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Je považován za největší NO DIG veletrh světa.
Výstava společně s mezinárodní konferencí ISTT. Bude uspořádána v Brazílii, poprvé v latinské Americe.
Okolo 100 národních a mezinárodních vystavovatelů bude předvádět svoje inovace výrobků a služeb.
Přidejte se k nám na největší akci z oblasti bezvýkopových technologií ve světě.

Informace o stáncích a sponzorství:

ABRATT - Secretariat: secretaria @abratt.org.br +55 11 38/22 2084

Témata 30. Mezinárodní NO-DIG 2012 Sao Paulo
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dílčí obnovy/rehabilitace a úplné obnovy inženýrských sítí formou spřažené
• Technologie
výměny potrubí
• Výměny potrubí vibračním či hydraulickým trháním
postupy zjišťování geotechnických podmínek a stavu inženýrských sítí pod povrchem
• Analytické
terénu
• Průzkum a kontrola zemin
mikrotunelingu/technologie s užitím plně mechanizovaného razícího štítu,
• Technologie
technologie prostého štítování/protlačování a technologie TBM v projektech gravitační kanalizace
• Management správy infrastrukturního majetku
• Management lokalizace a redukce netěsností ve vodovodních sítích
• Redukce nákladů a environmentálních dopadů prací prováděných pod úrovní terénu
• Bezpečnost práce, její legislativní regulace a praktické zajištění
• Nové/inovativní uplatnění bezvýkopových technologií
• Program veřejných investičních infrastrukturních projektů s využitím NO-DIG technologií
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Úvodníky
Vážení přátelé a veškerá odborná veřejnosti,
chtěl bych nejprve pohovořit o tom, co děláme a čím se zabýváme. Společnost INTERGLOBAL DUO, s.r.o. je výhradním
zástupcem německé firmy TRACTO-TECHNIK, a já a můj bratr
s touto firmou již 32
let úspěšně spolupracujeme.
Za tuto dobu jsme
uvedli na náš trh minimálně 500 kusů
zařízení GRUNDOMAT – GRUNDORAM, několik desítek řízených technologií řady GRUNDODRILL a v nepoJosef Maxa, ředitel divize prodej a servis slední řadě zařízení
protlačovacích strojů od firmy TRACTO- GR U NDO B U RST
TECHNIK
řady G (jako např.
400G, 800G a 1900G a další). Zařízení GRUNDOBURST,
která slouží k rekonstrukcím inženýrských sítí (voda-plyn-kanalizace), jsou v dnešní době velmi žádána a využívána.

Naše firma se na našem trhu zaměřuje na dokonalé zvládnutí instalace a rekonstrukce inženýrských sítí bezvýkopovým
způsobem, což je možné, díky precizním bezvýkopovým technologiím od našeho německého dodavatele. Pro tyto, námi
prodávané stroje poskytujeme dokonalý servis, u kterého je
zajištěna nejvyšší kvalita díky odbornosti našich zaměstnanců,
kteří jsou proškoleni přímo u výrobní firmy TRACTO-TECHNIK,
kde si pak své znalosti dále průběžně doplňují.
Co se týká mé osoby, musím konstatovat, že oboru bezvýkopových technologií jsem zasvětil celý svůj profesní život a nyní
mohu pomalu předávat své zkušenosti svým synům, kteří již
kráčejí v mých šlépějích. Naše firma je vedena v rodinném duchu a já věřím, že vše, co jsem spolu se svým bratrem za ty
roky vybudoval, povedou moji synové dále s úspěchem k dalšímu rozkvětu.
Jsem přesvědčen, že společně obohatíme náš trh o další výborné a kvalitní výrobky firmy TRACTO-TECHNIK, jejichž uvádění zde na trh ještě více rozšíří využívání bezvýkopových technologií v naší republice.
Všem přeji hodně zdraví a úspěchu v práci, zvláště pak v projektech s bezvýkopovými technologiemi od nás.
Josef Maxa

Vážené dámy, vážení pánové,
Společnost MEBIKAN letos slaví 10 let od svého založení. Skutečné základní kameny dnešního Holdingu MEBIKAN
GROUP sahají ovšem ještě dále, do devadesátých let, kdy
se rodily první zkušenosti zaměstnanců dnešního Holdingu
s bezvýkopovými technologiemi, a kdy se pod hlavičkami
jiných firem formovaly základy našeho dnešního stmeleného kolektivu.
Společnost MEBIKAN spol. s r.o. byla založena v roce 2002. Naším prioritním zaměřením jsou bezvýkopové opravy vodovodních a kanalizačních řadů, plynovodů, produktovodů a podobně. Ovšem do portfolia našich činností patří rovněž výstavba
a rekonstrukce vodohospodářských děl, tlakových a podtlakových kanalizací, dodávky technologií vodohospodářských
staveb. Další oblastí naší působnosti je sanace železobetonových a ocelových konstrukcí a výstavba monolitických žb
konstrukcí. Obrat dnešního holdingu MEBIKAN GROUP za
uplynulý rok činil bezmála 300 mil. korun.
Při letošním desetiletém výročí naší existence je vhodný čas
k hodnocení, rozvahám a v neposlední řadě i vzpomínkám.
Dnešní MEBIKAN se zrodil ze spolupráce Lukáše Květouna
a jeho firmy ČIPOS a Petra Bíny, zakladatele MEBIKANu a zkušeností řady dalších lidí, kteří přicházeli a přicházejí pracovat pro
MEBIKAN a jeho dceřinné společnosti K2 AQuECON a ČIPOS,
které dnes tvoří faktický holding MEBIKAN GROUP. Dnešní kolektiv lidí, pracujících pro MEBIKAN čítá kolem sedmdesáti lidí.
Základem dnešní filozofie našeho rozvoje je kladení důrazu na
širokou nabídku speciálních prací, technologií a dodávek s kvalitním systémem managementu. Snažíme se upřednostňovat kvalitu, odbornost a moderní technická řešení nad kvantitou. Naše
firma je kolektivem schopných, zralých, „letitých“ odborníků, kteří
znají podstatu problému a mladých, nadějných lidí, kteří touží po
znalostech, zkušenostech a vědění.
Tento personální
mix, je jedním z klí-

čových faktorů úspěchu. Kombinace mladé krve a „ostřílených
harcovníků“ je to co
nás posouvá neustále
kupředu.
Naše střediska jsou
rozmístěna po České
republice tak, abychom byli schopni
vždy zareagovat na
potřeby
zákazníka. Ing. Dalimil Kotas,
Máme střediska a kan- jednatel společnosti MEBIKAN spol. s.r.o.
celáře v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Praze, Lišově u Českých Budějovic a Ostravě.
V současnosti, jsme rozšířili pole naší působnosti i do sousedních
států, Polska, Slovenska a hledáme obchodní příležitosti i jinde ve
světě. V Polsku byla založena organizační složka, která řídí práce a stavby na polském trhu. Další podstatnou devizou je kvalitní,
pravidelně modernizovaná technika, která nám zaručuje náskok
před konkurencí a umožnuje i nevšední technologická řešení.
I přestože nový zákon o Veřejných zakázkách oslabil význam Certifikovaných systémů řízení firem a mnohé firmy od něj proto ustoupily, stále se těmito normami řídíme a držíme se jich (ISO 14 001,
ISO 9001, OHSAS 18001). Důvodem tohoto je, že pro opravdovou funkční, pulsující a živou firmu tyto nejsou jen „papírem do
soutěží“, nýbrž fungujícím systémem, který dává záruky týkající se
kvality a v neposlední řadě i přístupu k životnímu prostředí. Kvalita
je to co nás posouvá dále, přináší nám nové obchodní příležitosti
a zakázky, a životní prostření je jednou z nejdůležitějších věcí v našem oboru a nejen v něm. Jen ve vyrovnané a zdravé přírodě má
smysl žít a budovat cokoli, ať je to firma, dům, či lidské vztahy. Bez
ní to vše ztrácí smysl a utápí se v šedi.
Proto nalejme si sklenku čisté vody na zdraví přírody i zdraví našich měst a vesnic i zdraví nás všech.
Ing. Dalimil Kotas
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TRACTO-TECHNIK a INTERGLOBAL
jsou partneři již několik desetiletí
TRACTO-TECHNIK je německý podnik, výrobce stavebních
strojů, který v tomto roce slaví svou 50ti letou existenci. Podnik se
specializuje již od roku 1970 mimo jiné na systémy bezvýkopové pokládky inženýrských sítí (Nodig-Systeme) a stal se světově známým
prvními německými zemními raketami GRUNDOMAT. S českou
firmou INTERGLOBAL Duo, s.r.o. z Prahy existuje dlouhá obchodní
a přátelská spolupráce. Jak k tomu došlo, referujeme v tomto vydání
spolu s historií úspěchu pionýra a lídra světového trhu.
Jako u mnoha společností, začala úspěšná historie TRACTO-TECHNIKU v jedné pronajaté garáži. To bylo v Lennestadtu-Saalhausenu
a garáž tam stojí ještě dnes. “Startovní výstřel”, tedy samotný počátek byl 14.11.1962.
Pět zaměstnanců stavělo tažné přístroje, které byly konstruovány
a vyvinuty na vytahování vrtacích tyčí a nástrojů ze země. Hlavním
odběratelem byla firma KRUPP Bautechnik Essen.

Paul Schmit

ní a předmontáž řezného kruhu. Hledání u různých dodavatelů bylo marné. Po tomto neúspěchu se Paul Schmidt rozhodl:
„Když takový stroj neexistuje, vynalezneme jej“.
To byl čas zrodu TUBOMATu a nového postoje firmy.. Zájem
výrobců šroubení na sebe nenechal dlouho čekat. Do začátku roku 1980 byl odbyt v rukách firmy Kracht z Werdohlu. Po
úspěchu se stroji TUBOMAT převzal odbyt TRACTO-TECHNIK
do vlastní režie.
40 let po prvním TUBOMATu se v oboru zpracovnání trubek
vyvíjí a vyrábí bezpečnější a účinější, inteligentním softwarem
řízené inovativní stroje a precizní měřicí technika.
Aktuálním zlatým hřebem je 15ti servoosami osazený, plně
elektrický, pravo-levý stroj na ohýbání trubek, pomocí něhož
mohou být zhotovovány vysocekomplexní trubní tvary během
několika málo sekund.

Hospodářský vývoj ve všech následujících letech ukazoval
růst. Avšak začátek nebyl jednoduchý.
Wofgang Schmid, společník a manažer, syn zakladatele
firmy Paula Schmidta, vzpomíná:
Můj otec byl optimista a říkal: Kdo strká hlavu do písku, nic nového neobjeví. Stručně řečeno: Chopil se každého problému,
přičemž věřil, že pro něj nalezne nějaké vhodné řešení. Co při
tom většinou vzešlo nás vedlo rychle kupředu. Z toho rostla
naše inovační síla. Také proto inovace jsou a zůstávají hnací
silou a pobídkou.
TRACTO-TECHNIK vězel ještě v dětských botách, ale učil se
rychle stát na vlastních nohách. Mladý podnik se stával známým a překvapoval svojí kompetentností a inovační silou.
Jméno firmy vzniklo na základě výrobního programu, neboť první
výrobky byly tažné přístroje: TRACTODRILL a TRACTOMAT. Přístroj TRACTOMAT obdržel v Bruselu prestižní vyznamenání „Modrá stuha“ a užívá se ještě dnes k tahání sloupků svodidel.
U toho přirozeně nezůstalo. KRUPP udělil již krátce nato TRACTO-TECHNIKu vývojovou zakázku na hydraulicky poháněné
ramovací zařízení pro beranění pažení kanálů k zabezpečení
hlubších jam.
Odborné znalosti o hydraulice získali Paul Schmidt a jeho
spolupracovníci v Siegenské večerní škole. Potom začalo
hledání stroje na zpracování a ohýbání hydraulických trubek.
K tomu patřilo zkracování, začišťování (zbavení otřepu), ohýbá-

