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Co nového v ESC ISTT?
Ing. Karel Franczyk, Ph.D.
Subterra a.s.
Už při setkání vedení ISTT a národních
předsedů a jejich zástupců na letošním NO DIGu v Berlíně bylo zřetelné,
jak výraznou osobností se stává italský
zástupce Enriquo Boi. Veškerý svůj um
a charakteristický temperament vložil
tento obyvatel krásného ostrova Sardínie do několika novinek, kterými obohatil činnost ISTT a dobře si tak rozumí jak

se stávajícím předsedou Samuelem Ariatramem, tak s místopředsedou – Derecem Choiem.
Jedním z příkladů je práce na nových
webových stránkách ISTT, které by navíc měly mít možnost být aplikovány i pro
národní stránky jednotlivých asociací,
což, jak doufám, využijeme i my.
Dalším příkladem jsou italské aktivity ve
věci ochrany bezpečnosti podzemních
vedení proti teroristickým útokům. O tom
částečně už informoval i náš zpravodaj.

Nicméně tyto aktivity pokračují dál, byla
na to přidělena dotace z fondů EU, a výzkum problému stejně tak jako hledání
řešení bude dál pokračovat v režii italské
společnosti pro bezvýkopové technologie. Svůj podíl na tom budeme mít i my,
protože jsme italským kolegům přislíbili
podporu, spočívající na příklad v tom,
že i naši vodárenští odborníci budou mít
možnost se vyjádřit k některým návrhům
a dodají cenná statistická data.
K. Franczyk

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

16. konference o bezvýkopových technologiích
Ing. Marek Helcelet
BVK, a.s.

Při putování po českých, moravských
a slezských krajích, dospěli účastníci
konferencí o bezvýkopových technologiích při jejím šestnáctém národním
pokračování do starobylého města českých královen – Mělníku, a to v době, kdy
zdejší vinice vydávají své plody. Vzhledem k naprosto dokonalému letošnímu
počasí (z pohledu vinařů) lze očekávat,
že tyto budou po změně skupenství
hodnoceny jako jeden z nejlepších ročníků a pořadatelé konference doufají, že
takto bude vnímána i letošní konference.
Na rozdíl od konference v Liberci ukázalo počasí svou laskavou tvář i golfistům,
takže doprovodný golfový turnaj proběhl
nadmíru úspěšně a bez omrzlin.
Konference byla slavnostně zahájena
za účasti pana starosty města Mělník
MVDr. Ctirada Mikeše, který převzal záštitu a zástupců sponzorů  bez nichž se
takovéto akce pořádat nedají. Letošní
konference proběhla pod patronátem
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Ministerstva životního prostředí ČR.
Spolupořadatelem byly firmy Veolia voda
Středočeské vodárny,a.s. a Vodárny
Kladno-Mělník, a.s.. Generálními sponzory byli výrobci trub z přírodních materiálů EUTIT, s.r.o. a Keramo Steinzeug,
s.r.o.. Dalšími sponzory byly společnosti
Iseki, Pohl, Energie stavební a báňská,
REPO a Skanska. V čestném předsednictvu nahradil předsedu ISTT Prof. Ariaratnama výkonný předseda p.John Hamphill, který za něj přednesl i přednášku
o hodnocení emisí při aplikaci BT.
Průběh konference nevybočoval z rámce,
nastaveného při skladbě předchozích ročníků, což znamená, že přednášky byly rozděleny do několika bloků a sekcí, řízených

postupně členy předsednictva CzSTT Ing.
Fryčem, Ing. Franczykem, PhD. a Ing. Helceletem. Ze všech přednesených prezentací byly vybrány dvě, které jsou uvedeny
na jiném místě časopisu. Samozřejmě by
si tuto čest zcela jistě zasloužily i přednášky ostatní, ale kromě toho, že jsou uvedeny ve sborníku, časopis je limitován svým
rozsahem.
Po loňském večerním hudebním bonbónku v podobě vystoupení legendární skupiny Plavci, letošní večer byl laděn folkově
a debaty, odborné diskuse či jen přátelské
rozhovory byly podbarveny zpěvem neméně legendární zpěvačky Pavlíny Jíšové.
Naneštěstí prostory sálu, kde se uskutečnil
slavnostní večer, neskýtaly případným po-

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT
sluchačům zcela komfortní prostředí pro
vychutnání textů, které jsou ve folku velmi
důležitou, ne-li nejdůležitější, složkou písní.
V závěru konference se s účastníky
rozloučil stávající předseda CzSTT Ing.
Drábek, který se, kromě krátkého zhodnocení průběhu konference, současně
s účastníky i rozloučil z pohledu svého
působení v této funkci, protože v dalším
volebním období chce své „veslo“ předat jinému „převozníkovi“. V r. 2012 se
koná volební valná hromada a Ing. Drá-

bek hodlá své bohaté zkušenosti v oblasti BT uplatňovat v rámci CzSTT již jen
jako individuální člen.
Účastníci 16. konference o bezvýkopových technologiích se poté odebrali do
svých domovů s vědomím, že se jim v příštím roce naskýtá příležitost zapojit se do
činnosti České společnosti pro bezvýkopové technologie s možností působit na
dění ve společnosti z pozice členů předsednictva, či dokonce i z pozice předsedy, což je zcela jistě výzva k zamyšlení!

Jelikož poslední dva ročníky proběhly
na území Koruny české, bylo rozhodnuto, že příští ročník proběhne pod
ochrannými křídly Orlice moravské,
s největší pravděpodobností v lázeňském městě Luhačovice, v každém
případě však ve Zlínském kraji, takže
nezbývá než popřát, aby tak, jak byl
letošní rok úspěšný pro mělnické vinaře, byl rok příští vydařený pro milovníky
přepáleného ovoce s modrými oválnými plody.

REVIZE ČSN 73 6005, MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ
A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Revize ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení vstupuje do druhé části připomínkovacího řízení a je
tedy možné, alespoň částečně, rekapitulovat zatímní výsledky,
když základní zpřehlednění problematiky bylo nabízeno v programu naší 16. Konference, konané v září v Mělníku.
Bezvýkopové technologie/BT jsou závislé na podmínkách své
aplikace, když k nesporně  základním podmínkám patří i prostorové podmínky (ty se postupem času vyvíjejí a kladou stále
větší požadavky na koordinaci zájmů všech oprávněných
nositelů zájmů ve veřejném prostoru a na koordinaci technického řešení všech prvků a aktivit zde lokalizovaných,

Obr. 1 – Celkové schéma prostorové úpravy dle ČSN 1174-1943

zde se odehrávajících). Současná revize a aktualizace této
ČSN pak nabídla možnosti více zohlednit BT a vytvořit pro
jejich aplikace žádoucí adekvátní podmínky, což je i v zájmu
udržitelného rozvoje měst a obcí.     
Zcela logicky pak již při prvotní tvorbě takovéhoto normativního podkladu mělo jít o vyváženou reakci na souhrn obvyklých
podmínek zadání, tj. podmínek aktuálně existujících i podmínek
reálně očekávaných, předvídatelných, kopírujících dlouhodobě
vývoj urbanizovaných území včetně efektivního využití praktických zkušeností z dlouhodobého fungováním takovýchto nástrojů.
Současně je účelné se pravidelně zabývat revizí a aktualizací takovéhoto nástroje se snahou po systémovém řešení obecně a
v tomto případě i pro BT; koordinační ČSN 73 6005 se do r. 1996
„tvářila“ jakoby BT vůbec neexistovaly!
Vyhrocené problémy ve veřejném prostoru (zejména ekonomické) a požadavek na garanci
udržitelného rozvoje, požadovaný stavebním
zákonem, mění situaci zásadním způsobem (též
ve prospěch BT)!
Důležitost koordinace ve veřejném prostoru
narůstala a narůstá se zvětšujícím se počtem aktivit a s narůstajícími prostorovými nároky nositelů
aktivit zde se odehrávajících v situaci jen málo se
měnících prostorových podmínek a parametrů
stávajících veřejných prostor měst a obcí (v situaci, kdy šířka veřejného prostoru již dlouhou dobu
vyvolává mezní stav, stav prostorové nouze).
Reakce na tento stav byla v různých státech
v něčem analogická a v něčem specifická. Ve všech
případech pak z dnešního pohledu málo předvídavá
a málo důsledná, což přetrvává až do dneška a je
to dáno zejména zakonzervovaným resortismem
v pojetí řešení technické obsluhy urbanizovaného
území. Prvním uceleným podkladem pro prostorovou koordinaci ve veřejném prostoru na našem
území byla ČSN 1174-1943 (měla relativně dobrou
úroveň; kopírovala německou DIN 1998). Upřímně
řečeno, byla tato norma na svou dobu velmi progresivní již tím, že zohledňovala relativně důsledně
prostorové podmínky pro pět základních modelových situací a následně též pro vybraný okruh jejich
subvariant, jak i ukazuje obr. 1.
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Od té doby došlo a dochází jen k relativně malému pokroku,
když lze zaznamenat i jisté menší či větší prohřešky související
s akty revize v r. 1962, 1972, 1987 a 1994.
Vážnost situace dostatečně nevnímá „urbanismus“, „dopravní
inženýrství“ a prakticky ani managementy měst a obcí.
K žádoucímu, alespoň formálnímu zohlednění prosté existence
BT dochází až s velikým zpožděním prostřednictvím dílčích
změn ČSN 73 6005, ZMĚNY 1 (1/1996) a prostřednictvím
ZMĚNY 4 (6/2003) pak dochází k zohlednění existence technologie MCS-Road. To je samozřejmě příliš málo! Oprávněnou
je proto otázka, jak systémověji ošetřit základní podmínky aplikace BT v praxi (při současném vnímání a využívání silného
integračního potenciálu oboru BT, který je dán tím, že působí
napříč všemi síťovými odvětvími)?
Potenciálním silným spojencem oboru BT je městské
inženýrství/MI, které usiluje o ucelené a dostatečně zkoordinované řešení technické obsluhy v urbanizovaném území
a má dnes pozici samostatného oboru inženýrské autorizace
ČKAIT. Základní koordinační funkce MI je v praktické rovině
postavena právě „na umění spolupracovat“, tj. dokázat se
odpoutat z resortních pozic a s partnery se dohodnout na
přijatelném (obvykle kompromisním, dostatečně prověřeném)
řešení, tj. opravdu se všemi „zainteresovanými“ bez jakékoliv
nadřazenosti či podřízenosti. To následně vede ke hledání a
tvorbě zcela konkrétních variant a subvariant schůdných řešení
(ta je třeba, např. formou studie, odehrát). Nezbytností je dále
varianty a podvarianty řešení smysluplně a dostatečně přesně
(objektivizovaně) vyhodnotit. MI pak evidentně chce a může
takovému procesu účinně napomáhat prostřednictvím svých
koordinačních nástrojů a technologií.

Krátce si připomeňme některé nejzávažnější
problémy:

správců inženýrských sítí/IS (nepřesnosti databází). Speciálně v našich podmínkách pak institut ochranných pásem
dle příslušných zákonů síťových odvětví a nesrozumitelnost
vztahů důležitých pojmů: ochranné pásmo � minimální
odstupová vzdálenost dle ČSN 73 6005 � minimální odstupová vzdálenost z hlediska stability sousedních objektů a
vedení � (minimální manipulační pásmo v úrovni terénu a v
úrovni základové spáry) vyvolává chaotický stav na samém
začátku koordinačního úsilí.

•

Svou významnou roli hraje též fakt, že celkový technický stav IS s jejich dalším narůstajícím stářím vede jejich správce k „obezřetnosti“ a usilují si zajistit alespoň
dostatek prostoru pro své (výskytem pravděpodobnější)
havarijní zásahy.

•

IS i jejich ochranné konstrukce jsou rizikové a téměř vždy
v potenciálním prostorovém konfliktu navzájem i na prvky městské zeleně či prvky městského mobiliáře apod.
a v konfliktu na zájmy resortu dopravy. Řešitelnost prostorových konfliktů lze pak spatřovat v preventivním uplatnění
prostorově úspornějších (i jinak výhodných) sdružených
tras IS (ty představují přímé či nepřímé BT) či kombinovaných tras IS. Existují tedy reálné možné varianty, které
nabízejí výrazné prostorové rezervy pro všechny uživatele
veřejného prostoru ve veřejném zájmu.

Co se v této fázi revize zatím podařilo udělat ve prospěch
oboru BT ukazuje krátká rekapitulace nově zařazených
článků, zařazených důležitých poznámek ke klíčovým
tabulkám či úprava některých článků původních:

2.17 Způsob ukládání vedení inženýrských sítí

• Problémy koordinace spočívají zejména v již nezkoordino-

soubor technických, konstrukčních, ekonomických, ekologických a dalších parametrů charakterizujících jejich funkční
schopnosti, prostorovou, ekonomickou a ekologickou náročnost, náročnost realizace, náročnost provozní kontroly a údržby, náročnost obnovy či likvidace, soubor schopností garantovat udržitelný rozvoj atp.

•

4.1 Prostorová koordinace
Prostorovou koordinaci je v tomto případě nezbytné vnímat
jako koordinační akt, který je součástí řešení širšího souboru
koordinačních problémů. Samotná prostorová koordinace pak
je těsně vázána na prostorové podmínky a jejich vývoj ve veřejném prostoru/dopravním prostoru a na aktuální stav prostorového uspořádání a faktický stav všech zařízení a objektů ve veřejném prostoru/dopravním prostoru. Rozhodujícím kritériem
pro návrh nového řešení a posuzování aktuálního stavu pak je
garance všech funkcí veřejného prostoru, provozuschopnosti
všech zařízení a objektů ve veřejném prostoru a ve veřejném
zájmu, zejména pak garance trvale udržitelného rozvoje ucelené technické obsluhy urbanizovaného území.

vaných legislativních a dalších podkladech, přestože je
všeobecně uznáváno, že nejlepší je koordinace preventivní a důsledná. Současný stav řešení pak je stavem
řízené improvizace za pomoci dnes ne již zcela dokonalých
podkladů.

Nejzávažnější střety zájmů nastávají v případech, kdy
může být potenciálně ohrožena doprava na místní komunikaci. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění ztotožněním pojmů „veřejný
prostor“ a „prostor místní pozemní komunikace“ a dále
§ 25, odstavec (4) „o zvláštním užití místní komunikace“,
stejně jako § 35, odstavec (1) „o zdrojích rušení provozu
na pozemních komunikacích a o zdrojích ohrožování
pozemních komunikací“ vlastně vymezuje plnou odpovědnost za adekvátní koordinaci dopravnímu inženýrství.
To se však v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu i v ČSN
73 6110 Projektování místních komunikací pouze odvolává na ČSN 73 6005!   

•	Nesnadné rozhodování a koordinace vyplývá dále zejména z neznalosti přesné polohy a stavu zařízení majitelů a
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5. Řešení různých stavů a situací vedení
technického vybavení v zastavěném území sídel
Řešení je (s odvoláním zejména na 4.1 a 4.1.12) především
vázáno na odpovídající eliminaci všech potenciálních rizik
ohrožení funkce veřejného prostoru ve vazbě na konkrétní
podmínky zadání daného urbanizovaného území.

z činnost i C zSTT / ne ws fr o m C zSTT
5.1.4 V případě návrhu řešení pro nové rozvojové lokality sídel
či ucelené lokality s transformací území (tzv. brownfields) je třeba preventivně respektovat podmínky udržitelného rozvoje (nepřipustit podstandardní řešení zejména ve vztahu k obvykle nadstandardnímu charakteru obsluhovaných objektů, zástavby).

