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VALNOU HROMADU
CzSTT
která se bude konat

v úterý 14. dubna 2015
v 10:00 hodin
v zasedací místnosti budovy,
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.

PROGRAM
Valné hromady CzSTT:
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12.
13.
14.

Uvítání členů CzSTT
Volba komise pro usnesení
Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Předání odměn vítězům studentské soutěže
Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva
revizní komise
Volby nového předsednictva
Přestávka – občerstvení
Vyhlášení výsledků voleb
Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2015
Schválení ﬁnančního plánu na rok 2015
Informace o stavu členské základny
Závěrečná zpráva o výsledku voleb a usnesení VH
Diskuse
Schválení usnesení a závěr

Vaše účast je velice důležitá, protože hlavním bodem
programu bude volba „Nového předsednictva CzSTT“
na další 3 roky od roku 2015 do 2018.
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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, MILÍ ČTENÁŘI !
JE TO VŮBEC MOŽNÉ? WOMBATI UŽ MAJÍ 25 LET!
Ing. Ladislav Dokládal
ředitel a jednatel společnosti

Při zakládaní družstva WOMBAT
v roce 1990, kdy se sešlo 6 nadšenců
(minimální počet pro založení družstva bylo 5 členů), se nám ani nezdálo, že tak dlouho můžeme spolu
vydržet. A přece! Kromě zemřelého
pana Ing. Vaverky, kterého nahradil
při transformaci v s.r.o. Ing. Mikolášek, fungujeme ve stejné sestavě doposud. Spolumajitelé a zároveň vedoucí techničtí pracovníci firmy jsou
stále titíž. A nejen my, ale ve firmě je
zaměstnáno mnoho pracovníků, kteří přišli společně s námi v roce 1990
ze závodu 16 n.p. Ingstav. Podstatná
část týmu spolupracuje přátelsky již
skoro 30 let. A někteří se znají mnohem, mnohem déle.
Okolí se často ptá: „Jak je to možné, že jste spolu tak dlouho vydrželi?“
Vždyť bylo mnoho firem o 2 až 3 společnících a ty dávno neexistují. Odpověď ponechám na čtenáři…..
Snad také z důvodu této stability nás investoři, projektanti a přátelé nazývají familiérně „Wombati“.
A my jsme na to hrdi. Přijali jsme to
jako naše druhé příjmení, za kterým

se skrývají tytéž tváře již čtvrtstoletí.
Někteří významní Wombati – Ing. Miroslav Vaverka, Petra Svobodová,
Zdeněk Holeček, Ladislav Chovanec
– nás již předešli v náplň věčnosti. Ale
myslím, že i oni z onoho světa fandí
firmě nadále.
Na závěr mi vážení přátelé dovolte,
abych s pokorou a úctou poděkoval
všem Wombatům – pracovníkům, technikům, administrativě a společníkům
za dlouholetou spolupráci a věrnost.

Vám, vážení čtenáři, investoři, spolupracující firmy, zahraniční partneři,
přátelé, rodinní příslušníci a známí,
děkuji za přízeň a toleranci při našich
drobných chybách a přátelství, které
nám celou tu dobu projevujete. Také
díky vám jsme dnes tam, kde jsme.
Díky Vaší podpoře můžeme i nadále pracovat a žít v naší „ Wombatí“
rodině.
S přáním zdraví, štěstí a uspěchů
do dalších let.

ZAMYŠLENÍ NAD VÝROČÍM 25 LET SPOLEČNOSTI WOMBAT, s.r.o.!
Ing. Petr Holeš
jednatel společnosti

Historii společnosti WOMBAT, s.r.o.
snad každý, kdo se pohybuje v naší
profesi, zná. Uplynulo čtvrtstoletí, tedy doba, kdy jsme se posunuli
z relativně mladého věku do období
téměř seniorského, a kdy můžeme
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naše počínání částečně zrekapitulovat. Za námi je celá řada úspěšně
zrealizovaných projektů, vybudovaný
areál plný kvalitních technologií a zoceleni životními zkušenostmi, jedeme
stále dál. Musíme však myslet na budoucnost a začít omlazovat tým, aby
ﬁrma existovala ještě minimálně dalších 25 let.
Přejeme si, abychom náš obor „sanace podzemních trubních vedení
bezvýkopovými technologiemi“ ještě
dále pozvedli a to až na úroveň zemí,
sídlících západně od našich hranic.
Je toho totiž ještě dost, co je potřeba v našem oboru dotvořit. A záleží