Pouze 5 let po založení nastalo stěhování do nově postaveného kmenového závodu. Umístění v Saalhausenu bylo
vybráno kvůli výhodnému pozemku a zde žijícím odborníkům. Nejdůležitější ale bylo,
že se zde cítili
doma.
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Jedna malá událost vedla v roce 1970 k radikálnímu zlomu
politiky výroby. Právě čerstvě asfaltovaná cesta před obytným
domem Schmidtových, byla již po pár dnech opět rozkopaná,
aby se zde pokládalo nové vodovodní vedení. To přivedlo Paula Schmidta na "novou" myšlenku.
Narodila se první německá zemní raketa GRUNDOMAT pro
podzemní pokládku vedení. Pracuje na principu protlačování
a nasazuje se u kratších  překřížení silnic.
Zemní rakety byly začátkem mnoha inovativních vývojů pro
bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí.
Jako vedoucí světového trhu jsou zemní rakety GRUNDOMAT
jistě „globálním hráčem“, protože se nasazují dennodenně tisíckrát po celém světě. Pro techniku bezvýkopové pokládky je
krtek, tedy Grundomat silný symbol. Stal se chráněnou značkou, což se setkalo u zákazníků s velkou duvěrou a vážností.
O málo později následovala ramovací technika, razilo se ocelovou trubkou jako produktovou a ochrannou trubkou až do
délky 80 m. Tato technika se nasazuje především u křížení železničních náspů a ve stavbách potrubního vedení. Ale i toto je
možné provádět ramovací technikou:. V USA již byly ramovány
ocelové trubky až o průměru 4 m pro menší podchody. Tato
metoda nalezla použití dokonce i ve stavbě tunelů.
Mezitím zajišťuje vývoj více než 350 patentů. Tak se stal TRACTO-TECHNIK průkopníkem a pionýrem bezvýkopových technologíí. Pro své inovační činnosti obdržel TRACTO-TECHNIK
cenu Axia od společnosti pro hospodářskou kontrolu DELOITTE. Vstřícnost a nadšení pro techniku vyvolalo četná nová
a další zlepšování.
To bylo v roce 1987, kdy obzvlášt fascinovala řízená vrtací technika, která umožňovala realizovat delší vrtací trasy. Tím se rozšířily možnosti využití v oblasti vrtání, jako např. podchody řek
Rozmanité úkoly a požadavky vedly k nevídanému vývoji této
technologie až k dnešnímu vyspělému technickému stavu vrtacích strojů.
To byly pravé pionýrské výkony. Vždy
nové myšleny – vzešlé z praktických
zkušeností - byly přímo přeneseny do
této mladé techniky a vyvrcholily předběžně do zařízení GRUNDODRILL 18
ACS, určeného pro vrtání do skály.
Další zatěžkávací bod je podzemní obnova potrubních vedení technikou GRUNDOBURST. Zásobovací a odpadní vedení, které potřebuje sanaci, se jím dá obnovovat ve stejné trase, pomocí stejně
veliké nebo větší nové trubky s patřičně
vyšším hydraulickým výkonem a novou,
desetiletí dlouhou dobou životnosti.
Také výroba musela držet krok a ustavičně se přizpůsobovala podle požadavků modernější CNC technologií.
TRACTO-TECHNIK zaměstnává celosvětově přes 500 spolupracovníků. To
jsou pevně zakořenění a spolehliví lidé.
TRACTO-TECHNIK ví, že pouze spokojení a erudovaní spolupracovníci mohou
také uspokojit zákazníka. Existují silné
vazby mezi spolupracovníky a podni-
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kem. U TRACTO-TECHNIKU je zaměstnáno 85 našich spolupracovníků již od začátku své přípravy na - mnozí celý pracovní
život.
Podnik zahájil svou cestu v 80. letech a buduje své globální postavení ve světě. Exportní oddělení TRACTO-TECHNIKu a sesterské firmy pečují a podporují po celém světě více než 60 partnerů.
Obchodní vztahy se společností INTERGLOBAL Duo z Prahy
existují nyní už více jak 30 let, přesně řečeno od r. 1980. První
kontakt vznikl v roce 1980 na stavebním veletrhu v Brně. To
byl velký zájem o zemní rakety Grundomat a ramovací stroje
Grundoram.
Ačkoli INTERGLOBAL tehdy patřil do „východní Evropy“, již tehdy viděl dobré šance pro odbyt této nové techniky. Na začátku nebyly obchody se západem jednoduché, musely se odvíjet přes "pézetky- podniky zahraničního obchodu" Po revoluci
to bylo jednodušší a mohly se využít četné kontakty navázané
v předrevoluční době.
Mezitím se vyvinulo mezi nami opravdové partnerství a přátelství. Vedoucí exportu Carola Schmidt vidí Interglobal na dobré cestě. „INTERGLOBAL a TRACTO-TECHNIK mají mnoho
společného. Vidím především vstřícnost a otevřenost přijímat
a řešit výzvy. INTERGLOBAL prakticky otevřel a odkryl český
trh bezvýkopových technologií.
Obchodní ředitelé Josef a Vl. Maxové mají v tomto ohledu pozitivní bilanci: "Díky našim společným zkušenostem jsme ve
všech těch letech vzájemně profitovali. Ceníme si na TRACTOTECHNIKu jeho “otevřenosti” pro výzvy trhu, jeho inovativních
výkonů jakož i solidnosti a spolehlivosti“.
Zpět k TRACTO-TECHNIKu. Firma má jasné ekologicko cíle,
které se stále a obecně požadují, jak prostřednictvím strojové techniky přátelské k životnímu prostředí, tak také prostřed-

ú v odn í k / le a ding a r t icle
nictvím nepočítaných ekologickkých projektů. Mezitím Svaz
ochrany přírody NABU přijal bezvýkopové pokládky inženýrských sítí. ve svých zásadách.
V roce 2007 se připojil ke strojům firmy TRACTO-TECHNIK stroj
GRD, vrtací technika pro efektivní využívání zemního tepla. Vrtá
se z jedné plastové šachty do všech směrů (360°) a sklonů (30°
- 65°). Kompaktní vrtací přístroj je ve stavebním stavu nasaditelný na nejmenším pozemku a zanechává jen nepatrné škody na
krajině. TRACTO-TECHNIK jde v čele dobrým příkladem a postupně zavádí ve svých provozovnách zemní teplo.

Kontinuita a stabilita patřily a stále patří k hlavním veličinám
naší firemní politiky.
Obchodní ředitel Timotheus Hofmeister a Meinolf Rameil to
upřesňují tak: “Náš cíl je trvalý a ziskový růst. Pro to potřebujeme nabídnout trhu vyhovující výrobky a výkonný odbyt
s jasným strategickým zaměřením. Toho dosáhneme pouze
týmovou spoluprací. Tím nejsou míněni pouze spolupracovníci
a zaměstnanci TRACTO-TECHNIKu, ale také INTERGLOBAL
jako náš zástupce v České republice a mnohé celosvětově
provázané partnerské firmy.

Úvodník nového předsedy redakční rady
Vážení kolegové,
chtěl bych vás informovat o tom, že na základě  hlasování květnového předsednictva CzSTT jsem byl zvolen novým předsedou redakční rady Zpravodaje NO DIG. To je fakt, který mě
určitě těší a hlavně mě zavazuje, ale tak už to chodí.
K tomu se sluší dodat ještě to, že odjakživa bývalo u CzSTT
zvykem funkci předsedy redakční rady cirkulovat, a že odstupující předseda Miloš Karásek byl ve funkci netradičně dlouho
a odvedl přitom skvělou práci. Tohle musí být jasné každému,
kdo se podívá, jak vypadaly Zpravodaje dříve a jak vypadají
nyní. Za tohle musíme Milošovi velmi hlasitě poděkovat ( možná
stojí za to připomenout, že tak jako všechny funkce v předsednictvu CzSTT je i tahle zcela nehonorována) a já budu šťastný,
jestli současný standard udržím.

Nebudu si teď opravdu klást jiné
cíle, ani popisovat, jak konkrétně časopis pozměnit či upravit.
Možná se k tomu vrátím v některém z příštích čísel. Zatím bych
vám chtěl všem poděkovat za
přízeň a poprosit o to, aby váš
zájem se změnou předsedy redakční rady nepoklesl. Moc stojíme – já i moji ostatní kolegové
v redakční radě – o vaše názory,
příspěvky, články, presentace
a o vaše zkušenosti. Podělte se
o ně s našimi čtenáři. Náš časopis bude především takový, jaký
si ho uděláme.

Ing. Karel Franczyk, PhD.

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

Co nového v ESC ISTT?
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a.s.
ISTT ukončilo vývoj nových universálních webových stránek.
Na tyto stránky jsou navázány také technické katalogy včetně
videopresentací základních bezvýkopových technologií a jejich charakteristiky. Dále jsou stránky propojeny i s nově zpracovanou databází členů, takže to vše představuje kompaktní
celek poskytující moderní on-line presentaci mezinárodní společnosti a jejích aktivit. Stránky jsou koncipovány tak, aby je
mohly využívat i národní společnosti, sladit s nimi své vlastní
webové informace nebo je dokonce na jejich základě vytvořit.
Minimálně je vhodné si je prohlédnout a nechat se jimi inspirovat. I nás takové kroky budou čekat.
Celkově panuje v ISTT dobrá nálada, což je dáno zejména tím,
že do její rodiny přibyli tři noví členové a s dalšími třemi se jedná. I jinak se zdá, že ve světě se bezvýkopové technologie bez
ohledu na globální ekonomické problémy rozvíjejí, a to zejména proto, že v přelidněných městech Asie a nově také čím dál

víc i Jižní Ameriky jsou tyto metody bezmála nutností. Je to
dáno velmi hustým provozem na silnicích a nutností investovat
masivně do infrastruktury. Proto se těší velké pozornosti nejen
mezinárodní konference NO DIG – to je jen pomyslná špička
ledovce – ale také nejrůznější národní semináře, školení, regionální konference, výstavy a další akce.
Není samozřejmě nutné zdůrazňovat, že vrcholí přípravy 30.
konference NO DIG, která se bude konat poprvé v historii ISTT
na půdě Jižní Ameriky – v brazilském Sao Paulu. Spíše je vhodné připomenout to, že již byly otevřeny webové stránky konference NO DIG 2013 v Sydney, kde se již očekávají abstrakty
s tématy na příspěvky. Termín končí 30. listopadu, takže, kdo
máte chuť se podívat do Sydney a aktivně se konference zúčastnit – a máte zajímavý projekt nebo téma – neváhejte.
K. Franczyk

5

NO DIG 18 / 3

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

30. mezinárodní konference
NO-DIG 2012 Sao Paulo
ISTT upírá pohled na Brazílii
Od 12. do 14. listopadu 2012 se sjedou odborníci na bezvýkopové technologie z celého
světa na 30. mezinárodní konferenci No-Dig, která se bude konat v Sao Paulu v Brazílii –
zemi podněcující mnoho velkých infrastrukturních projektů.
Konference roku 2012 a výstava zdůrazní fakt, že tato každoroční událost ISTT
se koná v Brazílii. Při rostoucích investicích
do infrastruktury z poslední doby, jež přetvářejí celou zemi, je zřejmé, proč si ISTT
vybrala právě Brazílii, aby hostila největší
a nejprestižnější akci v oboru bezvýkopových technologií tohoto roku.
V následujících letech budou finance
z Programu na urychlení růstu, iniciovaného brazilskou vládou, použity na přípravu země k pořádání Světového poháru
ve fotbalu v r. 2014 i Olympijských her v r.
2016. Peníze jsou určeny na modernizaci bydlení, kanalizace, městské dopravy,
energetiky a celého dopravního sektoru.
Prezident Brazilského sdružení pro bezvýkopové technologie (ABRATT) Paulo
Dequech říká: „Bezvýkopové technologie jsou jedinou možností pro výstavbu
a rozšiřování podzemních sítí v této zemi
a tato konference zde v Brazílii tyto technologie posílí.“

Bezvýkopové město
Hlavním tématem konference bude „Bezvýkopové město“, zaměřující se na způsoby instalace a obnovy podzemních sítí
bez kopání v městských centrech.
Tato událost představí brazilské inženýrské komunitě nejnovější techniku v bezvýkopových zařízeních a službách, které
jsou k mání po celém světě, a současně
poskytne vystavovatelům a delegátům
možnost předvést velké projekty a problémy vyvolávající diskusi v odvětví bezvýkopových technologií.
Konferenční přednášky se zaměří
na tato témata:
•	Instalace potrubí horizontálním
směrovým vrtáním (HDD)
•	Obnova a obměna sítí
•	Aplikace trhání potrubí (pipe bursting)
•	Geotechnická analýza
•	Průzkum a kontrola půdy
• Mikrotunelování a protlačovaní potrubí
•	Správa majetku
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•	Správa úniků
• Snižování nákladů a dopad na životní
prostředí
Bezpečnost práce, právní předpisy
a občanskoprávní odpovědnost
• Nová využití bezvýkopových
technologií
•	Programy veřejných investic.