• Za situace, kdy absentuje přímá aktivní spolupráce a koor-

5.2.8 Příslušné úseky vedení technického vybavení navrhované
realizovat (při obnově či kompletaci vedení technického vybavení
či transformaci urbanizovaného území) bezvýkopově, tj. bez většího narušení povrchu místní komunikace (veřejného prostoru),
které ne zcela odpovídají některým ustanovením, dispozičním
a konstrukčním podmínkám ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505 je
možno akceptovat v zastavěných územích po dohodě správců
a majitelů vedení technického vybavení a dalších oprávněných nositelů zájmů ve veřejném prostoru.
5.2.11 Vedení technického vybavení v podzemní trase, které
svoji polohou nevyhovují ustanovením této normy, mohou být ponechána ve své poloze tak dlouho, dokud nebrání uložení nových
vedení technického vybavení v podzemní trase, pro které je zabraná poloha zájmového pásma vyhrazena. Tato vedení technického
vybavení v podzemní trase (kromě stok) musí být včas přeložena
do polohy stanovené touto normou před skončením své fyzické
životnosti, při jejich obnově (zejména, není-li použito bezvýkopové
technologie obnovy) nebo obnově komunikace (veřejného prostoru), kde jsou uložena, nebo při rozsáhlejší přestavbě/transformaci
území města, obce nebo jeho části.
5.2.10 Problémy související se změnami provozních a konstrukčních parametrů stávajících vedení technického vybavení
popř. při instalaci ochranných konstrukcí vedení technického vybavení, které jsou obvykle řešeny při jejich obnově a kompletaci (např. zesílení či jiná konstrukční-materiálová úprava potrubí
a stok), např. též užitím bezvýkopové technologie, je možné
řešit při soubězích a křížení těchto tras vedení technického vybavení volbou i jiné (menší/redukované) vzdálenosti, než uvádí
příloha A, tabulky A.1, A. 2 a příloha B, tabulka B. 1. Musí však
být vždy zajištěno/prokázáno, že v prostoru vedení technického
vybavení tímto rozhodnutím ovlivněném nedojde ke znemožnění
manipulací v souvislosti s obvyklými činnostmi v těchto místech
a úsecích z dlouhodobého hlediska.
Vysvětlivky k tab. A.2 a B.1
(20) resp. (18) Vedení technického vybavení nemusí být v tomto případě překládána do jiné trasy. Tyto odchylky číselných
hodnot od hodnot uvedených v dále uváděných tabulkách je
možno navrhovat po dohodě správců a majitelů bezprostředně
dotčených vedení technického vybavení. 20) Při uplatnění bezvýkopové technologie obnovy, kdy je původní potrubí volně či
na těsno vyvložkováno novým, stávající potom obvykle přebírá
i funkci ochranného potrubí (ochranné trubky), ochranné staticky spolupůsobící konstrukce. To umožňuje v případě potřeby
dohodnout redukci odstupových vzdáleností zainteresovanými
správci a majiteli vedení technického vybavení.

V dané chvíli pak lze učinit následující závěry,
náměty a doporučení:

• Prvky nacházející se ve veřejném prostoru, jsou ve vzájemném potenciálním konfliktním vztahu. Je však možné
a nutné v zájmu všech zainteresovaných usilovat o nekonfliktní přijatelná řešení, a to jistě i s přispěním revize ČSN
73 6005 a městského inženýrství.

•

•

•

•

dinace síťových odvětví, je třeba vidět a vnímat , že je to mj.
zejména obor bezvýkopových technologií/BT, který působí
(či má šanci působit) prakticky ve všech těchto odvětvích
a může sehrát důležitou roli v integraci jejich zájmů ve prospěch udržitelného vývoje inženýrských sítí a tím i udržitelného vývoje měst a obcí. Lze též konstatovat, že síťová odvětví nutně potřebují ke své existenci BT, třebaže je nezbytné
přizpůsobovat jejich aplikaci specifickým podmínkám těchto
odvětví. Nelze však identifikovat žádný rozumný důvod pro
vysvětlení značně heterogenního stavu ve smyslu: proč zatím nenacházejí BT ve všech síťových odvětvích srovnatelně stejné šance na své uplatnění? Naopak, nasazení BT ve
všech síťových odvětvích by mělo a mohlo být srovnatelné,
relativně konzistentní.
Ochota aplikovat BT je dnes podmiňována především ekonomickou výhodností a nikoliv technicky, technologicky či
ekologicky, jakkoliv managementy zejména velkých měst
si začínají více uvědomovat nezbytnost ochrany veřejného
prostoru a nastavují tvrdší ekonomické a organizační podmínky realizace (vysoké tarify za zábory pozemků či rozsáhlejší obnovu narušených zpevněných a jiných povrchů
ve veřejném prostoru včetně ochrany občanů a podnikatelských aktivit v takových prostorách požadováním náhrady
vzniklých škod, ušlých zisků atd.).
Jde tedy především o to, prokazovat dostatečně zřetelně
ekonomickou výhodnost a plnou konkurenceschopnost
BT prostřednictvím důslednější ekonomické kalkulace [6],
jakkoliv i pro nositele BT je zde logický příkaz, je to v jejich
vlastním zájmu, usilovat o svou konkurenceschopnost na
trhu vlastními silami, vlastním úsilím, aniž by byla snižována
kvalita aplikací BT.
Při snaze o uplatnění BT ve všech síťových odvětvích ve větším rozsahu pro obnovu, novou výstavbu či kompletaci vedení
technického vybavení lze zatím předpokládat jistou kontinuitu vývoje (vzhledem k vývoji v předcházejícím období). Obor
BT nabízí obvykle řešení v podobě možných reálných variant
a podvariant, které mají vždy svůj jistý konkurenční potenciál.
Finální rozhodování, zabezpečené proti lobistickým vlivům,
by pak mělo vždy především záviset na výsledcích praktické
aplikace maximálně přesné, objektivizované a transparentní metodiky výběru optimální varianty či kombinace variant
a subvariant. Ve prospěch BT však v poslední době hovoří mj.
též důslednější i přísnější přístup managementů měst a obcí
k investičním akcím ve veřejném prostoru spočívající ve zvyšování poplatků za zábory ploch a narušení povrchů ve veřejném
prostoru, za dopravní a jiná omezování, předepisování většího
rozsahu obnovy povrchů než dosud apod. V případě BT je též
opakovaně potvrzován příznivý vliv na rychlost realizací a snížení negativních dopadů na životní prostředí v exponovaných
částech měst a obcí.
Lze též potvrdit a podpořit význam soustavné pozornosti
a péče o rozvíjení příhodnějších podmínek pro aplikace BT
ve všech síťových odvětvích bez rozdílů (to je např. ovlivňováno mj. i rozsahem investičních akcí, stupněm využití
nabídky synergických efektů apod.).
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aplikace mikrotunelování upravená
na provozní podmínky v ČR
Ing. Jaroslav Ježek
Michal Franczyk
Michlovský – Protlaky, a.s.

Úvod

Na našich stavbách po celé ČR se setkáváme jednak s tím, že geologické poměry jsou u nás složité a často odlišné od
předpokladů stanovených v geologických
zprávách a jednak s tím, že jsou nákladově podhodnocené a jakýkoliv nárůst ceny,
byť plně odůvodnitelný, je takřka nemožný.
Následující článek popíše takovou situaci,
kterou bylo možno vyřešit ke spokojenosti
všech stran a bez nutnosti posunu termínu
přejímky.

Kanalizace - Třinec
Naše společnost realizovala v zimním období 2010 - 2011 protlaky na zakázce
„Kanalizace Třinec – sběrač B – ul. Nádražní a Těšínská“  Prováděly se v celkové
délce 325 m pro kanalizační sklolaminátové potrubí DN 400 SKKL – typ CC-GRP
HOBAS. Pro tyto práce byla na základě
provedeného geologického průzkumu
(rozpadavé jílovce, jíly, štěrky písčito-jílovité a jílovito-písčité s hladinou podzemní
vody do úrovně kladeného potrubí s poměrně silným přítokem) navržena řízená
mikrotuneláž - technologie ISEKI za použití razicího štítu o  průměru 470 mm.
Po vybudování šachet a usazení stroje do
startovací jámy bylo započato s vlastní ražbou – práce však po cca 7 m musely být
přerušeny, protože štít nebylo možno z titulu nepříznivých geologických podmínek
řídit. V trase protlaku se nacházely partie
obtížně vrtatelných jílovců vystupujících
různě vysoko do nadložních štěrků, do
nichž se nepodařilo štítu zarazit a udržet
požadovaný spád. Razicí štít musel být vytažen, následně byla provedena geologická dorozvědka, při níž byla zahuštěna síť
vrtů do hl. 5 m, kdy bylo provedeno i přetřídění těžitelnosti zastižených hornin.
Hlavní změnou, oproti předpokládaným
podmínkám byla pevnost jílovců, které nebyly vůbec navětralé, naopak byly zdravé
a hodnoty jejich pevnosti v prostém tlaku
dosahovaly i přes 30 MPa. Ze zjištěných
skutečností vyplynula nutná změna technologie – bylo přistoupeno ke klasické
ruční ražbě se zatlačováním ocelové chráničky DN 1000, s následným vystředěním
kanalizačního potrubí HOBAS DN 400
a vyplněním mezikruží cementopopílkovou směsí.

NO DIG 17 / 4

10

Zároveň, vzhledem k tomu, že bylo nutno
dodržet původní termín ukončení prací,
bylo rozhodnuto, že část prací bude z titulu jejich urychlení realizována systémem
ISEKI, ale s razicím štítem TCC 980, který
naše firma vlastní, a   se zatažením OCR
DN 900 a následným vystrojením HOBAS
DN 400, stejným způsobem,  jak již bylo
výše popsáno. Předpoklad, že vzhledem
ke své hmotnosti, přítlačné síle a velikosti
kroutícího momentu, si tento razicí štít bez
problémů poradí s různě výškově vybíhajícími partiemi jílovce, se potvrdil a bylo takto odvrtáno 106 m protlaků DN 900, což
značně přispělo k dodržení původního termínu dokončení díla. Spolu s ruční ražbou
v celkové délce 189,5 m se tak podařilo
celou akci zdárně dokončit.
Za zmínku stojí i ta skutečnost, že celá
akce byla realizována za značně nepříznivých klimatických podmínek, kdy se teploty pohybovaly i kolem -20 st.C.

Závěr
Geologické poměry v České republice
jsou velmi proměnlivé a ne vždy je možné
se spolehnout na údaje z geologického
průzkumu. Zvláště v podhorských oblastech je tak třeba počítat vždy s místním
výskytem zdravého podloží navíc často
nepravidelně zvlněného, které může zasáhnout do nivelety plánovaného kanalizačního sběrače.
V takových případech je vyloučeno využití
mikrotunelování malých průměrů 300 –
500 mm. Tyto stroje nemají dostatečnou
sílu na to, aby se dokázaly „zakousnout“
do skalního podloží, což platí zejména
v případě, kdy se podloží před strojem pozvolně zvedá. Zde nepomůže ani nasazení skalního stroje či skalní hlavy, protože
ty nejsou z hlediska penetrace do horniny
podstatné – i zde chybí zejména dostatečné tlačné síly.

Uspokojivým řešením pak může být ruční
protlak s následnou instalací produktové
roury a zalitím mezikruží vhodnou směsí.
Stejně tak může posloužit i mikrotunelování větších profilů ( doporučujeme minimálně 800 mm DN a více), což může být
výhodné zejména tam, kde jde hodně
o rychlost provádění nebo v případech,
kdy by ruční ražbu komplikovala na příklad  
podzemní voda.
Obě tyto řešení však pochopitelně znamenají vícenáklady, které se promítnou do
celkové ceny. Bylo by tedy vhodné, aby si
investoři i prováděcí firmy toto riziko uvědomovali, a v kalkulacích počítali s rezervou
cca 20 – 25 % pro tyto specifické případy.
Zda je to možné očekávat i v podmínkách,
kdy kalkulanti se technickou stránkou
věci nezabývají vůbec a cenu stanoví na
50 – 60 % projektových nákladů stavby, je
otázka jiná.

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

Výstavba kmenových stok
z polymerbetonových komponentů
Igor Fryč
Eiffage Construction,
Česká republika, s.r.o.

Úvod

Loňský a letošní rok se naše společnost
spolupodílela na výstavbě kmenových
stok v centrální části města Brna. Jednalo se o realizaci části raženého sběrače „C01“ Rooseveltova – Solniční a rekonstrukci části stoky na ulici Rybníček.
Sběrače byly raženy klasickým hornickým způsobem a jejich společným jmenovatelem bylo vystrojení pomocí polymerbetonových dílců.

2. Popis rozsahu prací

V popisu prací se autor omezuje pouze na úseky realizované firmou Eiffage
a zkušenosti z nich nabyté. Celkový
rozsah prací na uvedených stavbách byl
podstatně větší, ale byl součástí dodávky partnerských firem a nepřísluší tak
hodnotit nebo komentovat celkové výsledky těchto staveb.
2.1 Sběrač C01 Rooseveltova Solniční
Realizace
raženého
sběrače
DN
2260/2640 mm (plocha výrubu 5,5 m2)
v úseku mezi šachtami Š2-Š3 + napojení
na stávající kmenovou stoku o celkové délce
70 bm. Vlastní vnitřní profil sběrače byl vejčitého tvaru o rozměrech DN 1200/1800 mm.
Součástí dodávky bylo i provedení 2 ks těžních šachet o hloubce 11,5 m.
Místo stavby se nacházelo v bezprostřední blízkosti centra města v parku při ulici
Rooseveltova před historickou chodbou
směřující na ulici Běhounskou.

2.2 Rekonstrukce kanalizace Rybníček
Realizace raženého sběrače DN
2260/2980 mm (plocha výrubu 6,25 m2)
v úseku mezi šachtami Š3-Š3-Š4 o celkové délce 121 bm a přípojné ražené kanalizace štolou o rozměrech DN 1800/2000 mm
délky 31 bm. Vnitřní profil kanalizace vejčitého tvaru činil DN 1400/2100 mm resp.
800/1200 mm. Součástí dodávky byla
dále realizace 4 ks těžních šachet průměrné hloubky 9,5 m, z nichž jedna měla atypické pentagonální rozměry.

3. Ražba štol
a geologické podmínky
3.1 Sběrač C01 Rooseveltova Solniční
Razící práce byly navrženy tak, že jako
těžní jáma sloužila šachta Š2 ze které
se razilo úpadně směrem ke stávajícímu
sběrači a dovrchně k šachtě Š3. Navržený spád byl jednotný 0,8 %. Primární
ostění tvořila důlní zvonková ocelová
výztuž z rámů OR-O-01 osazená na válcovaných profilech U-160. Osová vzdálenost veřejí byla stanovena statickým
výpočtem na 0,8 – 0,9 m. Rámy byly
podélně spojeny třemi rozpěrami (jedna
v klenbě, dvě po bocích). Vlastní pažení
bylo navrženo jako zátažné z pažnic typu
UNION. V případě výskytu nesoudržných
poloh zeminy nebo navážek se uvažovalo
s použitím třecích svorníků typu BOLTEX
(dl. 4 m) v klenbě štoly jako s dočasnou
výztuží nadloží štoly. Tyto svorníky zároveň umožňují provedení následné injektáže zeminového prostředí pro fixaci
případně vzniklých trhlin v zeminovém
masívu. Technologický postup počítal
s nečleněným výrubem štoly. Šířka pás-

ma tvorby poklesové kotliny byla předpokládaná v délce 5,0 m na každou stranu
od osy ražby s maximálním poklesem
terénu v ose štoly 1,3 mm.
V trase ražené štoly byl předpokládán
výskyt zvlněného souvrství neogenních
jílů s možnými polohami terasových štěrkopísků a splachových hlín. Vyloučen
však nebyl výskyt heterogenních navážek antropogenního původu, protože
daná lokalita se nachází v středověkém
předbraní historické Běhounské brány.
Hladina podzemní vody byla uvažována
v hloubce 8,5 m na úrovní předpokládané vodonosné vrstvy štěrkopísků.
V průběhu ražeb byly opravdu zastiženy
dle předpokladu staré žulové zdi a základy související se starým opevněním
poblíž Běhounské brány. Ačkoliv bylo
toto avizováno, tak pro archeologického
laika geotechnika to bylo překvapení,
protože jsme přece jenom nevěřili, že by
se v hloubce 9 až 10 metrů pod terénem
nacházely základy starých hradeb. Ale
je vidět, že nám naše město Brno povyrostlo, alespoň co se týká nadmořské
výšky. Rozpojování hradebních základů
bylo zdlouhavé a ne jednoduché, protože
byly tvořeny žulovými kameny (spojenými
patrně na vápennou maltu), které vykazovaly značnou soudržnost. Jinak geologický profil víceméně odpovídal předpokladům. Vyskytovaly se převážně vápenité
neogenní jíly (tzv. brněnské tégly) relativně stabilní a dobře rozpojitelné.
Při úpadní ražbě směrem do ulice Rooseveltova však došlo ke kontaktu štoly s vodonosnou štěrkopískovou vrstvou a objevily
se silné výrony podzemní vody. Ražba musela být dočasně přerušena a čelba zabezpečena proti vykomínování. Pro omezení
přítoků se přistoupilo k aplikaci chemické
injektáže (typ Jetbland). Tak jako v mnoha
předešlých případech se však ukázala ne
příliš účinnou, protože proud podzemní
vody byl natolik silný, že docházelo k jejímu rozplavování ještě před tím, než stačila zatvrdnout. Jako svěží a jednoduchý se
pak ukázal nápad provést odvodňovací
horizontální vrt, který se zaústil do stávající
kanalizační šachty, která se po ukončení
výstavby měla stejně rušit. Tímto se pak
elegantně eliminoval přítok vody do čelby
a opět se potvrdilo pravidlo, že je mnohem jednodušší se s podzemními vodami

