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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. slovy generálního ředitele
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) je společností
vyniká při optimální „měkkosti“ také optimální mineralizací pro
provozující vodohospodářskou infrastrukturu měst a obcí dvou
dlouhodobou konzumaci. Kvalitu vody neustále monitorujeme
krajů České republiky, Libereckého a Ústeckého a města Roza to jak ve zdrojích, na úpravnách vody, tak i v distribuční síti
toky. Představení společnosti, která patří k územně nejrozsáha u spotřebitelů přímo ve vodovodním kohoutku.
lejším v ČR, se ujal generální ředitel spoRozbory vody provádějí v celém regiolečnosti Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.,
nu akreditované laboratoře společnosti.
který odpověděl na naše otázky.
S výsledky kontroly můžeme být spokojeSčVK je společností provozní. Zajišťuje,
ni. V severočeských domácnostech teče
udržuje a provozuje rozsáhlý vodárenský
velmi kvalitní pitná voda. Např. koncentsystém. Je možné rozsah působnosti
rací dusičnanů odpovídá ve velkých skuspolečnosti konkretizovat?
pinových vodovodech předepsanému
Nejlépe vystihující jsou data a čísla.
limitu pro kojeneckou vodu. Vodu, kterou
Jednoduše lze říct, že zásobujeme
si zákazník natočí z kohoutku ve své do1 136 710 obyvatel. Obhospodařujemácnosti nebo na pracovišti, můžeme
me vodárenský majetek, který zahrnuje
jednoznačně doporučit k dodržování pit9 259 km vodovodní sítě, 202 316 voného režimu. Zde je na místě vyzdvihnout
dovodních přípojek, 339 čerpacích stadůležitou spolupráci s vlastníkem vodonic, 1 136 vodojemů a 69 úpraven vody.
hospodářského majetku, díky které se
V oblasti stokování a čištění odpadních
nám daří dosahovat dobrých výsledků.
vod provozujeme 4 031 km kanalizačZásobování domácností pitnou vodou je
ních sítí, 123 966 kanalizačních přípomožné pouze v případě, že lze vodu do
jek, 477 čerpacích stanic a 222 čistíren
domácností
dopravit. Jak již generální řeIng. Bohdan Soukup, PhD.,
odpadních vod. Veškerý tento majetek
ditel Bohdan Soukup v rozhovoru poznagenerální ředitel SčVK
spravujeme s 1 734 zaměstnanci.
menal, distribuční síť společnosti je velmi
Z čísel je patrné, že rozsahem obhospodařovaného území jste
rozsáhlá. Její údržba je náročná a vyžaduje neustále držet krok
s moderními technologiemi a využívat je při práci. Že se nejedná
největší společností. Vašim prvořadým úkolem je dodávat lidem
jen o planá slova potvrzuje společnost zavedením řady novinek.
pitnou vodu. Je pitná voda dodávaná SčVK kvalitní?
Jednou z nich je použití bezvýkopové technologie při obnovení
Voda, dodávaná společností Severočeské vodovody a kanalipropojení řadu ve Vesci na Liberecku.
zace, a.s., je vysoce kvalitní a z pohledu přímého spotřebitele

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

Co nového v ISTT?
Ing. Stanislav Drábek
předseda CzSTT
V našem minulém Zpravodaji NODIG č. 2/2011 bylo věnováno
činnosti ISTT celkem 5 stran textu a fotografií z mezinárodní
konference NO-DIG Berlin 2011. Až po uzávěrce tohoto čísla
jsme obdrželi oficiálním zápis z jednání rady ředitelů ISTT
(ISTT Board of Directors Meeting) ze dne 2. 5. 2011, které je
jakousi obdobou valné hromady, jak známe z našich právních
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a obchodních zákonů. Tento oficiální zápis má celkem 5 stran
a 17 stran příloh. Je uložen v archivu CzSTT. Slouží jako
závazný podklad pro součinnost všech národních společností
v ISTT. Bylo by možné o některých bodech napsat další
stránky textu, není to však v tomto případě třeba. Redakce
časopisu „TI“ (Trenchless International) zveřejnila interview
s Prof. Samuelem Ariaratnamem, který obsahuje vizi tohoto
nového předsedy ISTT pro léta 2011–2013 (Strategic Operating
Plan for 2011-2013). Interview uvádíme v české i anglické
verzi v plném rozsahu. Pokud Vám při jeho čtení přijde na mysl
doplňující otázka, poznamenejte si ji. Pan profesor Ariaratnam
přislíbil účast na naší národní 16. konferenci o bezvýkopových
technologiích v Mělníku. Jedna z jeho dvou přednášek bude
právě na toto téma. Vaše případné dotazy můžete již nyní poslat
do sekretariátu CzSTT, nebo přednést přímo na konferenci
dne 13. 9. 2011.

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

Interview: předseda ISTT
Povznesení ISTT na vyšší úroveň
Dlouhodobý zástupce ISTT dr. Samuel Ariaratnam byl zvolen
předsedou ISTT. V tomto článku časopis Trenchless International hovoří s dr. Ariaratnamem o průmyslovém odvětví bezvýkopových technologií, o jeho inspiraci a jeho plánech s ISTT.

Otec zakladatel
Dr. Ariaratnam, v odvětví známý jako doktor Sam, se zapojil
do průmyslového odvětví bezvýkopových technologií v roce
1996. „Byl jsem mladý odborný asistent na začátku své kariéry na Albertské universitě v Edmontonu v provincii Alberta
v Kanadě.
Když jsem byl v Edmontonu, byl jsem přizván, abych pomohl
začít novou pobočku bezvýkopových technologií a následně
jsem se stal jedním z otců zakladatelů Severozápadní pobočky, regionální pobočky Severoamerické společnosti pro bezvýkopové technologie (NASTT). Společenství příznivců bezvýkopových technologií v Edmontonu mi na začátku mé kariéry
velmi pomohlo a naučilo mě hodně o bezvýkopových metodách,“ říká dr. Sam.
To vedlo dr. Ariaratnama k vybudování výzkumného a vzdělávacího programu pro bezvýkopové technologie na Albertské universitě a k zapojení se na úrovni Severní Ameriky. Nadále rozvíjí
výzkum a vzdělávání na Arizonské státní universitě.

Posun odvětví vpřed
Dr. Sam má dvě hlavní oblasti zájmu a odbornosti - horizontální
směrové vrtání (HDD) a bezvýkopovou náhradu potrubí (trhání
potrubí).
„Napsal jsem řadu technických článků a vedl různé výzkumné
projekty v těchto dvou oblastech a jsem spoluautorem příruček Osvědčené postupy horizontálního směrového vrtání
a Osvědčené postupy trhání potrubí, které jsou k dispozici na
webových stránkách NASTT. I nadále se podílím na zajímavých
výzkumných projektech, které mají posunout odvětví vpřed.“
Když byl dotázán na učitele, kteří ho inspirovali, dr. Sam se
rozhovořil o tom, jak úžasná je to metoda - že existuje tolik lidí
ochotných věnovat svůj čas a pomáhat ostatním, aby získali lepší pohled na průmyslové odvětví bezvýkopových technologií.
„Bylo mnoho lidí, kteří mě inspirovali. Již na začátku své kariéry jsem dostal mnoho ponaučení od mnoha ikon této technologie, včetně Franka Canona z Baroid IDP, dr. Davida Bennetta
od fy Bennett Trenchless Engineers, dr. Toma Iseleye z IUPUI
a dr. Raye Sterlinga z Louisianské technické university. Všechny
tyto osobnosti mi nadále poskytují inspiraci i dnes. Je mi ctí pokračovat ve šlépějích dr. Sterlinga nejen jako druhý Severoameričan, ale i jako druhý vysokoškolský učitel, který byl jmenován
předsedou ISTT,“ říká dr. Sam.

Příležitost k růstu
Dr. Sam říká, že v současné době největší výzvou, před kterou
toto odvětví stojí, je získání uznání bezvýkopových technologií
v širším měřítku.
„Odhaduje se, že zhruba 95 % všech projektů podzemních inženýrských sítí se v současné době provádí pomocí výkopových metod. Vidím to jako příležitost k růstu. Je s podivem,
kolik lidí má malé či žádné znalosti o bezvýkopových aplika-

dr. Samuel Ariaratnam, předseda ISTT

cích. Neustálé školení, vzdělávání a výzkum jsou nezbytné
pro propagaci výhod bezvýkopových technologií v globálním
měřítku.“

O dr. Dec Downeyovi
Pokud jde o předchozího předsedu ISTT, dr. Deca Downeye,
dr. Sam řekl: „Cítím, že poslední tři roky, které jsem strávil jako
Decův náhradník, mě připravily na výzvy a příležitosti, jež s sebou nese funkce předsedy ISTT.
Byl opravdovým leaderem při prosazování vzdělávání a odborné přípravy v oblasti bezvýkopových technologií a byl nápomocen při přistoupení čtyř nových přidružené společností. Mám
v plánu využít Decových zkušeností tím, že ho nechám i nadále
sloužit jako velvyslance ISTT během mého předsednictví.“

O ISTT
Na příští tři roky má s ISTT dr. Sam velké plány a cíle. Na základě tří prováděcích položek je to:

• vzdělávání a školení o bezvýkopových technologiích
• informace o bezvýkopových technologiích a
• pomoc bezvýkopových technologií
„Kromě podpory a pomoci našich dosavadních přidružených společností jsem si dal za cíl pokračovat v růstu ISTT
získáním nových poboček z vybraných regionů světa. Navíc
mám pocit, že je důležité, aby ISTT poskytovala více školicích
kurzů v širším měřítku a pomáhala vzdělávat lidi o výhodách
přijetí bezvýkopových metod s cílem zvýšit jejich využití,“ říká
doktor Sam.
Když byl dotázán, jaký má plán k dosažení těchto cílů, dr. Sam
říká: „Snažím se o úzkou spolupráci s výkonným podvýborem
(ESC) v zájmu posílení našich schopností a podpoření spolupráce s našimi přidruženými společnostmi pro dosažení těchto cílů.
Dále mám v plánu oslovit ostatní skupiny, jako jsou Světová banka,
Asijská rozvojová banka, Mezinárodní vodohospodářské sdružení a další,
s cílem propagovat spolupráci.“
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z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t
„Znám dr. Ariaratnama již od roku 2001, kdy byl zvolen do
výkonného výboru NASTT a já jsem byl výkonným ředitelem
Společnosti. Od začátku na mě Sam udělal velký dojem svými vědomostmi a svou energií. Sam má v sobě motor, který se
nikdy nezastaví. ISTT má to štěstí, že má za předsedu někoho
s talentem a obětavostí dr. Sama. Můžeme si být jisti, že bude
důsledně a iniciativně usilovat o rozvoj poslání ISTT v oblasti
vzdělávání a školení. Těším se na další spolupráci se Samem
v tomto směru.“
- výkonný ředitel ISTT John Hemphill
“Bylo by obtížné spočítat milníky na cestě dr. Sama k úspěchu,
ale postup je často možno měřit počtem přátel a kolegů,
které zanechává na své cestě. Samova schopnost sdělovat
výhody bezvýkopových technologií je bezkonkurenční, a nyní,
když vystoupil na vedoucí pozici v průmyslovém odvětví
bezvýkopových technologií, je NASTT hrdá dvojnásob.
Samova energie, znalosti a nadšení budou nám všem dobře

Taking the ISTT to the next level
Long-serving ISTT representative Dr Samuel Ariaratnam has
been elected ISTT Chairman. Here, Trenchless International
talks to Dr Ariaratnam about the industry, his inspirations and
his plan for the ISTT.
A founding father
Dr Ariaratnam, known in the industry as Dr Sam, became involved in the trenchless industry in 1996. “I was a young Assistant Professor at the beginning of my career at the University of Alberta in Edmonton, Alberta, Canada.
“While in Edmonton, I was invited to help start a new trenchless chapter and subsequently became one of the founding
fathers of the Northwest Chapter, a regional chapter of North
American Society for Trenchless Technology (NASTT). The
trenchless community in Edmonton was very supportive early
on in my career and taught me a great deal about trenchless
methods,” Dr Sam says.
This led Dr Ariaratnam to build a research and educational program in trenchless at the University of Alberta and get involved
on a North American level. He continues to develop research
and education at Arizona State University.