•

Země s narůstajícím využitím
bezvýkopových technologií
Brazilský trh s bezvýkopovými projekty
se v poslední době rozšiřuje. Tyto technologie dorazily do země na začátku devadesátých let minulého století, hlavně díky
zavádění sítí optických kabelů pod městskými centry, silnicemi a železnicemi.
Pro nadcházející roky se v bezvýkopovém sektoru předpokládá významný růst.
V současné době vzniká v odvětví bezvýkopových technologií mnoho společností
pracujících v např. v sektorech dopravy,
plynárenství, telekomunikací, elektrických
sítí a kanalizací.
Pan Dequech říká: „Naše poptávka po
infrastruktuře díky těmto dvěma světovým
sportovním akcím – Světovému poháru
2014 a Olympiádě 2016 – přitahuje pozornost zahraničních firem k Brazílii.“
Pan Dequech říká, že vzniká mnoho firem,
aby získaly tyto projekty, zatímco již zavedené společnosti pracují na vybudování
partnerství a konsolidaci své přítomnosti
na trhu, kterou si drží od devadesátých let
minulého století.
Podle sdružení ABRATT v uplynulých dvou
letech tento sektor rostl o 30%. V r. 2012
bylo naplánováno 150 mil. dolarů pro plynárenskou infrastrukturu, 200 mil. dolarů
pro práce kanalizaci (státní, obecní a sou-

kromé společnosti) a 50 milionů dolarů pro
optické (telekomunikační) sítě.
Renovace infrastruktury také přímo či nepřímo vygeneruje více než 10.000 pracovních míst, zahrnuje více než 150 společností a za posledních deset let do ní bylo
investováno celkem 80 mil. dolarů.
Mezinárodní konference No-Dig 2012
v Sao Paulu.
V průběhu uplynulých 13 let bylo hlavním
cílem sdružení ABRATT přispět podstatným způsobem brazilské technické komunitě přinášením nejnovějšího zařízení
a technických poznatků firmám pracujícím na výstavbě a obnově infrastruktury.
Z toho důvodu pořádalo sdružení ABRATT
od r. 2000 již pět národních konferencí
No-Dig a v letech 2008 a 2010 představilo latinskoamerické akce, které podporovala ISTT.
Pan Dequech říká: „Významný úspěch
místních akcí kvalifikoval Brazílii, aby poprvé pořádala mezinárodní konferenci
No-Dig společnosti ISTT.
Pro podrobnější pohled na odvětví
bezvýkopových technologií pro Brazílii si zajistěte říjnové vydání časopisu
Trenchless International.

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

návštěva finské delegace v praze
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT

Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2012 navštívila
Prahu finská delegace odborníků z oblasti
bezvýkopových technologií v počtu osmi
pracovníků vedená předsedou finské
společnosti pro bezvýkopové technologie
panem Jari Kaukonenem.
Jednalo se o odborníky s projekčních
firem, firem které realizují bezvýkopové
technologie a zástupců provozovatelů
kanalizačních a vodovodních síti.
Společně s panem Ing. Martinem Křejčím
(REPO a.s.) byl pro finskou delegaci
připraven pracovní program na 31. 5.
2012, který byl zahájen v 8:30 a obsahoval
následující stavby a prezentaci technologických zařízení:

1) Berstlining - Firma D & Z a.s.
Firma D & Z a.s. prováděla v ulici Jakubské berstlining stávajícího rozvodu
pitné vody. Jednalo se o profil DN 250
s délkou úseku 83 bm. Stavba byla pro
prezentaci připravena do fáze zatahováni
nových litinových trub od výrobce SaintGobain DN 250. Finským odborníkům
byly představeny jednotlivé fáze technologického postupu a zejména zatahování
jednotlivých trub a jejich napojování ve
startovací šachtě.

2) Prezentace nových
technologických zařízeníTracto-Technik-firma Interglobal
v provozovně Řeporyje

Finským odborníkům byly představeny
stroje pro berslining, releinig a pro in-

stalaci nových řadů. Prezentace byla
zaměřena zejména na novinky:
- Grundomat N
- Grundodril 4X
- Grundoburst a Burstform.
V rámci prezentace byl proveden pilotní vrt strojem Grundodril 4X se
změnami směrů vrtání, ovládání této
operace a lokalizace vrtací hlavy.

3) Odstraňování betononu
z kanalizace-Repo a.s.
Holešovice

Bylo předvedeno speciální vysokotlaké
zařízeni,které vyvinula, vyrobila a s velmi
dobrými výsledky používá firma REPO
a.s. Jedná se o vysokotlaké zařízení,
které vysokotlakým paprskem vody
odstraňuje z kanalizace velké nálitky
betonu,je ovládané operátorem,který na
monitoru sleduje průběh odstraňování
betonu a pomocí ovladačů směruje
vysokotlaký paprsek vody.
Při prezentaci byl odstraněn nálitek betonu, který ucpával kanalizační řad DN
250 do více než poloviny profilu a který
byl odstraněn za cca 10 min.
Přestávka - Pracovní oběd
V průběhu pracovního oběda jsem
představil finské delegaci činnost CzSTT. Při jednání s panem předsedou J.
Kaukonenem jsem se zaměřil na:
- představení činnosti CzSTT
- prezentaci projektu
"Užívání bezvýkopových technologií při
snižování emisí CO2 během realizace
staveb financovaným Státním fondem
životního prostředí, který je určen  
starostům a primátorům obcí a měst
ČR, včetně prezentace obou publikací

Ing. M. Krejčí, Ing. S. Lovecký, a J. Kaukonen

odborný časopis NO DIG, který
společnost vydává 4x v roce, s tím,
že dobudoucna chceme k odborným
článkům přiřadit anotace v anglickém
jazyce, tak aby případný zájemce mohl
požádak o překlad celého článku
předání pozvánek na naší 17. konferenci
o bezvýkopových technologiích,která
se koná ve dnech 18. a 19. září tohoto
roku v Luhačovicích pod záštitou
ministerstva životního prostředí ČR,
ministerstva zdravotnictví a městské-ho
úřadu Luhačovice atd. Předseda FiSTT
Jari Kaukonen mne naopak informoval
o činnosti společnosti FiSTT.

4) Bezvýkopová sanace technologií CITY LINER-Repo a.s.Malešice

Prezentace bezvýkopové sanace,dvou
úseků kanalizace DN 250 v délce 73
bm, kterou prováděla firma REPO a.s.
v Malešicích technologií CITY LINER.
Finským odborníkům byl vysvětlen technologický postup, který zejména spočívá
v sycení rukávové vložky přímo na stavbě.
Dále byl sledován postup inverze rukávu
a jeho průchod mezišachtou.

Závěr:

Setkání včetně prezentací různých technologií přímo na stavbách bylo finskými odborníky vysoce kladně oceněno,z naší strany byly k plné spokojenosti zodpovězeny
všechny otázky týkající se technologických
postupů,materiálů, technologických jednotek a přímé realizace. Dále oceňuji setkání s předsedou FiSTT, na bázi vzájemné informovanosti o činnostech obou
společností v oblasti BT a navázání úzkého
kontaktu pro budoucí spolupráci.
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z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT

Den oboru „L“ a návštěva štoly Josef
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Opětovná účast na dalším semináři oboru L na stavební fakultě ČVUT v Praze 15. 6. 2012
a navázání spolupráce s týmem pracovníků Štoly Josef 7. 8. 2012 podporují snahu vedení naší
společnosti o účinnější prosazení bezvýkopových technologií v systému technického školství
Prakticky po roce jsme opět dostali šanci
aktivně participovat na dnu oboru L, relativně novém oboru Stavební fakulty ČVUT
v Praze „Příprava, realizace a provoz
staveb“ (dále viz www.priprava-realizace-provoz.cz a www.technologie.fsv.
cvut.cz), který vznikl a funguje s cílem
vybavit absolventy odbornými znalostmi
tak, aby se stali při přechodu do praxe
rychleji a plnohodnotně použitelní a současně též dostatečně konkurenceschopní na pracovním trhu. O tom loňském dni
oboru L jste byli informováni v č. 3/2011

Pohled do jednacího sálu dne oboru L
(v popředí pak náš uvažující předseda
Ing. Stanislav Lovecký - jak nabudit na
správnou BT-notu ostatní účastníky
semináře?)

Využili jsme tedy opakovaně této příležitosti, abychom prostřednictvím našich
dvou zástupců vedení CzSTT neformálně a trpělivě uplatňovali více prostoru na
slunci pro BT, tj. aby se BT oficiálně dostali do studijních programů. To ostatně
děláme v posledních letech soustavně
a je to i programově v náplni práce naší
sekce expertní, vzdělávací a publikační.
Ostatně, též hlavním smyslem naší soutěže CzSTT o nejlepší studentskou práci
s BT-problematikou bylo a je evokovat
zájem mladých o BT. Je zde tady pak
též těsná souvislost na naše další vzdělávací či osvětové aktivity. Především bychom se měli a mohli zamyslet nad tím,
jak zabezpečit kontinuitu, tj. pokračování naší vzdělávací akce rozvíjené v uplynulém období ve spolupráci ze SFŽP,
tentokrát již bez přímé podpory SFŽP.
Jinak vyznívá tato naše akce z minulého
období jako jednorázová kampaň a znamenalo by to, že jsme našemu oboru
příliš nepomohli, protože jen soustavné
a nikoliv kampaňovité vzdělávání bývá
účinné. Totéž se týká naší aktivity typu
posterové BT-prezentace na vytypovaných školách (i zde jistě existují značné
rezervy …) či zajištění účasti studentů
(z nejbližší školy technického zaměření)

Vedoucí K122 doc.Ing. Pavel Svoboda,
CSc. při prezentaci úvodního příspěvku

na naší každoroční národní konferenci
NO-DIG.
Mezi základní úkoly jednotlivých oborů
stavebního průmyslu dnes nepochybně
více, než kdykoliv dříve patří neformální
podpora a současně i kontrola studijních
programů stavebních fakult technických

našeho Zpravodaje CzSTT. Ten letošní
se nesl v podobném duchu včetně toho,
že na něm rovněž nechyběli zástupci významných stavebních společností (jako
např. Metrostav, Skanska CZ, Konstruktiva Branko, SYNER, VCES, DEK Trade,
PRŮMSTAV a.s. -FCC, SPIRAL a.s., REDROCK CONSTRUCTION s.r.o., BAUMIT, PERI, Phoenix-Zeppelin, Hilti ČR,).
Nechyběli ani v praxi již působící absolventi oboru L, kteří zprostředkovávají důležitou zpětnou vazbu a vesměs potvrzují
spokojenost se svou volbou studijního
oboru.
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Pohled do druhé části jednacího sálu s maskotem oboru L a K122

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT
universit a středních průmyslových škol
stavebních. Nelze si jen stěžovat na nedostatečnou připravenost absolventů na
to, co je čeká v praxi, je nezbytné pro
nápravu situace konstruktivně něco i dělat! Naší snahou v dnešní situaci proto
je nabízet problematiku BT nejen v rámci tematicky blízkých předmětů jako
apendix, ale získat pro BT prostor alespoň v podobě samostatného volitelného
předmětu. V situaci, kdy je zatím ve školském prostředí v ČR hlavním kritériem
počet výukových hodin získaných k realizaci pro příslušnou katedru (vlastně
tok financí pro zabezpečení jejich prosté existence) a nikoliv obsah nabízených
předmětů a kvalita jejich realizace, tak to
opravdu není a nebude snadné. Vyžaduje to jistou trpělivost, adekvátní tlak a odvahu ze strany pracovníků praxe působících v zodpovědnějších pozicích. Zejména významné subjekty, působící ve
stavebním průmyslu nemohou být přece
lhostejní k tomu, co se děje ve vazbě
i na jejich budoucnost, tj. k tomu, jací
absolventi se ucházejí o pracovní příležitosti u nich, jak kvalitně jsou připravováni a následně schopni nést co nejdříve
po absolutoriu školy normální pracovní
zátěž a zodpovědnost bez toho, aniž by
museli neúměrně dlouhou dobu procházet inkubátorem zaměstnavatele.
Gestorem studijního programu oboru
L je na FSv-ČVUT Katedra technologie
staveb řízená doc. Ing. Pavlem Svobodou, CSc., který je individuálním členem
naší společnosti CzSTT a od dubnové
valné hromady i členem redakční rady
našeho Zpravodaje. Máme tedy v jeho
osobě svého příznivce. Jakkoliv vnímá
významný rozvojový potenciál a důležitost BT, není to však ani pro něho
jednoduché a nespočívá to jenom na

jeho bedrech. Musíme se jako odborná
společnost umět prosazovat též vlastními silami a dokázat, že si BT podporu
skutečně zaslouží jako autonomní obor
s dostatečnou vlastní odbornou prestiží,
kvalitním teoretickým i praktickým zázemím, kvalitními aktivitami a výsledky. Lze
též konstatovat, že právě na této katedře se po více jak deseti letech opět daří
získávat zájemce o zadání bakalářských
prací či diplomových prací s tématikou
BT (pro přesnější připomenutí, naposledy se tak dělo před r. 2001, ještě pod
patronací doc. Ing. Ivo Vávry, CSc., našeho dřívějšího dlouholetého předsedy
CzSTT).
Ukazuje se dále zcela správným dostatečně zodpovědně vnímat multidisciplinární charakter BT-oboru. Jenom tak lze
preventivně čelit hrozbám nekoordinace
rozhodovacích procesů v případech,
kdy 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.
To pak může být i důvodem ke hledání
dalších potenciálních spojenců, stejně
zainteresovaných pracovišť. Takovým je
zcela nepochybně i samostatné pracoviště FSv ČVUT představované vědecko-technickým parkem Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef
s jeho zajímavými aktivitami v areálu
štoly Josef (dále viz www.uef-josef.eu,
www.ceg.fsv.cvut.cz ).
To ostatně bylo i důvodem k navázání
kontaktů a k realizaci návštěvy dvou zástupců vedení naší CzSTT přímo v URC
Josef 7. 8. 2012. Byli jsme vřele přijati
ředitelem tohoto centra prof.Ing. Jaroslavem Pacovským, CSc. a jeho nejbližšími spolupracovníky. Vzájemně jsme si