Obr.1 - Rooseveltova - pohled do štoly
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vlastnost materiálu
jednotka
tavený čedič
objemová hmotnost
kg/m3
2900-3000
Nasákavost
%
0
zdánlivá pórovitost
obj. %
0
odolnost proti opotřebení
úbytek mm3
< 110
pevnost v tlaku
MPa
300-450
modul pružnosti
MPa
> 110000
Vickersova tvrdost, povrch
MPa
700-800
Tepelný součinitel roztažnosti
K-1
8*10-6
Tepelná vodivost
W*m-1*K-1
1,9-2,2

Obr. 2 - Rybníček - celkový pohled
do ražené štoly

„domluvit“, resp. je usměrnit, než-li s nimi
„zápasit“ v podobě nejrůznějších injektáží
ať již chemických nebo bentonitových.
Zrovna v inkriminovaném místě, kde bylo
ražbu nutné přerušit, se nacházel sloup
veřejného osvětlení, který zároveň sloužil
k uchycení trakčního vedení pro tramvaje.
Panovaly oprávněné obavy, že může dojít, vlivem dosednutí nadloží, k jeho náklonu či v nejhorším případě k jeho propadnutí do štoly. Proto bylo nutné zabezpečit
jeho polohu pomocí „trojnožky“ a vodorovných nosníků. Požadované měření
změn jeho polohy nebylo naštěstí řešeno
nějakými sofistikovanými náklonoměry
nebo jinými vymoženostmi geotechnického monitoringu. Na základě doporučení
nejmenovaného, za to nadmíru zkušeného, odborníka se přistoupilo k prostému
vizuálnímu sledování sloupu z předem
označených bodů. Svislá poloha sloupu
byla konfrontována s fasádou Janáčkova
divadla, která obsahuje mnoho svislých
prvků a omyl byl tak vyloučen.
Jinak razící práce proběhly dle plánovaného harmonogramu a konvergenční měření ve štole nevykazovalo žádné
anomální odchylky (obr.č.1). Stejně tak
tvorba poklesové kotliny nepřekročila
meze stanovené statickým výpočtem.

lávku v případě nepříznivých hydrogeologických podmínek. Rovněž se v tomto
případě počítalo s posílením primární výztuže aplikací stříkaného betonu tloušťky
7 cm spolu s montáží KARI sítě. Celková
šířka poklesové kotliny byla předpokládaná cca 13 m při poklesu nadloží v ose
štoly v rozmezí 0,7 – 1,4 mm.
V profilu štoly daného úseku byl predikován výskyt stabilních zemin typu
sprašových hlín a neogenních jílů tuhé
konzistence, ale velmi vysoce plastické. Trasa štoly se sice nacházela pod
hladinou podzemní vody, ale vzhledem
k nízké až téměř žádné propustnosti
zeminového prostředí se předpokládal
průběh ražeb ve víceméně bezvodém
prostředí. Jediné ohrožení by mohlo nastat v případě průniku podzemních vod
skrz heterogenní navážky, jejichž výskyt
nemohl být předem vyloučen. Potom
by hrozilo nebezpečí podmáčení soudržných zemin, které by mohly výrazně
změnit svoje fyzikální vlastnosti a rychle
se stát nestabilními.
Výše uvedené obavy se naplnily při
vlastním výkopu těžních šachet, kde se
v hloubkách cca 4 m nacházely rozmělněné a zvodnělé jíly. Protože postupy

průměrná hodnota
žula (diorit)
polymer
2500-2800
2100-2300
0,2-0,7
0,13
0,4
0
< 180
< 140
135-215
> 100
3000-7000
20000-34000
800
> 320
6,5*10-6
12*10-6
1,9-4,0
1,3-2,0

ražby šachet v těchto podmínkách byly
jednak pomalé a jednak hrozilo riziko
tvorby kaveren za pažením a roubením
šachet, přistoupilo se k realizaci svislých
odvodňovacích vrtů. Ty byly situovány
v ose trasy štoly a nepřetržité čerpání
podzemních vod pak umožnilo hladké
dokončení těžních šachet. Umístění vrtů
v trase štoly mělo pak synergický efekt
v tom, že tyto byly s výhodou využity pro
zalévání štoly, resp. prostoru mezi polymerbetonovou stokou a primárním ostěním štoly, betonovou směsí.
Z hydrogeologického hlediska pak vlastní
ražba štol proběhla dle předpokladů v zeminách avizovaných průzkumem a nebyla
zatížena problémy spojenými s přítomností podzemních vod (obr. č. 2). Výrub
čelby tak mohl být nečleněný. Jedinou
komplikací byl souběh se stávající starou
kanalizační stokou, která částečně zasahovala do profilu ražené štoly. Jednalo
se o betonovou stoku vejčitého tvaru DN
600/900 mm. Nicméně tato překážka
byla očekávána a projekt s ní počítal.
Proto bylo před zahájením ražeb do této
stoky vtaženo provizorní plastové potrubí
DN 400 mm a stoka se vyplnila popílkocementovou suspenzí (obr. č. 3).

3.2 Rekonstrukce kanalizace Rybníček
Technologický postup razících prací byl
navržen víceméně shodně se štolou na
ulici Rooseveltova (viz. odstavec 3.1). Jedinou odlišností bylo, že vzhledem k většímu profilu štoly, resp. její výšce, se uvažovalo s členěním výrubu na horní a dolní
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Obr. 3 - Rybníček - čelba - vlevo nahoře provizorně propojená stávající kanalizace
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4. Výstavba kanalizace
z polymerbetonových dílců
Protože na obou dvou stavbách, které
jsou popisovány v tomto příspěvku, byly
použity stejné polymerbetonové dílce,
které se lišily pouze svými rozměry, bude
popis v této kapitole pouze obecný. Dodavatelem polymerbetonových komponentů byla rakouská firma DUROTON
Polymerbeton GmbH, která je v Brně
zastoupena dceřinou společností.

4.1 Polymerbeton

Na úvod je potřeba se zmínit o polymerbetonech jako takových. Podstatný
rozdíl oproti běžnému betonu představuje výrazně vyšší statická a dynamická pružnost polymerbetonu. Materiál
Duroton patří ke skupině duroplastů.
Jako plnivo slouží prané, sušené a na
definovanou zrnitost tříděné křemičité
písky. Plnivo a polyesterová pryskyřice
se v automaticky řízených zařízeních,
za přesné kontroly teploty, homogenně
smíchají a následně odlijí do forem vibrační metodou a pak vytvrdí. Hotové výrobky mohou být již po 20 minutách vyjmuty z forem a opatřeny obalem. V tuto
chvíli již vykazují přes 80 % požadované
konečné pevnosti.
Vynikající vlastnosti polymerbetonu
umožňují jeho použití v oblastech s nejvyššími požadavky na mechanické
vlastnosti, otěruvzdornost a chemickou
stálost. Navlhavost vytvrzeného polymerbetonu se rovná nule, z tohoto důvodu jsou durotonové dílce mrazuvzdorné
a rozměrově velmi přesné.
Významnou technologicky danou předností je vysoká flexibilita ve tvarování
výrobků. Vibrováním materiálu do oce-

Obr. 4 - Polymerbetonové dílce DN 1400 na 1200 mm na stavbě Rybníček

lových nebo umělohmotných forem lze
dosáhnout i složité geometrie výrobků.
Díky této flexibilitě je pak možné realizovat z polymerbetonu i stoky v oblouku,
kdy jsou jednotlivé díly vyrobeny na míru
a na stavbě se osazují dle předem daného kladečského schématu.
Velmi dobré fyzikální vlastnosti polymerbetonu jsou patrné z níže uvedené
tabulky, kde jsou jednotlivé hodnoty
porovnány s přírodními materiály (čedič
a žula), které se hojně využívají při výstavbě zvláště exponovaných kanalizačních stok a objektů.

vané ocelovými pásy) ve stavu vhodném
k okamžitému zabudování (obr.č.4). Protože jednou z mála záporných vlastností
polymerbetonu je jeho křehkost, bylo třeba se při manipulaci s jednotlivými dílci
vyvarovat prudkých nárazů. Protože jakékoliv výraznější poškození (trhlina, poškozený spoj) by vyloučilo jejich zabudování,
což by při jejich ceně bylo mírně řečeno
neekonomické. Je potřeba ještě uvést,
že se horní a dolní části vejčitého profilu
odlévají do forem zvlášť. Tyto části se pak
přímo ve výrobně slepí dohromady a expedují na stavbu.

4.2 Montáž polymerbetonových dílců
4.2.1. Doprava dílců
Polymerbetonové dílce se dodávají na
stavbu na klasických europaletách (fixo-

4.2.2 Spoje dílců
Vejčité polymerbetonové dílce jsou opatřeny hrdlovými spoji, do kterých se před
montáží vkládá gumové těsnění. Spojení
jednotlivých dílců se přes hrdla s gumovým těsněním provádí stavebním lepidlem, jenž zároveň slouží pro vyplnění
spár. Stavební lepidlo tak nahradilo dříve
používané běžné spárovací hmoty. Pro
tento účel bylo na stavbě použito dvousložkové konstrukční lepidlo a opravná
malta typu SIKADUR K31/41 CF na bázi
epoxidové pryskyřice a speciálních plniv bez rozpouštědel. Lepidlo se nanášelo na styčné hrany vejčitých dílců a to
bezprostředně před zasunutím profilu
do sebe. Samozřejmostí bylo očištění
styčných ploch před nanesením epoxidového lepidla čistidlem na bázi acetonu. Vytlačené lepidlo na vnitřní spáře
bylo odstraněné mechanicky špachtlí.

Obr. 5 - Roosveltova, zafixované polymerbetonové dílce ve štole
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Na stavbě sběrače Rooseveltova ještě
nebylo součástí spoje gumové těsnění,
což se projevilo několika lokálními průsaky vod, které musely být sanovány.
Sanace probíhala vybroušením problematické spáry a jejím opětovným přetmelením konstrukčním lepidlem. Na stavbě
Rybníček byly již spáry vystrojeny gumovým těsněním, to se projevilo pozitivně
na jejich vodotěsnosti a nebylo nutné
provádět dodatečné opravy. Vyjímkou
byla asi dvě nebo tři místa v úseku, který
byl proveden v oblouku a kdy je montáž
atypických, na míru dělaných dílců přece jenom technologicky složitější.
4.2.3. Pokládka dílců ve štole
Pro dopravu dílců ve štole se používal
prostý paletový vozík s nosností 2,5 tuny.
Po uložení vejčitého profilu na vozík na
dně těžní šachty se tento převezl na místo pokládky ve štole. Zde se dílec osadil
do projektovaného spádu na podkladní
betonovou desku štoly. Pro vypodložení
dílce do správného spádu se používaly
podklady z vrstvené pásoviny tloušťky
2-3 mm. Vlastní spojení vejčitých dílců
se provádělo velmi jednoduše heverem,
který zatlačil osazovaný dílec do již ustaveného a zafixovaného dílce. Po zatlačení
dílce a provedení spoje se muselo provést
důkladné zajištění vejčitého profilu proti
uklonění nebo zvednutí pomocí ocelových
profilů rozepřených do primárního ostění
štoly (obr. č. 5). Po ukončení montáže byly
rovněž osazeny všechny odbočky kanalizačních přípojek a uličních vpustí.
Jak již bylo uvedeno výše, smontované
polymerbetonové dílce musely být před
betonáží důkladně zajištěny proti vypla-

Obr. 6 - Finální podoba kanalizačního
sběrače na stavbě Rybníček
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vání. Zde se jednalo o klíčovou operaci,
protože jakákoliv nepřesnost či ošizení
přípravné činnosti by mělo fatální následky v podobě demontáže a nutného
vybourání vyplavaných dílců. Jakákoliv
dodatečná oprava by byla naprosto vyloučená. Proto byla fixaci dílců věnována mimořádná pozornost. Betonáž pak
musela být prováděna po vrstvách přímo
z šachet a zejména pak výhodně z vrtů,
které byly zřízeny za účelem odvodnění štoly během razících prací. Výsledná
podoba sběrače je patrná z obr. č. 6.

5. Císařská komora
Aby se nejednalo pouze o nezáživný
technický článek, dovolil si autor do této
kapitoly vložit historickou vsuvku, k čemuž ho vedla skutečnost, že ražba štol
a výstavba sběrače na ulici Rybníček
bezprostředně souvisela s historickým
technickým objektem na brněnské kanalizaci zvaným „Císařská komora“. Níže
uvedené informace byly poskytnuty jedním z největších znalců brněnského kanalizačního systému panem Stanislavem
Absolonem, za což mu patří poděkování.
„Císařská komora“, to je dnes mezi
pracovníky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. běžně užívaný název pro
soutokový a rozdělovací objekt na brněnské stokové síti, který se nachází na
křižovatce ulic Staňkova-Rybníček. Čím
je zajímavý? Byl vybudován v roce 1912
u příležitosti připravované návštěvy císaře Františka Josefa I. V té době byla
výstavba kanalizace opravdu ve velkém
rozmachu a není proto divu, že neunikla
ani zájmu samotného panovníka.
Objekt není sice funkčně nikterak mimořádně důležitý, ale stavebně je bezpochyby řešen velmi unikátně a velkoryse. Šachta, která sahá do hloubky téměř 8 m, umožňuje rozdělení průtoků ze
staré přívodní stoky z roku 1888. Stavba
dodnes slouží ve své původní podobě,
do její betonové konstrukce nebylo zasahováno. Pouze v roce 1999 byla provedena oprava omítek.
Vstup do komory byl řešen tak, aby
i „jeho veličenstvo“ mohlo pohodlně sestoupit do míst, která bývají běžnému
občanovi utajena. Po otevření 6-ti dílného litinového poklopu se nejprve sestupuje elegantním točitým schodištěm,
následuje krátká chodba a další schody, tentokrát je to přímé rameno, ústící
na velkou mezipodestu. Z této galerie,
ohraničené masivním zábradlím, se konečně nabízí zajímavý pohled na celé
dno komory s tichým proudem odpadní
vody, který je usměrňován v plynulém
oblouku mělkým žlábkem. Zde na podestě císařské komory ukončil zřejmě
prohlídku nejen císař pán, ale končí zde

Obr. 7 - Návštěva dna Císařské komory

i většina ostatních návštěvníků. Sestup
do dalších částí podzemních prostorů
nepůsobí na každého zrovna příjemným
a bezpečným dojmem. Poslední schůdky vedou totiž až na samotné dno. Pohled do temných tunelů stok, tu a tam
přeběhnuvší hlodavec a rostoucí intenzita nasládlého pachu odpadních vod
k další prohlídce kanalizačního sytému
příliš nelákají (Obr. č. 7).
Není historicky doloženo, jak dlouho
se monarcha v podzemí zdržel, faktem
ovšem je, že díky jeho návštěvě zůstala na kanalizační síti města Brna pěkná
a zajímavá památka.
Bohužel poslední věta již neplatí. Po ukončení rekonstrukce kanalizace na ulici Rybníček
pozbyla „císařská komora“ svoji funkci a byla
zlikvidována. Sloužila tak bezmála 100 let
a my můžeme jen doufat, byť s troškou pochybnosti, že i námi budovaná díla vydrží
alespoň stejnou dobu. Osobně si myslím,
že po zrušení starých kanalizačních stok
mohl být tento historický objekt zachován ve
své původní podobě. Ovšem návrh na jeho
využití v podobě skladu archivního vína nebo
jako potencionálního úkrytu civilní obrany by
zřejmě nepadl na úrodné místo.

6. Závěr
Co napsat závěrem? Jednalo se o bezesporu zajímavé a relativně náročné
geotechnické stavby v centru města,
kdy technika může jen mrzet, že nebyly většího rozsahu a netrvaly déle.
Samozřejmě je třeba poděkovat hlavnímu stavbyvedoucímu panu Karáskovi a stavbyvedoucímu panu Plhalovi
za erudované vedení prací. Rovněž tak
kolegům z firmy OHL ŽS za seriózní spolupráci na stavbě Rooseveltova. V případě
druhé stavby, která je obsahem tohoto
příspěvku, pak autor děkuje sám sobě, že
ji v jemném předivu obchodně ekonomických vztahů přežil. Přesto nezbývá, než se
s vírou a optimismem těšit na další štoly,
protlaky nebo nějaké jiné bezvýkopové
stavby, které nás všechny v budoucnu
čekají a jistě nám přinesou mnoho dalších
zajímavých zážitků a zkušeností.