na nás všech, kteří se v daném oboru
pohybujeme – projektantech, investorech, dodavatelů materiálů i realizačních ﬁrmách. Je třeba se dále
vzdělávat a více mezi sebou komunikovat. Je třeba předávat zkušenosti
všem zúčastněným stranám tak, aby
veškeré připravované projekty v naší
oblasti bezvýkopových technologií
proběhly úspěšně.
Říkám to ze zkušeností, neboť vím,
že ne všechny relevantní informace
se dostanou tam, kde je třeba. Kupříkladu v posledních letech se značně
rozšířila sanace kanalizačních sběračů vytvrzovaných UV – zářením.
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Samozřejmě, tato technologie je
akceptovaná, často ve světě rozšířená, ale ostatně jako všechno není vždy
obecně použitelná. V podstatě je to
tak, že lobisté, kteří se snaží tuto technologii vehementně prosadit, objedou
projekční kanceláře prakticky po celé
republice a podle jejich pokynů se tato
technologie dostane do připravovaných
projektů, a to i tam, kam se vůbec nehodí. Kupříkladu do úseků, které mají
větší zakřivení, než tato technologie
může unést. A nebo tam, kde je na potrubí vyvozován větší tlak podzemní
vody, než je běžné. Výsledek je pak
často takový, že se v průběhu realizace
zjistí, že do daných úseků se technologie s vytvrzením UV – zářením vůbec
nehodí a projekt se musí přepracovávat, čímž dochází ke zdržení v realizaci
díla a mnohdy zbytečným rozpakům.

Byli jsme dokonce vyzváni i do soutěží,
kde byla projektovaná sanace kanalizačních sběračů souvislou rukávovou
vystýlkou s tím, že tato vystýlka musí
být vytvrzena technologií UV. Ale proč?
Rozhodující je výstup, tedy vystýlka se
skelným vláknem, pokud je požadována. Ta může být vytvrzena teplou vodou, parou i UV – zářením. Důležitý je
přece výsledek celého díla, který musí
být v souladu s platnou normou a především s cílem dlouhodobého prodloužení životnosti sanovaného trubního
vedení.
A co připravujeme nového? Rozhodli jsme se provést rozsáhlé investice do modernizace technologického parku. Z toho důvodu jsme využili
program Ministerstva průmyslu a obchodu a začali s budováním nového
moderního soﬁstikovaného střediska,

které jsme nazvali NO DIG TECH
PARK, kde chceme uplatnit veškeré dostupné znalosti z oboru. Pořídli
jsme nové, nadčasové technologie
jako je kanalizační robot KA-TE, televizní kameru se satelitní jednotkou,
která je schopná zdokumentovat i stav
přípojek, napojených na trubní vedení. Do projektu jsme zapojili i spolupráci s Vysokým učením technickým
v Brně, od které si hodně slibujeme.
Chceme uplatnit nové soﬁstikované metody vyhodnocování prohlídek
trubních vedení s výstupem nových
parametrů, zobrazením ve 3D projekci apod. Práce, která nás v následujících letech čeká, je tedy stále dost.
A to je pro nás výzva nejen do dalších 25 let působení společnosti
WOMBAT, s.r.o. na tuzemském i evropském trhu.
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC

V souladu s mým slibem v NO DIGu 4-2014 ve věci zveřejnění některého z projektů, které byly prezentovány v rámci 32. celosvětové konference ISTT ve španělském Madridu, jsem vybral projekt:

„Kanalizace s vojenskou přesností“
Dle mého názoru byl tento projekt technicky a technologicky velmi náročný a rovněž byla velmi náročná jeho příprava
a realizace.