Moving the industry forward
Dr Sam has two main areas of interest and expertise – horizontal directional drilling (HDD) and trenchless pipe replacement
(pipe bursting).
“I have written numerous technical papers and conducted various research projects in these two areas and am co-author of
the Horizontal Directional Drilling Good Practices Guidelines
and the Pipe Bursting Good Practices Guidelines, which are
available through the NASTT website. I continue to be involved
in interesting research projects, which are intended to move
the industry forward.”
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sloužit a jemu pomohou provádět rozhodnutí, která jsou
zásadní pro efektivní prosazování naší netradiční vědy. Same,
přijmi blahopřání celé rodiny NASTT!“
- výkonný ředitel NASTT Mike Willmets
„Máme velké štěstí, že máme nového předsedu s mnoha
dovednostmi nezbytnými k realizaci těchto úkolů. Profesor
Sam je dokonalý profesionál se velkou znalostí problematiky.
On a jeho nově zvolený výkonný výbor mohou přispět celou
řadou mezinárodních zkušeností, aby zvládl všechny výzvy,
a jsem si jist, že s přispěním kooptovaných členu se jakožto
organizace s těmito úkoly vyrovnáme. V posledních třech
letech mi profesor Sam poskytoval velkou podporu a já si velmi
vážím jeho energie a schopností. Jeho místopředseda Derek
Choi působil dvě funkční období v ESC a přináší k diskusnímu
stolu významné obchodní dovednosti a pro mě zbývá udělat
svůj díl jakožto poslední předseda, abych pomohl týmu.“
- Předchozí předseda ISTT dr. Dec Downey

When asked about mentors that have inspired him, Dr Sam
talked about how wonderful the industry is – that there are so
many people willing to give their time to assist others in gaining
a better perspective of the trenchless industry.
“There have been many people that have inspired me. Early
on in my career, I  received a lot of guidance from a number
of industry icons including Frank Canon from Baroid IDP, Dr
David Bennett from Bennett Trenchless Engineers, Dr Tom
Iseley from IUPUI, and Dr Ray Sterling from Louisiana Tech
University. All these individuals continue to inspire me today.
I am honoured to follow Dr Sterling’s footsteps as not only the
second North American, but also the second academic to be
named ISTT Chairman,” Dr Sam says.

An opportunity for growth
Dr Sam says currently the biggest challenge facing the industry is gaining acceptance of trenchless on a wider scale.
“It is estimated that approximately 95 per cent of all underground
utility projects are currently done by open cut methods. I look at
this as an opportunity for growth. It is surprising just how many
people have little to no knowledge of trenchless applications.
Continued training, education, and research are imperative to
promoting the merits of trenchless on a global scale.”

On Dr Dec Downey
Dr Sam has said in regards to previous ISTT Chairman, Dr Dec
Downey, “I  feel that spending the past three years as Dec’s
understudy has prepared me for the challenges and opportunities of being the ISTT Chairman.
“He has provided leadership in promoting Trenchless Technology education and training and was instrumental in securing
the addition of four new Affiliated Societies. I plan on utilising
Dec’s experience by having him continue to serve as an ambassador for ISTT during my Chairmanship.”
There have been many people that have inspired me. Early
on in my career, I received a lot of guidance from a number of
industry icons including Frank Canon from Baroid IDP, Dr David Bennett from Bennett Trenchless Engineers, Dr Tom Iseley
from IUPUI, and Dr Ray Sterling from Louisiana Tech University. All these individuals continue to inspire me today.

z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t
“I  have known Dr. Ariaratnam since
2001 when he was elected to serve on
the NASTT Executive Committee and
I  was the Society’s Executive Director.
From the beginning, Sam impressed me
with his knowledge and his energy. Sam
has a non-stop motor. ISTT is fortunate
to have someone of Dr. Sam’s talent and
dedication as Chairman. We can be certain that he will vigorously and aggressively pursue the advancement of ISTT’s
education and training mission. I  look
forward to continuing to work with Sam
in this regard.”
– ISTT Executive,
Director John Hemphill
“It would be difficult to count the milestones in Dr Sam’s path to success but,
progress can often be measured by
the friends and colleagues one makes
along the way. Sam’s ability to communicate the benefits of Trenchless Technologies is unrivalled and now that he
has ascended to the premier leadership position in the trenchless industry,
NASTT could not be more proud. Sam’s energy, knowledge and passion will
serve us all well and will help him make
the decisions that are critical to effectively promote our innovative science.
Congratulations Sam from the entire
NASTT family!”
– NASTT Executive
Director Mike Willmets

On the ISTT
Over the next three years, Dr. Sam
has great plans and goals for the ISTT.
Based on three operational elements,
they are:
• Trenchless education and training;
• Trenchless information,; and
• Trenchless outreach.
“In addition to supporting our current
Affiliated Societies through outreach
efforts, I  have set a goal of continuing
the growth of ISTT by adding new affiliates from targeted regions of the world.
Additionally, I feel that it is important for

ISTT to deliver more training courses on
a broader scale to help educate people on the merits of adopting trenchless
methods with a goal of increasing their
utilisation,” Dr Sam says.
When asked about how he plans to achieve these goals, Dr Sam says “I  look
to work closely with the Executive Sub
Committee (ESC) to leverage our skills
and foster collaboration with our Affiliated Societies in achieving these goals.
Additionally, I  plan on reaching out to
other groups such as the World Bank,
Asian Development Bank, International
Water Association, and others to promote collaboration.”

“We are very fortunate to have a new
Chairman with many of the skills required to lead us in these tasks. Professor
Sam is a consummate professional with
great expertise in key topics. He and
his newly-elected executive committee
can bring a vast range of international
experience to bear on the challenges
and I  am sure that, with additional inputs from co-opted individuals, as an
organisation we are up to the task. In
the past three years Professor Sam
gave me excellent support and I  have
huge respect for his energy and capabilities. His Vice Chairman Derek Choi
has served two terms on the ESC and
brings significant business skills to the
discussion table, it remains for me to
do my part as Immediate Past Chairman to help the team.”
– ISTT Past Chairman
Dr. Dec Downey
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z činnos t i is t t / ne w s f r o m is t t

Hlavní cenu ISTT získala v Berlíně firma HOBAS
Ing. Jaroslav Kunc,
prokurista, technický ředitel

Na mezinárodní konferenci ISTT,
konané ve dnech 3. – 5. 5. 2011 v Berlíně,
byly vyhlášeny a předány ceny ISTT Award 2011
V kategorii „Nové instalace“ byla jako
vítězná oceněna stavba ve Varšavě s názvem CZAJKA. Realizací stavby získalo konsorcium firem pod zkratkou PBG
společně s rozhodujícím dodavatelem
materiálu HOBAS Polska. Unikátním
řešením byla volba technologie protlaků
s troubami HOBAS vnějšího průměru
3000 mm, které pro tuto stavby vyvinu-

li inženýři HOBAS Engineering. Výrobu
trub ze sklolaminátu instalovaných protlakem a v malém rozsahu i klasickou
pokládkou do výkopu zabezpečil výrobní
závod HOBAS v Polsku. Držitelé ocenění mají právo užívat značku ISTT Award
2011. O stavbě byl ve zpravodaji CzSTT
č. 03/2010 zveřejněn článek s popisem
a účelem této stavby.

Za HOBAS přebírali cenu: generální ředitelka celé skupiny HOBAS paní Doris
Strohmaier, za HOBAS Polska ředitel
pan Lech Skomorowski a specialista pro
protlaky s HOBAS troubami pan Jacek
Lesiecki. Předávání ceny se zúčastnili i zástupci z řady zhotovitelů a to z firem Hydrobudowa a Pol-Aqua. Předávajícím za ISTT
byl její předseda pan Samuel Ariaratnam.

HOBAS CZ

obdržel další certifikaci
HOBAS CZ, spol. s r.o, získal pro
výrobek trouby a kompenzační prvky
systému HOBAS® značku „Česká
kvalita – Osvědčeno pro stavbu“. Toto
osvědčení je vydáno Svazem zkušeben
pro výstavbu a potvrzuje trvalý dohled
nad stabilitou, bezpečnosti a kvalitou
výrobků opatřených touto značkou.

Udílení ceny ISTT Award 2011 firmě HOBAS a.s.

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT

Informace o výsledcích semináře Oboru L
na stavební fakultě ČVUT v Praze 17. 6. 2011
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Studijní obor „Příprava, realizace a provoz
staveb“ na Stavební fakultě ČVUT v Praze je
relativně novým oborem a zaznamenal od samého svého vzniku značnou pozornost stu-
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dentů právě proto, že jak v bakalářském, tak
i magisterském stupni nabízí v širším záběru
studijní program těsněji svázaný s potřebami
praxe. Provázanost na stavební praxi, na její
potřeby, byla ostatně i důvodem uspořádání vlastního semináře. Program prezentací,
cílená diskuse, tak i sestava účastníků semináře byly takto orientovány. Nechyběli
zástupci managementů významných stavebních společností (např. Metrostav, Skanska
CZ, Konstruktiva Branko, SYNER, VCES,
DEK Trade, …, BAUMIT, PERI, Phoenix-

Zeppelin, Hilti ČR, …). Nechyběli ani v praxi
již působící absolventi oboru L (první inženýři
oboru L promovali v září 2010). Cílem semináře tedy bylo mj. využít i důležité zpětné
vazby, cenného souboru poznatků a názorů
všech účastníků ve prospěch dalšího zkvalitnění studijního programu.
Pro profesní záběr a prostředí naší společnosti CzSTT pak není bez zajímavosti, že již
v rámci stávajícího studijní programu oboru L byl jistý prostor věnován problematice
bezvýkopvých technologí/BT v rámci ně-

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT
kolika základních předmětů. Gestorem tohoto studijního programu je na FSv-ČVUT
Katedra technologie staveb řízená doc.
Ing. Pavlem Svobodou, CSc., který je individuálním členem naší společnosti CzSTT.
Připomenutí též zasluhuje např. to, že v období 18. 11. -4. 12. 2009 naše společnost
s podporou této katedry uspořádala užitečnou posterovou výstavu „Progresivní
technologie stavebnictví – bezvýkopové
technologie“ ve vestibulu Fakulty stavební
ČVUT. Díky tomu jsme mohli usilovat i o pokračování těchto výstav, o účinnou prezentaci BT zejména na dalších stavebních fakultách technických univerzit v ČR a SR (na
FAST VŠB-TU Ostrava 25. 2. - 11. 3. 2010,
na OUVERTUŘE ke stavebním veletrhům
v Brně 12. 4. - 18. 4. 2010, na naší 15. konferenci NO-DIG v Liberci 14. - 15. 9. 2010,
na SF STU v Bratislavě 9. 2. 2011; ve stádiu
příprav je BT-výstava na FAST VUT Brno).
Na Katedře technologie staveb Fakulty
stavební ČVUT též úspěšně působil náš
dřívější dlouholetý předseda doc. Ing. Ivo
Vávra, CSc. a lze dnes bez nadsázky
hovořit o snaze účelného naplnění jeho
přání a odkazu: prosadit BT do studijních
programů stavebních fakult technických
univerzit v ČR a účinně pomáhat oprávněnému, lepšímu prosazení a postavení
BT v rámci stavebního průmyslu, stavební
praxe v ČR. Není též bez zajímavosti, že
doc. Ivo Vávra připravil a prosadil formou
dílčích experimentálních BT-programů
studia několik ročníků/studijních běhů,
spočívající v propojení výuky Fakulty stavební a Fakulty strojní ČVUT. To mělo a má
svou logiku vzhledem k nezanedbatelné
participaci strojních inženýrů a inženýrů či
odborníků jiných dalších profesí v případě
BT-oboru. Ukazuje se totiž zcela správným
dostatečně zodpovědně vnímat multidisciplinární charakter BT-oboru. Jenom tak lze
preventivně čelit hrozbám nekoordinace
rozhodovacích procesů v případech, kdy
ještě dnes jsou často zcela protismyslně
vymezovány ostré hranice oborů a pracovišť a vlastně je tak vědomě vytvářeno
prostředí nespolupráce s důsledky vzniku
nemalých škod a nevratných následků.
Dále alespoň malé zpřehlednění oboru
L z věcného hlediska:
– profilové předměty: Technologie staveb,
Bezpečnost pracovního prostředí, Provozování a správa budov, Informační
technologie, Speciální technologie, Zařízení staveniště, Projekt organizace výstavby, Praxe (v rámci předmětu Speciální technologie se již daří uplatnit v rozumném rozsahu též problematiku BT; v rámci
povinné Praxe je žádoucí zapojení našich
korporativních členů CzSTT formou jejich
nabídky míst pro konání praxe studentů)
– předpokládané uplatnění absolventů
oboru L v praxi (je prakticky analogické ve všech státech EU, jinak též zejména při praktické realizaci a provozování
staveb, např. ve funkci stavbyvedoucích