Na odbor né téma / technical topics

Bezvýkopová pokládka a obnova potrubí s

TT-systémovou technikou
Váš kompetentní partner pro
bezvýkopové technologie pokládky
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GRUNDOMAT - zemní rakety
Technologie protlačování
Zemní raketa se pohání kompresorem. Píst poháněný
stlačeným vzduchem zaráží tělo skrz zeminu, a tím ji
protlačuje. Tak vzniká otvor v zemi. Zemní raketa za
sebou zároveň okamžitě vtahuje ochranné, příp. produktové trubky. Grundomaty-zemní rakety jsou kontrolovatelné, ale ne řiditelné. Cílová přesnost se dosahuje jak
přesným zaměřením a nastavením zemní rakety, tak také
2-taktní metodou.

Specifické

• Možnost nasazení ve všech roztlačitelných zeminách
• pro kabely, plynovody, vodovody a kanalizační potrubí do
DN 150 pod silnicemi, kolejišti, zahradami, budovami do
vzdálenosti 25m, ale také pro domovní přípojky a pilotování základů
• Zatažení potrubí možné také ve zpětném chodu, např.
když je šachta pro odebrání příliš malá.
• Vícenásobné užití: od typu 130 jako beranidlo pro
zarážení ocelových trubek a jako berstovací kladivo pro
obnovu trubek s trnem pro vyrážení ocelových trubek, a
jako systém pro zavádění domovních přípojek.

GRUNDOMAT - Výhody

Přesnost je důležitá!
V 1. taktu, po nárazu pístu na úderník
sekáče, vytvoří hlava a sekáč se
100%ním využitím drticí energie pilotní
vrt. Ve 2. taktu narazí píst na úderník v
plášti stroje, a tím jej posune, opět se
100%1ním využití energie, vpřed.

• vysoká přesnost.
• vysoká průrazná síla, také ve skalnatých zeminách
• stupňovitá hlava se řezným okrajem
• vysoká stabilita chodu, také v měkkých zeminách
díky částečně rýhovanému tělu
• celosvětově tisícinásobně ověřeno
• malá spotřeba vzduchu
• jednoduché ovládání
• bezplatná školení uživatelů

Pist

Grundomat-P se
stupňovou hlavou

Olejovač

Tlaková hadice

Sekáč

Patentovaná 2-taktní metoda
V závislosti na velikosti odporu hlavy v
zemině, a nebo tření pláště, je automaticky vyvíjena potřebná úderná síla
stroje.

Startovací lafeta výškově i
směrově nastavitelná
+ upevňovací kolíky

Okamžité vtažení chráničky

NO DIG 17 / 4

Zaměřovač
(výškově
nastavitelný) s
dalekohledem
pro přesné
zaměření cíle.

Tření pláště
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GRUNDORAM - beranění trubky

Na odbor né téma / technical topics

Metoda ramování
GRUNDORAM
- beranění trubky

Otevřené ocelové trubky se beraní dynamickou energií bez
podpěry. Půdní formace se probíjí přesně na cíl. Zemina,
která vnikla do trubky, se vytlačuje ven pomocí vzduchu a
/ nebo vody,ramování
nebo se vyvrtává. Ražené délky jsou závislé na
Metoda
příslušné zemině a na vnějším Ø trubky. Empirický vzorec:
Otevřené
ocelové
se beraní
energií
ražená délka
= trubky
Ø trubky
x 100 dynamickou
(např. trubka-Ø
DNbez
400
podpěry.
Půdní
formace
se
probíjí
přesně
na
cíl.
Zemina,
= 40 m). Ražení je kontrolovatelné, ale ne řiditelné.
která vnikla do trubky, se vytlačuje ven pomocí vzduchu a
/ nebo vody, nebo se vyvrtává. Ražené délky jsou závislé na
příslušné zemině a na vnějším Ø trubky. Empirický vzorec:
ražená délka = Ø trubky x 100 (např. trubka-Ø DN 400
= 40 m). Ražení je kontrolovatelné, ale ne řiditelné.

... pokládka trubek

... pod komunikacemi.

GRUNDORAM - Zvláštní uplatnění
• Vertikální nasazení, např. u zakládání základů, nebo k
... pokládka trubek
... pod komunikacemi.
beranění štětových stěn kanálových
chodeb se speciálním adaptérem
• zhotovení trubkových
pro tunely.
podjezdy apod.
GRUNDORAM
- štítů
Zvláštní
uplatnění
• podpora HDD vrtů („HDD Assist“), např. k uvolňování
• Vertikální nasazení, např. u zakládání základů, nebo k
pevně utažených vrtacích tyčí a pro zatahování trubek.
beranění štětových stěn kanálových chodeb se speciálním
adaptérem
Vertikální beranění ocelové
• zhotovení
trubkových štítů pro tunely. podjezdy apod.
trubky
• podpora HDD vrtů („HDD Assist“), např. k uvolňování
pevně utažených vrtacích tyčí a pro zatahování trubek.

Specifické

• Možnost nasazení ve všech půdách, kromě bahnitých
zemin a neroztačitelných hornin.
• pro zarážení ocelových trubek pod silnicemi, kolejišti,
zahradami, parky, stromy, budovami do max. DN 4000,
Specifické
a do max.vzdálenosti 100 m
• •Možnost
nasazení
ve všechsilami
půdách,
kromě
bahnitých
extrémně
silný s tlačnými
do 40
000 kN
(4 000 t)
zemin
a
neroztačitelných
hornin.
• osvědčená metoda. plynárny: "zvláštˇ cenné"
• •pro
zarážení
ocelových
trubek pod
žádná
opatření
proti proboření
půdysilnicemi,
na čelbě kolejišti,
zahradami, parky, stromy, budovami do max. DN 4000,
• žádné nebezpečí sesedání půdy
a do max.vzdálenosti 100 m
• není potřeba opěrná stěna
• extrémně silný s tlačnými silami do 40 000 kN (4 000 t)
• osvědčená metoda. plynárny: "zvláštˇ cenné"
• žádná opatření proti proboření půdy na čelbě
• žádné nebezpečí sesedání půdy
• není potřeba opěrná stěna
Vzduchový zvedací
polštář pro jednoduché vyrovnávání

Ramovací
kónus
a
vyprazdňovací kužel
k
přizpůsobení
na
průměr trubky. Úspora
„mezivyprázdnění“.

Ramovací
kónus
a
Tělo s ramovací hlavou
Vzduchový
zvedací
z celistvého
materiálu vyprazdňovací
bez svařovaného, kužel
polštář
pro jednok
přizpůsobení
na
smršťovacího
nebo šroubového
spojení.
duché vyrovnávání
průměr trubky. Úspora
„mezivyprázdnění“.
Tělo s ramovací hlavou
z celistvého materiálu bez svařovaného,
smršťovacího nebo šroubového spojení.

Vertikální beranění ocelové
trubky
Zhotovení trubkového štítu

Zhotovení trubkového štítu
Použití při podpoře HDD vrtu při
zatahování trubek

Použití při podpoře HDD vrtu při
zatahování trubek
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Použití při podpoře HDD:
uvolňování pevně utažených
HDD-vrtacích tyčí.

Použití při podpoře HDD:
uvolňování pevně utažených
HDD-vrtacích tyčí.
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GRUNDOCRACK
GRUNDOCRACK
GRUNDOCRACK
Metoda
Metoda dynamického
dynamického berstliningu
berstliningu
Metoda
dynamického
berstliningu
pomocí
Kompressor
pomocí zařízení
zařízeníGrundocrack
Grundocrack
Kompressor
pomocí
zařízení
Grundocrack
Kompressor
Grundocrack je pneumatické zařízení (zemní raketa/
Grundocrack je pneumatické zařízení (zemní raketa/
Grundoram),
trhá
Grundocrack
je
pneumatické
zařízenístávající
(zemní potrubí
raketa/
Grundoram),které
které
trhánebo
neborozřezává
rozřezává
stávající
potrubí
a
jeho
úlomky
radiálně
zatlačuje
do
okolní
Grundoram),
kteréradiálně
trhá nebo
rozřezává
potrubí
a jeho úlomky
zatlačuje
dostávající
okolnízeminy.
zeminy.
jeje zatahována
plášťovaná
aSoučasně
jeho úlomky
radiálně nová
zatlačuje
do okolní
zeminy.
Současně
zatahována
nováproduktová,
produktová,
plášťovaná
trubka
stejného,
nebo
většího
průměru.
Beranicí
enerSoučasně
je zatahována
nová produktová,
plášťovaná
trubka stejného,
nebo většího
průměru. Beranicí
energie
pro
fázi
trhání
a
zatahování
je
podporována
tažnou
trubka
nebo
většího průměru.
Beranicítažnou
energie prostejného,
fázi trhání
a zatahování
je podporována
silou
gie
pronavijáku.
fázi trhání a zatahování je podporována tažnou
silou
navijáku.
silou
navijáku.
Metoda
berstlining je vhodná k nasazení pro obnovu
Metoda berstlining je vhodná k nasazení pro obnovu
starých trubek se všemi běžnými znaky poškození jako
Metoda
je vhodná
k nasazení
pro obnovu
starýchberstlining
trubek se všemi
běžnými
znaky poškození
jako
jsou trhliny, přesunutí, vrostlé kořeny atd.
starých
trubekpřesunutí,
se všemi běžnými
znakyatd.
poškození jako
jsou trhliny,
vrostlé kořeny
jsou
trhliny,
přesunutí,
kořeny
atd. pro nové
Staré
potrubí
musí být vrostlé
ve spádu
použitelném
Staré potrubí musí být ve spádu použitelném pro nové
potrubí.
Staré
potrubí musí být ve spádu použitelném pro nové
potrubí.
potrubí.

Před obnovou:
není
Před zapotřebí
obnovou: odstranění usazenin nebo
kořenů,
odfrézování
překážekusazenin
nebo vysonení
zapotřebí
odstranění
nebo
Před obnovou:
kotlakové
čištění
podmíněné
postupem.
kořenů,
odfrézování
překážek
nebo nebo
vysonení
zapotřebí
odstranění
usazenin
kotlakové
čištění podmíněné
kořenů,
odfrézování
překážekpostupem.
nebo vysokotlakové čištění podmíněné postupem.

Naviják
Naviják
Naviják

Grundocrack je poháněn stlačeným vzduchem. Naviják podporuje
Grundocrack je poháněn stlačeným vzduchem. Naviják podporuje
fázi trhací a zatahovací.
fázi trhací a je
zatahovací.
Grundocrack
poháněn stlačeným vzduchem. Naviják podporuje
fázi trhací a zatahovací.

Specifické
Specifické
•Specifické
Obnova tlakových potrubí a kanálů ve stejné trase
• Obnova tlakových potrubí a kanálů ve stejné trase

pro staré potrubí do DN 1000
• Obnova
tlakových
potrubí
a kanálů ve stejné trase
pro staré
potrubí do
DN 1000
• Výhodné u starého potrubí z křehkých materiálů
pro
staré potrubí
do potrubí
DN 1000
Výhodné
u
starého
materiálů
•
(kameniny, betonu, šedé litiny za křehkých
azbestocementu)
u starého
potrubí
z křehkých
materiálů
• Výhodné
(kameniny,
betonu,
šedé
litiny
a
azbestocementu)
• Boční přívody / ohyby (kolena) vyžadují „mezijámy“
betonu,
šedé
litiny avyžadují
azbestocementu)
Boční přívody
/ ohyby
(kolena)
„mezijámy“
•(kameniny,
• Překrytí
je závislé
na průměru
nového potrubí
přívody
/
ohyby
(kolena)
vyžadují
„mezijámy“
••Boční
Překrytí je závislé na průměru nového potrubí
• Překrytí je závislé na průměru nového potrubí

Po obnově:
Ve
kvalitě,
Po obnově:
bezpečném proVeobnově:kvalitě,
Po
vedení
a trvanlivobezpečném
proVe
kvalitě,
sti
- nesrovnatelný
vedení
a trvanlivoprosbezpečném
opravou a sanací.
sti -potrubí
nesrovnatelný
vedení
a trvanlivoNové
z PE,
snebo
opravou
sanací.
sti
- nesrovnatelný
PP
PVCabeze
potrubí
zsPE,
s Nové
opravou
a sanací.
spojení,
nebo
PP nebo
PVC
Nové
potrubí
zbeze
PE,
hladkým
hrdlonebo
PPspojení,
nebospojením
PVC
bezes
vým
hladkým
hrdlospojení,
nebo
jsou
flexibilní
as
vým
spojením
hladkým
hrdlopřizpůsobují
se
jsou flexibilní
vým
spojeníma
průběhu
trasy.
přizpůsobují
se
jsou
flexibilní a
průběhu trasy. se
přizpůsobují
průběhu trasy.

Obnova < DN 200 je možná z jámy do šachty o průměru 1 m. Vyjmutí rozšíření probíhá v
cílové šachtě a vyjmutí stroje ve startovací jámě zpětně skrz nově položené potrubí.
Obnova < DN 200 je možná z jámy do šachty o průměru 1 m. Vyjmutí rozšíření probíhá v
cílové šachtě
vyjmutí
stroje zvejámy
startovací
jáměozpětně
skrz
nově Vyjmutí
položené
potrubí.probíhá v
Obnova
< DN a200
je možná
do šachty
průměru
1 m.
rozšíření
cílové šachtě a vyjmutí stroje ve startovací jámě zpětně skrz nově položené potrubí.
Rozšíření vpředu ...

4

4
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Rozšíření vpředu ...
Rozšíření vpředu ...
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nebo

nebo
nebo

... rozšíření vzadu

... rozšíření vzadu
... rozšíření vzadu

aviják

“

áv

du

Na odbor né téma / technical topics

GRUNDOBURST
GRUNDOBURST

GRUNDOBURST

Statický berstlining pomocí zařízení
Statický
Statický berstlining
berstlining pomocí zařízení
Grundoburst
Grundoburst
Grundoburst
Grundoburst
je hydraulické
zařízení
pro obnovu
již nevyhoStatický
berstlining
pomocí
zařízení

Grundoburst
je
zařízení
obnovu jiža nevyhoGrundoburst
je hydraulické
hydraulické
zařízení
vujících
inženýrských
sítí. Trhací
síla,pro
zatlačování
zatahoGrundoburst
vujících
inženýrských
sítí.
síla,
a zatahovujících
inženýrských
sítí. Trhací
Trhací
síla,/ zatlačování
vání
potrubí
jsou přenášeny
tlačnou
tažnou hydraulickou
Grundoburst
je hydraulické
zařízení
pro obnovu
již nevyhování
jsou
tlačnou
/ tažnou
hydraulickou
vání potrubí
potrubí
jsou přenášeny
přenášeny
tlačnou
lafetou
Grundoburstu
přes patentované
QuickLock
vodicí
vujících inženýrských sítí. Trhací síla, zatlačování a zataholafetou
Grundoburstu
přes
patentované
QuickLock
vodicí
lafetouStatický
Grundoburstu
přesmůže
patentované
tyče.
berstlining
být
nasazen
u
defektních
vání potrubí jsou přenášeny tlačnou / tažnou hydraulickou
tyče.
berstlining
může
být
u skvělý
defektních
tyče. Statický
Statický
berstlining
může
být nasazen
tlakových
potrubí
a spádových
potrubí.
SystémQuickLock
je
díky
lafetou
Grundoburstu
přes
patentované
vodicí
tlakových
potrubí
aa spádových
Systém
je skvělý
díky Specifické
tlakových
potrubí
spádových
potrubí.
své
jednoduchosti.
tyče.
Statický
berstliningpotrubí.
může být
nasazen
u defektních
své
jednoduchosti.
své
jednoduchosti.
tlakových
potrubí
a spádových potrubí. Systém je skvělý díky Specifické
• Zvlášť vhodné v dobře protlačitelných zeminách, u
GRUNDOBURST
800
G
Specifické
své
jednoduchosti.
•
Zvlášť
zeminách,
se
zásobníkem
tyčí
protlačitelných
zeminách,
staréhovhodné
potrubív zdobře
pevných
materiálů (oceli,
tvárnéuu litiGRUNDOBURST
GRUNDOBURST 800
800 G
G
a
pohon• starého
Zvlášť
vdodobře
protlačitelných
zeminách,
u
se
zásobníkem
tyčí
sehydraulickou
zásobníkem
tyčí800 G
potrubí
tvárné
litizDN
pevných
(oceli, tvárné
litiGRUNDOBURST
ny,
PE,vhodné
PVC)
1000 materiálů
stanicí.
Patentoanou
pohonse zásobníkem
ahydraulickou
hydraulickou
pohon- tyčí
starého
potrubí
z plastu
pevných
materiálů
(oceli,
tvárné
litiny,
PE,potrubí
PVC) do
DN
1000
•
Staré
z
nebo
oceli
od
50
do
1000
mm
Ø
vané
tyče
s QuickLock
a hydraulickou
nou
Patentonou stanicí.
stanicí.
Patento-pohonny,rozřeže
PE,potrubí
PVC)
dozDN
1000
•
Staré
mm
Ø
plastu
nebo
oceli
od
50
do
1000
mm
Ø
se
valivým
nožem
a
zatáhne
se
nová,
často
větší
nou
stanicí. Patento„rychlým
vané
ss uzávěrem“
QuickLock
vané tyče
tyče
QuickLock
• Staré potrubí z plastu nebo oceli od 50 do 1000 mm Ø
vané
tyče
s
QuickLock
se
rozřeže
často
větší
se
snadno
a
rychle
valivým
nožem
a
zatáhne
se
nová,
často
větší
trubka.
„rychlým
„rychlým uzávěrem“
uzávěrem“
se rozřeže valivým nožem a zatáhne se nová, často větší
„rychlým
uzávěrem“
spojují,
spoj
vysose
amá
se snadno
snadno
a rychle
rychle
• trubka.
5trubka.
modelů Grundoburstu s tažnými silami až do 250 t
se
snadno
a i rychle
kou
pevnost
v
tahu
spojují,
spoj
má
vysospojují, spoj
máspoj
vyso•• 5
modelů
250 tt
Grundoburstu
s tažnými
silami
dot 250
spojují,
má vyso400
S , 400
G, 800 G, 1250
G, 2500
G.až doaž
5 modelů
Grundoburstu
s tažnými
silami
250
tlaku,
kou
vv tahu
kou pevnost
pevnost
tahuvii tahu i
kou pevnost
400
S
,
400
G,
800
G,
1250
G,
2500
G.
•
Různá
uplatnění
400 S , 400 G, 800 G, 1250 G, 2500 G.
•
bez námahy
tlaku,
tlaku,
tlaku,
•• Různá
uplatnění
sbez
velkou
Různá uplatnění
••
námahy
• bez
námahy
• bez námahy
• s velkou
•• sčasovou
s velkou
velkou
úsporou
časovou
časovoučasovou
úsporou
úsporouúsporou

