a do ní bylo následně uloženo
potrubí pro dálkové vytápění.

Stavba A03

Rekonstrukce tlakového kanalizačního
potrubí byla provedena firmou Helmuth

Spruch. Úkolem bylo provést výměnu
ocelového potrubí DN 1200 za nové potrubí také z ocelového materiálu stejného
průměru v délce 141 m. Potrubí je umístěno v ochranné konstrukci ze zděného
tlamového profilu, výměna proběhla pomocí zatahování. Stavba se nacházela
pod železnicí ve čtvrti Berlin Pankow.

Stavba WO5

Berlínské vodovody a kanalizace nyní
provádějí rozsáhlou rekonstrukci vodovodního potrubí v Berlíně. Ukázka proběhla na stavbě prováděné sdružením firem (ARGE): Frisch&Faust Tiefbau, Carl
Zauber Tiefbau, Bleck&Söhne. Jednalo
se o výměnu potrubí v délce 958 m průměru DN 80 – DN 200 bezvýkopovým

VO1 Přeložka potrubí pro dálkové vytápění,
na fotografii jsou 2 překladatelky v akci,
Berlín Seydelstraße

K11 Výstavba tlamového profilu ze sklolaminátových trubek, Berlín Kreuzberg

Délka nově pokládaného potrubí činila
celkem 1 525 m, stavba byla prováděna
mikrotunelováním, průměr DN 500. Během exkurze byly zejména vyzdviženy
přednosti mikrotunelování a jeho vliv na
životní prostředí.

Stavba A03 Výklad pro zájemce uvnitř opravené stoky
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Výuka BT na ČZU
Na České zemědělské univerzitě - Fakultě životního prostředí jsme
zařadili do přednášek v předmětech "Vodárenství a stokování" a "Základů vodního hospodářství" tématickou přednášku týkající se použití
bezvýkopových technologií ke stavbě a obnově trubních sítí. Přednášky se setkaly s velkým zájmem a podařilo se zadat bakalářské a diplomové práce na téma využití
bezvýkopových technologií. Tím nám přibyla další vysoká škola, jejíž studenti se přihlásí do soutěže
vyhlášené společností CzSTT.
Ing. Marcela Synáčková, CSc.

R ů z n é / mis c e l l aneo u s in formation

Ženy a bezvýkopové technologie
Ing. Eva Radkovská
Eva se ke mně v osmdesátých letech přihlásila na diplomovou práci.
Jako téma jsme vybraly „něco“ na ztráty vody. Pracovala v tehdejších
Pražských vodárnách a měla na starosti příšerně „tekoucí“ síť hlavního
města.
Ze střední školy měla geodetickou praxi. Měla jasnou představu, co
potřebuje, jaké má mít vybavení a jaké lidi. Lidi měla skvělé, jednak
by za ní šli i do bojové linie, jednak je dost rozmazlovala. Její „pátrači“
nosili pracovní obuv s měkkou podrážkou, aby si nekazili na pražské
dlažbě hudební sluch. Ten je velkou výhodou, při té nejlevnější metodě,
odposlechu poruchy „na klíč“. Často to byli hudebníci.
Vedle osvědčené techniky, která je nenáročná na vybavení a velmi prostá, jejich šéfka začala s technikou dokonalejší. Tu první si sama vybrala a dojela převzít do kapitalistické ciziny. Začala budovat základní
vybavení a nastavila systém na snižování ztrát vody v Praze, které tehdy
byly cca 45%. Byla úspěšná a dařilo se jí systém prohlubovat, vylepšovat, podíl vody, která unikala do země bez využití, se podařilo významně snížit, a to na méně než polovinu.
V současné době ji společnost Veolia vysílá jako jednoho z nejzkušenějších odborníků do zemí, kde potřebuje
rychle a hlavně spolehlivě zjistit, jak na tom s vodovodní sítí jsou.
Má přehled a pomáhá prosazovat celou škálu metod, které ke snížení ztrát vody přispívají. Umí své znalosti prosadit, ale také je ochotně předává dál.
Jestli ještě nevíte, o kom je řeč, tak tady je malá nápověda: je příjemná, hezká, má polodlouhé rudé vlasy. Teď je
již určitě jasné, že je řeč o Ing. Evě Radkovské. Je to dáma, která i pro bezvýkopové technologie udělala velmi
mnoho. Zvládne totiž, co chce, je přímá, obětavá a výkonná.
Povídejte si s ní o vodě i o víně, nezklame.
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Doc.Ing. Iva Čiháková, CSc.
Proděkanka, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
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Kalend` NO DIG 2011 - 2013 /
NO DIG Calendar
Kdy

Akce pořádáné ve světě /	Akce pořádané v České republice /
World Even
Events Organised in the Czech Republic

Červen

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

Červenec

4. - 8. 7. 2011
Singapore International Week 2011
Singapore www.siww.com.sg

Srpen

23. - 24. 8. 2011
NO-DIG South Africa 2011
Singapore www.siww.com.sg

Září

13. 9. 2011
Trenchless Technologies Symposium
- ACODAL Congress
Santa Marta, Colombia www.ictis.org

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 www.forarch.cz

Říjen

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

Listopad

1. - 2. 11. 2011
Konference Provoz vodovodních
a kanalizačních sítí 2011
Ostrava konference@medim.cz
8. - 11. 11. 2011
AQUA Ukrajina 2011 Kyjev Ukrajina
aquq@iec-expo.com.ua
24. - 26. 11. 2011
Vietwater 2011 www.vietwater.merebo.com

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

Prosinec
2012

International No dig 2012
13. - 16. 5. 2012 Sao paulo Brazil
www.acquacon.com./br/nodig2012/en

2013

ISTT International No dig in Sydney
1. - 4. 9. 2013
Sydnea Convention and Exhibition Centre,
Darling Harbour
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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-KoelinStr. 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

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

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
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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

R ů z n é / mis c e l l aneo u s in formation
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

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
Saint-Gobain pam cz s.r.o., Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
trubni.systemy@saint-gobain.com http://saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169, 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

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

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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R ů z n é / mis c e l l aneo u s in formation

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

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

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

Horáček Ludvík Ing.,
Pod tratí 2, 792 01 BRUNTÁL

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

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

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
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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
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Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Vás zve na

16. konferenci
o bez v ýkopov ých
technologiích,
která se koná 13. a 14. září 2011
Hotel Ludmila, Pražská 2639, Mělník

Generální sponzoři:

Ouver tur a
stavebn íc h
vele tr h ů Br n o 2 011

N

NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM

11. dubn a 2 011 - NSC Brn o

Obsah Stavební knihy
I. Přehled údajů o stavebnictví a bytové výstavbě
v roce 2010
II. Městské inženýrství
1. Městské inženýrství
2. Umění spolupráce řešení technických i jiných 			
problémů měst, obcí a regionů
3. Bezvýkopové technologie ve prospěch městského inženýrství
4. Facility Management na úseku technické infrastruktury
5. Mobiliář a prvky městského prostoru
6. Inovace sektoru inženýrských sítí a technické obsluhy
		 urbanizovaného území

Toto číslo sponzoruje
firma SEBAK