Oba naši zástupci u symbolu, patronky podzemního stavitelství sv.Barbory před vstupem
do podzemí Štoly Josef

Náš předseda Ing. Stanislav Lovecký v živé
diskusi s prof. Ing. Jaroslavem Pacovským,
CSc. a jeho spolupracovníky

Dtto z jiného pohledu

vysvětlili své představy o možnostech
spolupráce a dohodli se, že se po nějakém čase opět sejdeme, abychom
již konkretizovali program vzájemné
spolupráce a odborné podpory. Samozřejmě jsme využili i možnosti si projít,
prohlédnout a podrobně se seznámit
s celým centrem a jeho jednotlivými
pracovišti. Je pak všeobecně známo,
že mnoho inovativních řešení a technologií, nastartovaných v dílčích oborech
podzemního stavitelství nachází efektivní uplatnění i v těch ostatních (za obor
BT lze jmenovat např. microtunnelling
či pipe-roofing). Zlepšování kooperace
dílčích sektorů podzemního stavitelství
tedy nesporně představuje jejich nezanedbatelnou rozvojovou rezervu.
Současný stav a reálně očekávaný vývoj podzemního stavitelství včetně stavu
a vývoje siťových odvětví (BT představují
efektivní systémový nástroj řešení jejich
problémů, tj. stupňujících se problémů v podzemí veřejného prostoru měst
a obcí) vyvolává potřebu posunout obor
BT do adekvátně vyšší pozice, která mu
nesporně náleží.
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Kvantový skok v technice vrtání do skály

V technice HDD-vrtání do skály se v komplexních půdních poměrech nacházejí
zajímavé výzvy. Vrtací trasy s proměnlivými druhy kamene jsou z hlediska vrtací
techniky výrazně náročnější než rovnoměrné skalní struktury.
Vedle know-how vrtání vrtacího tělesa je
předpokládána velmi výkonná vrtací technika pro kalkulovatelné a výkonné vrtací nasazení. Měřítkem jsou obstojné vrtací časy Bentonitové čerpadlo se
Natočené klemování, aby pozice pro povolení tyčí mohla být
při přijatelných provozních nákladech.
400 l/min. dopravní výkon
z kabiny lépe rozpoznatelná
S novým GRUNDODRILLem 18ACS se
Pro výměnu 5 stohovatelných zásobníků tyčí, s každým po 8
Tracto-Techniku podařil kvantový skok v technické výkonnoskombinovatelných vrtacích tyčích je k dispozici otočný a teleti a hospodárnosti. On je v této výkonnostní třídě jedinečným
skopický
jeřáb se 3,2 m délky, který se nasazuje také k monkombinovaným přístrojem pro vrtání do skály i standardně, ktetáži a demontáži těžkých nástrojů (do 900 kg). Nový design je
rý se optimálně přizpůsobí nejtvrdším půdním poměrům. Poprtrochu zvláštní a přitahuje na sebe pohledy díky svému vzhlevé jsme zvolili poháněcí zařízení „rack and pinnion“ (ozubnice
du, barevnosti a díky pochromovaným montážním prvkům. Ve
s pastorkem). Nový Grundodrill 18ACS pracuje s dvojitou vrtací
zobrazené
verzi Black Mole je GRUNDODRILL 18ACS v jedtyčí. Vnitřní trubka pohání valivé dláto pro pilotní vrtání. Vnější
nom přísně limitovaném vydání.
trubka řídí rockbreaker (hlavu pro vrtání do skály) otáčením zalomeného pouzdra. Ve tvrdých skalních a štěrkových půdách
Nejdůležitější údaje o výkonu jedním pohledem
má vnější trubka také ochrannou funkci a zabraňuje blokování
• 126 kW naftový motor
•	Rockbreaker: 1,80 m dlouhý,
hlavy pro vrtání do skály. Vrtací provoz se neomezuje.
1,75° zalomení, 108 kg
• 2500 Nm točivý moment pro pilotní
Vnitřní trubka je uložena ve vnější trubce v ložisku a zabraňuvrtání na vnitřní trubce
• Hmotnost, valivý sekáč 6.75“
• 200 l/min vnější trubka
•	Teleskopický jeřáb do 3,2 délky
je při vrtání opotřebu jícímu kontaktu s vnější trubkou. Vnitřní
• 350 l/min vnitřní trubka
• DxŠxV 6,60x2,30x2,57 m
trubka přenáší při maximálním točivém momentu o 2500 Nm
• 7.500 Nm točivý moment k rozšiřování • Hmotnost: 14 700 kg
až do 350 ot./min-1 na vrtací hlavu. Současně je potřeba pou• Celková délka tyče 3 m; celková délka • Naftová nádrž 170 l
ze malé množství bentonitu, čímž se také redukují výlohy pro
na zásobník 24 m
• 5 stohovatelných zásobníků tyčí,
• Hmotnost tyče s vnitřní a vnější trubkou: každý s 8 tyčemi
pořízení, přípravu a likvidaci na minimum.
81 kg
• Provoz s každou běžnou míchací
Naftový motor běží během pilotního vrtání prostřednictvím
• 183 kN tlačný a tažný výkon + rezerva jednotkou
snížení počtu otáček na pouhých 1400 ot./min-1 v úsporném
• 400 l/min max. dopravní výkon
• obecně nasaditelný v proměnlivě
bentonitového čerpadla
tvrdých a těžkých geologických
režimu. Tím je spotřeba nafty nižší než 8 l/hod., čímž se značpodmínkách, zvláště ve tvrdých
• 300 m délka vrtu (závisí na půdě)
ně redukují provozní náklady. Úsporný režim a tlumení kapoty
skalách, plných půdách, soliflukč• 500 mm max. průměr rozšíření
motoru nadto pečují o nízkou hladinu hluku.
ních půdách, soudržných půdách,
(závisí na půdě)
Vnitřní trubky se pomocí zasunovacího otočného spojníku nahrubém štěrku, a při změně měk• 55 m poloměr ohybu
ko-tvrdo.
• Holeopener do 20“ (závisí na půdě)
vzájem zastrčí do sebe jednoduše, rychle
a bezpečně. Také zde z toho vyplývá slušná
úspora času ve vrtacím provozu. Grundodrill 18ACS pracuje se všemi osvědčenými
zaměřovacími systémy. Tím jsou možné vrty
do 22 m hloubky.
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Nejmodernější hydraulika a čistě položené hydraulické vedení pro bezpečný, úsporný
a pro opravy přátelský provoz

N a od bo r n é t é m a / t echnica l topics

NOVÁ TECHNOLOGIE V PORTFOLIU MEBIKAN GROUP
(jedna z hlavních investic Holdingu v roce 2012)
INJEKTÁŽNÍ JEDNOTKA HÄCHLER EL 300/600
Holding MEBIKAN rozšiřuje možnosti sanace přípojkových
řadů kanalizací pomocí injektáže.
Vlivem chaotické a neodborné výstavby kanalizací v našich „luzích a hájích“
hlavně v minulých dobách, kdy přípojky byly napojovány problematickým
způsobem s následným vznikem netěsností, prasklin, vymíláním dutin, se
stále častěji setkáváme s požadavky
investorů na opravu takových poruch
pomocí kvalitního technologického
vyřešení.

základních operací – čištění, odstraňování atd., se zároveň vyfrézuje do
materiálu hlavního řadu i přípojky
hlubší osazení
do opravovaného místa příjíždí apliká•tor
podobný již  známému  „ kloboukovači“

Vedení společnosti se rozhodlo investovat do kvalitní injektážní jednotky EL
300/600 firmy Hächler.

Operátorské stanoviště injektážní jednotky
EL 300/600

Postup realizace injektáže
přípojek:
místo je nejprve upraveno
•	Přípojkové
kanalizačním robotem tak, že vedle

jednotka má dvě kamery
•injektážní
a v sobě srolovaný ucpávkový pakr
pomocí nafouknutí ucpáv•operátor
kového pakru zatěsní přípojku
se k otvoru opravovaného
•následně
místa přitiskne, pomocí hydraulic-

kých pístů rozepřením, plastický „límec“. Ten obsahuje otvor pro aplikaci injektáže a tlakové čidlo

operátor míchá dvousložkovou in•jektážní
hmotu v sanačním vozidle
a pomocí hadic a čerpadla je hmota
zatlačena do osazení „límce“ a vyfrézovaného osazení v přípojce a materiálu hlavního řadu

Míchací a aplikační část injektážní jednotky

ijektážní hmoty je sledová•množství
množství je vždy adekvát•aplikované
no kamerami, čidlem – může se doní opravovanému místu
míchat dle potřeby, nebo se operace
zastaví a dálkově se odpojí hadice

uplynutí polymerační doby – 15 –
•po
30 min. - se uvolní límec, stočí ucpávkový pakr a nestává kontrola kvality
injektáže

hmota je velmi odolná jak
•aplikovaná
při čištění, tak proti různým chemickým zátěžím

aplikace – do 10 ks opravo•rychlost
vaných míst/den

•v případě nutnosti lze injektáž doplnit
Výhody systému EL 300/600
pracuje samostatně a nezá•jednotka
visle na robotické nebo jiné činnosti
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VÍTÁME MEZI NÁMI NOVÉHO ČLENA
a to německou firmu RELINEEUROPE AG, která v březnu letošního roku otevřela svou kancelář v České republice a současně se stala členem CzSTT. Jak nám sdělil pan Otakar
Cigler, její obchodně technický zástupce, rozhodnutí zřídit
kancelář v České republice urychlila celosvětově se zvyšující
poptávka po bezvýkopových sanacích kanalizací hadicovým
reliningem a po světlem vytvrzovaných sklolaminátových rukávcích. RELINEEUROPE je tímto schopna poskytnout svým
současným a budoucím partnerům komplexní zákaznický servis a to bez jakýchkoliv jazykových bariér. Zároveň nabízí zdarma konzultace pro provozovatele a majitele kanalizačních sítí,
projektanty a ostatní příznivce této technologie.
Firma RELINEEUROPE byla založená v roce 2009 a během
6 měsíců přinesla na mezinárodní trh nový světlem vytvrzovaný rukávec ALPHALINER pro vložkování kanalizací. V Rohrbachu (Německo) - sídle koncernu byly vyrobeny první vytvrzovací UV jednotky. Díky značnému zájmu byl v roce 2010
navýšen počet zaměstnanců na 75 a během dalšího roku na
necelou stovku. Management této nové společnosti sestá-

vá ze specialistů, kteří mají dlouholeté zkušenosti se sanacemi kanalizací
a kteří reprezentují firmu na evropských
a světových trzích. V současné době je
technologie ALPHALINER používána
zákazníky po celé Evropě a byla také
nasazena v rámci sanačních projektů
v Austrálii, Bahrajnu a Rusku. Podíl exportu je 40ti procentní
a očekává se další růst.
RELINEEUROPE preferuje komplexní přístup a nabízí vše potřebné pro vložkování kanalizací od jednoho zdroje. Počínaje
vlastním rukávcem ALPHALINER přes vytvrzovací UV jednotky až po komplexní servis.
Co tedy dodat – tedy jen to, že vítáme mezi námi silnou a úspěšnou firmu, která bude další oporou naší členské základny.
sekretariát CzSTT

ze staveb / from construction sites

V roce 2012 firma Mebikan úspěšně
realizovala stavbu
„REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY JIRKOV
- PŘÍVOD SUROVÉ VODY“
Jednalo se o opravu stávajícího potrubí vystavěného v polovině
60.let dvacátého století. Vzhledem k jeho častým poruchám,
při kterých docházelo k velkým k únikům vody, byla provedena
rekonstrukce tohoto řadu v délce 1,202 km. V úseku staničení
0,000 – 0,455 km byla aplikovaná bezvýkopová sanace
tlakovým rukávem. Před započetím vlastní sanace bylo potrubí
řádně mechanicky vyčištěno od pevných usazenin (inkrustů)
a poté bylo provedeno strojní čištění pomocí vysokotlakého
stroje FALCH o tlaku 2500 barů. Výsledek tohoto procesu byl
zkontrolován kamerou a následně byl zahájen proces sanování
pomocí tlakového rukávu. Sanace potrubí byla provedena po
dvou úsecích a to vždy z montážních jam. Na sanaci byl použit
tlakový rukáv na tlak PN10 se zesíleným filcem
s PE povrstvením, nasycený epoxidovou pryskyřicí. Toto syení
bylo prováděno pomocí mobilní sytící linky přímo na stavbě.
Reverzace rukávu z tlakového bubnu byla zajištěna tlakem
vzduchu a jeho vytvrzení bylo provedeno pomocí horké páry.
Po vytvrzení se konce rukávů zapravily a na konec potrubí byly
vsazeny těsnící manžety.
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Vyčištěné potrubí připravené k aplikaci tlakového rukávu

ze staveb / from construction sites

Řez tlakovým rukávem před nasycením

Sycení tlakového rukávu na mobilní sytící lince

Vytvrzování rukávu pomocí páry z mobilní kotelny

Osazení rukávu těsnící manžetou s rozpěrnými kroužky
Zahájení procesu inverzace
do stávajícího potrubí pomocí
vzduchu z tl. bubnu

13

NO DIG 18 / 3

ze staveb / from construction sites

OBNOVA ŽERMANICKÝCH PŘIVAděČŮ
V letech 2010 a 2011 úspěšně zrealizovala firma MEBIKAN spol. s r.o.,
jako realizační firma, rekonstrukci a stabilizaci vnitřního povrchu
ocelového potrubí DN 900 v délce 25 km - metodou cementace.