či facility managerů apod.; nezanedbatelné je též to, že lze v průběhu studia
oboru L získat certifikát či osvědčení
manager kvality dle ISO 9001:2008,
koordinátor BOZP na staveništi dle zák.
č. 309/2006 Sb. atp.)
– dále viz http“//www.priprava-realizace-provoz.cz a http://www.technologie.fsv.cvut.cz
Shrnutí některých důležitých
a zajímavých názorů či úvah, které
zazněly na semináři:
– aktuální základní osnova studijního
programu umožňuje průběžně usilovat
o větší komplexnost, tj. vyváženost,
ucelenost a inovace (větší prostor lze
získat např. potlačením zatím fungujícího kritéria dělby výukových hodin na
jednotlivá pracoviště bez ohledu na žádoucí znalosti a dovednosti absolventa
bakaláře či inženýra)
– je žádoucí více začít prosazovat ekologická kritéria při hodnocení konkrétních technologií staveb (to je samozřejmě příznivé v případě BT)
– v případě problematiky FM (facility
management) je třeba počítat s jistou obecnou společnou částí a dále
s částmi specifickými podle druhu staveb, analogicky v případě QM (quality
management)
– problematika BOZP je důležitá a nesmí
chybět ve výbavě absolventa zejména
ve smyslu zajištění důsledné prevence
(to se právě daří v rámci studijního programu oboru L na FSv-ČVUT)
– bakaláři (bez ohledu na obory) zatím všeobecně nedostatečně vnímají požadavek
být adekvátně konkurenceschopnými
sami o sobě a současně dokázat přispět
ke konkurenceschopnosti pracovišť,
kde se ucházejí o uplatnění (schopnosti týmové práce, asertivita, prezentační
dovednosti, schopnosti samostatné
tvůrčí a inovativní činnosti atp.)
– je žádoucí co nejdříve se pokusit eliminovat nesourodost v názorech na profil
absolventa bakaláře i magistra/inženýra
ze strany představitelů stavebních fakult
v ČR a ČKAIT atd.
Jaké se jeví další možnosti k prosazování problematiky BT v rámci oboru L
(též i jiných studijních oborů, kde to má
logiku):
– udržet zastoupení problematiky BT
v rámci předmětu Speciální technologie
– usilovat o prosazení samostatného volitelného předmětu BT (technologií podporujících udržitelný rozvoj urbanizovaného území prostřednictvím garance
ucelené technické obsluhy)
– usilovat o zapojení témat bakalářských/
BP a diplomových prací/DP s problematikou BT ve větším rozsahu (např. ve
spolupráci s odborníky z pracovišť korporativních členů CzSTT), ….

Obor L i Katedra technologie staveb má
svého maskota

Závěry, náměty a doporučení (kromě
těch, které již zazněly výše):
– dobrá struktura studijních programů
musí umožnit včasnou kvalitní praxi studentům již v průběhu jejich studia,
– je známo, že vzniká národní soustava
kvalifikací s cílem dořešit i adekvátně
studijní programy; zatímní poznatky
však signalizují, že se spíše jedná o izolovaný úřednický akt, než o věcné řešení konkrétních problémů,
– stavební fakulty (jejich příslušné katedry či ústavy včetně Katedry technologie staveb FSv-ČVUT) v ČR mají dobré
ambice využít existence BT a začlenit
je adekvátně do svých studijních programů; tomu je žádoucí napomáhat nabídkou konkrétní spolupráce i ze strany
našich korporativních členů CzSTT (nabídkou míst pro praxe studentů, nabídkou témat BP a DP),
– počet i tématika volitelných předmětů
každého studijního oboru má odpovídat
potřebám praxe a vytvářet dostatečné
konkurenční prostředí již svou nabídkou (jejich realizace může být vázána
jako doposud na minimální počet zájemců),
– kdo je faktickým objednavatelem absolventa bakaláře či inženýra, ten by měl
aktivně a přímo ovlivňovat i studijní programy a jejich realizaci (zejména technické školství je v tomto smyslu citlivější; subjekty-potenciální zaměstnavatelé
bakalářů a inženýrů by měly být v tomto
ohledu nesporně pozornější a aktivnější
včetně ČKAIT a dílčích odborných společností CzSTT nevyjímaje).
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60. let od založení firmy Eutit

R

Ing. Stanislav Drábek
předseda CzSTT

Ve dnech 6. - 9. července 2011 se konala v Mariánských Lázních v Mramorovém sále společenského
domu CASINO VI. Mezinárodní konference o tavených hornínách. Pořadatelem byla firma EUTIT
s.r.o., která touto formou oslavila 60. výročí svého založení. Bylo mně velkou ctí zúčastnit se tohoto
třídenního setkání s odborníky z dvaceti zemí a poblahopřát k tomuto jubileu zástupcům firmy
EUTIT, která je od založení CZSTT naším aktivním členem.
K tomuto jubileu vydal kolektiv autorů (Vladimír Kločurek, Jan Neústupný a Ing. Jiří Valenta
(krásnou publikaci „Kámen nad ocel - 60 let výroby taveného čediče ve Staré Vodě“. Pro Vaši
inforformaci jsem z této knihy vybral dva úvodní články, které Vám našeho oslavence - firmu EUTIT
s.r.o. představí.

GŘ Pavel Dragoun, přijal mnoho gratulací
Ing. Jiří Šejnoha při zahájení konference (první zleva)

Tomáš Mátl, Robert Kostolány
z firmy EUTIT
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Jan Neustupný spoluautor knihy „Kámen nad ocel“

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT

Slovo ředitele
Drazí spolupracovníci, vážení čtenáři,

Dear colleagues, dear readers,

dostává se vám do rukou publikace, která vznikla u příležitosti
you are getting into your hands the publication which arose
60. výročí založení firmy EUTIT ve Staré Vodě.
on the occasion of the 60th anniversary of the company EUTIT
Jejím účelem je představit samotný čedič s jeho historií a náfoundation in Stará Voda.
ročným výzkumem, na němž se významnou měrou podíleli
The purpose of this publication is to present the basalt and its
zaměstnanci, spolupracující výzkumné ústavy, vysoké školy
history and demanding research conducted with a significant
i přední firmy v České republice. Průkopnický výzkum čediparticipation of employees and cooperating research institutes,
če, vývoj jeho potenciálu i jeho zpracování, provázely vedle
universities and leading companies in the Czech Republic.
nepopiratelných úspěchů i neúspěchy a nezdary, které kažGroundbreaking research of basalt, development of its potendou podobnou a neprobádanou cestu
tial and its processing were accompanied by an
provázejí.
undeniable success, but also by failures and setTato publikace se snaží připomenout nebacks, which undoubtedly is typical of all similar
jen historii továrny, její původní i dnešní
and unexplored paths.
výrobu s jejími produkty, tradice, které
This publication seeks not only to recall the history of
v ní žijí, ale i hrdost, vytrvalost, oddanost
the factory, its original and current production with its
a píli zaměstnanců firmy EUTIT a kolegů,
products and tradition which is still living in them, but
kteří s ní úzce spolupracují.
also the pride, perseverance, loyalty and hard work
Z historického pohledu se zdá být období,
of EUTIT employees and their colleagues, who clokterého se zde dotýkáme, krátké. Pro žisely cooperate with this company.
vot lidský je to doba velmi dlouhá. V historii
From the historical point of view the period that is
vznikání čediče jde jen o prchavý, téměř zacovered here seems to be short, but for a human
nedbatelný zlomek času. V jeho zpracování
life it means a very long time. In the history of origination of basalt such a period only means a fleeting
však jde o dobu zcela zásadní.
Relativně krátká historie nově konstituovaand almost negligible fraction of the time. But in its
processing this is a crucial period.
né slévárny se začala psát před šedesáti
A relatively short history of the newly constituted
lety. Přinesla sebou nespočetné množství
foundry began sixty years ago.
nových nápadů, postupů, objevů, realizoPavel Dragoun
It brought with it a countless amount of new ideas,
vaných akcí, i změn v lidských osudech, na
Generální ředitel, jednatel
processes, discoveries, implemented actions and
jejichž vyprávění by nestačila ani mnohoEUTIT s.r.o.
changes in human destinies, but their stories would
svazková kniha.
be the theme of a multivolume book.
Chtěl bych se tedy obrátit k velkému
množství svých kolegů, k význačným pracovníkům, výzkumníTherefore I would like to speak to the large number of my colleagues, employees, researchers, designers and workers becaukům, konstruktérům i dělníkům, kteří jsou hlavními tvůrci histose they all are the main creators of history of EUTIT.
rie EUTITU.
The contents of this publication were not written only by its the
Obsah této publikace nenapsali jen její autoři, ale především
authors, but also by the management, leading workers, researmanagement, vedoucí pracovníci, výzkumníci, vědci a konchers, scientists and designers of still worldwide unique machistruktéři dodnes celosvětově jedinečných strojů a zařízení,
nes and equipment, then by moulders, workers and other my
slévači, dělníci a další moji spolupracovníci.
S určitou nadsázkou mohu říct, že i já sám patřím k histoco-workers.
rii firmy. S  mým působením ve firmě si osud zahrál hned
With some exaggeration, I can say that I myself belong to hisněkolikrát, ale snad právě přitažlivost této zajímavé výrotory of this company. The fate has trifled with my work in the
by, včetně problémů, které k ní patří, způsobila, že jsem
company several times, but perhaps thanks to the attraction of
ve firmě začal jako ve svém prvním zaměstnání a vlastně
this interesting production including problems associated with it
trvá dodnes. Ačkoli jsem už v důchodu, měl jsem velké
I started to work with this company as my first employer and in
štěstí, že jsem mohl ovlivňovat podstatnou část vývoje firfact this employment continues to these days. Although I have
my a spolupracovat s význačnými osobnostmi v naší firmě
retired, I was very lucky that I could influence a substantial part
i mimo ni. Přidávám se tedy s radostí k autorům a rád s nimi
of the company development and cooperate with prominent
vzpomínám na dobu rozmachu EUTITU, který v dnešní
personalities in our company and beyond. With pleasure I have
době a ve svém oboru dosahuje neuvěřitelného a skutečjoined the authors in order to commemorate the times of boom
ně světového významu.
in EUTIT because also in these days this company holds its poRád bych poděkoval všem, kdo se na vytvoření publikace ausition of an incredible and truly global significance.
torsky podíleli a byli nápomocni svými radami a konzultacemi.
I would like to thank everyone who as an authors were involved
Za šedesát let se do výroby čedičových odlitků zapojil nespoin the preparation of this publication and who assisted with their
čet lidí a každý do ní přinesl to, co odpovídalo jeho hodnoadvice and consultations. During these sixty years numerous petám, dovednostem či prioritám. Všem, kdo svou prací a svým
ople participated in the production of basalt castings and everypoctivým úsilím přispěli k rozvoji EUTITU, patří moje srdečné
one has brought
poděkování.
into this process
Věřím, že dvojjazyčné zpracování knihy předurčuje její využití
what corresponnejen pro zavzpomínání a propagaci firmy – naším záměrem je
ded to his/her
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i zachovat svědectví o její historii pro budoucí generace, jako
odkaz poctivé, ze světového pohledu jedinečné, lidské práce.
Přeji vám všem příjemné chvíle strávené nad poučnými,
zajímavými i pestrými stránkami této publikace.
Velmi si vážím práce všech, kteří EUTITU věnovali část svého
života. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši práci a popřál
Vám všem hodně pevného zdraví, vzájemného porozumění
a mnoho úspěchů v životě.

values, skills and priorities. My heartfelt thanks are addressed
to all those who through their work and their honest effort contributed to the development of EUTIT.
I  believe that thanks to the bilingual edition of this book it is
predestined not only for its use as a tool of reminiscence and
promotion of the company, but our intention is to maintain the
testimony of its history for the future generations, as a heritage
of demanding and in the worldwide point of view an unique
human labour. I  wish you all a pleasant time spent over the
informative, interesting and varied pages of this publication.
I greatly appreciate the work of all those who devoted a part of
their lives to EUTIT.
Let me thank you for your work and I wish you all a lot of good
health, mutual understanding and lot of success in life.