KANALIZACE S VOJENSKOU PŘESNOSTÍ
Benny Melse1 a John Milligan2
1
Oddělení prodeje a podpory, Vermeer Corperation,
Goes, The Netherlands
2
Sekce vody a kanalizace, Vermeer Corperation, Pella, IO
USA
Na britské vojenské základně v Gütersloh v Německu
byly sklepy budov pravidelně zaplavovány kvůli vysoké
hladině spodní vody, která se zvýšila v průběhu let v důsledku sníženého množství podzemní vody spotřebované
v průmyslu.
Ke snížení hladiny podzemní vody bylo zapotřebí kanalizačního systému pod budovou a kolem ní. Kombinace
přesnosti, omezeného prostoru a hloubky instalace přiměla strojírenskou společnost Redeker a dodavatele Beermann Borhtechnik k výběru podtlakové mikrotuneláže
(VMT) jako technologie pro tento projekt.

Projekt o celkové délce 225 m (740 stop) a s 9 jednotlivými otvory byl přidělen a byly provedeny přípravy na projekt
instalace 1,95 m (6,4 stop) částí perforovaného potrubí, jež
se mělo instalovat a které si vyžádalo záchytný systém.
Bylo nutno vzít v úvahu i vysokou hladinu podzemní vody
pro zajištění vyhovujících pracovních podmínek.
Projekt, známý jako projekt odvodnění kasáren Mansergh, se prováděl pod blokem č. 29 na vojenské základně, jedné z hlavních britských armádních základen ještě
zůstávajících v Německu. Extrémně vysoká hladina podzemní vody pod budovou periodicky zaplavovala sklepní
prostory, takže bylo zapotřebí tohoto systému k odstranění podzemní vody z tohoto místa, aby se zabránilo dalším
zaplavením.
Prostor pro
projekt na vojenské základně byl ome-

3
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zen okolnímI budovami, požadavek
na hloubku kanalizace byl mezi 4-5
metry (13-16 stop) a sklon se pohyboval v rozmezí 1,5% až 2,1% pro různé
vrty podle proveditelné bezvýkopové
technologie pro tento projekt. Toto vyřadilo HDD a spirálové vrtání jakožto
proveditelné technologie pro tuto instalaci. Fa Bau- und Liegenschaftsbetriebe Bielefeld, která spolupracovala v zastoupení britské armády
s konzultační inženýrskou kanceláří
Ing.- Büro Redeker, vypsala výběrové řízení na projekt. Ve studii proveditelnosti byla vybrána podtlaková
mikrotuneláž z důvodu omezeného
prostoru pro ustavení, přesného laserového navádění a schopnosti přímo
instalovat nové potrubí bezprostředně po ukončení pilotního vrtu. Projekt
byl udělen hlavnímu dodavateli Kögel
Bau & Co z Bad Oeynhausen, který
následně zadal bezvýkopovou instalaci ﬁrmě Beermann Bohrtechnik
GmBH.

Typická konﬁgurace stroje v opěrné jámě

Pohled na umístění projektu
a startovacích jam z ptačí perspektivy
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Celková bezvýkopová instalace
v délce 225 m (740 stop) byla rozdělena na 9 jednotlivých otvorů pro
instalaci drenážních trubek pod
a kolem kasáren. Vzdálenost těchto 9 otvorů se měnila mezi 17-37 m
(55-120 stop). Bylo rozhodnuto zhotovit 3 instalace z k aždé ze 3 startovacích jam, aby se minimalizovala doba ustavení mezi jednotlivými
otvory a umožnilo zahájení výstavby čerpací stanice u již dokončené
části instalace kanalizace.
Písčitá půda s vysokou hladinou
podzemní vody zpravidla způsobuje nestabilitu vrtu, neboť se zvyšuje tření na vrtacím krytu podtlakové
mikrotuneláže, což v podstatě vede
k vyšším axiálním silám v průběhu
operace. Tento stav půdy by negativně ovlivnil akční rádius systému
podtlakové mikrotuneláže a omezil
typ potrubí, jež by mohlo být použito pro instalaci v důsledku zvyšujícího se tahového napětí na potrubí.
Vzhledem k půdním podmínkám
a vysoké hladině spodní vody zahrnovaly přípravy pro výstavbu kanalizace též instalaci odvodňovací
jímky ke snížení hladiny podzemních vod do té míry, aby startovací
i koncové jámy mohly být efektivně
nainstalovány a udržovány v suchu
po dobu trvání vrtacích prací a výstavby čerpacích stanic.
Potrubní moduly SLR, každý
o délce 1,95 m (6,4 stop), byly speciálně upraveny pomocí otvorů
Egeplast, aby byly splněny požadavky projektu na odvodnění. Tyto
potrubní moduly byly sestaveny jeden po druhém pomocí řetězového
záchytného systému během procesu zatahování.
V průběhu projektu musel být stojan i laser nastaven pro jednotlivé
vrty devětkrát. Vzhledem ke konstrukci mikrotunelovacího systému
nevyžadují nutně startovací šachty
stavebně zesílené jámy nebo tlačný blok, neboť odřezky jsou ihned
odstraněny z čela vrtu a vrtací kryt
putuje skrze vrt, který je o něco větší než je vrtací kryt. Tím se minimalizuje tlačná síla potřebná při vrtání.
Skutečnost, že 9 otvorů bylo provedeno ze 3 startovacích jam, vyžad ovala pohyb podpůrného zařízení,
jako je vakuový systém, systém
míchaní vrtací kapaliny a pohonná
jednotka. Díky modulární konstrukci to vše může být pro snadnější