Cementace ocelového potrubí DN 900 – 25 000 m
Cementace je jednou z bezvýkopových
metod opravy potrubí a celkem často
se používá ve vodárenství. Cementace ocelového potrubí DN 900 v délce
25000 m není v ČR obvyklá. Stavba
byla zajímavá i rozsahem rekonstrukcí
sekundárních prvků vodovodního řadu,
protože potrubí je položeno v členitém
terénu a součástí díla byla oprava četných kalníků, kalosvodů, vzdušníků,
výměna šoupákových armatur DN 800
(armatury byly v minulosti zredukovány
z DN 900 na DN 800), sanace připojených provozních objektů výměna anody
pro katodovou ochranu.
Dílo se uskutečnilo v Severomoravském kraji a zasahuje do bývalých okresů Frýdek- Místek, Havířov a Ostrava.
Majitelem a investorem díla byl ArcelorMittal Ostrava a.s. s názvem – OBNOVA
ŽERMANICKÝCH PŘIVADĚČŮ.
Žermanické přivaděče je dvojité, téměř  
souběžné ( vzdálenost mezi větvemi
1 – 12m), podzemní vodovodní vedení tvořené z ocelových trub DN 900
a délce cca  2 x  12,5 km, které slouží
k přívodu užitkové vody z Žermanické
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přehrady do hutního komplexu ArcelorMittal Ostrava a.s..

Žermanická přehrada
Žermanická přehrada je údolní nádrž na
řece Lučině u Žermanic. Byla vybudována v letech 1951 až 1958.   Na hráz
bylo spotřebováno 116 600 m³ betonu.
Je dlouhá 314 m a vysoká 38 m. Vodní
plocha zabírá 248 ha a celkový objem
přehrady činí 25 300 000 m³ vody. Maximální hloubka je 28 m.
Přehrada byla vystavěná jako hlavní

zásobník užitkové vody pro rozšiřující
se hutní provoz – tehdy Nová huť Klementa Gottwalda – současný majitel
a název hutního provozu ArcelorMittal
Ostrava a.s..

Žermanické přivaděče
Je podzemní trubní vedení dvou souběžných gravitačních vodovodních řadů –
rozdíl nadmořské výšky vtoku a výtoku je
cca 52m. Byly realizovány v letech 1957
a 1959 a jsou dodnes nezastupitelnými
a životně důležitými přivaděči vody pro

Fotografie hráze Žermanické přehrady – budova před hrází vpravo je výtokový objekt
s armaturními komorami Žermanických přivaděčů

ze staveb / from construction sites

hutní výrobu - dnes ArcelorMittal Ostrava a.s..
Jsou svařeny z ocelových trub 6, 10, 12 m
dlouhých, o síle stěny 8 – 12 mm. Roury
jsou bezešvé, ale s jedním i se dvěma
švy. Vně jsou izolovány jutoasfaltovou
izolací, zevnitř byl proveden asfaltový –
bitumenový nástřik o tloušťce 2 – 18 mm.
V současné době jsou v celé délce
chráněny katodovou ochranou. Potrubí
přibližně kopíruje terém v hloubce cca 14 m, ale v místech shybek pod vodními
toky dosahuje hloubka kalníkových
výpustí cca 9 m.

Zaslepovací příruba čistícího kusu před cementací a po opravě a cementaci v pozadí

R. 1957 Korečkové rypadlo hloubící rýhu
pro pokládku levé větve Žermanických
přivaděčů – pásový pojezd se pohybuje
po volné haťové rohoži tvořené štípanými
poleny většinou dubových kmenů. Polena
byla nalezena při výkopech spojených
s rekonstrukcí

Žermanické přivaděče v číslech:
DN 900
Délka - 25 132 m
- 26 směrových segmentových
oblouků - 1x 85°, 2x 70°
- 8 výškových segmentových
oblouků - 3x 60°
Vzdušník na čistícím kusu
s armaturou DN 150 – 26 kusů
Čistící kus samostatně – 44 kusů
Kalník s armaturou DN 300 – 26
kusů
Kalosvodné potrubí DN 300 -730 m
Uzlové komory – 2 ks
Armaturní komory pro šoupákové
uzávěry DN 800 - 2 KS
Kolektor pod ČD – 1 ks
Kolektor pod silnicí – 4 ks
Shybka pod vodotečí – 8 ks
Měřící šachty pro indukční měřidlo
a clony – 4 ks
Výměna 2ks šoupákových armatur
DN 800 a oprava 6 ks

R 1957 Ocelové potrubí připraven k manipulaci, vnější juto asfaltová izolace

Tlakové zkoušky nové šoupákové armatury
DN 800 ve výrobním závodě

Fotografie z roku 2010, kdy byl v potrubí
objeven „hever“, kterým si svářeči pomáhali
zevnitř rovnat potrubí při výstavbě v r. 1957.
Hever vyrobený před rokem 1955, zatočením
kliky byl vyjmut.

Armaturní komora před opravou
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Cementace potrubí
Cementaci potrubí prováděla společnost
MEBIKAN spol. s r.o. zahájením výkopových prací 1. dubna 2010. Harmonogramem bylo rozhodnuto, že v roce 2011,
do konce listopadu, bude realizována
sanace cementací i s potřebnými sekundárními montážně stavebními pracemi,
levá - starší větev vodovodu. Začátkem
prosince 2010 byl zahájen zkušební
provoz a 20. 12. 2010 se podařilo – bez
závad – předat všechny práce potřebné
pro provoz levé větve Žermanických přivaděčů.
V roce 2012 se uskutečnila tatáž činnost
na větvi pravé. V roce 2012 bylo nutné
práce zintenzivnit, protože bylo nutné
propojit kalosvody obou větví a zrealizovat rekonstrukci kalosvodů. Současně
bylo nutné předat stavbou dotčené pozemky, kterých bylo na celém díle cca
220 ks.
Pro realizaci cementace bylo projektem
určeno 147 montážních jam – výřezů.  
Nejdelší úsek, který byl sanován bez
montážní jámy  měřil 520  m.

Škrabáky a vytěráky DN 900

Pracovní postup cementace:
Po připravení montážních jam s výřezy potrubí se do úseku zavedou tažná
lana, na které jsou připraveny škrabáky
z ocelových škrabek.
Z potrubí škrabáky a vytěráky odstraní
korozní úsady, které, v potrubí Žermanických přivaděčů, dosahovaly mocnosti až 80 mm.
Celé dílo – OBNOVA ŽERMANICKÝCH
PŘIVADĚČŮ bylo řádně a bez závad
předáno do užívání investorovi 31. 12.
2011.
V závěru je důležité poděkovat firmě
ECOCOAL, s.r.o. za vynikající spolupráci
v oblasti manažerské činnosti.


Potrubí po mechanickém odstranění inkrustací s patrnými zbytky bitumenové izolace
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Korozní úsady před mechanickým čištěním
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Odstranění zbytků korozních úsad a bitumenové izolace pomocí vysokotlakého zařízení FALCH – 2500 bar

Cementační „kolona“ při realizaci cementace potrubí

Na snímku je patrná důlková i plošná koroze, tmavá místa jsou okuje
z původní výroby.

Nástřik cementační výstelky v tloušťce 6-9 mm
Zrealizovaná aplikace cementační výstelky připravená pro uzavření,
pro vhodný nástup hydratace a vytvoření železito-vápenitého
můstku. 

Rozdíl mezi původními zbytky koroze a bitumenového nástřiku po
mechanickém – škrábání, vytíránía po působení vysokotlakového
vodního paprskuDetail očištěného materiálu – vnitřní stěny potrubí
– připraveného pro aplikaci cementace.
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GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A PROVEDENÍ PODVRTU VLTAVY V PRAZE TROJI - BUBENČI
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.,
GEONIKA s.r.o a PřF UK Praha
Ing. Dana Malečková
a Ing. Jindřich Tuzar,
PSK TUZAR s.r.o.

Anotace

Podvrt pod řekou Vltava v říčním km
44,010 z cílového místa u Ústř. čističky odpadních vod (ÚČOV) v Praze Bubenči k parkovišti ZOO v Praze Tróji byl
úspěšně proveden na základě detailního
inženýrsko geotechnického průzkumu
a technického projektu prací, které určily
nejvhodnější místo pro aplikaci bezvýkopové technologie (BT). Investorem prací
byla Pražska energetika PRE, která vyžadovala zavedení trubek HDPE � 250
(3x) a HDPE �160 pro uložení kabelů
KVN a opto2 pod říčním dnem. Geotechnický průzkum provedla firma GEONIKA
a GeoTec Praha, projekt PSK TUZAR.
Dodavatelem provedení podvrtu soupravou Veermer D80x100 série II byla firma
SPEEDRILL Příspěvek uvádí výsledky
geofyzikálního měření z břehů a z hladiny
řeky a dvou vrtů na obou stranách řeky
a dalších podmínek, které byl zváženy
v projektu a na jejichž základě byla navržena optimální BT úspěšně provedeného
podvrtu. Je popsán i postup, problematika a její řešení při provedení BT.

1. Úvod
Na základě objednávky býv. akciové
společnosti FABRICOM CZ Praha (nyní
COPELY a.s. Praha) byl proveden pracovníky firmy GEONIKA, s.r.o. Praha
a GeoTec - GS a.s. Praha podrobný
IG průzkum v části projektované trasy podvrtu pod Vltavou v Praze Troji
(Karous a Smolař 2011).
Zájmové území se nachází v řečišti
a na obou březích řeky Vltavy přibližně
v ř. km 44,0. Levobřežní území spadá
pod městskou část Praha 6 – Bubeneč v okolí Ústřední čističky odpadních
vod, pravobřežní pod Praha 7 – Troja
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zájmové území

Obr. 1 Přehledná situace lokality

při jižním okraji ZOO Praha. Zde byl
z jednoho břehu na druhý bezvýkopovou technologií pomocí mikrotunelovacího zařízení Veermer D80x100 série
II firmou SPEEDRILL proveden podvrt
pode dnem řeky v délce 170 m pro uložení tři polyetylenových chrániček �
250 mm a jedné chráničky � 160 mm
pro nové kabely 22 kV.

2. Průzkumné práce
Pro volbu optimální bezvýkopové technologie je nutné znát terénní morfologické, geologické a další podmínky území.
V rámci průzkumných prací byla nejprve provedena terénní rekognoskace
a archivní rešerše dostupných geologických podkladů ze zájmového území
a jeho nejbližšínbho okolí. V příl. 1 jsou
zakresleny nejbližší využité archivní průzkumné sondy. Bylo prostudováno přes
třicet archivních zpráv, jejichž relevantní
příspěvky spolu s výsledky nových průzkumných prací byly využity při sestavení
geologického a IG modelu zájmové ob-

lasti do hloubek několika desítek metrů.
Na základě studia archivních podkladů
byly stanoveny výchozí geologické, inženýrsko geologické a hydrogeologické poměry:
Území je tvořeno horninami proterozoika
na pravém břehu a horninami staršího
paleozoika / ordovika na levém břehu.
Rozhraní mezi oběma stratigrafickými
celky prochází řečištěm Vltavy blíže levému břehu.
Proterozoikum je zastoupeno tzv. kralupsko-zbraslavskou skupinou drob,
prachovců a břidlic s tenkými deskami
vulkanitů a bazaltoidů.
Ordovické horniny náležejícími šáreckému souvrství jsou zastoupeny tmavošedými prachovými břidlicemi, které jsou
většinou navětralé až zdravé. Zóna zcela
zvětralé až silně zvětralé horniny v zájmovém území chybí, protože byl v minulosti
snesen činností Vltavy. Podle výsledků
archivních laboratorních zkoušek pevnosti hornin v prostém tlaku spadají podle
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ČSN 73 6133 převážně do třídy pevnosti
R3, což bylo potvrzeno i při makropopisu
nově vyhloubeného vrtu J 1.