Pavel Dragoun
Generální ředitel, jednatel EUTIT s.r.o.
CEO and company executive EUTIT Ltd.
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Letecký snímek firmy EUTIT
Aerial photo of EUTIT company

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT

Představujeme firmu EUTIT s.r.o.,
Introduction of company EUTIT Ltd.,
slévárnu taveného čediče a eucoru
se sídlem ve Staré Vodě
u Mariánských Lázní
Podle originálu v knize „Kámen nad ocel“ - „Stone over Steel“
Jsme jediný výrobce čedičových odlitků v České republice, jediný výrobce interiérové čedičové dlažby a vysoce otěruvzdorného a žáruvzdorného materiálu eucor na světě.
Tradice odlévání čediče ve Staré Vodě začala v roce 1951 a firma od té doby dodává své výrobky pro průmysl i stavebnictví
do celého světa.
Díky vynikající kvalitě, vysoké životnosti a neobyčejnému vzhledu se z taveného čediče vyrábí široký sortiment dlažeb, kanalizačních žlabů, trubek, cihel a nejrůznějších typů speciálních
odlitků. Další výrobou firmy je vložkování čedičových a eucorových odlitků do ocelových potrubních dílů pro hydraulickou či
pneumatickou dopravu různých materiálů. Tyto výrobky nazýváme otěruvzdorná potrubí.
Výrobky firmy EUTIT nacházejí díky svým vlastnostem stále nová
uplatnění a jsou exportovány z více než 60 % celkové výroby do
celého světa. Mezi naše odběratele patří všechny země Evropské unie, země bývalého Sovětského svazu, řada asijských
zemí, Indie, Japonsko, USA, Kanada, Austrálie a další. Kromě
Antarktidy lze naše výrobky nalézt ve všech světadílech.
Naším nejvýznamnějším zahraničním odběratelem je firma Th.
Scholten z Německa.
Již od roku 1952 každoročně odebírá čedičové výrobky, výrobky z eucoru od roku 1994. V EUTITU začal odebírat dlaždice a odlitky z čediče pan Theodor Scholten senior, zakladatel firmy. Druhým největším zahraničním odběratelem je firma
Greenbank z Velké Británie. Odběry taveného čediče realizuje
od roku 1955, eucoru od roku 1994.
Firma EUTIT s.r.o. v roce 2003 obdržela certifikát systému řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 900 1:2001.
Z taveného čediče nyní v naší firmě vyrábíme doslova tisíce různých druhů výrobků a tento počet neustále roste, ať už vývojem
naším nebo na základě požadavků zákazníků. Mezi hlavní skupiny našich produktů z taveného čediče patří dlažby, trouby, oblouky, redukce, T–kusy, Y–kusy, speciální tvarové odlitky, žlaby
pukané, radiální tvarovky, kanalizační žlaby, kanalizační trouby,
kanalizační cihly, trouby pro ražení a trouby „in line“.

Introduction of company EUTIT Ltd.,
basalt and eucor casting plant
based in Stará Vodaat Mariánské Lázně
We are the only producer of basalt castings in the Czech Republic and the only producer of interior basalt paving and highly
abrasion and fire resistant material eucor in the world. Tradition
of casting basalt in Stará Voda dates back to 1951 and already
since then the company supplies its products for industry and
building industry purposes within the whole world.
Thanks to excellent quality, high durability and extraordinary
design the fused basalt is used for wide range of paving, sewer
channels, pipes, bricks and various types of special castings.
Another production assortment includes the lining made of basalt and eucor castings in steel pipe parts for hydraulic and
pneumatic transportation of materials. These products are called the abrasion resistant pipelines.
Products of EUTIT thanks to their quality are able to find always
new areas of utilization and more than 60 % of overall production is exported to the whole world. Our customers are in
all countries of European Union, countries of former Soviet
Union, in a number of Asian countries, India, Japan, USA,
Canada, Australia and others. Our products can be found in
all continents except the Antarctic. Our most important foreign
customer is the company of Th. Scholten in Germany.
This company started to take the basalt products every year
since the year 1952 and the articles of eucor since 1994. Mr.
Theodor Scholten Senior, founder of the company started to
take the tiles and castings of basalt from EUTIT. The company
Greenbank in Great Britain is the second largest foreign customer who started to take the fused basalt in 1955 and the
articles of eucor in 1994. Company EUTIT Ltd. obtained the
quality management certificate according to standard ČSN EN
ISO 9001:2001 in the year 2003.
Literally thousands of different types of products are manufactured from fused basalt in our company and this number
grows constantly either thanks to our own development or
based on requirements of customers.
The main groups of our products of fused basalt include paving, tubes, arches, reductions, T–pieces, Y–pieces, special
shaped castings, chapped troughs, radial shaped pieces,
sewer troughs, sewer tubes, sewer bricks, tubes for embossing and “in-line” tubes.



Mapa odběratelů
ve světě



Čedičové protlačovací
trouby připravené
k expedici /
Basltic extrusion tubes
ready for shipment
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I. část - Rekonstrukce propojovacího řadu
Vesec - Burstlining 362 m
Ing. Ladislav Švec, MBA
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,
Teplice

Úvod
Ničivé povodně, které zasáhly Liberecký kraj 7. – 9. srpna 2010, postihly také
negativně zařízení vodovodů a kanalizací.
Postiženy byly vodovodní a kanalizační
řady, čerpací stanice, ČOV, zdroje pitné
vody. Některé dopady se projevily okamžitě, jiné až za několik měsíců. Jedním
z pozdních dopadů bylo i masivní rozmnožení mikrosinice Merismopedia punctata
ve vodárenské nádrži Josefův Důl v množství přesahující 20 000 jedinců na mililitr.
Takové množství negativně ovlivnilo upravitelnost odebírané surové vody v úpravně
vody Bedřichov na vodu pitnou. Masivní
výskyt mikrosinice Merismopedia punctata významně ohrozil zásobování obyvatel
Liberce pitnou vodou.

Rozhodnutí
Vzhledem ke zhoršení kvality surové
vody ve vodárenské nádrži Josefův Důl
přistoupily společnosti Severočeská
vodárenská společnost a. s. – vlastník
vodohospodářské infrastruktury a provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k rekonstrukci přívodního
řadu B ve Vesci v údolí Lučního potoka,
který bude opětovně přivádět pitnou
vodu z prameniště Libíč a Dolánky do
Liberce z vrcholového VDJ Jeřmanice.
Přívodní řad B z vrcholového VDJ Jeřmanice do Liberce byl vybudován v roce
1957 – 1959. Jedná se o ocelové potrubí DN 400, délka použitých trub je 6 m.
Ocelové potrubí nebylo svařováno, ale
temováno do hrdel konopím a olovem.
Tento řad byl pro svoji značnou poruchovost v inkriminovaném úseku v roce
2001 odstaven z provozu. Odhadovaná
délka rekonstrukce byla cca 400 m, použitá metoda burstlining.
Bezvýkopová metoda Burstlining se
používá tam, kde existuje stávající potrubí. Jedná se o zatažení nového potrubí z HDPE nebo tvárné litiny na místo stávajícího nevyhovujícího potrubí.
Rekonstruované úseky běžně dosahují
max délky až 150 m.
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Situace vodárenské nádrže Josefův Důl

Tato technika se používá hlavně v silně urbanizovaném, špatně přístupném
nebo přírodně cenném terénu. V našem
případě se jednalo o práce ve špatně
přístupném, bažinatém terénu, v údolní
nivě Lučního potoka v Liberci - Vesci.
Údolí Lučního potoka je zvláště významným biotopem při ochraně mnoha chráněných druhů jak živočichů, tak i rostlin
v povodí Lužické Nisy. Z uvedených důvodů byla použita tato technologie.

Přípravné práce
K provedení rekonstrukce byla vybrána firma AQUAREX s.r.o. Tato firma
spolupracuje se společností INTERGLOBAL DUO s.r.o. dodávající na český
trh stroje a zařízení od německé firmy

Zatahovací stroj GRUNDOBURST 2500 G

Tracto-Technik. K provádění byl vybrán
stroj Grundoburst 2500 G o tažné síle
250 tun.
Jednalo se o nejvýkonější stroj na
území Evropy. Na území Asie byly dva
výkonější stroje o tažné síle 400 tun od
jiné firmy. První byl v Číně, druhý v Rusku na Dálném severu. Dále se vybíralo
potrubí. Po dlouhém rozhodování bylo
vybráno potrubí dodávané firmou GEREX s.r.o. Liberec PEHD EGEPLAST
SLM RCplus DN 510 s ochrannou vrstvou a pro dosažení maximální záruční
doby bylo u této firmy objednáno i svaření celého potrubí.
Rozhodujícím faktorem byl čas a bylo
nutné začít co nejdříve. Bylo rozhodnuto, že rekonstrukci provedeme na přelomu února a března s tím, že v případě

Na odbor né téma / technical topics
no zasouvání vodících tyčí a dokončeno
dne 27. 2. 2011. Mezitím bylo dovařeno
nové potrubí do tří hadů, z nichž nejdelší
měřil 180 m s tím, že potrubí bude dovařováno v technologických přestávkách
v průběhu zatahování.

Zatahování

Svařování potrubí

nepříznivých klimatických podmínek
posuneme termín provedení na začátek
dubna.
Začátkem února začala příprava stavby. Byl přesně vytyčen vodovodní řad,
zahájeny výkopové práce, provedeno
vysekávání náletů a obnažen vodovodní
řad za účelem zjištění jeho skutečného stavu. Zároveň s tím byly provedeny
kamerové prohlídky potrubí a na jejich
základě vynesen podélný profil potrubí.
Došlo k demontáži kalosvodní šachty
a provedení výkopu na křížení s vysokotlakým plynem.
Ve dnech 7. a 8. února 2011 proběhla
návštěva závodu 03 firmy Trachto-technik v SRN. Při této návštěvě byly probrány veškeré detaily použití stroje Grundoburst 2500 G a domluvena zkušební

Situace staveniště

trhací zkouška vodovodního potrubí na
vzorku potrubí přímo z přivaděče. Zkouška proběhla ve dnech 15. až 16. února
2011 a na jejím základě byla upravena
trhací hlava.
Dne 18. února 2011 zahájil smluvní partner firmy GEREX, firma GASTEP svařování potrubí.
Po upravení a zpevnění příjezdové komunikace byla vybudována manipulační panelová plocha a byly zahájeny výkopové
a betonážní práce na montážní jámě pro
usazení stroje.
Dne 23. 2. 2011 přivezly tři kamióny
ze SRN zatahovací stroj Grundoburst
2500 G a další potřebnou technologii a
výstroj. Následující den byl stroj převezen na staveniště, usazen do výkopu a
připraven k práci. 25. února bylo zaháje-

V pondělí 28. února 2011 bylo vše připraveno na zahájení zatahování. Byl
krásný slunečný den, teplota lehce pod
bodem mrazu a vzduch byl nabitý elektrizujícím očekáváním ze zahájení prací.
Ve startovací jámě byla smontována
technologie: trhací hlava, první roztahovací hlava, druhá roztahovací hlava a
propojovací klouby. Na vedlejší louce
začaly manévry s potrubím, aby bylo
možno zavést potrubí do startovací jámy
a připojit je na trhací technologii. Okolo
desáté hodiny bylo připraveno potrubí
na spojení s trhací technologií a začal
skoro dvouhodinový boj o propojení. Po
několika dějstvích: zkouška – omyl, bylo
potrubí propojeno a zatahování mohlo
začít. Zatahovací jáma a startovací jáma
byly od sebe vzdáleny více jak 360 m.
V případě, že se podaří zatáhnout nové
potrubí v jednom kuse, bude se jednoznačně jednat o rekord.