Valivý nůž

Tyče sTyče
„rychlým
uzávěrem“
QuickLock
súspory
„rychlým
uzávěrem“
QuickLock
ca. 40%ssčasové
oproti
šroubovaným
tyčím,
Tyče
„rychlým
uzávěrem“
QuickLock
Tyče
„rychlým
ca. 40% časové úspory
oprotiudržovatelné.
šroubovaným tyčím,
málo opotřebovatelné
a příjemně

Valivý
Valivýnůž
nůž

Kloubový spoj
Kloubový spoj

Kloubový
spoj spoj
Kloubový

ca.
úspory
tyčím,
ca. 40%
40% časové
časové
úspory oproti
oprotia šroubovaným
šroubovaným
tyčím,
málo
opotřebovatelné
příjemně udržovatelné.
málo
málo opotřebovatelné
opotřebovatelné aa příjemně
příjemně udržovatelné.
udržovatelné.

GRUNDOBURST
- Uplatnění
GRUNDOBURST
- Uplatnění
GRUNDOBURST
Uplatnění
GRUNDOBURST
• Berstlining
DN 1000
krátkou
a dlouhou
trubkou
• Berstlining
do DNdo1000
krátkou
a dlouhou
trubkou

• Kalibrovaný
•• Berstlining
do
DN
1000
Berstlining
do
DNberstlining
1000 krátkou
krátkou a dlouhou trubkou
Kalibrovaný
berstlining
•
Tight
in
Pipe
(TIP-metoda,
trubka
těsně
staré
•• Kalibrovaný
Kalibrovaný
berstlining
Tight
in Pipeberstlining
(TIP-metoda,
novánová
trubka
těsně
nanastaré
trubce)
•• Tight
Tight in
in Pipe
Pipe (TIP-metoda,
(TIP-metoda, nová
nová trubka těsně na staré
trubce)
• „Vyvložkování“ starého potrubí novým
trubce)
• trubce)
„Vyvložkování“
starého
potrubí
novým
• Čištění trubky
•• „Vyvložkování“
starého
potrubí
novým
„Vyvložkování“
starého
potrubí
novým
Čištění
trubky
• Vyrážení staré trubky
•• Čištění
Čištění trubky
trubky
Vyrážení
staré trubky
•• Vyrážení
Vyrážení staré
staré trubky
trubky

Rozšíření
Rozšíření
Rezání nepoddajných
(ocel,
plast,
tvárná
litina)litina)
Rezání
nepoddajnýchmateriál
materiál
(ocel,
plast,
tvárná
Rezání nepoddajných materiál (ocel, plast, tvárná litina)

Rozšíření
Rozšíření

TIP-metoda s sdlouhou
trubkou
TIP-metoda
dlouhou
trubkou
TIP-metoda s dlouhou trubkou

Zatažení dlouhé trubky
BURSTFORMem skrz šachtu.

Zatažení dlouhé trubky
BURSTFORMem
šachtu.
Zatažení
dlouhéskrz
trubky
BURSTFORMem skrz šachtu.

Zatažená nová trubka v cílové
jámě.

Zatažená nová trubka v cílové

jámě.
TIP-metoda s krátkou trubkou
nová trubka
trubka vv cílové
cílové
Zatažená nová

Naho e a vlevo:
Berstlining dlouhé
trubky z jámy do
Naho
e a vlevo:
jámy.

Berstlining
dlouhé
Naho
e a vlevo:
trubky z jámy
do
Berstlining
dlouhé
jámy. z jámy do
trubky
jámy.

TIP-metoda s krátkoujámě.
trubkou
TIP-metoda s krátkou trubkou

Silové spojení krátké trubky
BURSTFIXem

Silové spojení krátké trubky
BURSTFIXem
Silové
spojení krátké trubky
BURSTFIXem
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jámě.

Po použití TIP-metody: nová trubka těsně přiléhá na vnitřní stěnu
staré trubky.

5
Po použití TIP-metody: nová trubka
těsně přiléhá
na vnitřní
TIP-metody:
nová stěnu
trubPo použití
TIP-metody:
nová
trubstaré
trubky.
přiléhá na
na vnitřní
vnitřní stěnu
stěnu
ka těsně
přiléhá
staré trubky.
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GRUNDODRILL
GRUNDODRILL
HDD-horizontální řízené vrtání s
HDD-horizontální řízené vrtání s
výplachem
výplachem

HDD-horizontální řízené vrtání s výplachem
HDD-horizontální řízené vrtání s výplachem
1. U HDD s výplachem jsou nutné následující pracovní
U HDD
s výplachem
jsouvrtu
nutné následující pracovní
1.kroky:
Zhotovení
pilotního
kroky: Zhotovení pilotního vrtu
2. Rozšíření na požadovaný průměr.
2. Rozšíření na požadovaný průměr.
3. Zpětné tažení vrtací tyče se současným zatažením nové Specifické
3.trubky.
Zpětné tažení vrtací tyče se současným zatažením nové •Specifické
pro podélné pokládky, shybky a pokládky pod komunikace•mi,
prokolejišti,
podélné budovami
pokládky, shybky
a pokládky
trubky.
PE-trubek
do max. pod
DN komunikace700 a až do
K úspěšnému provedení vrtu je důležitý odpovídající benmi,
kolejišti,
budovami
PE-trubek
do
max.
DN 700 a až do
max.
500
m
délky.
K
úspěšnému
provedení
vrtu
je
důležitý
odpovídající
bentonitový výplach – směs vody a bentonitu. Bentonitová susmax. 500 m délky.
tonitový
výplachv –průběhu
směs vody
a bentonitu.
Bentonitová
sus- • dynamický
příklep pro optimální postup ve skalnatých
penze
zajišťuje
vrtání
rozvolňování
a transport
dynamický
příklep
optimální
postupenergie),
ve skalnatých
•
penze
zajišťuje
v
průběhu
vrtání
rozvolňování
a
transport
půdách
(přes
200 kNpro
dodatkové
beranicí
vrtací
vyvrtané zeminy, a snižuje tření při vtahování chráničky.
půdách
(přes
200
kN
dodatkové
beranicí
energie),
vrtací
vyvrtané zeminy, a snižuje tření při vtahování chráničky.
automatika, autom. výměna tyčí u N-série, komfortní kabiautomatika,
autom.
výměna
tyčí
u
N-série,
komfortní
kabina, řízení všech funkcí dvěma Joysticky, digitální obrazovna,
řízení
všech
funkcí
dvěma
Joysticky,
digitální
obrazovka, kompletní podchycení údajů o vrtání, měření tažné síly.
ka, kompletní podchycení údajů o vrtání, měření tažné síly.
• předvybaveno pro vrtání s kabelovou sondou, a vrtání ve
předvybaveno pro vrtání s kabelovou sondou, a vrtání ve
•skále.
skále.
GRUNDODRILL řady XP
GRUNDODRILL řady XP

GRUNDODRILL
GRUNDODRILL
řady N
řady N

Borlanza
se
Borlanza
sondou
se
sondou
Nahoře: Údaje o poloze,
Nahoře: aÚdaje
o poloze,
náklonu
natočení
bornáklonu
a natočení
borlanzy
se přenáší
elektrolanzy se přenáší
elektromagneticky
k přijímacímu
magneticky k přijímacímu
přístroji.
přístroji.

Míchací jednotka bentonitu MA 010 pro
Míchací HDD-zařízení
jednotka bentonitu MA 010 pro
všechny
všechny HDD-zařízení
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MA 010 s HD-čerpadlem: 2
MA 010(po
s HD-čerpadlem:
nádrže
4000 l) čerpací2
nádrže 1200
(po 4000
l) čerpací
výkon:
l bentonit/
výkon:pohon
120010l kW
bentonit/
min.,
Hatzmin., pohon
naftový
motor 10 kW Hatznaftový motor

Princip řízení borlanzy - vrtu
Princip řízení borlanzy - vrtu

GRUNDOLOG III –také pro berstlining
GRUNDOLOG III –také pro berstlining

Grundolog III měřicí přístroj k podGrundolog
III měřicí přístroj
k podchycení
a zaprotokolování
tažných
chycení
a zaprotokolování
tažných
sil,
namontován
mezi rozšiřovací
sil, namontován
mezi
rozšiřovací
hlavou
a rozpěrným
niplem.
hlavou a rozpěrným niplem.
Vrtání do skály s malým množstvím výplachu. Grundorock pro
Vrtání HDD-zařízení
do skály s malým
výplachu.
Grundorock
pro
všechna
od 100 množstvím
do 200 kN bez
přestavby,
žádné dvovšechna
HDD-zařízení
100 do kladivo
200 kN/bez
přestavby, žádné dvojité
trubkové
tyče, žádnéod
probíjecí
kompresor.
jité trubkové tyče, žádné probíjecí kladivo / kompresor.
Grundodrill 4X
Grundodrill 4X

Valivé dláto pro vrtání do skály v různých velikostech a provedeních,
Valivé dláto
pro
vrtání
do skályvrtů
v různých
a provedeních,
rozšiřovač
vrtu
pro
rozšiřování
do 16“ svelikostech
lehko vyměnitelným
TCI
rozšiřovač
vrtuzpro
rozšiřování vrtů do 16“ s lehko vyměnitelným TCI
kutrem
– hroty
tvrdokovu.
kutrem – hroty z tvrdokovu.

Na odbor né téma / technical topics

GRUNDOPIT
GRUNDOPIT//GRUNDOBORE
GRUNDOBORE
Domovní přípojka provedená Grundopitem s vodním výplachem
Domovní přípojka provedená Grundopitem s vodním výplachem

Šachta – jáma, nebo přímo do sklepa
Šachta – jáma, nebo přímo do sklepa

Jáma – jáma, nebo přímo do sklepa
Jáma – jáma, nebo přímo do sklepa
Grundopit (stanGrundopit
(standardní
s vodním
dardní s / vodním
výplachem
zesívýplachem
/ zesílený
s bentonitolený výplachem):
s bentonitovým
vým do výplachem):
délky
50 m /DN
délky
do 50
m pro
/DN
160
vhodný
také
160 do
vhodný
vrtání
skály.také pro
vrtání do skály.

Pohon: Hydraulická stanice TT B 20
Pohon:
Hydraulická
stanice
s naftovým
motorem
24,4 TT
kW B 20
s naftovým motorem 24,4 kW

Grundopit S (šachta)
S (šachta)
doGrundopit
50 m /DN
160
50 m /DN
160
prodo„poslední
míli“ u
pro „poslední
míli“ u
pokládky
datových
pokládky
datových
vedení
v kanálech
v kanálech
a vedení
pro kanalizační
a propřípojky
kanalizační
domovní
domovní přípojky

Domovní přípojka s Grundobore v procesu šnekového vrtání
Domovní přípojka s Grundobore v procesu šnekového vrtání

Grundobore 200 S
Grundobore 200 S
Vrtací šnekové zařízení k řízené pokládce domovních
Vrtací DN
šnekové
zařízení
k řízené pokládce
přípojek
100-150
v protlačitelných
zeminách,domovních
jakož i k
přípojek
DN
100-150
v
protlačitelných
pokládce produktové a ochranné trubky zeminách,
do DA 220.jakož i k
a ochranné
trubky do verzi
DA 220.
•pokládce
k dostáníproduktové
v 1 m-šachtové,
nebo standardní
•
k
dostání
v
1
m-šachtové,
nebo
standardní
verzi
• lehčí montáž díky rozmontování
•dolehčí
montáž
díky
rozmontování
systémových komponent
do systémových
komponent
• vysoká
přesnost pokládky
•
vysoká
přesnost
• protlaky do ca. 20 pokládky
m
protlakyvyvrtané
do ca. 20zeminy
m
••doprava
do
•cílové
doprava
vyvrtané
zeminy
do
jámy
cílové
jámy
• Měřicí systém: Sonda
• Měřicí systém: Sonda

Grundobore 400
Grundobore 400
Vrtací šnekové zařízení k řízené pokládce domovních
Vrtací šnekové
řízené pokládce
domovních
přípojek
ve všechzařízení
půdníchktřídách,
jakož i k pokládce
propřípojek
ve
všech
půdních
třídách,
jakož
i
k pokládce produktové a ochranné trubky do DA 406.
a ochranné
trubky do DA 406.
• duktové
vysoká přesnost
pokládky
•
vysoká
přesnost
pokládky
• malé překrytí
malé překrytí
••
solidní,
stavbě odpovídající
•
solidní, stavbě
odpovídající
konstrukce,
bez vibrací
konstrukce,
bez
• protlaky do ca. 50 vibrací
m
protlaky
do ca.svíravých
50 m
••
žádná
porušení
•
žádná porušení
půdních
formací svíravých
půdních
formací
• povolení podle
DWA A 125 příp. DVGW GW 304
•
povolení
podlelaser
DWA
A 125
příp. DVGW GW 304
• Měřicí systém:
nebo
video-theodolit
• Měřicí systém: laser nebo video-theodolit
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GRUNDOMAT zemní rakety do Ø 180 mm
na trhu již více než 40 let

GRUNDORAM - ramování ocelových trub
GRUNDOPIT řady "P"
pro beranění do Ø 4000 mm
Typy: Standardní, zesílený, šachtový,:
malá vrtací zařízení pro start z jámy/šachty
4 t tažná síla, vrty do Ø 180 mm

GRUNDOMAT zemní rakety do Ø 180 mm
na trhu již více než 40 let

GRUNDORAM - ramování ocelových trub
GRUNDOPIT řady "P"
pro beranění do Ø 4000 mm
Typy: Standardní, zesílený, šachtový,:
malá vrtací zařízení pro start z jámy/šachty
Typ 200S
4 t tažná síla, vrty do Ø 180 mm
(šachtová verze)

Typ 25N

Typ 10XP

TypTyp
400
200S
(šachtová verze)

Typ 25N

GRUNDODRILL řady "X"
Typy: 4X, 10 XP a 15XP, Typ 10XP
4 - 15 t tlačné a tažné síly
GRUNDODRILL
4 t tažná síla, vrty
do Ø 400řady
mm"X"

Typ 400

Typ 15N

Typy: 4X, 10 XP a 15XP,
4 - 15 t tlačné a tažné síly
4 t tažná síla, vrty do Ø 400 mm