Horniny skalního podkladu
jsou překryté:

• fluviálními

sedimenty údolní manínské terasy (pleistocénní písky až štěrky i s většími balvany),
holocenními náplavy (převážně jíly
a písčité jíly)
antropogenními sedimenty (heterogenní, s proměnnou mocností, materiál lokální z úprav břehů, úlomky
hornin i betonu a zdiva), převážně
středně ulehlé.
Podzemní voda v zájmovém území je
vázaná na fluviální sedimenty Vltavy,
kde tvoří sou-vislý obzor poříční vody
(průlinová zvodeň). Přímá komunikace
mezi podzemními vodami v kvartérních
sedimentech a vodami v toku Vltavy
je však omezena zakolmatováním dna
a břehů toku.
V rámci IG průzkumu pro nový podvrt
Vltavy byly následně vyhloubeny dva
nové prů-zkumné vrty - na levém břehu
vrt J-1, na pravém J-2. Jejich geologická
dokumentace je zestručněna níže:

•
•

Vrt J-1: 	

0 - 14.7 m - navážky
14.7 - 18.0 m - břidlice prachová	R3

Vrt J-2: 	

0 – 3.0 m - navážka
3.0 – 10.0 - písek, štěrk písčitý
10.0 – 14.0 m - břidlice prachová 	R4 - R3

Obr. 2
Měření radarem a sonarem z hladiny Vltavy

Obr. 3 Trubky na ploše parkoviště připravené na zatažení

Nezpevněné sedimenty (navážky a kvartér) je možno charakterizovat jako zeminy
G2 GP, resp. G3 G-F. Horniny skalního
podloží zastižené v nově vyhloubeném
vrtu J 2 jsou pra-chové břidlice, ve svrchní části (o mocnosti 1 m) mírně zvětralé
v pevnostní třídě R4 (až R3), s velkou
hustotou diskontinuit. Hlouběji
byly zastiženy břidlice navětralé až zdravé v pevnostní třídě
R3. Tak jako na protějším břehu byla zóna silně zvětralých
hornin erozní činností řeky odstraněna.
Je nepochybné, že levým vrtem J-1 je zastiženo prostředí,
ve kterém bylo původní uložení jednotlivých geologických
poloh v minulosti porušeno až
do hloubky 14,7 m výkopovými
pracemi pro novou stavbu na
ÚČOV. Horniny skalního podloží zastižené pod zásypem výko-pu ve vrtu J-1 jsou prachové břidlice, navětralé až zdravé
v pevnostní třídě R3.
Mezi oběma těmito vrty bylo
provedeno geofyzikální georadarové a sonarové měření
z hladiny řeky pro vytvoření
kontinuálního
geologického
modelu v trase podvrtu v jejím
ko-rytu. Pro spojité sledování
hloubky dna byl využit sonar
Fishfinder 421S Garmin USA,

který pracuje na principu odrazu akustických (200 Hz) signálů. Stejně jako u georadaru bylo měření provedeno z člunu
(obr. 3), sensory jsou ve vedlejším připevněném člunku.
Georadarová metoda (GPR) využívá
reflexe vysokofrekvenčního eletromagnetického sig-nálu z hloubky pod profilem. Jeho spojitá registrace umožňuje
sestavení detailního řezu pod hladinou
a dnem. GPR bylo měřeno švédskou
aparaturou RAMAC/GPR-X3M firmy
Malå GeoScience se stíněnými anténami
o frekvenci 250 MHz.
Úkolem mělké refrakční seismiky bylo
určit charakter a mocnost pokryvných
sedimentů, sledovat reliéf pevného podloží a odlišit jeho stav na základě pevnosti, která je přímo úměrná rychlosti
seismického signálu. Při měření MRS
byla použita 24-kanálová aparatura
TERRALOC Mk6 (Švédsko), seismická
energie byla vzbuzována údery kladiva.
Metodou MRS byly změřeny dva profily
P1 a P2 na obou březích podél nich.
Výsledkem seismického měření metodou MRS jsou 5x převýšené seismické
řezy na profi-lech P1 a P2 na obr. 3.
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Kromě přínosu k upřesnění geologických podmínek se na počátku profilu
vyššími rychlostmi (až 2 800 m/s) se
projevuje betonová stěna tunelu pro
vyústění Dejvického potoka. Deprese rychlostí v podloží ve středu profilu
(klesají až k 1 000 km/s) je projevem
umělého zásahu do hloubek pod úroveň
podloží (což potvrzuje mocnost navážek
až 14.7 m zjištěná ve vrtu J-1).

3. Projekt podvrtu
Průzkumné práce ukázaly, že situování
podvrtu do projektované trasy by narazily na řadu problémů: Jednak plánovaná
startovací jáma na levém břehu Vltavy by
byla situována v místě dřívějšího zásahu
v blízkosti již realizované shybky, jedna by
další překážkou mohly být původní stavební úpravy při ústí Dejvického potoka.
Proto byla k projektu vlastního podvrtu
přizvána společnost PSK TUZAR s.r.o.
Projektant protlaku po předání podkladů
a prohlídce předpokládané trasy na místě
konstatoval, že se jedná o komplikovanou
akci v původním řešení velmi obtížně realizovatelnou. Rozhodující byly jak břehové poměry, tak geologické vrstvy pod dnem toku.
Na levém břehu byl velmi strmý vysoký
svah, s obtížně přístupným staveništěm
vysoko nad hladinou řeky (u plotu ÚČOV).
Pro podvrt jsou jedním z rozhodujících
omezujících faktorů minimální poloměry
oblouků trasy vrtu.

ního umístění vrtu začalo hledání
optimálního podélného profilu trasy
vrtu. V původním návrhu byl vrt veden
na spodní úrovni štěrkových vrstev,
v podstatě na rozhraní skalního podloží a štěrků. Toto řešení je z několika důvodů kolizní. Mocnost nadloží
není dostatečná a vrt bude mít snahu,
s ohledem na zakřivení, se tlačit nahoru a tím se může nadloží dále snižovat. Z hlediska bentonitového výplachu může prostředí štěrků přinést
komplikace a může docházet k velkému úniku bentonitu. I  zkušenosti
z jiných realizací této technologie nedoporu-čují vedení trasy na rozhraní
takto různých materiálů.
V této fázi přípravy projektu začala intenzivní spolupráce projektanta a geologa při hledání optimální trasy s tím,
že nově navržený podélný profil vyšel
z předpokladu, že je možné se zavrtat
do vrchních vrstev skalního podloží.
Vedení vrtu bylo nakonec navrženo
tak, aby se vrt co „nejvhodněji“ přiblížil ke skalnímu materiálu a rozhodující trasa včetně oblouků byla vedena
v tomto skalním prostředí. Společně
se podařilo najít takovou trasu, kdy vrt
byl již dostatečně hluboko, ve své rozhodující délce v homogenním prostředí, ale zároveň nebyl tak hluboko, kdy
by procházel příliš tvrdým materiálem.

Popis projektového řešení:
Projektová dokumentace řeší pokládku celkem čtyř chrániček HDPE �250×
22,7 mm (3 ks) a � 160× 14,6 mm (1
ks), SDR 11, PE100, pod korytem řeky
Vltavy v říčním km cca 44,010.
Chráničky budou sloužit k převedení
kabelu VN a optokabelu (+ rezervy) pod
kory-tem řeky Vltavy v místech mezi
okrajem areálu Ústřední ČOV (k.ú. Bubeneč, Praha 6) na levém břehu a parkovištěm ZOO Praha (k.ú. Troja, Praha
7) na břehu pravém.
Vrt se bude provádět technologií řízeného horizontálního vrtání. Startovací jáma
a zařízení staveniště okolo startovací
jámy bude na levém břehu k. ú. Bubeneč, vrt podejde nezpevněnou cestu,
koryto řeky a na k. ú. Troja podejde opevnění pravého břehu koryta a cyklostezku
a bude ukončen cca 4 m za cyklostezkou před parkovištěm ZOO.
Z geologického průzkumu vyplývá,
že začátek vrtu bude pravděpodobně
probíhat v prostředí navážek (jsou do
hloubky 14 m pod terénem, charakter navážek: písek až štěrk, hlinitý či
jílovitý), potom vrt přejde do skalního podloží (břidlice, zatřídění podle
bývalé ČSN 731001: R4 až R3), ve
skalním podloží podejde vrt téměř

Na pravém břehu pak především areál
ZOO oddělený od řeky velmi frekventovanou cyklostezkou na násypu. Opět
velmi obtížně přístupné místo s komplikovaným projednáním  možné realizace
s ohledem na provozní požadavky ZOO.
Proto se rozhodlo o posunutí trasy o cca
150 m proti proudu do místa, kde na levém břehu je už volně přístupná plocha.
Tato plocha  byla rovinná s možným příjezdem po zpevněných štěrkových plochách a hlavně v mnohem nižší úrovni.
S tím na pravém břehu koresponduje plocha zařízení staveniště mezi cyklostezkou a parkovištěm u ZOO. V tomto místě
se prováděné práce z hlediska provozu
ZOO ukázaly jednoznačně jednodušší
a bezkonfliktní.
Po vyřešení provádění protlaku z hlediska břehových poměrů a situativ-
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Obr. 4  Trubky ve svzku za tažnou hlavou – začátek zatahování   00,00 hodin
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celou šířku koryta a na pravém břehu
bude veden vzhůru skrz štěrkopísky,
od hloubky 3,0 m v navážkách (charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné
zemin)y.
Vrt bude vystrojen 3 ks HDPE chráničkami � 250/22,7 mm a 1 ks HDPE
chráničkou � 160/14,6 mm, PE 100,
SDR 11, která budou uloženy pomocí
technologie řízeného hori-zontálního
vrtání.

Provádění vrtu má dvě etapy:
1. Provede se pilotní vrt � 127 mm
v navržené trase. Ve vrtací hlavě je
uložena řiditelná sonda. Pilotní vrt
se provádí vysokotlakým vodním
paprskem kombinovaným s mechanickým rozrušováním zeminy.
2. Po dosažení cílového místa se řiditelná sonda odpojí a otvor se
postupně rozšíří na � 700 mm,
za stálého pažení volného prostoru směsí bentonitu. Do takto
provedeného vrtu se zatáhnou
všechny 4 chráničky HDPE. Volný prostor ve vrtu bude zapažený
bentonitem.
Výškové a směrové vedení trasy vrtu
a manipulační plocha při začátku

a konci vrtu jsou navrženy na vrtnou
soupravu Vermeer D 80 x100, série II.
Vrtná souprava bude umístěna na stávající zatravněné rovinné ploše, na kterou
je přístup možný po stávající komunikaci z Bubenče od ÚČOV.
Začátek vrtu je navržen ve strmém
sklonu, aby se pilotní vrt mohl dobře zahloubit do podloží z břidlice.
Rozhodující část trasy podvrtu je
navržena v břidlici. Důvodem je nízká vrstva štěrkopískového pokryvu
v korytě řeky (2 -1,5 m). Umístění do
skalního podloží je příznivější jednak
z hlediska provádění (zejména rozšiřování vrtu – jedná se o stejnorodé
prostředí), hlavně ale z hlediska dlouhodobého uložení – pokud by nastal
průchod velké vody mohlo by být štěrkopískové dno do jisté míry přeskupeno – chráničky uložené ve skále
budou bezpečně mimo dosah těchto
vlivů. Stavba musí předpokládat vrtné
práce ve skalním podloží (cca R4, třída těžitelnosti 4 až 5). Na pravém břehu se s výhodou využila volná plocha
podél cyklostezky, kde se postupně
připravovalo a svařovalo polyetylénové potrub do požadované délky. Tyto
práce probíhaly bez omezení provozu
cyklostezky a jakéhokoli dopadu sousední areál ZOO.

3. Realizace podvru
Vlastní realizace proběhla standardně
podle technologie řízeného mikrotunelování. Nejdříve byl proveden pilotní
vrt Ø 127 mm, který byl vrtán z levého
břehu se objevil přesně v navrženém
místě mezi cyklostezkou a parkovištěm u ZOO. Pomocí rozšiřovacích
hlavic a s bentonitovým výplachem
(pažení) se průměr vrtu. Postupně
zvětšil až na cca Ø 700 mm. V den D
a hodinu H, která byla večer po 18.00
hodině bylo pro realizaci vyklizeno
přilehlé parkoviště. Na volnou plochu
parkoviště se od cyklostezky přetáhly
PE trubky (3x HDPE Ø  250/22,5 mm
a 1x �160/14,6 m, kaž-dá v délce cca
175 m. Postupně se přes zatahovací
hlavu spojily v jeden svazek a po 12
hodinách zatahování do připraveného
vrtu, se druhý den v poledne objevily na levém břehu v místě startovací
jámy.