Dějství první
Přibližně ve 12:00 hod za přihlížení několika desítek pozvaných hostů byl vydán
pokyn k zahájení zatahování. Trhací hlava
začala trhat staré potrubí a dobrodružství
začalo. Po počáteční opatrnosti získává
zatahování stabilní rychlost. Okolo 16
hod míjíme vysokotlaký plyn a zdá se,
že nás nemůže nic zastavit. Po 18 hod
vjíždí trhací hlava do prostoru kalosvodní
šachty. Má na sobě navlečenu poslední nedoroztrženou rouru a rozeběhla se
rozprava co s ní, odříznout či neodříznout. Nakonec je v obavě o možnosti
poškození trhací hlavy rozhodnuto, rouru
ponechat a svléknout ji opřením o další
potrubí za šachtou. Hlava mizí pod zemí
a práce pokračují. Přibližně ve 23 hod
dochází k zastavení prací. Obsluha zatahovacího stroje oznamuje, že došlo k
posunutí celého potrubí a to se mu hrne
do prostoru zatahovacího stroje. Co dál?
Práce musí pokračovat, je zatažena více
jak polovina potrubí. Zítra ráno vykopeme
pod cestou před jámou se zatahovacím
strojem manipulační jámu a v té postupně odřežeme deformované části. Dnes
končíme. Zítra ráno jedeme dál.
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Dějství druhé
V úterý 1. března 2011 byla pod cestou
před zatahovací jámou vykopána manipulační jáma, ve které bylo postupně
vyřezáváno deformované potrubí. Roura je obnažena a je zřetelně vidět, že je
zasunuto několik trubek do sebe. Dále
je potrubí zdeformováno do harmoniky,
která vypadá jako profesionálně vyrobený kompenzátor. Začíná druhé méně
radostné dějství s pravidelně se opakujícími scénami. Pomocí autogenu, plazmy či rozbrušovací pily je odstraněno
deformované potrubí, zataženo další do
jámy a práce se opakují. Celkově bylo
odřezáno cca 180 m zdeformovaného
potrubí.

Odstraňování deformovaného
potrubí
Díky obrovskému pracovnímu nasazení
jak pracovníků Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. tak i dalších firem
je v pátek 4. března odřezáno veškeré
staré zdeformované potrubí a nové je
zataženo do prostoru jámy zatahovacího
stroje. Celkově je bezvýkopově v jednom kuse zataženo 362 m nového vodovodního potrubí o vnějším DN 510 mm.
Po zatažení můžeme konstatovat, že použitý stroj GRUNDOBURST 2500 G byl
správně a s dostatečnou rezervou navržen a použit. Maximálně vyvinutá tažná
síla činila 170 tun.

Detailní snímek trhací hlavy

Likvidace staveniště
V sobotu 5. března 2011 byl vyjmut stroj
z jámy, odvezeny zatahovací tyče a postupně bylo likvidováno staveniště. Vodovodní potrubí bylo propojeno, odkaleno a vydesinfikováno. Jámy byly zasypány a upraven jejich povrch. Za několik
dní byl veškerý stavební ruch pryč a nic
nenasvědčovalo tomu, jak velké pracovní úsilí v těchto místech proběhlo.

Závěr
Příprava a realizace akce „Rekonstrukce propojovacího řadu Vesec - Burstlining 362 m, Liberec únor, březen 2011“
byla opravdu náročná. V rámci celé
akce byly zrekonstruovány 4 vodovodní
šachty a 440 m vodovodního potrubí,
z toho 362 m bezvýkopově. Díky profesionálnímu řízení celé akce nedošlo
k žádnému úrazu či ohrožení životního
prostředí.
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Odstraňování deformovaného potrubí

Představovalo to několik měsíců intenzivní práce mnoha lidí různých profesí
a zaměstnanců různých firem. Na celé
akci se podílely následující firmy: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,
AQUAREX s.r.o., INTERGLOBAL DUO
s.r.o., GEREX Liberec s.r.o., JOSTAV
s.r.o., GASTEP s.r.o., Autodoprava Čížek
a každá svou měrou přispěla k úspěchu
celé akce. Celková čistá délka zatažení
v jednom kuse 362 m, při vnějším DN
510 mm představuje rekord. Prostřed-

nictvím opraveného přivaděče je možné
zásobovat dalších 35 tis. obyvatel Liberce kvalitní pitnou vodou z jiného zdroje,
a to především v mimořádných situacích, které by mohly ovlivnit kvalitu surové vody v povrchových nádržích, jako
jsou právě již zmiňované povodně.
Na této akci Severočeské vodovody a kanalizace a.s., co by největší vodárenská
firma v České republice ukázala celé vodohospodářské veřejnosti, že je propagátorem a zároveň realizátorem těch nejsmělejších a nejpokrokovějších technologií.

Na odbor né téma / technical topics

II. část - Rekonstrukce propojovacího řadu
Vesec - Burstlining 362 m
Martin Veselý
Co to je GRUNDOBURST 2.500 G ?
Interglobal Duo s.r.o.
Pro realizaci této akce, kterou naplánovala a prováděla společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod
Liberec ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. byl zapůjčen stroj GRUNDOBURST 2500 G – výrobce
firma TRACTO-TECHNIK – Německo prostřednictvím firmy Interglobal DUO,s.r.o., která je v České republice dlouholetým zástupcem výrobce a dodavatelem bezvýkopových technologií.
Tento projekt byl v celé Evropě vyjímečný svým zadáním, zejména 362 metrovou délkou rekonstruovaného úseku, způsobem spojení rekonstruovaného potrubí, ale i geologií ve které
bylo stávající potrubí uloženo.

Dosavadní zkušenosti ze zahraničí referovaly o realizovaných
úsecích v maximální délce 320 metrů.
Proto uvítali zástupci firem, které stavbu připravovali, setkání
s odborníky z firmy Tracto-Technik,  majícími již praktické zkušenosti s realizací těchto projektů.
Této pracovní schůzky se zúčastnili zástupci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,-organizátor projektu,
firmy AQAREX- zajišťující obsluhu provoz stroje a firmy Interglobal DUO,s.r.o.- pronajimatel zařízení.
Získané zkušenosti a dodržování technologických postupů
byly základem pro úspěšnou realizaci celého projektu.

Fotodokumentace

TRANSPORT SOUPRAVY

Grundoburst 2500 G,
Hydraulický agregát Opěrný rám

Trhací tyče GRUNDOBURST 2500 G

Trhací tyče GRUNDOBURST 2500 G
v přepravních boxech

příprava stavby
Opěrný blok ve startovací jámě

Technický výkres Grundoburst 2500 s opěrným rámem
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Grundobutst 2500 g s opěrným rámem

Manipulace s trhacími tyčemi

NO DIG 17 / 3

16

Navařovací tažná hlava potrubí - detail

Na odbor né téma / technical topics

Příprava vtahovaného potrubí

Montáž řezného valivého nože
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Valivý nůž s dvoustupňovým rozšířením

Řezání starého ocelového potrubí a vtahování nového PE potrubí

Společný snímek realizátorů projektu „Rekonstrukce propojovacího řadu Vesec“.

Josef Maxa
Martin Otta
Interglobal DUO
AQUAREX
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ing. Ladislav Švec
Severočeské vodovody
a kanalizace

Martin Veselý
Interglobal DUO

Na odbor né téma / technical topics
Stručný popis zařízení GRUNDOBURST 2500G

naviják trubky

staré potrubí

nové potrubí

hydraulická stanice

trhací tyč

„Quicklock“ Trhací tyče (Patentiert)
– užitná délka tyče 2,2 m;
Tyče umístěny v boxech
Hydraulická stanice

1. Základní vybavení GRUNDOBURST®
2500 G, (Patentováno)
Hydraulicky poháněná Lafette
Hydraulicky nastavitelná nivelizace
20 m hydraulickýc hadic k propojení s
hydraulickou stanicí
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Berstlining System GRUNDOBURST® 2500 G
Oblast použití:
Bezvýkopová obnova trubních vedení od půměru DN 200 mm z litiny, betonu, kameniny, osinkocementu a plastů. OD DN 400
z ocele a litiny a tvárné litiny do. DN 1000 mm.
V závislosti na půních podmínkách
Přednosti GRUNDOBURST® 2500G Vysoká produktivita při používání „Quicklock“ trhacích tyčí bez
používání závitů.
Dálkové ovládání,automatické tlačení a tažení trhacích tyčí  
Vysoká pracovní rychlost
Jednoduché a bezpečné spojení „Quicklock“ trhacích tyčí
Při zpětném zatahování trhacích tyčí možnost   současného
nasouvání do pokračující trasy
Flexibilita trhacích tyčí – kopírování obnovované trasy
Žádné vibrace
Hydraulické nastavení nivelity
Antikorozní úprava dílů
Zatahování PE vinutých materiálů
Vtahování krátkých trub PE a PP
Vtahování krátkých trub PVC
Vtahování krátkých trub z tlačné kameniny
Vtahování ocelových svařovaných trub
Vtahování litinových trub
Rychlá a snadná výměna nástrojů
Snadná a rychlá manipulace se zařízením
100% přenos tažé síly prostřednictvím
hahového systému GRUNDOBURST

Montáž řezných nástrojů
a příslušenství

Technické údaje



GRUNDOBURST® 2500 G Lafeta:
Délka min./max.
2.800 - 3600 mm
Šířka
1.150 mm
Výška
910 mm
Váha
3.800 kg
Min. erforderliche Baugrubengröße
(Grubentiefe 550 mm tiefer als Rohrachse)
7.000/2.000 mm
Tažná síla  při  250 bar
2.550 kN
Tlačná síla při 250 bar
1.760 kN
Průmětr trhacích tyčí
140 mm
Užitná délka trhací tyče   „Quicklock“
2.200 mm
Celková dálka trhací tyče „Quicklock“
2.452 mm
Váha trhací tyče „Quicklock“
225 kg
max. rychlost zatahování
1,92 m/min
Farbe (Standard) Blau	RAL 5015





rozšíření zatahovací přípravek
PE připojovací kus

Ohebná tyč

Řezný valivý nůž

Hydraulická stanice TT B250
Délka
2,60 mm
Šířka
1,40 mm
Výška
2,40 mm
Váha
3.500 kg
Pohonný motor	Deutz 6 Zylinder Diesel
Výkon při 2000 U/min
127 kW
Náddž PHM  Diesel
160 l
Startovací napětí
24 V
max. Průtok oleje při 2000 U/min
420 l/min
max. Hydraulický tlak
250 bar
Obsah hydraulického oleje
1.000 l
Provozní teploty
-5°C - 35°C
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Valivý nůž pro ocelové potrubí DN 1000

Na odbor né téma / technical topics

Geotermálná energie a jej využítíe
Ing. Tatiana Ledényiová
FAST VUT Brno, kat. geotechniky

1. Úvod
Geotermálna energia sa považuje momentálne za zdroj energie najbližších
desaťročí. V dôsledku naakumulovania
tepla v zemskej kôre sa v našich podmienkach v hĺbke 15 – 20 m nachádza
konštantná teplota od 9o do 14oC. Takáto
hladina tepla vytvára teplotný spád v závislosti od hĺbky vrtu a umožňuje v zime
odovzdávanie tepla a v lete chladenie.
Toto teplo v podzemí sa čoraz častejšie
využíva na vykurovanie budov, ale aj letísk, parkovísk, garáží a v lete naopak na
ich chladenie a klimatizáciu. Pre získavanie tepla sa využívajú hlboké vrty, zemné
plošné kolektory, resp. sondy do hĺbky
cca 5,0 m. Všetky spomenuté možnosti využívania geotermálnej energie sa
nezaobídu bez vytvárania podzemných
vrtov nielen zvislých, ale aj vodorovných
a šikmých.. V tejto oblasti majú možnosť
uplatnenia aj bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení.

2. Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré
umožňuje odoberať teplo ochladzovanému médiu a prevádzať ho na vyššiu
teplotnú hladinu. Odoberané teplo koncentruje a cielene odovzdáva vykurovacej sústave. Tepelné čerpadlá sa delia
podľa toho, z akého zdroja teplo získavajú a akým spôsobom sa odovzdáva vykurovacej sústave, ktorá ho ďalej odovzdá
vykurovanému prostrediu. Čím je nižšia
teplota na výstupe, tým je vyššia účinnosť
tepelného čerpadla. Účinnosť tepelného
čerpadla (TČ) vyjadruje tzv. faktor TČ, t.j.
pomer tepelného výkonu a elektrického príkonu, ktorý je potrebný na pohon
kompresora. Čím je faktor vyšší, tým je

Obr.1 Schéma činnosti tepelného čerpadla

čerpadlo efektívnejšie. Napríklad tepelný faktor 3,5 znamená, že na vyrobenie
3,5kWh tepelnej energie sa spotrebuje 1
kWh elektrickej energie[1].
Termo – aktívny systém pozostáva z primárneho a sekundárneho okruhu. Každý
okruh má samostatný uzavretý systém.
Primárny okruh tvorí geotechnická konštrukcia vystrojená trubkami naplnenými
nemrznúcou zmesou a vedúcimi teplo.
Trubky sú osadené vo vrte, pilótach, základovej doske, v podzemnej stene alebo v pôde vodorovne pod povrchom terénu. Sekundárny okruh tvorí nadzemnú
časť, ktorá teplo, resp. chlad zo sústavy
odoberá. Riadiacou jednotkou celého
systému je tepelné čerpadlo, obr. 1.
Pre činnosť tepelného čerpadla stačí
malý rozdiel teplôt. Primárnym zdrojom
energie pre pohon tepelného čerpadla
ZEM – VZDUCH je práve geotermálna
energia získaná z hlbinných vrtov, z podpovrchových systémov kolektorov alebo
z energetických pilót. Dôležitým faktorom je získavanie tepla zo zdroja, ktorý
zabezpečuje konštantnú teplotu.

3. Geotermálne vrty ako zdroj
teplotného spádu
S  hĺbkou pod povrchom terénu stúpa
teplota asi o 1oC na každých cca 33 m.
Tento jav nazývame geotermálny stupeň. V hĺbke 3 km má horninové prostredie teplotu asi 100oC, v hĺbke 10 km
sa predpokladá teplota okolo 300oC.
Náklady na vyvŕtanie vrtu hlbšieho ako
3km rastú exponenciálne. V súčasnosti sa pracuje na nových technológiách
rozpojovania horniny, ktoré by boli efektívnejšie a lacnejšie. Ide napríklad o tzv.
bezkontaktnú vrtnú platformu na báze
tekutej plazmy, t.j. rozpojovanie horniny
vysokou teplotou. Momentálne sa využívajú na zhotovenie vrtov klasické vrtné
súpravy vystrojené vrtnými nástrojmi
podľa geologického prostredia danej
lokality. Najčastejšie sa hĺbia vrty do
hĺbky 100 až 150 m, kde sa nachádza
konštantná teplota okolo 10o až 14oC.
Najlepšie horninové prostredie pre akumuláciu a odovzdávanie tepla je rastlá
skala, dobré tepelno-izolačné vlastnosti
majú aj íly. Ich tepelná vodivosť závisí od
vlhkosti. Najhoršie z hľadiska tepelnoizolačných vlastností sú suché štrky.
Vrt sa vystrojí teplotnou sondou a rúrkami zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa.
Tento materiál je vysoko odolný voči
oderu a zmenám teplôt. Rúrky sú napl-

nené tekutinou schopnou viesť a odovzdávať teplo v tepelnom čerpadle. Vrt
sa podľa potreby paží a vypĺňa bentonitovou suspenziou.

4. Energetické pilóty
Všetky hĺbkové konštrukcie, ktoré prichádzajú do kontaktu so zeminovým
prostredím, sa dajú využiť aj ako výmenníky tepla. Pôvodne sa geotermálnou
energiou vykurovali menšie budovy, rodinné domy a skleníky. Pre tieto sa vŕtali
zvlášť vrty obsahujúce médium, ktoré
viedlo teplo na povrch. Čoraz častejšie
sa stretávame s riešením, ktoré využíva
klasické hĺbkové základy, pilóty a podzemné steny, ako konštrukcie, ktoré
okrem svojej statickej funkcie slúžia na
akumuláciu tepla z budov počas leta
a vykurovanie systému v zimnom období. Armované betónové pilóty s priemerom Ø 0,4 – 1,5 m sa budujú do hĺbky
asi 30 m. V závislosti od priemeru a hĺbky sa do prierezu pilóty osadia dvojité
alebo štvorité polypropylénové U-rúry,
čo vyžaduje len minimálne navýšenie
investícií. Toto energetické riešenie je
hospodárne a inovatívne. Nedá sa však
robiť dodatočne, musí byť preto riešené
zároveň s projektovaním základov budovy. Nasadenie energetických pilót len
na kúrenie alebo len na chladenie nie
je možné, nakoľko základy budov majú
obmedzenú tepelnú kapacitu.
Pri spustení technológie je v hĺbke cca
30 m 8o – 12oC. Táto teplota súvisí v danej hĺbke aj s klimatickými pomermi
lokality, v ktorej sa uvažuje s využitím
geotermálnej energie. Počas leta je budova klimatizovaná a teplo do základovej
pôdy odovzdáva. Na jeseň sa v podzákladí nachádza zásoba tepla, teplota
stúpne na 12o – 20oC. Počas zimy sa
akumulované teplo spotrebuje na vykurovanie. Podstatný je rozdiel teplôt na
povrchu a v hĺbke, ktorý zabezpečuje
prúdenie tepla, obr.2. Zariadenie osadené v energetickej pilóte je vlastne výmenníkom tepla. Dôležité je dosiahnuť
dobrý kontakt medzi betónom, potrubím a zeminovým prostredím. Energetické pilóty nesmú negatívne pôsobiť
na statickú funkciu základu. Prípadné
premŕzanie pilót sa odstráni správnym
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Obr.2 Schéma sezónneho cyklu akumulácie tepla v okolí energetických pilót [3]
Tabuľka.1. Prefabrikované geotermálne pilóty [5]
Priemer pilóty [cm]	Dľžka pilóty [m]
30/30
13,0
35/35
13,0
40/40
14,0
30/30, kónické
8,0
40/40, kónické
13,0

Únosnosť [kN]
700
1000
1400
Vzávislosti od základových pomerov

Vývoj v tejto oblasti smeruje k výrobe prefabrikovaných pilót dľžky až 28 m

teplotným nastavením sezónneho cyklu
výmeny tepla. Trubky v pilóte nesmú oslabiť jej prierez [3].
Pre získanie geotermálneho tepla na
vykurovanie rodinných domov a menších prevádzok sa v zahraničí vyrábajú
prefabrikované pilóty vystrojené rúrkami
s médiom vedúcim teplo. Napríklad firma „Enercret“ dodáva pilóty s nasledujúcimi parametrami, tab. 1, [5] :
Vývoj v tejto oblasti smeruje k výrobe
prefabrikovaných pilót dĺžky až 28 m.
Vykurovanie energetickými pilótami
znižuje použitie fosílnych palív a tým aj
produkciu CO2 o cca 75%. Je to tichá,
bezpečná, plnoautomatická a úsporná
technológia. Odborná literatúra uvádza
zníženie nákladov na vykurovanie až
o 70 % oproti klasickému kúreniu plynom. Tento systém dá len s ťažkosťami
a so zníženou efektívnosťou prispôsobiť
sa na pôvodné vykurovanie radiátormi.
Ak chceme pomocou tepelného čerpadla vykurovať efektívne, musíme zabudovať rozvody už do základov a konštrukcie
budovy pri jej výstavbe. Využitoe alternatívnych zdrojov energie pre vykurovanie
a klimatizáciu nízkoenergetického domu
zobrazuje obrázok 3.

stave Midfield a na vykurovanie terminálu E letiska v Zürichu s dĺžkou 500 m
a šírkou 30 m. Terminál je založený do
pevného podložia na 440 pilótach dĺžky
cca 30 m. 310 pilót je využívaných na
vykurovanie, resp. chladenie budovy.
Zaujímavý je aj projekt základnej školy
vo Fully, Švajčiarsko, ktorá sa vykuruje
41 energetickými pilótami dĺžky 22 –
25 m s dvojitými U – rúrami [2].
Jedným zo spôsobov využívania geotermálnej energie je aj odvádzanie tepla
z priestorov tunelových konštrukcií. Toto
riešenie vyžaduje len malý zásah do pôvodnej konštrukcie a prináša vysoký efekt
v podobe vykurovania a chladenia budov
v blízkosti tunela, rozmrazovanie exponovaných konštrukcií ako sú mosty, nástupištia a schodištia, chladenie zariadení,
strojov a kábelových vedení vo veľkých
prevádzkach. Príkladom tunelovej konštrukcie s využitím geotermálneho tepla

je železničný tunel Lainzer v Rakúsku,
Viedeň. Časť 12,8 km dlhého tunela je
vedená v hĺbenej stavebnej jame tvorenej
pilótami DN 120 cm a dĺžky 20 m. Každá
tretia pilóta bola vystrojená PE rúrkami na
odvádzanie geotermálneho tepla. Energia z tejto konštrukcie bude vykurovať
blízku základnú školu v Hadersdorfe. [5]
V SR je využitie energetických pilót v štádiu prípravy. Existuje určitá obava zo
spomalenia výstavby, premŕzania základových konštrukcií a v dôsledku chybnej
technológie k zníženiu únosnosti základov. Obavy vyplývajú z nedostatočných
skúseností slovenských firiem s touto
technológiou. V ČR bolo inštalovaných
niekoľko pilotných projektov. Prvé energetické pilóty boli inštalované pre vykurovanie luxusných apartmánov 12
LOFTS Bubeneč v Prahe. Tá istá firma
sa podieľala na zaujímavom projekte.
Teplo z odpadových vôd z kanalizačnej
siete v Prahe sa využíva ako prídavný
zdroj tepla pre vykurovanie školy. [8]

6. Geotermálne elektrárne
Geotermálne elektrárne využívajú zemské teplo na zohriatie vody v podzemí
prítomnej alebo umelo pridanej. Podľa
spôsobu odovzdania tepla sa tieto elektrárne delia na:
S prehriatou parou – kedy para vychádzajúca z vrtu priamo poháňa turbínu.
Výkon takéhoto zariadenia dosahuje
max. 3 MW.
S horúcou vodou – horúca voda sa
v expanderi premieňa na paru a tá poháňa turbínu.
S binárnym cyklom – voda zohriata na
teplotu 130° C odovzdá teplo kvapaline
s nízkym bodom varu. Para z kvapaliny
poháňa turbínu spojenú s generátorom
elektrického prúdu.