Typ"N"
15N
GRUNDODRILL řady
Vrtací zařízení pro speciální požadavky
řadysíly,
"N" 2 t rezerva tažné síly vrty do
15 - 25GRUNDODRILL
t tlačné a tažné
zařízení
promax.
speciální
požadavky
max. Ø Vrtací
700 mm,
a do
délky
vrtů do 400 m
15 - 25 t tlačné a tažné síly, 2 t rezerva tažné síly vrty do
max. Ø 700 mm, a do max. délky vrtů do 400 m

Typ 400S
Typ 800G

GRUNDOBORE
Vrtací šnekové zařízení pilot. řízeno,
Např. pro spádová potrubí
GRUNDOBORE
Typšnekové
200S azařízení
400 pilot. řízeno,
Vrtací
Např. pro spádová potrubí
Typ 200S a 400

GEODRILL
GEODRILL
Vrtací
zařízení
Vrtací zařízení
K získávání
zemního
K získávání zemního
tepla
Typ Geodrill 20V
tepla Typ Geodrill 20V
pro pro
vertikální
vrtání
vertikální
vrtání
a 4Ra pro
radiální
4R pro
radiální
vrtání
vrtání

Typ 400S

Typ 800G

Typ 2500G

Typ 2500G

GRUNDOBURST - statický berstlining
Typy:
400 G +berstlining
S, 800, 1250G a 2500G
GRUNDOBURST
- statický
Obnova potrubí do Ø 1 000 mm

Typy: 400 G + S, 800, 1250G a 2500G
Obnova potrubí do Ø 1 000 mm

GEODRILL 20V

GEODRILL 20V

GEODRILL 4R

GEODRILL 4R

PRIME DRILLING - Lvelká vrtací zařízení
do 600 t tažné síly, vrty do Ø 2000 mm

PRIME DRILLING - Lvelká vrtací zařízení
do 600 t tažné síly, vrty do Ø 2000 mm
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ze staveb / from construction sites

Jak provést zdánlivě neproveditelné,
neboli atypická oprava kolektoru
Mgr. Ing. Tomasz Szczepański
autor MC-Bauchemie sp. z o.o. Polsko

Výsledkem seznámení se s specifikací nebo požadavky investora je často
konstatování, že zadání je v uvedené
podobě neproveditelné. Neexistují takové materiály, které by splnily uvedené
požadavky, zadání překračuje rozsah,
který lze použít pro danou technologii,
nebo je nereálný termín zhotovení. Objednatel chce také občas „hodit“ celé
obchodní riziko projektu na zhotovitele,
bez ochoty dodatečné úhrady za takovou službu. V této oblasti nás téměř
nelze překvapit, na tyto situace jsme již
připraveni. Možná právě proto, že máme
velké zkušenosti, jsme byli požádáni
o učinění zázraku a pomoc při opravě
kanalizačního kolektoru.
Téma se zpočátku jevilo velmi jednoduché. Území velké silniční investice.
Na průlezovém kolektoru měly být zhotoveny přípojky s malým průměrem.
Z důvodu vysoké úrovně terénu, dosahující 11 m, bylo nezbytné zajištění
stěn výkopů štětovými stěnami Larsen.
Smůla tomu chtěla, že při zarážení stěn
byl trefen kolektor a byla narušena jeho
konstrukce. Poškození spočívalo ve vytvoření nevelkého otvoru lehce z boku

Poté co byla postupně vyloučena většina známých metod sanace,
nebo zajištění kanalizačního kolektoru, jako jsou např. moduly,
vyvložkování rukávcem, vtlačení nového potrubí nebo zednická
oprava kolektoru zevnitř, ukázalo se, že jedinou možnou metodou
sanace je použití injektáže.

kanálu a rozmělnění malty, která spojovala jednotlivé vrstvy cihel (hluchá pole).
Kolektor z 50. let byl zhotoven nedbale,
nebyl také nikdy rekonstruován. Dodatečně, po odkopání do vzdálenosti 2-3 m
od dané události, bylo zjištěno, že již dříve bylo něco v tomto místě opravováno,
ještě při stavbě nebo během provozu.
Samozřejmě, jak tomu občas bývá, chyběla přesná dokumentace tvaru průřezu
kolektoru a důvěryhodné údaje ohledně
množství vrstev cihel tvořících konstrukci. Během prací byl kolektor částečně
odkryt a byly zhotoveny plánované přípojky.
Do této doby se zadání zdálo být banální, ale život je komplikovanější, a proto:
- práce bylo samozřejmě nutné zhotovit
rychle, neboť to mělo vliv na postup
celé stavby…byl leden, zima, sníh
a mráz -20 °C,
- z důvodu velkých vzdáleností mezi
šachtami; díky neznámému, ale spíše
slabému, technickému stavu kanálu;
velmi velkému množství odpadních
vod, které nebylo kam přesměrovat,
a jejich velké rychlosti - nebylo možné
pracovat z vnitřní strany kanálu. Majitel sítě rozhodně odmítal možnost
práce lidí přímo v kanálu,
- přístup z vnější strany byl možný a bylo
naplánováno zhotovení zpevňovacího
pásu,

Staveniště v zimě

- dlouhá léta provozu na tomto koncovém úseku sítě, v nevelké vzdálenosti od záchytné jímky, způsobila
vypláchnutí malty, která spojovala
první vnitřní kruh cihel, a proto byl
základní problém takový, že vznikla
obava – na základě jiných špatných
zkušeností v této síti – že narušení již
narušené konstrukce může způsobit
efekt domina a kanál se zbortí na větším úseku. Nebylo možné dopustit,
aby se tento černý scénář naplnil,
neboť zborcení kanálu by znamenalo
zastavení stavebních prací a nejméně dočasnou, závažnou havárii pro

velkou (počítáno ve stovkách tisíc)
skupinu obyvatel, neboť by se dotkla
značné oblasti města. Další hrozbou
byly náklady, náklady a ještě jednou
náklady. Tomu bylo nutné se vyhnout
za každou cenu.
Čili nastala otázka, jak opravit kolektor,
abychom se ho nemuseli téměř dotknout? Nemožné? Skutečně obtížné,
zodpovědné, poněkud riskantní, ale
možné. Dotknout se konstrukce je samozřejmě nezbytné, ale musí to být provedeno velmi, velmi opatrně.
Při takto formulovaných předpokladech
bylo jasné, že odpadá většina známých
technologií: moduly, rukávy, nové trubky, opravy „chemií z vnitřní strany“, nebo
jednoduše dočasné podepření konstrukce.
Pole poškození bylo stanoveno na 20
m2, 4 běžné metry kolektoru a po 2,5 m
na každé straně jeho osy. Zhotovitel povolal skupinu skládající se z konzultanta,
který zhotovil expertizu stávajícího stavu
a měl dohlížet na další činnosti, dodavatele technologií (firma MC-Bauchemie)
a zkušené, specializované realizační firmy Dobrowolski.
Bylo dohodnuto, že jediným způsobem
opravy (nebo zajištění stávajícího stavu
kolektoru) je oprava metodou injektáže.
Firma MC-Bauchemie navrhla použití
zcela nového materiálového řešení MCInjekt TS-07. Proč byla volba materiálu
tak důležitá?
Typickým problémem injektáže je určení, zda utěsňujeme konstrukci, nebo ji
slepujeme. Čili zda má materiál za úkol
vyplnit a utěsnit (praskliny nebo trhliny),
nebo přenášet zatížení. Dalším tématem
je jednoduchost penetrace, která determinuje viskozitu nebo eventuelní zrnitost
minerálního injektážního materiálu. Nejlepší pryskyřice na bázi polyuretanu nebo
epoxidu mají viskozitu cca 100 m·Pas. To
však stále vyžaduje použití velkého tlaku
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Tabulka 1 - Technická data MC-Injekt TS-07
Parametr
Poměr míchání

Jednotka
hmotnostně
hmotnostně
hmotnostně
objemově

ve vztahu k materiálu bylo to, aby reagoval
při nízkých teplotách. Pro epoxidové
Poznámka
nebo
polyuretanové pryskyřice teplota <
složka A1 : složka A2 (standardní směs)		
8
°C
zastavuje proces tvrdnutí, modifisložka B2 : voda (B2-roztok)
kované hydrostrukturní pryskyřice tvrdsložka B1 : B2-roztok
nou i při teplotě kolem +1 °C.
složka A : složka B

Hodnota
25 : 1
0,5 : 2,8
25 : 3,3
1:1
	DIN 53 479 při teplotě 20°C
3
Hustota
kg/dm
1,1
			
a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %
Viskozita
mPa·s
cca 5
ČSN EN ISO 3219
Pevnost v tlaku (neředěno)
MPa
12,5
ČSN EN 196-1
Pevnost v tlaku			
ČSN EN 196-1
MPa
14,6
s pískem H32 (0,1-0,3 mm)
1 : 3 hmotnostně		
Pevnost v tlaku			
ČSN EN 196-1
s pískem 0,7 – 1,2 mm
MPa
14,4
1 : 3 hmotnostně
Doba zpracovatelnosti
minuta
cca 1 – 15

Tabulka 2 - Doby reakce v závislosti
na koncentraci složky A2
Složka A2
0,25 kg (1 %)
0,50 kg (2 %)
1,00 kg (4 %)
1,50 kg (6 %)
3,00 kg (12 %)
6,00 kg (24 %)

20 °C
15 min
7 min 07 s
3 min 41 s
2 min 36 s
1 min 39 s
1 min 07 s

10 °C
33 min
15 min
8 min 16 s
5 min 30 s
3 min 15 s
2 min 08 s

Tabulka 3 - Nastavení pevnosti v tlaku
Dodatečné množství vody
(celkem)
5l
10 l
20 l

Pevnost v tlaku
12,5 MPa
5,6 MPa
4,6 MPa
3,4 MPa

na injektážním čerpadle. Avšak cementové suspenze, které jsou podávány
pod nízkým tlakem, dobře pronikají do
prasklin a trhin, nikoli však do popraska-

ných spár zdí. Materiály s nízkou viskozitou, v řádu 5 m. Pas, jsou hydrostrukturní pryskyřice. Takové materiály skvěle
penetrují zděné konstrukce, avšak fungují jako těsnění, neboť nepřenášejí síly
(jsou měkké a pružné). Proto jsme mezi
typickými injektážními materiály nemohli najít vhodné řešení. Hledali jsme dál.
Dostali jsme odpověď z naší mateřské
společnosti firmy MC-Bauchemie v Německu. Byl vyvinut zcela nový materiál
na bázi modifikované hydrostrukturní
pryskyřice, který si zachovává nízkou
viskozitu, avšak po vytvrzení má jistou
pevnost, na úrovni pevnosti zednické
malty. Dodatečně bylo možné regulovat také dobu tvrdnutí injektážní směsi.
Je nutné podotknout, že nebylo možné
po dobu injektáže utěsnit spáry zevnitř,
proto – aby nebyl materiál injektován do
kolektoru – bylo nutné zvolit čas reakce tak, aby materiál tvrdnul ve spárách
a na styku s cihlou a aby nevytékal mimo
konstrukci. Je to proveditelné, pokud
jsou použita speciální dvousložková injektážní čerpadla. Dalším požadavkem

Odkopání kolektoru
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Poškození pláště kolektoru

Stav kolektoru po odkrytí
Bylo zjištěno, že kvalita zhotovení kolektoru nebyla nejvyšší. Svědčí o tom
stopy havárie na pravé straně nad poškozením. Bylo zjištěno vyboulení a naklonění cihel a úbytek (díra) o velikosti
cihly. A dále na levé straně, pod poškozením, bylo vidět rozsunutí cihel vnějšího pláště. Jsou to však dávno vzniklé
vady, které nejsou spojeny s poškozením během aktuální přestavby. Je nutné
také věnovat pozornost existenci „žeber“ v podobě dodatečné vrstvy cihel
v rozteči cca po 2 metrech. Teoreticky
je to zpevňující prvek, avšak způsobil
několik pochybností:
- je v rámci „úspor“ konstrukce místo
3kruhové pouze 2kruhová plus zpevňovací žebra?
- na co jsou ta žebra, když to jsou prakticky „volně“ ležící cihly na konstrukci,
a jejich práce spíše zatěžuje konstrukci, místo aby jí podepírala?
Existence takových žeber může v případě kontrolního vrtu, prováděného
v rámci inspekce kanálu, způsobit zásadní chybu při hodnocení tloušťky
konstrukce, tedy technického stavu. Je
to velmi důležitá poznámka pro osoby
vykonávající expertizy průlezových kanálů, jak mnoho překvapení není vidět,
a jak velkou chybu lze spáchat, budeme-li se spoléhat pouze na inspekci
vnitřku kanálu.

ze staveb / from construction sites

Další poruchy konstrukce

Vrtání otvorů pro pakry

Rozmístění pakrů v rastru

Technologie zhotovení prací

Průběh a rozsah prací

- postupné odkrývání a očištění pláště
kolektoru vodou
- vrtání otvorů o délce max. 15 cm přes
spáry ve vzdálenosti cca 25 x 25 cm
- propláchnutí otvorů z vrtání vodou
- 	osazení injektážních pakrů
- vyspárování vnějšího pláště rychlereagující minerální maltou, utěsnění konců
pakrů
- injektáž modifikované hydrostrukturní
pryskyřice ze spodních pakrů směrem
nahoru.

Práce byly prováděny tři dny, od 8 do
18 hodin. První den bylo provedeno
školení pro pracovníky zhotovitele, zahrnující správné zpracování injektážního
materiálu MC-Injekt TS-07 a nastavení
požadované doby reakce. Byly zhotoveny vzorky, aby byl zkontrolován čas
tvrdnutí.
Ze strany dodavatele technologií, firmy
MC-Bauchemie, prováděli technický
dozor na stavbě: střídavě technický poradce Mgr. Ing. Tomasz Szczepański,
Mgr. Ing. Marcin Mroczek a produktový
manažer pro injektáže Mgr. Ing. Krzysztof Wróblewski.

Otvor v konstrukci byl vyplněn rychletvrdnoucí minerální maltou. Třetí den
byly zhotoveny práce na horním úseku
kanálu, v pásu o šířce cca 1,5 m.
Práce byly v souladu s doporučením
zhotoveny v oblasti cca 20 m2 (2 bm nahoru a dolů od poškození a po 2,5 m od
horní osy po obou stranách kolektoru).

Vyplnění spár před injektáží

Injektáž byla prováděna až do vyplnění
pakru, nebo pokud byly pozorovány úniky na dalším pakru nebo z konstrukce.
Tlak injektáže nepřekračoval max. 40
bar (hraniční podmínka odolnosti malty
vůči roztažnosti). Začínalo se s nižším
tlakem, který byl eventuelně postupně
zvyšován. Injektáž měla za úkol především slepení vzniklých prasklin a děr
a zpevnění malty, která spojuje druhou
a třetí (vnější) řadu cihel. Bylo instalováno cca 500 ks injektážních pakrů.
Byly spotřebovány 4 sady modifikované hydrostrukturní pryskyřice MC-Injekt TS-07, čili 200 kg materiálu, což
činí 10 kg materiálu na m2 konstrukce
kolektoru.
Otvor v místě poškození byl zazděn rychletvrdnoucí minerální maltou po celé
dostupné tloušťce dvou cihel.
První den byly zhotoveny práce na obou
bocích úseku nad poškozením. Druhý
den byl odkryt zbytek konstrukce kanálu
a byly zhotoveny práce na obou bocích
pod poškozením.

Kontrola podmínek aplikace
Během aplikace materiálů je vždy velmi podstatná teplota okolí, konstrukce
a relativní vlhkost vzduchu. Jelikož byly
práce prováděny v zimním období, při
teplotách v řádu -15 až -20 °C, byl postaven stan a ohřívače. Kontrola vykázala následující podmínky pro aplikaci
materiálů (viz. tabulka 4)

Poznámky k provádění prací
Během vrtání otvorů bylo zjištěno, že
spáry jsou dost silné. Oblast na levé
straně nad a v blízkosti poškození byla
skutečně výrazně uvolněna (pole 50
x 50 cm). Injektáž proběhla způsobem typickým pro zděné konstrukce.
Jednou více materiálu, jednou méně.
Občas byl únik injektážního materiálu
vzdálen až 50 cm od pakru, což svědčí
o penetraci injektážního materiálu přes
přepážku.
Uvolněné fragmenty prvků žebrování
byly rozebrány. Fragmenty, které držely,
byly ponechány na místě a konstrukce
byla injektována přes ně pomocí hlubších vrtů.
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Tabulka 4 - Podmínky pro aplikaci
Den 1

Den 2

Den 3

Teplota vzduchu
5,5 °C	
5,8 °C	
15 °C
Teplota pláště kolektoru
3 °C	
2 °C	
2 °C
Vlhkost vzduchu
48 %
58 %
48 %
Každý den byly odebrány a zajištěny kontrolní vzorky injektážního materiálu.