Stabilizovaný písek okolo produktu
instalovaného dokonale ve spádu

Sestaveného podtlakového mikrotunelovacího podpůrného zařízení

operaci sestaveno několika způsoby na přívěsu.
Vrtání a instalace kanalizačního systému byla provedena během 6 dnů,
a to včetně instalace stojanu a laseru
do startovací jámy a pohybu zařízení
z jedné jámy do ostatních startovacích
jam.

Závěr
Existuje mnoho alternativ bezvýkopových spádových instalací.
V důsledku toho inženýři odpovědní
za projekty odpadních a dešťových
vod nyní mohou navrhovat projekty
a vplně používat metody, které nevyžadují otevřený výkop. I když ani
jedna technologie není vhodná pro
všechny aplikace, pokrok, kterého bylo dosaženo v tomto odvětví,
přináší s sebou rychlost, přesnost
a flexibilitu pro každý projekt.
Přesnost je klíčová, ale schopnost nastavení zařízení velmi rychle
a s minimálními požadavky na startovací jámu činí podtlakovou mikrotunelovací technologii vhodnou alternativou pro spádové kanalizační
projekty.
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014
Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra zdravotního a ekologického inženýrství

V další části tohoto příspěvku uvádíme stručnou anotaci
jednotlivých soutěžních prací v abecedním pořadí jednotlivých autorů.

Ing. VĚRA BĚLKOVÁ:
Opět po roce vás informujeme o průběhu a výsledcích
soutěže o nejlepší studentskou práci v akademickém
roce 2013/2014. Tato soutěž je stále aktuální, zůstává
zajímavou a prospěšnou aktivitou CzSTT ve smyslu:
chceme motivovat a podpořit mladé adepty inženýrství
ke vstupu do oboru BT, chceme i touto formou usilovat
o zviditelnění BT v prostředí technických vysokých škol,
chceme naše studenty přiblížit k našim ﬁremním členům
CzSTT – nositelům BT, chceme prezentovat možnosti širší aplikace BT v prostředí ČR, chceme ve zpětné vazbě
získat náměty od talentovaných studentů k zamyšlení se
„jak to vidí oni bez zátěže praxí“, jaké vidí možnosti další
progrese a dalšího vývoje BT.
Soutěžní kolo 2013/2014 proběhlo dle již šestiletých
zkušeností se sjednocením se soutěžním systémem
ISTT a do soutěže se zařazují práce bakalářské diplomové práce a práce studentů-doktorandů, které mají podobu písemných prací ke státní doktorské zkoušce.
Nutno konstatovat, že naše studentské práce se umisťují často na vítězných místech v mezinárodní soutěži
NO-DIG AWARD (kategorie „Student or young professional paper“).
Soutěže CzSTT o nejlepší studentskou práci se v akademickém období 2013/2014 zúčastnilo 10 prací ze čtyř vysokých škol Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební
VUT v Brně, Vysoké školy báňské v Ostravě a Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Soutěže se zúčastnily pět diplomových prací a pět bakalářských prací.
Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení: Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Karel Franczyk, Ph.
D., Ing. Marek Helcelet, Ing. Miloš Karásek, doc. Ing.
Petr Šrytr, CSc., Ing. Jaroslav Kunc, Ing. Jiří Mikolášek,
Ing. Štěpán Moučka, Ing. Jan Sochůrek, Ing. Marcela
Synáčková, CSc. a Ing. Lucie Karásková, Ph. D. Rozhodl součet pořadí od jednotlivých porotců. Porota dne .
2. 2015 rozhodla o výsledném pořadí soutěžních prací,
předsednictvo CzSTT pak 14. 2. 2015 beze změn toto
pořadí schválilo a lze jej tedy i nyní oﬁciálně vyhlásit
a prezentovat:
1. MÍSTO získal Bc. Ondřej Žárský
za práci: „Posouzení použití mikrotuneláže pro realizaci
kanalizačního sběrače na ulici Husarova v Ostravě“
(VŠB Ostrava – Fakulta stavební)
2. MÍSTO získala Ing. Ivana Svobodová
za práci: „Návrh rekonstrukce trubní sítě“
(ČZU v Praze – Fakulta životního prostředí)
3. MÍSTO získala Ing. Veronika Petříková
za práci: „Návrh mikrotunelování II. etapy výstavby
Úslavského kanalizačního sběrače v Plzni“
(VŠB Ostrava – Fakulta stavební)