Závěr
Technicky šlo o poměrně komplikované řešení a při přípravě a realizaci jsme se se-tkávali s názory, že se nám navrhované řešení
nepovede. Rozhodující pro úspěšné provedení bylo posunutí trasy a zásadní úprava
podélného profilu  vrtu.  A že vše bylo dotaženo do konce i po stránce organizace
výstavby, zajištění přístupů, minimalizace
zemních prací, proveditelnosti atd. Zásadní
byla také intenzivní interaktivní spolupráce geologa s projektantem, kde díky této
spolupráci se rychle našlo předpokládané
optimální řešení. Toto řešení úspěšná realizace jednoznačně potvrdila.
Poděkování patří investorovi, že projednal změnu trasy, generálnímu projektantovi, že odsouhlasil  úpravu projektu, a dodavateli, že se mu to povedlo.
Krátké video z provádění je na stránkách
www.speeddrill.cz

Literatura:
Karous, M., Smolař, Z., 2011: Inženýrsko geologický průzkum v části trasy
podvrtu pod Vltavou v Praze Tróji. Geonika, GeoTec a Fabricom Praha

Obr. 5  Tažná hlava a trubky na druhém břehu - konec zatahování  12,00 hodin
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Trouby HOBAS jako podpěrná statická
konstrukce i jako drenážní potrubí

Systém pro nový městský železniční tunel, CH
Jak byste spojili dvě železniční stanice pod hustě osídleným
městem, abyste co nejméně rušili obyvatele a zároveň nijak
nenarušili provoz na povrchu a navíc vám stáli v cestě historické budovy, které nemůžete přesunout? V Curychu, hlavním
městě Švýcarska, byly protláčecí trouby HOBAS použity jako
staticky nosné podpěrné konstrukce, které spolehlivě podepírají městské čtvrtě nad sebou. Pod touto konstrukcí byl pak
následně provrtán železniční tunel, který je odvodněn pomocí
drenážních trub dodaných také společností HOBAS.
Curych je ekonomickým centrem Švýcarska. Jeho hlavní nádraží je důležitá křižovatka, kterou denně celkem 1800 vlakových spojů přepraví přibližně 340.000 cestujících. Do roku
2020 se předpokládá, že se počet pasažérů zvýší na 500.000,
přičemž kapacita železnice a zařízení je už plně využita. Proto
byl spuštěn rozsáhlý stavební projekt, který spojí dvě stanice
Altstetten a Oerlikon. Hlavními částmi projektu jsou průjezdní
stanice pod hlavním nádražím a 4,8 km dlouhý tunel Weinberg
– HOBAS hraje rozhodující roli v obou.
Městský tunel Weinberg se stal velkou výzvou pro zhotovitelskou stavební firmu. Vzhledem k tomu, že se prostor hlavního
nádraží nachází těsně pod povrchem, musela být metodou mikrotuneláže provedena staticky nosná podpěrná konstrukce
z trub, aby ochránila budovy a ulice na povrchu před případnými poklesy při provrtávání tunelu. „Původně měla být podpěrná konstrukce realizována z betonových nebo ocelových
trub. Když se zhotovitel doslechl o vynikajících vlastnostech
CC- GRP trub HOBAS, bylo jasné, že tento kompozitní materiál je nejlepším materiálem pro tento projekt“ vysvětluje Cornel
Sennhauser sales manager HOBAS Švýcarsko. Celkem sedm
řad trub, z čehož šest bylo z trub HOBAS De 1940 mm, bylo
protlačeno v půl kruhu nad trasou budoucího tunelu, z části
i pod řekou Limmat. Při zatahování zařízení zpět do startovací šachty bylo protlačené potrubí vyplněno betonem. Tím byly
splněny požadavky na zajištění statiky pro budování tunelu
o průměru 11,27 metrů.
Toto bezpečnostní opatření bylo nezbytné, aby se minimalizovaly poklesy konstrukcí, jakými jsou most nad železniční
stanicí, administrativní budovy nebo komunikace nad železniční stanicí s velkou frekvencí dopravy – autobusy, tramvaje
a osobní doprava. Navíc stavební práce nijak nenarušili klid
obyvatel žijících v blízkosti stanice.
Odvodňovací systém tunelu Weinberg dlouhého 4,5 km byl realizován také z CC – GRP trub HOBAS. Drenážní trubky DN
400 dodané s navrtanými otvory v horní části byly instalovány
uprostřed dna tunelu a poté obetonovány do výšky poloviny
profilu. Otvory v potrubí byly přikryty geotextilí, nad potrubím
pak byla provedena drenážní vrstva a následně štěrkové lože
před samotnou výstavbou kolejiště. Voda, která se dostane do
drenážního potrubí buď šachtami HOBAS nebo přes drenážní
vrstvy, je bezpečně odváděna díky excelentním hydraulickým
vlastnostem potrubí s hladkým vnitřním povrchem. Pro drenážní systém bylo použito celkem 4566 metrů trub HOBAS a 59
sklolaminátových šachet HOBAS. Jejich nízká hmotnost výraz-
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ně usnadňuje instalaci v tunelu o průměru 11 m a také použití
systémových FWC spojek s integrovaným těsněním instalaci
výrazně urychlilo. Tunel Weinberg by měl být pro železniční dopravu otevřen na konci roku 2013 a významně tak vylepší infrastrukturu města Curych. Další stanice (Löwenstrasse) se čtyřmi trasami
je budována paralelně s existující stanicí cca 16 metrů pod tratěmi
4-9. Je to velká výzva realizovat tak rozsáhlý projekt bez narušení
tak frekventované železniční dopravy. Při důkladném naplánování
a s navzájem spolupracujícími zhotoviteli se Švýcarsko bude moci
brzy pochlubit plně obnoveným železničním uzlem.
Pomocná staticky nosná konstrukce:
Rok výstavby: 2009 – 2010
Celková délka trub: 816 metrů
Parametry: De 1940 mm, PN 1, SN 32000 – 40000
Způsob instalace: mikrotuneláž
Aplikace: Pomocná konstrukce
Klient: Swiss National Railways (SBB-Schweizerische
Bundesbahnen)
Zhotovitel: Implenia Bau AG (v subdodávce pro Arge Tunnel
Weinberg
Výhody: prostorově úsporná instalace přímo vedle stanice,
nízká hmotnost
Drenážní potrubí v tunelu:
Rok výstavby: 2008 – 2010
Celková délka potrubí: 4566 m
Parametry: DN 400, PN 1, SN 2500
Způsob instalace: otevřená, částečné obetonování
Aplikace: drenážní potrubí v tunelu
Klient: Swiss National Railways (SBB-Schweizerische Bundesbahnen)
Vedení projektu a výstavby: Engineering Corporation Zalo:
Basler & Hofmann AG, Pöyry Infra AG SNZ, Ingenieure AG
Zhotovitel: ARGE Tunnel Weinberg (Implenia Bau AG,
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Bilfinger & Berger AG,
PraderLosinger SA)
Výhody: vynikající hydraulické vlastnosti, nízká hmotnost, rychlá
instalace díky jednoduchému spojování pomocí FWC spojek.

ze staveb / from construction sites

Stále hlouběji s troubami HOBAS, Austrálie
Kanalizační potrubí CC-GRP SewerLine®
pro velkoobchodní trh s ovocem a zeleninou
v Melbourne
HOBAS stanovil nový a zajímavý technický precedens v australském vodohospodářském průmyslu od svého návratu po několikaleté přestávce. Jeden
z posledních projektů realizovaný s trubním systémem HOBAS CC – GRP probíhá v australském státě Victoria, asi 20
kilometrů severně od města Melbourne.
Ambiciózní projekt na předměstí Epping má za cíl přemístit a zmodernizovat
Melbournský trh s ovocem a zeleninou.
S ročním obratem více než 1,1 miliardy
eur je trh důležitou částí státní ekonomiky. Nové místo, které bude oporou
dlouhodobého růstu a rozvoje, bude
zahrnovat tržiště s ovocem a zeleninou,
národní květinové centrum a doplňující průmyslové sklady a zpracovatelská
zařízení. Je samozřejmé, že plánované
moderní budovy nad zemí vyžadují i nejmodernější inženýrské stavby pod zemí.
Tak například kanalizační systém je ralizován z CC – GRP trub HOBAS.
Projekt v Eppingu je unikátním projektem v Austrálii vzhledem k maximální
hloubce výkopu 17,8 metrů. Geotechnický průzkum odhalil velice obtížné
podmínky včetně špatné únosnosti zemin a výskytu podzemní vody. To vyžadovalo potrubí, které je dostatečně tuhé
pro tak nepříznivé podmínky. Vzhledem
k velkému významu územního rozvoje
místa bylo důležité, aby byl pro inženýrské sítě vybrán nejlepší materiál s ohledem na dané podmínky. Tyto náročné
požadavky splnil materiál CC-GRP
HOBAS díky jeho vynikajícím machanickým vlastnostem. Klient Yarra Valley
Water a Global Pipe úzce spolupracovali, aby nalezli to nejlepší řešení, které
by poskytlo nejen stavební ucelenost,
ale i dlouhou životnost. Byla tu jen jedna
možnost: HOBAS.
Kvalitní systém spojek CC-GRP trub
HOBAS umožnil snadnou instalaci za
daných náročných podmínek. Další
příznivou vlastností trub HOBAS je jejichnízká hmotnost ve srovnání s jinými

materiály. Ta umožňuje snadnější manipulaci i ve velice hlubokých výkopech
a výrazně snižuje náklady na instalaci.
Navíc HOBAS FWC spojky mají vynikající odolnost proti možné infiltraci
podzemní vody, která často způsobuje
poškození čerpacích stanic. CC-GRP
potrubí HOBAS poskytuje mnoho dalších výhod pro klienta a pomáhá tak
zlepšit celkovou provozní efektivitu
systému. HOBAS poskytuje pro Yarra
Valley Water víc než jen samotné potrubí - je to investice do rozvoje australských měst.
Rok výstavby a doba výstavby:
2009 – 2010, 48 týdnů
Celková délka potrubí: 2280 m

Parametry: De 1026, PN 1, SN 20000,
SN 50000
Způsob instalace: mikrotuneláž, otevřený výkop
Aplikace: SewerLine
Zákazník: Yarra Valley Water
Dodavatel: Azzona Drainage a MFJ
Construction
Výhody: vysoká tuhost, snadná instalace a manipulace v hlubokých výkopech,
mnoho instalačních možností, mechanická pevnost, dlouhá životnost, vynikající mechanické vlastnosti a stavební
komplexnost
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environmentální servis / ENVIRONMENTAL SERVICE
K 31. 7. 2012 CzSTT – Česká společnost pro bezvýkopové technologie ve
smyslu smlouvy se Státním fondem životního prostředí provedla závěrečné
vyhodnocení úkolu č. 00211062 a jeho plné znění tímto zveřejňujeme.

viz příloha č.1, která byla uveřejněna ve 2. čísle našeho Zpravodaje NO-DIG toho roku
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environmentální servis / ENVIRONMENTAL SERVICE

viz příloha č.1, která byla uveřejněna ve 2. čísle našeho Zpravodaje NO-DIG toho roku

Vedoucí úkolu: Ing. Stanislav Drábek
Manažerka úkolu: Petra Vavřínková, DiS
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D isk u zn í fÓ r u m / ch at r oo m

Výzva k diskusnímu fóru:
Vážení čtenáři a čtenářky,
Tato stránka je tu pro vás. Rádi bychom nacházeli na stránkách našeho časopisu více diskuse, a to zejména
i diskuse silně polarizované. Ani v oboru bezvýkopových technologií není jedna pravda a jeden universální názor.
Pravda je vždycky složitá a cesta k ní vede většinou přes rozdílné názory, často i protichůdné. Není nic špatného
na tom, tuto diskusi vést a vyměňovat si názory i kdyby měly být v přímém protikladu s názory jiných. Jedinou
podmínkou je, aby se tak dělo slušně, bez osobních invektiv či obviňování. Za celou novou redakční radu mohu
říci, že budeme jedině rádi, když platformou pro podobné diskuse bude náš časopis, zejména tato stránka
„Diskusní fórum“. Kdykoliv se vám bude zdát, že články v našem časopise opomíjejí nějaké důležité hledisko,
přinášejí sporné informace nebo zkreslují skutečnost, jak se jeví vám – neváhejte a napište své stanovisko.
Dneska je to otázkou několika desítek vteřin a jednoho kliknutí na mailovou adresu redakce. To je vše, ostatní
zařídíme my. Jak řekl kdysi v Praze Bill Clinton – pro občana demokratického státu je přímo radostí, když si
vyslechne jiný názor a může nad ním přemýšlet.