5. Príklady využitia
geotermálnej energie v praxi
Švajčiarsko bolo prvou krajinou, kde sa
v 70-tych rokoch 20. stor. začali používať energetické pilóty. V súčasnosti využívajú geotermálnu energiu napr. v prí-
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Obr. 3 Nízkoenergetická budova získava teplo pomocou hĺbkových vrtov, plošných kolektorov a energetických studní v primárnom okruhu [9].
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Zdroje geotermálnych vôd rozdeľujeme
na obnovované a neobnovované Pri obnovovaných sa čerpanie realizuje cez jeden vrt a ochladená voda sa vypúšťa do
vodných tokov. Neobnovované zásoby
sa musia dopĺňať, okrem ťažobného vrtu
sa navŕta aj reinjektážny vrt, cez ktorý je
geotermálna voda po odovzdaní tepla vo
výmenníku spolu so škodlivými plynmi
a soľami zatláčaná späť do podzemia. Vo
svete je veľa geotermálnych zdrojov, kde
Obr. 4 Energetická pilóta vystrojená PE
rúrkou [3, 10]

a) Schéma vystrojenia pilóty

b) Pohľad do armokoša energetickej pilóty,
foto prof. H. Brandl

zo zeme vystupuje prehriata para, alebo
horúca voda. Takéto zdroje sú vhodné
na priamu výrobu elektrickej energie
v parnej turbíne. Geotermálne vody na
Slovensku majú teplotu 50 – 130oC
a sú vhodné na priame vykurovanie.
Využívajú sa v 35 lokalitách s úhrnným
tepelným výkonom 75 MW a výrobou
1218 TJ/r na vykurovanie objektov, bazénov a skleníkov (Galanta - 1240 bytov
a nemocnica). S  výstavbou geotermálnej elektrárne sa uvažuje v oblasti Košickej kotliny, kde teplota geotermálnej
vody dosahuje 130oC. [6]
Vo Švajčiarsku v okolí Bazileja sa nachádza stredoeurópska teplotná anomália.
V hĺbke 3000 – 4000 m dosahuje hornina teplotu až do 200oC. Tu sa robili
pokusy s technológiou Deep Heat Mining, kúrenie hĺbkovým vrtom. Do veľkej
hĺbky sa cez primárny vrt pod tlakom
vháňa voda, ktorá odoberá teplo hornine. Zohriata voda sa na povrch čerpá
sekundárnym vrtom alebo systémom
vrtov. Horúca voda odovzdá teplo na
výmenníku. Tento cyklus sa dá využiť
pri výrobe elektrickej energie pomocou

Obr. 5 Leinzer tunel, využitie geotermálnej energie z energetických pilót [5]

generátora elektrického prúdu. Voda,
ktorá odovzdala teplo, sa odvádza do
sekundárneho okruhu, kde odovzdá
zvyškové teplo parnej turbíne. Ochladená voda sa opäť natlakuje do horniny.
Výstavba elektrárne vo Švajčiarsku bola
v roku 2006 pozastavená, nakoľko po
vytvorení vrtu a natlakovaní vody do horniny okolie Bazileja zasiahlo zemetrasenie so silou 3,4 stupňa Richterovej stupnice. Prieskum v tejto oblasti potvrdil, že
pohyb vody a jej cirkulácia v hornine sú
za stanovených podmienok kontrolovateľné, ale voda vháňaná pod tlakom do
horniny môže spôsobovať otrasy pôdy.
Vo Francúzsku a na Islande sú takéto
elektrárne v prevádzke, nakoľko sa nachádzajú v dostatočne veľkej vzdialenosti od zastavanej oblasti.

7. Záver
Teplo zo zeme je považované za nevyčerpateľný a teda obnoviteľný zdroj energie, ktorá je nezávislá od času, ročného
obdobia a klimatických zmien s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Má výrazne nižší podiel vzniku
emisií ako iné zdroje a minimálne nároky
na zastavanú plochu. Emisie vznikajú
v dôsledku odparovania geotermálnych
vôd, ktoré obsahujú oxid uhličitý CO2,
sírovodík H2S, metán CH4, čpavok NH3
a ďalšie plyny. Ide však o malý podiel
znečistenia, ktorý znižuje celkový podiel
emisií CO2 o 45% až 100% v porovnaní
s rovnakým podielom emisií z energie
vyrobenej v tepelných elektrárňach.
Náklady na kúrenie geotermálnym vrtom
v optimálnom prípade klesajú až o 70%,
čo sa v súčasnosti, pri zvyšovaní cien
fosílnych palív, stáva čoraz viac ekonomicky aj ekologicky výhodné.

Obr. 6 Priklad řešenia výmeniku tepla
v kanalizacii/8
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iseki razilo v pardubicích
Subterra slavnostně zahájila v pondělí
18. dubna za účasti pardubických zastupitelů a zástupců společnosti Vodovody
a kanalizace Pardubice na straně investora opravu kanalizace řízeným mikrotunelováním strojem ISEKI.
Pracovní tým divize 1 vedený Karlem
Kratochvílem měl za úkol nahradit téměř
150 metrů dlouhý kanalizační řad pod
ulicí kapitána Bartoše. Metoda mikrotulenování, se kterou má Subterra bohaté
zkušenosti, byla zvolena s ohledem na
rychlost a bezpečnost realizace a zejména minimalizaci jejího vlivu na povrchu.
Na vytížené ulici nebylo možné provést
opravu v otevřeném výkopu. Pomocí řízeného mikrotunelování, prováděného
4 – 4,5 metru pod úrovní terénu, bylo uloženo kameninové potrubí průměru 1000
milimetrů.

„Hned od začátku jsme zavedli nepřetržité směny. Protože každý nový rozjezd
znamená vysokou zátěž razicího štítu,
chtěli jsme docílit kontinuálního průběhu protlačování a samozřejmě také
podstatného zkrácení termínu potřebného k proražení trasy,“ říká k průběhu
stavby Karel Kratochvíl.
Ražbu tým divize 1 prováděl v místech,
kde hrozila dvě hlavní rizika. Jednak se
stavba nachází poblíž areálu chemičky Paramo, která byla během druhé
světové války častým cílem bombardování. Proto byl ještě před zahájením
výkopových prací na startovací a cílové
šachtě proveden podrobný pyrotechnický průzkum. Projektanti měli důvod
se domnívat, že se v kanalizační trase
může nacházet nevybuchlá munice.
„To se naštěstí doplňujícím průzkumem

nepotvrdilo a ražba mohla být zahájena
v termínu,“ ujišťuje Karel Kratochvíl.
Druhý problém, který raziče znepokojoval od samého začátku, byl prostor bývalé terénní nerovnosti, jež byla v době
občanské výstavby zavezena. Navážku
totiž tvořily nesourodé materiály. „Narazili jsme na železo, kameny i dřevo.
Právě dřevo představuje kvůli jeho pružnosti velký problém, protože stroj jej nerozdrtí, ale tlačí před sebou,“ vysvětluje
vedoucí projektu.
Nakonec to vypadalo, že mikrotunelovací stroj zastaví posledních patnáct metrů před cílem obří balvan. „Byli jsme již
v podstatě připraveni zahájit ruční protiražbu a stroj vyprostit. Poslední pokus
o překonání překážky ale byl úspěšný
a kámen se nám podařilo vytlačit do
strany,“ dodává Karel Kratochvíl.
Do cílové šachty se nakonec díky úsilí
celého realizačního týmu podařilo protlačit stroj ISEKI již za deset dní, což lze
podle vedoucího projektu v podmínkách
této stavby považovat za úspěch.
(Se souhlasem Subterra a.s.
Zpravodaj 3/2011)
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Nadace prof. Lenze
„Ml ádí buduje Evropu“
Příležitost též pro mladé inženýry a techniky pracující
u firem v ČR, které mají německou kapitálovou účast
10 000 €

31. 12. 2011
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zpráva o stavu plnění ke dni 30. 6. 2011
Ing. Stanislav Drábek
předseda CzSTT

Státnímu fondu životního prostředí
byly ke dni 30.6.2011 postoupeny výzvy k uvolnění finančních prostředků
za plnění úkolů v období 1.10.2010 –
30.6.2011 v této výši.
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4. čtvrtletí 2010 1. čtvrtletí 2011 2. čtvrtletí 2011 mezisoučet		

115.6 0 9 Kč
54.278 Kč
153.051 Kč
322.938 Kč

do 1.10.2010 bylo uvolněno 143.869 Kč
celkem
466.807 Kč
Pokud si uděláme k 1. 7. 2011 inventuru čerpání finančních prostředků
k celkové dotaci, tak mohu konstatovat, že jsme přesně v polovině časového období, které má 26 měsíců

(od 1. 5. 2010 do 30. 6. 2012) na splnění souhrnného cíle projektu.
Celková dotace je 1.657.200 Kč a to znamená, že za uplynulých 13 měsíců jsme
čerpali pouze 28,2 % z celkové dotace.
Abychom ale nepropadali panice, je
třeba konstatovat, že u podobných úkolů nelze dosáhnout lineárního vztahu
v čase mezi věcným plněním úkolu a jeho
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finančnímu vyjádření, protože SFŽP uvolňuje dotace až po uhrazení dílčích úkolů
a rozpracované části jsou věcně i finančně k tíži CzSTT jako zpracovatele.
Pro oživení proto uvádím „Soukromě cíl
projektu reg.č.00211062“
Souhrnný cíl projektu
Hlavním cílem projektu je informování širší odborné veřejnosti, zástupců
státní správy, studentů středních a vysokých škol o možnostech aplikace
ekologicky šetrnějších bezvýkopových technologií při pokládce a obnově inženýrských sítí a o možnostech
zásadních energetických, ekonomických a časových úspor při vhodně
zvolené technologii provádění.

Dílčí cíle:

• zlepšení stavu životního prostředí, pro-

střednictvím lépe prováděných a spravovaných inženýrských sítí.
• poskytování srozumitelnou formou relevantní informace o životním prostředí
a souvisejících problémech.

• rozvíjení a zvyšování zájmu o problematiku životního prostředí.

Zdůvodnění
Snížení energetické náročnosti staveb
má přímý dopad na snížení produkce skleníkových plynů. Bezvýkopové
technologie pomáhají ke snížení environmentálního zatížení, jak z lokálního hlediska (hluk, doprava, stavební
práce, stroje, znečišťující látky), tak
z globálního hlediska (energetická
náročnost, tvorba emisí CO2). Projekt
vzdělávání v oblasti bezvýkopových
technologií má přímou návaznost na
téma výzvy.
Relevance projektu k cílům Státního
programu EVVO, Rozvojového programu env. poradenství a Strategie vzdělávání pro UR.
Uvedené dokumenty přímo obsahují
body, které jsou součástí navrhovacího
projektu. Patří mezi ně zejména environmentální vzdělávání, snižování emisí CO2,
snižování energetické náročnosti a podpora nových úsporných technologií.

Exkurze do kolektorů - Centrum v Praze

Cílovým regionem je celá Česká republika, zejména její kraje, města a obce. Základním zjištěným nedostatkem je nízká
informovanost o základních pojmech inženýrské sítě (často zaměňováno s TZB),
bezvýkopové technologie, kolektor atd.
Znalost názvů jednotlivých bezvýkopových technologií je zatím brána jako
úspěch. O výhodách a nevýhodách aplikací nelze kvůli nízké základní informovanosti většiny cílových skupin hovořit.

Mezi základní cílové skupiny patří:
• odborná veřejnost.
• zástupci státní správy
• studenti středních a vysokých
odborných škol

Zveřejnění webových stránek

Návštěva dispečinku



Největšího počtu beneficientů dosáhne
web s možností, jak všeobecných, tak odborných informací. Druhou skupinu hromadných informací tvoří základní informace na propagačních materiálech a podrobnější  informace na  informační brožuře.
Skupinu podrobných informací tvoří soubor přednášek exkurze a výstavy o bezvýkopových technologiích.
Web počítá s návštěvností v řádu několika
tisíců návštěvníků během dvou let projektu. Počet informačních materiálů se počítá okolo 2000, počet informačních brožur se počítá v řádu stovek až tisíců kusů.
Počet beneficientů z přednášek se předpokládá v řádu několika stovek.
Počet beneficientů z exkurzí se počítá
v řádu 200.
Výstavu o bezvýkopových technologiích se budou moci prohlédnout všichni
studenti vysoké školy.
Individuální přístup bude mít poradenství,
projekt počítá s desítkami beneficientů.
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Nepřímým beneficientem projektu jsou uživatelé inženýrských sítí,
kterými jsme všichni, dále obyvatelé okolí staveb, kterým bude
odlehčeno použitím šetrnějších technologií (počet v řádu tisíců).