Injektážní práce

Fot. 8 – Kontrola podmínek aplikace

Stanoviště s čerpadlem

Poslední etapou zabezpečovacích prací bylo (již bez obav, že
se kanál zbortí) zhotovení železobetonového pláště, který dodatečně zpevňuje konstrukci s ohledem na 11m výšku terénu.

Fot. 9 – Pozůstatky žeber

Závěry

Fot. 10 – Osazené pakry, vyplněné spáry
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Práce byly zhotoveny v souladu s obdrženým doporučením.
Pracovníci pečlivě zhotovili všechny etapy prací za použití příslušného vybavení, čili dvousložkového injektážního čerpadla.
Injektáž byla zhotovena odborně.
Konstatujeme, že v souladu s technickými možnostmi bylo
zhotoveno spojení (injektáž, spárování) středního a vnějšího
kruhu cihel, přičemž byl z těchto dvou vrstev vytvořen pevný
plášť. S ohledem na velké riziko poškození a místní absenci
vnitřního kruhu je tato oblast ponechána v původním stavu,
ale byla zvětšena odolnost konstrukce pláště. Majitel sítě po
přestavbě v této oblasti plánuje, že v perspektivě 2-3 let bude
možné odvést odpadní vodu a pak bude provedeno „normální“ hodnocení a renovace kolektoru, pak se k němu možná
vrátíme. Takže zatím se to ještě jednou podařilo, a nemožné
se stalo možným.
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Mikrotuneláž kameninových trub DN 1200
ve směrovém oblouku v Singapuru
Christel Flittner
STEINZEUG Abwassersysteme GmbH,
Německo
Od roku 1982, kdy byly v Hamburku
protlačeny mikrotuneláží první kameninové trouby DN 600, zaznamenala tato
oblast bezvýkopových technologií nebývalý rozvoj. Příkladem toho je i první
mikrotuneláž kameninových trub nikoliv v přímé trase ale do oblouku s kruhovým zakřivením o poloměru 400m.
Tato stavba byla realizována v roce
2010 z kameninových protlačovacích
trub DN 1200 v asijském Singapuru.

ÚVOD
Singapur, aglomerace o ploše 693 kilometrů čtverečních a více jak 5 miliony
obyvatel, zaznamenává v posledních letech nebývalý růst objektů nejen na výšku ale také „ na hloubku „, což klade na
příslušné inženýrské sítě v centru města
zejména v blízkosti dálničních dopravních přivaděčů obrovské nároky. Ne
jinak tomu bylo i na stavbě kanalizace
na třídě Admirality Road, šesti proudové
hlavní tepně ve středu města.

Parametry stavby
Ačkoliv působí v Singapuru celá řada
zkušených místních firem, přesto byla
nejnáročnější část stavby (180 + 115m
protlaku DN 1200) svěřena německým

Tabulka 1 - Mikrotuneláž kameninových trub DN 1200
Stavba kanalizace Admirality
Road - Singapur

Celková délka
stavby

Max. povolená
protlač. síla

Max. dosažená
protlač. síla

1100m
985m
115m

6 400kN	
3 700kN	

1 200kN
4 037kN

Celková délka stavby
z toho přímé protlačení
z toho kruhové protlačení

firmám Herrenknecht AG a firmě INKA
za přítomnosti firmy STEINZEUG Abwassersysteme GmbH, jakožto výrobce kameninových protlačovacích trub.

Mikrotuneláž kameninových
trub s kruhovým zakřivením
Z cca 11m hluboké startovací jámy
spouštěné železobetonové šachty průměru 6 m bylo nejprve protlačeno kameninové potrubí DN 1200 v přímém úseku
na jednu stranu do cílové šachty v délce
180 metrů, Z téže startovací šachty bylo
pak následně protlačeno v opačném
směru do cílové šachty 115m kameninového potrubí téhož profilu tj. DN 1200
ale již ne v přímém směru ale s kruhovým zakřivením o poloměru R = 400m.
Tuto nejnáročnější část (celkem 180m
v jednom kuse na jednu stranu jako
přímý úsek a 115m na druhou stranu
jako kruhově zakřivený úsek) provedla
německá firma Herrenknecht pomocí
svého protlačovacího stroje AVN 1200.
Pro zajištění maximální úspěšnosti těchto nejnáročnějších stavebních prací (zejména protlačování s kruhovým zakřivením) bylo dále zajištěno:

1. „Kosmetická„ úprava vlastních kameninových trub tj. byly navrženy delší
ocelové spojky, které jsou součástí
každé kameninové trouby (normální
délka činí 143mm, nové byly prodlouženy s ohledem na vodotěsnost při
zakřivení o 20mm tj. na celkovou délku 163mm). Tím byla zabezpečena
nejen vodotěsnost trub (hladina spodní vody dosahovala až k jednomu metru pod terén stavby), ale také tím bylo
umožněno zvýšit povolené vychýlení
trub z 10mm/m na 20mm/m, tedy
o 4 cm na jednu 2 m dlouhou troubu.
2. Každá sedmá trouba byla opatřena
třemi bentonitovými otvory pro snížení plášťového tření vznkajícího na
vnějším okraji trub při protlačování
3.	Na čtyrech místech kruhového profilu (45, 135, 225 a 315 stupňů) byly
mezi první a druhou a mezi druhou
a třetí troubou (těch nejnamáhanějších) osazeny speciální senzory, které přenášely na povrch do řídícího
centra okamžité tlačné síly (vznikající
zejména při nerovnoměrném rozložení sil při kruhovém postupu ražby
ale i při přímé ražbě, kdy protlačovací stroj nejede v ideálním směru, jak
vertikálním tak i horizontálním)
4.	Přímo na konci protlačovacího stroje
byla umístěna dočasná mezitlačná stanice, která umožnila lepší rozložení a ovládání tlačných sil na čele ražby, protože
teprve vlastní realizace potvrzovala teoretické výpočty maximálních použitých
tlačných sil, aby nedošlo k poškození
(prasknutí) kameninových trub
5. instalace velice přesného měřícího systému zabezpečujícího přesnou kontrolu
ražby s kruhovým zakřivením

Výsledné vyhodnocení stavby
1. denně bylo protlačeno za jednu pracovní směnu (12 hodin) 5 – 8 trub tj.
10 až 16 m kanálu.

Část stavebního výkresu zachycující situaci s plánovaným protlačováním s kruhovým
zakřivením
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Graf ukazuje, ve kterých místech a o kolik
byl překročen předpokládaný vodorovný
úhel zakřivení. Hodnota 0,284 stupně odpovídá poloměru zakřivení 400m (černá
vodorovná čára rovnoběžná s osou x) tj.
vodorovnému vychýlení 7mm/m. Tato hodnota byla překročena celkem 3x, nejvíce
ve staničení cca 10m, kdy vodorovný úhel
zakřivení dosáhl max. hodnoty 1,9 stupně,
což odpovídá poloměru zakřivení 60m, tj.
vodorovné vychýlení 46mm/m

Startovací železobetonová šachta průměru cca 6m spouštěná ze shora dolů po 1m
širokých betonových prstenců

2. maximální tlačné síly i při kruhovém
protláčení sice překročily povolenou
mez 3 700 kN a dosáhly max. hodnoty 4 037kN, ale hodnota 3 700kN byla
stanovena teoretickým výpočtem jako
bezpečnostní hranice pro kruhové
protlačování (v přímém směru je max.
tlačná síla rovna hodnotě 6 400kN).
3. poloměr kruhového zakřivení 400m
odpovídá vodorovnému úhlu zakřivení
0,284 stupňě tj. vodorovnému vychýlení 7mm/m Přesto byl při vlastních
pracech dosažen max. vodorovný
úhel až 1,9 stupně, což odpovídá poloměru zakřivení 60m a vodorovnému
vychýlení 46,6mm /m

Závěr
1. uvedená stavba v Singapuru prokázala možnost použití kameninových
trub bezvýkopovou metodou nejen
v přímém směru ale i s obloukovým
zakřivením.
2. okamžitě zjišťované  hodnoty tlačných
sil přímo na stavbě sloužily nejen
k bezškodnému vlastnímu protlačování, ale jsou důležité do budoucna i pro
výrobce kameninových trub, který si
takto ověřuje v praxi své teoretické
výpočty a na jejich základě může tyto
trouby upravovat a vylepšovat.
3. celá stavba bezvýkopové kanalizace
o délce 1 100m s použitím kameninových protlačovacích trub DN 1200
byla úspěšně dokončena ( projektem
předpokládané náklady celé stavby
ve výši 3,65mil US dolarů a dobou
výstavby 18 měsíců ).
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Pohled do 180m přímého protlačeného úseku z kameninových trub DN 1200mm, váha
celé kolony trub činila 178 tun!!!

Tzv. OLC Systém byl instalován na prvních čtyřech protlačovacích troubách a umožňoval
přenos okamžitých max. tlačných sil na čtyřech místech po obvodu trouby
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protlačování železobetonových trub
Ing. Tomáš Krzák, ředitel
MT Mostkovice a.s.
Společnost MT a.s., resp. její pracovníci začali s protlačováním žb trub v 80.
letech minulého století. Byla to akce
pro tranzitní plynovod, 4. větev, asi
100 protlaků DN 2000 mm přes Slovensko až po Břeclav. Tehdy v dresu
dnes již zaniklé společnosti Ingstav
Brno. V polovině 90. let jsme použili naše vlastní protláčecí zařízení pro
zatlačování žb trub od firmy ZIPP Bratislava, další protlaky byly z trub od
Prefy Brno, kde jsme předávali své
zkušenosti přímo výrobci trub. Bohužel, zdaleka ne všechny naše připomínky byly akceptované a použité pro
inovaci výroby. Po mnoha marných
pokusech jsme objevili dodavatele žb
trub z Polska a po osobní návštěvě ve
výrobně jsme byli příjemně překvapeni. Skladem zde leželo snad 500 ks
trub různých profilů, dvousměnná výroba, manžety z oceli a to dokonce
z nerezové oceli na jedné straně trub
napevno zabudované. Tělo trub z betonu C40/45, jeden z protlaků jsme
dělali dokonce z C80/85 (do té doby
jsem ani nevěděl, že pro prefabrikáty
se používá něco takového). Díky kvalitnímu zpracování těchto tříd betonu

jsou stěny trub významně štíhlejší,
než jsme byli doposud zvyklí. Mohli
jsme sledovat celou výrobu, dodací lhůty jsou cca 2 týdny, po odběru
prvního kilometru jsme byli zařazeni
do skupiny významných zákazníků
a spolehlivých partnerů.
První zakázka byla pod nádražím
v Třinci, DN 800/960 mm v délce
cca 60 m. Zajímavá akce byla v Ostravě na Černé louce. Zde jsme realizovali z jedné jámy úsek 80 m z DN
1200 mm a úsek 36 m DN 2000 mm.
Oba úseky byly pod tramvajovou tratí,
delší úsek byl téměř v celé délce pod
kolejovým svrškem. Geologické podmínky byly na Ostravu celkem vlídné,
hlíny s černou haldovinou, bez starých betonových zásypů a navážek.
Komplikace nastaly přesně pod kolejovou výhybkou, kde byly zvýšené
přítoky spodní vody neznámého původu. Záhy jsme objevili prasklý vodovodní řad před čelbou a Ostravské
vodárny velmi svižně provedly opravu
a vylepšily si bilanci ztrát vody ve vodovodní síti. Pro zpestření běžných
rutinních prací nám kontrola z báňského úřadu prozradila, že oblast je
s rizikem výskytu důlních plynů (metanu) a bylo nutné provést příslušná
opatření. Opět zde vyvstává otázka
jako na 95 % všech staveb: ví inves-

Šneková doprava zeminy z ocelové chráničky
Celkový pohled na montážní šachtu 

Spouštění čedičové trubky do šachty

Montáž integrovaného spoje s nerezovým
kroužkem
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ze staveb / from construction sites

Subjektivní relativní hodnocení trub (jako ve škole)
Prefa Brno
Polské trouby
ZIPP

Kvalita

manžety

cena

vodotěsnost

3
1
4

4
1
3

2
1
3

4
2
3

tor co chce? Ví vůbec investor jak má postupovat při volbě
projektanta, stavebního dozora a co všechno má zajistit?
Někdy si tedy nejsem zcela jist.
Přes všechna překvapení se dílo zdařilo, vše v toleranci do
50 mm. Poklesy nadloží byly do 20 mm nad větším profilem
a jednoduchým podbitím jsme vše napravili. Velmi jsme byli
zvědavi na výsledek zkoušky vodotěsnosti. V DN 1200 mm
jsme uspěli napoprvé, ve větším profilu jsme použili naši
vlastní recepturu na utěsňovací vnitřní nátěr a po druhé
aplikaci zkouška vodotěsnosti vyhověla normě. Celá akce
byla realizována v průběhu 4 měsíců včetně příprav šachet a kompletací. Denní postup byl 2 m/směnu. Závěrem
musím podotknout, že spolupráce s hlavním dodavatelem
stavby, firmou KR Ostrava byly velmi dobrá a na závěr po
druhé urgenci uhradili vše, i koncovou fakturu včetně pozastávek, což je pro kladné vyhodnocení každé zakázky
nepostradatelná tečka.

Pohled na šnekový dopravník

D isk u sn í f ó r u m / ch at r oo m

bezpečnostní zajištění poklopů
Naše redakce obdržela článek italských kolegů, který se zabývá ochranou podzemních vedení před potenciálními teroristickými
útoky. Je to bráno v souvislosti s pokusem o teroristický útok v Římě a se snahou Evropské Unie o zpřístupnění podrobných
informací o uložení podzemních sítí. Zdá se, že v Evropě vzniká snaha se uvedenými problémy zabývat, zdá se že k této činnosti
budou sloužit některé finanční nadace či fondy, a zdá se, že Italové budou v těchto snahách určitým motorem.
CzSTT již na tuto výzvu odpověděla kladně a uvidíme, jaký bude mít celá věc další průběh. Je celkem jasné, že uvedené problémy mají reálný
základ, a že bude dobré se jimi zabývat. Problematiky bezvýkopových technologií se to týká okrajově jen zdánlivě – vždyť tyto technologie
jsou hned na počátku u výstavby, (a jejich součástí bývá vždy dokumentace skutečného provedení stavby), stejně tak se dají využít při
detekci i při následných rekonstrukcích a opravách. Je tedy logické, že italská společnost v rámci ISTT je u toho a vlastně tím připravuje půdu
i pro další afilace včetně té naší. Umím si navíc dobře představit možnost čerpání peněz přes evropské dotace i takto zaměřených.
Ze všech těchto důvodů mi tedy vychází, že bude dobré, když se k akci přihlásíme nebo ji minimálně budeme sledovat. Zajímal by
mě určitě i názor někoho z provozovatelů, klidně vyjádřený i zde na stránkách diskusní rubriky našeho Zpravodaje.
V Ostravě 4. 8. 2011, Karel Franczyk

IATT Italské sdružení pro bezvýkopové technologie

PROJEKT - Vzhůru nohama

Bezpečnostní standardy pro ochranu dat z kosmického mapování kritické podzemní infrastruktury

Účastníci: Vedoucí:
	Partneři:
	Přidružení:
Finance:

AGENFOR ITALIA
IATT IT, GERC, TST (IE) a evropští členové ISTT se zvláštním zřetelem k Východní Evropě
Veřejné orgány
Jeden projekt pro DG JLS 2011 a jeden projekt pro 7FP, rovněž podáváno v r. 2011
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koncepce:

Poškození či zničení státních podzemních
sítí teroristickým útokem by mohlo narušit dodávku životně důležitých služeb pro
obyvatele členských zemí, ohrozit veřejné
zdraví a životní prostředí, či případně způsobit ztráty na lidských životech. Avšak,
oproti všeobecnému mínění, narušení
provozu částí veřejného distribučního systému je velmi komplikované, jak prokázala
událost v Římě z r. 2002. 20. února 2002
zatkla italská policie 4 marocké příslušníky salafistické skupiny Volání do boje, protože měli kyanid draselný, jakož i podrobnosti o městském vodovodním systému.
Po nové analýze této události rozvědkou
(Kroll, 2006) nyní víme, že použití kyanidu
ve vodovodním systému byla zkouška scénáře útoku na nečisto s cílem určit, zda
správně zmapovali hydrauliku systému.
Systém dodávky vody, stejně jako ostatní
podzemní potrubí, je vskutku velmi komplikovaný a často je obtížné zmapovat toky.
Do dnešního dne jsou nezbytné stopovací
(trasovací) zkoušky, protože stávající kartografie mapující tuto infrastrukturu a její
skladbu je velmi špatná a nespolehlivá.
Z tohoto důvodu Evropská komise zahájila
program „Inspire“ (INSPIRE, Com(2004)
516 final), který bude brzy poskytovat základní údaje a umožní běžně veřejně zpřístupnit interoperabilní informace z vesmíru
pro řízení inženýrských sítí. Nové IT meta-platformy podzemní infrastruktury brzy
změní správu našich sítí. Nicméně, i když
vítáme snahu Komise o vývoj otevřené

propojené platformy pro informace z vesmíru a o integrované řízení, potřebujeme
rovněž chránit tato geo-topografická data
a související řídicí platformy proti zneužití
teroristickými skupinami. Tato potřeba je
také uznána ve stejné direktivě INSPIRE,
kde se praví: „Je třeba vzít v úvahu i stávající právní rámec v souvislosti s ochranou
dat“.

cíl projektů:
Ochrana konkrétních částí nového katastru je nezbytná s ohledem na rozsah hrozícího rizika, důležitost poskytovaných služeb, potenciální trvání škody a psychologický dopad na obyvatelstvo v městských
oblastech.
 Proto první projekt, jenž má být poskytnut DG JLS v rámci CIPS 2011, přispívá
k podpoře snahy členských států zabránit
teroristickým útokům proti podzemním inženýrským sítím.
Konkrétní cíle jsou:
 Otestovat zranitelnost a odolnost nové
„Geo-topografické SIT-DB“, zřízené CNIPA
v souladu s čl. 59, D.Lgs. 82/2005, pomocí taktického cvičení (simulace útoku).
 Zvýšit úroveň povědomí mezi veřejnými i soukromými akcionáři inženýrských
sítí. Navrhnout tajné směrnice ve formě
minimálních bezpečnostních norem, aby
se předešlo zneužití vesmírných geo-dat
a potenciálním zneužitím konkrétních hraničních uzlů propojujících informace a manažerské platformy o podzemních inže-

nýrských sítích. Směrnice musí zohlednit
ustanovení CIWIN a CERT.
 – Vzhledem k tomu, že ochrana těchto
inženýrských sítí je sdílenou odpovědností a žádný jednotlivý akcionář nemá prostředky na zajištění ochrany a odolnosti
nové platformy, prosazujeme strategii založenou na EP3R vycházející z italských
zkušeností (CNIPA).
 – Nakonec máme cíl zlepšit bezpečnost
šachtic a definovat konkrétní školení pro
vlastníky inženýrských sítí na podporu styčných bezpečnostních úřadů.
 – Druhý projekt, s tímto spojený, se
soustředí na technologie. Více pozornosti
by se mělo věnovat zranitelnosti infrastruktury EU vytvořené snadno přístupnými
šachticemi, které umožňují nepozorované
zneužití inženýrských sítí. Potřebujeme
detekovat neoprávněný přístup do infrastruktury a mít základnu k prozkoumání,
udržování a spravování konkrétních údajů
týkajících se této infrastruktury.
V rámci 7FP Programu 2011 máme v plánu
navrhnout projekt rozvoje nové trasovací
technologie založené na příčných řezech,
která by detekovala, chránila a spravovala
podzemní potrubí a šachtice.

Pokud byste měli zájem o účast na vypracování a navrhování tohoto projektu,
kontaktujte prosím:
Sergio Bianchi, tel.: 0039 0541 709080,
mobil: 0039 335 6818451
sergio.bianchi@agenfor.it

environmentální servis / ENVIRONMENTAL SERVICE

Zpráva o plnění úkolu pro SFŽP
Ing. Stanislav Drábek
předseda CzSTT
V minulém čísle našeho ZPRAVODAJE je
přehledná zpráva o věcném i finančním
plnění úkolu č. 00211062 pro Státní fond
životního prostředí ke dni 30.6. 2011.
V tomto období převládala naše činnost
zejména ve vzdělávání studentů na středních a vysokých školách a jejich zapojení
do pořádaných akcí CzSTT. Byla to účast
na odborných přednáškách a seminářích
a také pořádání publikačních výstav na
školách ČVUT – FS v Praze, VUT v Brně,
TUV v Bratislavě a na VŠB v Ostravě. Obdobná výstava o bezvýkopových technologiích (BT) byla uspořádána i při ouvertuře
STAVEBNÍHO VELETRHU v Brně.
Ve třetím čtvrtletí r. 2011 se činnost naší
společnosti CzSTT zaměřila na další

vzdělávací činnost v rámci úkolu „ENVIRONMENTÁLNÍ SERVIS“ pro státní
správu i pro odbornou veřejnost. Pro informaci stavebním úřadům byla vypracována publikace o BT, která je připravena
k předání do tisku. Probíhá oponentní
řízení na MŽP a na SFŽP, které celý úkol
financují ze Státního programu ochrany
životního prostředí ČR.
Předpokládám, že v průběhu prosince
bude možné publikaci distribuovat na
stavební úřady i na obecní a městské
úřady. Také všichni členové naší společnosti CzSTT tuto publikaci obdrží.
Jejímu vydání předcházela široká diskuze s pracovníky stavebních a městských úřadů a její konečná podoba
respektuje „VOX POPULI“ (Hlas lidu).
To je pouze krátké vysvětlení pro ty odborníky, kteří v ní nenajdou „technické lahůdky“

a „mimořádné stavby s využitím BT“. Tato
publikace je „slabikářem“ a „rádcem“
pro všechny pracovníky na uvedených
úřadech, kteří to myslí s ochranou životního prostředí, vážně a chtějí se podílet
na ochraně ovzduší pomocí důsledného
využívání bezvýkopových technologií.
Při tom jsme respektovali skutečnost, že
mnoho z těchto úředníků o tomto způsobu
výstavby inženýrských sítí téměř nic neví,
a proto je publikace vydána jako „VÝZVA“
a zároveň jako zdroj nabídek, kde se mohou kvalifikovaně informovat. Snad se to
podaří a naši členové budou „zavaleni“
nejdříve otázkami a potom i zakázkami,
které vzejdou právě z této „VÝZVY“.
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golfový turnaj v Beřovicích
Golfový turnaj se konal v rámci národní
konference NO DIG už počtvrté a navíc
potřetí za sebou, jako soutěž o „NO-DIG
cup“ takže se dá říci, že vzniká jakási
pěkná tradice, na kterou se mnozí členové těší, a to jak hráči, tak i nehráči.
U každého turnaje je totiž jednak možnost sledovat své pracovní kolegy při
vlastní hře, tak i možnost si zahrát na
cvičných greenech pod vedením trenérů a tak tomu bylo i letos.

Oproti loňsku, kdy turnaj na známé
liberecké Ypsilonce postihla zima
a velká nepřízeň počasí, se k nám Beřovice zachovaly přívětivěji a věnovaly

nám všem nádherný zážitek z babího
léta v krásné přírodě lemované takřka
nepřetržitým výhledem na legendární
horu Říp. Ostatně, počasí vydrželo
v této podobě i po další dny konference a přispělo tak k celkové hezké at-

Ženy a bezvýkopové technologie
Petra Vavřínková, DiS
je zajímavé, jak snadno jsme přijali skutečnost, že od 1. června t.r. přibyla
do našeho kolektivu Petra Vavřínková. Příjemný mladý dívčí hlas, který
se Vám ozývá když voláte do sekretariátu naší společnosti patří právě jí.
Nastoupila k nám jako asistentka výkonného sekretáře CzSTT na zkušební
dobu 3 měsíců, hned po ukončení Vyšší obchodní podnikatelské školy
v Praze. Za tuto krátkou dobu však prokázala, že právě tato škola dává
svým absolventům velmi solidní základy ze studovaného oboru pro praxi.
Petra velmi dobře pochopila funkci a smysluplnost práce v naší společnosti
a znalosti z oblasti účetnictví jí umožnily, že „vstřebala“ i specifické
ekonomické podmínky pro dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Díky tomu byla Petra jmenována po schválení předsednictva CzSTT, ke
dni 1.9.2011 manažerkou úkolu „č. 00211062 ENVIROMENTÁLNÍ
SERVIS“ a pro SFŽP.
Dovoluji si proto popřát jí mnoho další spokojené práce v CzSTT a věřím,
že úspěšně zahájila očekávanou éru „omlazování“ ve vedení naší
společnosti.
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Ing. Stanislav Drábek
předseda společnosti CzSTT

mosféře, kterou jsme, jak věřím, všichni cítili.
Na turnaji hrála opět přibližně padesátka aktivních účastníků, ceny věnované
sponzory (Eutit, Keramo, Subterra, Veolia, VKM) byly atraktivní a závěrečné
pohoštění (i tentokrát sponzorované
britsko japonskou firmou Iseki) představovalo příjemné vyvrcholení jednoho
hezkého dne na golfovém hřišti.
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NO DIG Calendar
Kdy

Akce pořádáné ve světě /
World Events

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

Leden
únor
Březen
Duben

21. - 22. 3. 2012
Trenchless Asia 2012 – Singapore,
www.trenchlessasia.com
16. - 19.4. 2012 No-Dig Poland 2012
The Uroczysko Hotel, Kielce, Poland
www.nodigpoland.tu.kielce.pl/

Květen

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

Červen

5. - 8. 6. 2012 RSTT No-Dig 2012
Moscow Russia

13. - 16. 3 . 2012 FOR INDUSTRY,
FOR AUTOMATION, FOR ENERGO
- PVA Expo Praha - Letňany
17. 4. 2012 Valná hromada CzSTT
Budova Subterra Praha - Braník
24. – 28.4.2012
MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO
29. - 30. 5. 2012
konference VODA FÓRUM 2012
pořadatel a odborný garant konference SOVAK ČR

14. - 16. 6. 2012 Kámen Hořice 2012

Červenec
Srpen
18. - 22. 9. 2012
FOR ARCH, FOR THERM, FOR WASTE
17. - 19. 9. 2012 no dig luhačovice

Září
Říjen
Listopad

2. - 4. 10. 2012 No-Dig Live 2012
Coventry, UK
www.nodiglive.co.uk
12. - 14. 11. 2012 International 2012
No-Dig Brazil, Sao Paulo Brazil
www.acquacon.com.br/nodig2012/en

Prosinec
2013

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

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, Ph.D., WSDTI, EFUC,
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI, Vogt-KoelinStr. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de http://www.efuc.org
Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: bmh@bmh.cz http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s., Hybešova
254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz http://www.bvk.cz

GERODUR CZECH, s.r.o.,
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
E-mail: gerodur@gerodur.cz http://www.gerodur.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., Na Groši 1344/5a,
102 00 PRAHA 10
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
HOBAS CZ spol. s r.o.,
Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com http://www.hobas.com
IMOS group s.r.o., 763 02 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz http://www.imos.cz
INGUTIS s.r.o., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz http://www.ingutis.cz
INSET s.r.o., Novákových 6, 180 00 PRAHA 8
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com
INSITUFORM s.r.o., Soukenné nám. 157/8, 460 01 LIBEREC
E-mail: insituform@insituform.cz http://www.insituform.cz

BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
ČIPOS spol. s r.o., Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz http://www.cipos.cz
ČKV PRAHA s.r.o., Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz http://www.ckvpraha.cz
DORG spol. s r.o. U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz http://www.dorg.cz
Duktus litinové systémy s.r.o., Košťálkova 1527, 266 01 BEROUN
E-mail: obchod@duktus.cz; renata.burešova@duktus.cz;
http://www.duktus.cz
Eiffage Construction Česká republika s.r.o.,
Francouzská 6167, 708 00 OSTRAVA-Poruba
E-mail: eiffage@. eiffage cz http://www.eccr.cz
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
EUTIT s.r.o., Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
GEREX LIBEREC, s.r.o., Krokova 293/4, 460 07 LIBEREC 7
E-mail: gerex@gerex.cz http://www.gerex.cz
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INTERGLOBAL DUO s.r.o.,
Ořešská 939/55, 155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz
KERAMO STEINZEUG s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz
KO - KA s.r.o., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz http://www.ko-ka.cz
KOLEKTORY PRAHA, a.s., Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz http://www.kolektory.cz
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
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LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
METROSTAV a.s., Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz http://www.michlovsky.cz
MT a.s., Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.cz
OCHS PLZEŇ vrtná technologie s.r.o.,
Samaritská 165/01, 301 00 PLZEŇ - Doudlevce
E-mail: ochs@ochs.cz http://www.ochs.cz
OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 660 02 BRNO - střed
E-mail: msodomka@ohlzs.cz ohlzs@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz
Petr Maršálek, provádění staveb,
V Náměrkách 17, 547 01 NÁCHOD
E-mail: p.m.nachod@seznam.cz http://www.marsaleknachod.cz
POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.,
Závodní 540, 735 06 KARVINÁ - Nové Město
E-mail:alois.jezik@polytex.cz; info@polytex.cz;
http://www.polytex.cz
PŐYRY Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.cz http://www.aquatis.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.,
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz http://www.pvs.cz

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu
REVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
E-mail: revak@revak.eu http://www.revak.eu
Saint-Gobain pam cz s.r.o., Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169, 709 45 OSTRAVA
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz
Skanska, a.s., závod 02,
Líbalova 1/2348, 149 00 PRAHA 4 - Chodov
E-mail: skanska@skanska.cz http://www.skanska.cz
STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrtice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz http://www.stavoreal.cz
SUBTERRA a.s., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
E-mail: info@subterra.cz http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.,
Průběžná 90, 100 00 P R A H A 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz transpha@comp.cz
http://www.transtechnikcs.cz
VARIS, a.s., Podolská 15, 140 00 PRAHA 4
E-mail: varis@varis.cz http://www.varis.cz
VEGI s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz http://www.vhs.cz

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.,
Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
RABMER-sanace potrubí, spol. s r.o.,
Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
E-mail: info@rabmer.cz http://www.rabmer.cz

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz zepris@zepris.cz
http://www.zepris.cz
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INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail:balcarek@michlovsky.cz
Drábek Stanislav Ing., Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz
Esterková Monika Ing., Bachova 20, 149 00 PRAHA 4
E-mail: m.esterkova@seznam.cz
Franczyk Karel Ing. PhD., AGD ISEKI,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@subterra.cz
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o., Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o.,
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com http://www.geonika.com
Kotas Dalimil Ing., AQUECON s.r.o.,
Masarykova 125/368, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail: d.kotas@aquecon.cz; info@aquecon.cz
http://www.aquecon.com
Kožený Petr, firma KOŽENÝ,
Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO
Kříž Vojtěch Ing., Martin Roubal Rock Solid Group Pty. Ltd.
Parléřova 19, 169 00 Praha 6
E-mail: mroubal@rocksolidgroup.com.au;
http://www.rocksolidgroup.com.au
März Jiří Ing., Kolová 207, 362 14 KOLOVÁ u Karlových Varů
E-mail: j.marz@volny.cz
Mutina Jiří, Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@bdcmorava.cz; info@bdcmorava.cz;
http://www.bdcmorava.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://pt.mc-bauchemie.cz
Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc., Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6,
E-mail: pavel.svoboda@fsv.cvut.cz
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Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz
Weisskopf Milan Ing.,
Černokostelecká, 2197/51,100 00 PRAHA 10
E-mail: weisskopf@enas.cz
Zima Jiří Ing., Do Kopečku 3/159, 400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT
Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha,
Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
E-mail: geoprosper@volny.cz
Horáček Ludvík Ing.,
Pod tratí 2, 792 01 BRUNTÁL
Janoušek František Ing., Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing., Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Krovoza Oldřich, Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
Kubálek Jiří Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: office@czstt.cz
Krčík Marián Dipl.Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk
Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 Praha 5
Nenadálová Lucie, Ing.,
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz
Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz
Vávrová Jaroslava Ing.,
Na Vlčovce 2040/2b 160 00 PRAHA 6

valná hromada

České společnosti pro bezv ýkopové technologie
se bude konat

dne 17. dubna 2012
v 10.00 hodin
v zasedací místnosti
Subterra a.s.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

Subterra a.s.

•

 Nezapomeňte si vyznačit toto datum do Vašeho nového kalendáře
na rok 2012 !

 Vaše účast je velice důležitá, protože hlavním bodem programu bude
volba „Nového předsednictva CzSTT“ na další 3 roky od roku
2012 do 2015.

 Využijte Vašeho členského práva navrhnout kandidáta do předsednictva
podle Vašich představ.

o bezvýkopových technologiích

no-dig mělník 2011

Toto číslo sponzoruje firma