R ů zn é / m iscell a neo u s in fo r m at ion

ženy a bezvýkopové technologie
Ing. Monika Esterková a Ing. Hana Šedová
Monik a

Hank a

Spoluzakladatelka
České společnosti pro bezvýkopové
technologie
v r. 1994, členka
předsednictva CzSTT, do r. 2000
vedoucí sekce diagnostiky v CzSTT,
autorka
mnoha
přednášek a spoluautorka řady odborných publikací.
Po mnoha zkušenostech z oboru
pozemních, vodoho s pod á ř s k ých
i speciálních staveb se v roce 1991 pustila se zahraničními partnery do podnikání v oboru bezvýkopových technologií. Jako spolumajitelka,
jednatelka a obchodní ředitelka se stala brzy jednou z významných postav oboru. Přinesla řadu inovací, novinek, svou obchodní činností, svými kontakty u nás i v zahraničí, přispěla
k popularizaci a rozšíření bezvýkopových metod ve vodárenství
i v průmyslu. Od roku 2002 pracuje jako manažerka u nejvýznamnějšíchhráčů
v oboru na trhu
a posledních 5 let
v Holdingu v Mebikan Group..

Její vzdělání vodohospodáře ji přivedlo v roce 2000 do firmy
VOD-KA, kde získávala rychle zkušenosti nejprve v přípravě
a později i organizaci staveb v klasické „vodařině“ i v bezvýkopových technologiích, kterým se firma začala věnovat
v polovině devadesátých let. Po přechodu do specializované divize BT se stala jednou z klíčových osob v kolektivu
odborníků.
Její vůle a touha poznávat nové věci, řešit složité technické problémy jí zajistily pevné místo v kolektivu pracovníků
Mebikan Group, v němž pracuje posledních 5 let.
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V. jubilejní mezinárodní konference
"Bezvýkopové technologie" NO-DIG POLSKO 2012
Ve dnech 17. - 19. dubna 2012 byla
v Kielcích uspořádána V. jubilejní mezinárodní konference s výstavou "Bezvýkopové technologie" NO-DIG POLSKO
2012. Tuto konferenci navštívilo okolo
200 účastníků jak z Polska, tak ze zahraničí (včetně USA, Velké Británie, Maďarska, Německa). Kromě toho se konference zúčastnili také zástupci ze světa
vědy (ze 7 univerzit), jakož i veřejných
služeb a dalších společností, které jsou
obeznámeny s bezvýkopovými technologiemi.

Výstava v sále

Mezi přednáškami prezentovanými na
konferenci byl např. příspěvek profesora a předsedy ISTT Samuela T. Ariaratnama, který líčí globální perspektivy
bezvýkopových technologií na pozadí
ekonomického rozvoje, příspěvek profesora Keh - Jian Shou z Univerzity
Chung - Hsing na Tchaj-wanu, který se
věnuje tchajwanským bezvýkopovým
stavebním projektům, na nichž byly in-

stalovány části potrubí o velmi malém
poloměru, nebo příspěvek Joanny Jacobsové, který popisuje bezvýkopové technologie používané v současné
době společností Metropolitan Water
Reclamation District of Greater Chicago. Během konference sestávající
ze 6 zasedání bylo prezentováno 36
příspěvků, které byly vyhrazeny např.
otázkám spojeným s rozvojem bezvýkopových technologií k němuž dochází
jak v Polsku, tak i v zahraničí, vybraným
problémům instalace podzemních inženýrských sítí., využití rekonstruovaných
potrubí, jakož i aspektům optimální
bezvýkopové technologie se započtením rizika.
Klíčovým momentem konference byla
slavnostní večeře, během níž byly uděleny laureátům sošky a čestná uznání EXPERT ROKU 2012. Kromě toho sponzoři konference obdrželi pamětní plakety
a zvláštní listy obdrželi jednotlivci i společnosti jakožto uznání jejich přispěvku
konferenci nebo za prezentaci vynikající
přednášky. Nakonec byla udělena dvě
čestné uznání a 2 sošky EXPERT ROKU
2012 ve dvou nominačních kategoriích.
Čestné uznání v kategorii "bezvýkopové
obnovy" putovalo do firmy INFRA S.A.
Toto čestné uznání bylo uděleno za použití inovativní technologie při obnově
kanalizace pomocí vložky CIPP vytvrzované UV zářením ve městě Nowy Sącz.
Další čestné uznání v kategorii "Inovativní řešení ve výrobcích použitých pro
bezvýkopovou stavbu, obnovu nebo
diagnózu podzemních inženýrských sítí"
obdržela firma Górażdże Cement S.A. /
Heidelberg Cement Baustoffe für Geo-

Profesor Samuel T. Ariaratnam, jenž je současně předsedou ISTT, uděloval sošku Expert roku 2012 spolu s předsedou konference profesorem Andrzejem Kuliczkowskim
– též  předsedou PFTT – a prof. Keh – Jian
/Albert/ Shou z Univerzity Chung – Hsing
University na Tchaj-wanu.

technik GmbH & Co. KG za svůj inovativní produkt: Drill - mix® - samovytvrzovací
vrtací kapalina pro HDD a mikrotunelovací realizace.
Sošku Expert roku 2012 v kategorii
"Bezvýkopová obnova" dostala firma
Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp.
z o.o. Cena byla udělena za obnovu
části vodovodu sestávající ze šesti ohybů v Krakově společně s přechodem
železničního mostu přes řeku Vislu (při
projektu byla použita metoda dvojitého
protlačování Process Phoenix - Double
Jacked). Soška Expert roku 2012 v kategorii "Inovativní řešení v zařízeních,
výrobcích nebo technologiích použitých
pro pro bezvýkopovou stavbu, obnovu
nebo diagnózu podzemních inženýrských sítí" byla udělena firmě Terma
Technologie Sp. z o.o. za její inovativní
zařízení, tj. pneumatický protlačovací stroj Max K95S vyráběný fou Terma
Technologie Sp. z o. o.
Využívajíce této příležitosti by
Vás organizátoři chtěli pozvat na
příští VI. Mezinárodní konferenci "Bezvýkopové technologie"
NO-DIG POLSKO 2014, která se
bude konat 8. - 10. dubna 2014,
jakož i k účasti v soutěži EXPERT
ROKU 2014.

Laureáti, kteří byli oceněni soškami a čestnými uznáními Expert roku 2012, jakož i pamětními plaketami a dalšími cenami
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HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI:
• vodovody a úprava vod • modelování distribučních sítí • snižování ztrát v rozvodných sítích
• stokování a čištění odpadních vod městských, průmyslových a jiných • technika skládkování
• vodní elektrárny všech typů a velikostí • rekonstrukce vodohospodářských objektů • úpravy
a revitalizace vodních toků • jezová zařízení, vakové jezy, propusti a rybí přechody • hráze,
přehrady • kolektory, tunely • ochrana proti erozi, rekultivace • zeměměřičství, pozemkové úpravy
• inženýrská geologie, hydrologie • analýzy všech druhů vod včetně technologických návrhů.

ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME ZEJMÉNA:
• konzultační, poradenskou a posudkovou činnost
• nabídkovou dokumentaci • studie, generely
• dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební
povolení a hodnocení vlivů na životní prostředí
(EIA) • dokumentaci realizační a skutečného stavu
• zajištění vypsání veřejných soutěží • inženýrskou
činnost při přípravě staveb, výstavbě auvádění do
provozu • manipulační a provozní řády • uvádění
staveb do provozu a zkušební provoz • žádosti
o subvence z podpůrných fondů EU (Fond
soudržnosti, Strukturální fondy aj.) • veškeré
průzkumné práce.

Ústředí:
Brno, Botanická 834/56, 602 00 BRNO, tel.:+420 541 554 111,
fax: +420 541 211 205, e-mail: trade.wecz@poyry.com
Pobočky:
Praha: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: +420 244 062 353
Ostrava: Varenská 49, 701 00 Ostrava, tel.: +420 596 657 206
Trenčín: Organizační složka, Jesenského 3175, 911 01 Trenčín,
tel.: +421 326 522 600

www.poyry.cz
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Kalend` NO DIG 2012 - 2013
Kalendář
NO DIG Calendar
Kdy

Akce pořádáné ve světě /
World Events

Akce pořádané v České republice /
Events Organised in the Czech Republic
17. - 19. 9. 2012
no dig luhačovice

Září

18. - 22. 9. 2012
FOR ARCH, FOR THERM, FOR WASTE

Říjen

2. - 4. 10. 2012 No-Dig Live 2012
Coventry, UK
www.nodiglive.co.uk

6. 10. 2012 Podzimní plynárenská konference

4. - 5. 10. 2012 No-Dig Event of the
Netherlands Society for Trenchless
Technologies (NSTT),
Expo Haarlemmermeer, Netherlands
www.nstt.nl

Listopad

6. - 9. 11. 2012 AQUA Ukraine 2012 international Exhibition Centre,
15 Brovarsky Ave, Kyjev, Ukrajina

20. - 24. 11. 2012
AQUA - Therm Praha 2012

12. - 14. 11. 2012 International 2012
No-Dig Brazil, Sao Paulo Brazil
www.acquacon.com.br/nodig2012/en

2013

14. - 19. 1. 2013 BAU 2013 Mezinárodní
veletrh architektury, stavebních materiálů
a systémů. Výstaviště Neue Messe, Mnichov, Německo
1. - 4. 9. 2013 ISTT International
No dig in Sydney, Australia

19. - 21. 2. 2013 FOR INDUSTRY 2013
- 12. mezinárodní veletrh strojírenských
technologií. Souběžně s FOR SURFACE
a elektrotechnickými veletrhy FOR ELECTRON
a FOR ENERGO, PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667, Praha 9 - Letňany
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ
STAVBY PRAHA 2013
- Clarion Congress Hotel
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ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., WSDTI, EFUC,
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI,
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de http://www.efuc.org

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a,
102 00 PRAHA 10
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
HOBAS CZ spol. s r.o.,
Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com http://www.hobas.com

Ing. Stanislav Drábek,
Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

IMOS group s.r.o.,
763 02 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz

Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

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

http://www.imos.cz

INTERGLOBAL DUO, s.r.o.,
Ořešská 939/55, 155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
ČIPOS spol. s r.o.,
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz http://www.cipos.cz
ČKV PRAHA s.r.o.,
Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz http://www.ckvpraha.cz
DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz http://www.dorg.cz
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
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Mebikan Group, Čipos spol. s r.o., čistící techniky

KERAMO STEINZEUG s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz
KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz http://www.ko-ka.cz
KOLEKTORY PRAHA, a.s.,
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz http://www.kolektory.cz
LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
Mebikan spol. s r.o.,
Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad labem – Všebořice.
(Doručovací adresa: Ing. Dalimil Kotas, Nerudova 1995/10,
412 01 Litoměřice)
E-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz
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METROSTAV a.s.,
Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz

RABMER-sanace potrubí, spol. s r.o.,
Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
E-mail: info@rabmer.cz http://www.rabmer.cz

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

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu

http://www.michlovsky.cz

MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.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
PŐYRY Environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.cz
http://www.poyry.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.,
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz http://www.pvs.cz
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.,
Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz

RELINEEUROPE Liner GmbH & Co, KG, Ahlmuhle 31,
D-76865, Rohrbach-Deutschland
Doručovací adresa: Ing. Otakar Cigler,
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http:// www.relineeurope.com
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
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
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz http://www.vhs.cz

Mebikan Group, sanace, kanalizace DN 1400

PRAŽSKÉ SILNIČNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, a.s.
Dubečská 3238, 100 00 PRAHA 10
Doručovací adresa: Šmahova 365/111,
627 00 BRNO – Slatina
E-mail: igor.fryč@psvs.cz, psvs@psvs.cz, http:// www.psvs.cz
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.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

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

Franczyk Karel Ing. PhD., AGD ISEKI,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@subterra.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

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

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.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL

Petr Kožený s.r.o.
Švermovská 32, 273 41 Brandýsek okr. Kladno
E-mail: petr.kozeny@petrkozeny.cz , http://www.petrkozeny.cz
Mutina Jiří,
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@bdcmorava.cz; info@bdcmorava.cz;
http://www.bdcmorava.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://pt.mc-bauchemie.cz
Sochůrek Jan Ing., jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Třeboradická 1/1275, 182 29 PRAHA 8
E-mail: sochurek@ingutis.cz; http://www.ingutis.cz

Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
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

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

Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 Praha 5

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

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

Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz

Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
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Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Česká společnost pro bezvýkopové technologie
česká republika, a.s.

Moravská vodárenská, a.s.

Vás zve na

17. konferenci
o bezvýkopových
technologiích,
která se koná 17. až 19. září 2012
Hotel Fontána, Luhačovice

•

Platinový

Generální sponzoři:

OREA
Hotel Fontána ***

Zlatý

Založení
rumunské společnosti
pro bezvýkopové technologie
RoSTT

Toto číslo sponzorují firmy