Cílové skupiny jsou vybrány podle přístupu
k inženýrským sítím

Odborná veřejnost se podílí na instalaci a správě inženýrských
sítí v rámci firemních aktivit (projektování, pokládka, monitoring, materiály). Jedná se o skupinu s největšími znalostmi
a zkušenostmi mezi zájmovými skupinami.
Skupina většinou zná pojem bezvýkopová technologie, několik
jich dokáže vyjmenovat, ale často se neumí rozhodovat, kterou
technologii je vhodné použít pro jednu určitou stavbu. Potřebuje
zlepšit přehled, potřebuje praktické ukázky a informace o nových technologiích a aplikacích ve světě.
Zástupci státní správy nejsou informování o možnostech pokládky inženýrských sítí bezvýkopovými metodami, dozvídají se
o nich od reprezentantů odborné veřejnosti při jedné konkrétní
akci, zástupci firem prosazují jedno konkrétní (své) řešení. Zástupci státní správy potřebují základní přehled o možnostech
aplikace bezvýkopových technologiích, o výhodách a nevýhodách jednoho konkrétního řešení a environmentálních důvodech aplikací.
Studenti na odborných školách jsou informováni o inženýrských
sítích, jejich pokládce, materiálech a koordinaci. Na možnosti
aplikací bezvýkopových technologií nejsou dostatečné kapacity,
co se týče hodinových dotací předmětů. Potřebují vytvoření základního přehledu před vstupem do stavební inženýrské praxe.

Přednáška doc. Ing. Petra Šrytra, CSc.
na Dopravní fakultě cvut v Praze



Vyhotovení informačních
a propagačních materiálů

Předpokládá se příprava tisk základních informací formou letáku, který bude distribuován na firmy, orgány statní správy a studentům. Vzniknou za pomoci grafika se spoluprácí s ostatními
členy řešitelského kolektivu.

Tvorba publikací

Předpokládá se tvorba brožury, která vznikne jako podrobný dokument o environmentálním působení BT, o jednotlivých technologiích a možnostech aplikace. Na tvorbě publikace se budou
podílet všichni členové řešitelského kolektivu.

Praktické aktivity – exkurze

Zejména pro studenty, ale i pro ostatní zájemce budou připraveny exkurze na stavbách s aplikací bezvýkopových technologií.

Pořádání výstav

Předpokládá se tvorba výstavy obsahující základní informace
a přehled bezvýkopových technologií. Výstava by měla probíhat
na půdě vysokých škol. Podílet se budou odborní pracovníci řešitelského kolektivu, na instalaci budou spolupracovat další osoby.
Výstavy budou realizovány ve spolupráci s vysokými školami.

Přednášky

Přednášky budou probíhat na různých místech České republiky zejména na vysokých školách. Předpokládá se účast nejen
studentům, ale i širší veřejnosti. Přednášky se zúčastní 2-3 odborní členové projektu. Přednášky budou realizovány ve spolupráci z vysokými školami.
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Přednáška doc. Ing. Jiřího Mikoláška 1. 12. 2010 na Stavební
fakultě všb-tu ostrava

Poradenství

Poradenství bude probíhat na základě dotazu na webu, telefonicky nebo osobně v kanceláři CzSTT. Bude ho provádět zkušenější část odborného kolektivu.
V příštím čísle se k této problematice dozvíte něco o dokončených a o rozpracovaných publikacích.
Zpracoval: sekretariát společnosti CzSTT
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Ženy a bezvýkopové technologie
Ing. Martina Slavíková
Severočeské vodovody a kanalizace s.r.o.

Život Ing. Martiny Slavíkové je již od roku 1987 nerozlučně spjat
s oblastním závodem Liberec Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Postupně si vybudovala svoji kariéru přes mistra
a vedoucího provozu vodovodů až do funkce zástupce ředitele
závodu. Cesta to nebyla jednoduchá, protože vodárenství je hodně mužská profese, ale díky své pracovitosti a cílevědomosti se
dokázala prosadit. S nástupem bezvýkopových technologií rychle pochopila jejich veliký potenciál a začala je uplatňovat v praxi.
Nejprve opatrně na malých akcích, následně pak na rekonstrukcích značných rozměrů. Někde na této cestě se nad výkopem
potkala s paní Kateřinou Maiovou a polyetylénovým potrubím od
firmy GEREX. Na akci „Burstlining Vesec 362 m“ uplatnila svoje
organizační a manažerské schopnosti k tomu, aby připravila co
nejlepší možné pracovní podmínky pro pracovníky v terénu, kteří
pracovali od rána do noci na realizaci akce.

Bc. Kateřina Maiová
GEREX Liberec s.r.o.

Kateřina Maiová vstoupila do oboru dodavatelů polyetylenového trubního
materiálu v roce 2004. Začala jako obchodní zástupce firmy GEREX Liberec s.r.o.a přes pozici produktového manažera postoupila v roce 2011 do
funkce obchodního ředitele. Od samého začátku prosazovala Kateřina Maiová použití polyetylenového potrubí od mateřské firmy EGEPLAST v oboru
bezvýkopových technologií. Na všech jednáních, výstavách i seminářích přesvědčovala provozovatele vodovodů, kanalizací a plynu o ekonomičnosti a výhodnosti použití jejich potrubí při realizaci rekonstrukcí i nových potrubí za
pomoci bezvýkopových metod - burstlining, relining či pluhováním. Na akci
„Burstlining Vesec 362 m“ dodávala potrubí PEHD egeplast SLM RCplus DN
510 s ochrannou vrstvou a pro dosažení maximální záruční doby i svaření celého potrubí. I díky jejímu úsilí se podařilo posunout vpřed realizaci BT.
Můžeme bezesporu říci, že jejich dosavadní, nejvýznamnější spolupráce byla
akce „Burstlining Vesec 362 m“. Úspěch této akce nebyl náhodný. Byl založen na poctivé práci a obětavosti celého kolektivu a každého jednotlivce.  
Obě uvedené ženy akci velmi pomohly ke zdárnému konci. Můžeme si jenom
přát, aby zůstaly věrné své práci a oboru a dosáhly dalších, a já věřím, že jistě
pozoruhodných, úspěchů.
Ing. Ladislav Švec, MBA
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice
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Abrahámoviny místopředsedy společnosti
Ing. Franczyka

Karel Franczyk – 50
,,Dobrý den, otče Abraháme!“
,,Dobrý den, chlapče! Copak tady na té cestě děláš?“
,,Prý Vás tady mám na své pouti potkat.“
,,Vážně? A kterýpak Ty jsi?“
,,Karel Franczyk, otče!“
,,Cože? Vždyť Ty máš na to ještě času dost, ne?“
Takto se mohl odehrát na konci června letošního roku fiktivní rozhovor
mezi místopředsedou České společnosti pro bezvýkopové technologie
Ing. Karlem Franczykem, PhD. a starověkou biblickou postavou patriarchy Abraháma, kterého prý potkávají Ti, kteří se dožijí jednoho z prvních
významných životních jubileí.
A  stejně jako se tomu nechtělo věřit starozákonnímu zakladateli
rodu, nejde to do hlavy ani všem těm, kdo činorodého jubilanta znají. Těžko totiž říct, kým ve skutečnosti Karel je? Báňský inženýr, ve
svém oboru na slovo vzatý, globetrotter (neboli světem protřelý cestovatel), spisovatel, dramatik a divadelní režisér, manažer, cyklista,
vodák či golfista? A  to zcela jistě není tento krátký výčet činností úplný. Pochopitelně můžeme přidat další přízviska jako např. milující manžel, starostlivý otec tří synů, příležitostný kavárník atd., atd.
Co je však potěšitelné pro CzSTT, je totiž jejím dlouholetým místopředsedou a díky jeho organizačním schopnostem a duchaplným, neotřelým
nápadům se stále tato loď vznáší nad rozbouřenými vlnami privatizací
a krizemi ve stavebnictví. A ť už se jedná o určení míst konferencí, zajištění golfových turnajů či neotřelé přednášky na téma
bezvýkopových technologií na těchto konferencích, Karel se s těmito překážkami vypořádává s naprostou grácií a lehkostí,
jako by to byly jen nepatrné nerovnosti na jinak naprosto hladké dálnici. Kromě práce v CzSTT pracoval v minulém období
i v Executive committee ISTT, je členem další prestižní organizace ITA, zkrátka, pokud se do někoho mohla přemístit duše
Leonarda da Vinciho, je to zcela jistě tento nevšední muž, vpravdě renesanční člověk a proto mu nejen předsednictvo
CzSTT, ale zcela jistě i všichni ti, kdož jej znají, přejí i po setkání s Abrahámem na jeho další životní cestě jen to nejlepší
a spoustu dalších technicky krásných a náročných staveb, realizovaných bezvýkopovými technologiemi a zcela jistě ještě
nějaké knihy, vydařená divadelní představení a handicap alespoň takový, jako mají např. Marek Eben s Jiřím Bartoškou.
I když jsi, Kájo, tento článek v časopisu nechtěl, díky za to, že jsi, že Tě známe a můžeme s Tebou spolupracovat.
Ing. Helcelet, jménem předsednictva CzSTT

Upozornění všem autorům článků

Kvalita fotografií v článcích
Při vložení fotografie do textového dokumentu (MS Word) a její zpětné vyjmutí v grafickém studiu dochází ke
značnému snížení kvality fotografie. Je nutné zasílat fotografie nejen v textu, ale i samostatně.
Sekretariát
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Kalendář NO DIG 2011 - 2013 /
NO DIG Calendar
Kdy

Akce pořádáné ve světě /
World Even

Akce pořádané v České republice /
Events Organised in the Czech Republic

13. 9. 2011
Trenchless Technologies Symposium
- ACODAL Congress
Santa Marta, Colombia www.ictis.org
28. - 29. 9. 2011
Trenchless Technologies For Water And
Wastewater Industries Hong Kong
The city view Hotel Hong Kong www.chkstt.org
29. 9. - 1. 10. 2011
Water Phillipines 2011

13. 9. 2011 Vliv změny německé ener. strategie na
energetiku a průmysl ČR, hotel Marriott
13. - 14. 9. 2011
16. konference
o bezvýkopových technologiích
Mělník, hotel Ludmila www.czstt.cz

Říjen

3. - 6. 10. 2011 No dig down under Brisbane
www.astt.com.au
4. - 6. 10. 2011 ICUEE 2011
Louisville, Kentucky, US www.icuee.com
6. - 7. 10. 2011 NSTT NoDIG
Exhibition And symposium
10. - 11. 10. 2011
Trenchless Middle East 2011
Dubai, Jumeirah Beach Conference
and Exhition Centre
18. - 19. 10. 2011 OGL Symposium grabenlos 2011
Steyr, Upper Austria
26. - 29. 10. 2011 ICptt 2011
Beijing, China www.icptt.org

3. 10. 2011 Setkání v senátu u přiležitosti Dnů
stavitelství a architektury s vyhlášením Stavby roku
www.ckait.cz
3. - 7. 10. 2011
Mezinárodní strojírenský veletrh brno

Listopad

8. - 11. 11. 2011 AQUA UKRAJINA 2011
Kyjev, Ukrajina aquq@iec-expo.com.ua
24. - 26. 11. 2011 VIET WATER 2011
www.vietwater.meraba.com

1. - 2. 11. 2011
Konference Provoz vodovodních
a kanalizačních sítí 2011
Ostrava www.sovak.cz
22. - 26.11.2011 Aqua - Therm Praha

Prosinec

29. - 1.12. 2011 european gas
infrastructure forum

2. - 3. 12. 2011
Učeň, středoškolák, vysokoškolák
18. mezinárodní výstavy školství

2012

7. - 11. 5. 2012 IFAT, Mnichov
International No dig 2012
13. - 16. 5. 2012 Sao paulo Brazil
www.acquacon.com./br/nodig2012/en

24. - 28. 4. 2012

2013

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

červen 2013

Září

21. - 25. 9. 2011 FoR ARch
22. Mezinárodní stavební veletrh Praha
www.forarch.cz

Mezinárodní stavební veletrh Brno

12. Mezinárodní konference podzemní stavby
praha 2013 Clarion cogress Hotel
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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
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LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
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
E-mail: 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.,
Pražákova 60, 619 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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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

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

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

Nenadálová Lucie, Ing.,
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz

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

Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4

Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6,
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz

NO DIG 17 / 3

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:

Mezinárodní
vodohospodářský
a ekologický veletrh
watenvi brno
2011

Členové CzSTT zde pravidelně
prezentují své přínosy pro ekologii

Toto číslo sponzoruje firma