„VARIANTNÍ NÁVRH ULOŽENÍ VODOVODNÍHO
POTRUBÍ V LOKALITĚ SPÁLOV“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc.)
Diplomová práce je zaměřena na výstavbu nových vodovodních řadů pomocí bezvýkopových technologií. Detailně
je popsáno jejich rozdělení a možné využití. Následně je
proveden výběr vhodné metody pro vybranou oblast a ta je
aplikována na realizovaný projekt, který byl vystavěn pomocí technologie výkopové. Dále bylo vyhotoveno porovnání
obou variant z hlediska ekonomického, časového a i z pohledu dopadu na životní prostředí.
Diplomová práce řeší projekt výstavby nového vodovodního řadu „Semily - vodovod Spálov“, kde se jednalo o realizaci řadu s šesti vzájemně propojenými úseky.
V rámci diplomové práce byl vytvořen variantní návrh nové
situace, na kterou byla použita kombinace dvou bezvýkopových metod. Vybrané technologie byly zvoleny hlavně z hlediska vhodnosti použití v daném terénu. Některé řady v nové
situaci se zkrátily či zcela zrušily. Jejich nové umístění bylo
voleno s ohledem na polohu vodovodních přípojek v realizovaném projektu a možnosti jejich následného připojení.
Další část obsahuje porovnání výkopové a bezvýkopové
varianty z ekonomického hlediska. Důležitá kapitola této
práce se věnuje porovnání variant s ohledem na množství
spotřeby pohonných hmot při samotné pokládce a následuje i porovnání z časového hlediska. Závěrem bylo posouzení vzdušných emisí, které jsou vyprodukovány použitými
stroji na výstavbu a značně tak zatěžují životní prostředí.

Ing. PETR HOLEŠ:
„RENOVACE STOKOVÉ SÍTĚ CIPP METODAMI“
(vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský,Ph.D.)
V diplomové práci jsou aplikovány poznatky z rešeršní části na konkrétním rozboru sanace stoky na nábřeží
Dr. Edvarda Beneše ve městě Přerově. Nejprve je ohodnocen technický stav stoky, dále je proveden rozbor vhodnosti jednotlivých parametrů rukávce, instalačních technologií
a metod vytvrzení.
Věnuje se problematice sanace stokových sítí metodami Cured-In-Place-Pipe. V práci je popsán obecný postup
návrhu sanace metodami CIPP. V rámci této problematiky
jsou uvedeny faktory, které mají stěžejní vliv pro návrh jednotlivých parametrů jak samotného produktu CIPP, tak instalační technologie a metody vytvrzení.
Přínos této diplomové práce je dvojí. První, teoretická, část,

obsahuje rešerši problematiky, která je v českém jazyce
zcela ojedinělá. Přestože je problematika CIPP potrubí velmi rozsáhla, jediným komplexním dokumentem, který je však
velmi stručný, je
norma ČSN EN
ISO
11296-4.
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sem práce je možnost jejího využití provozovateli stokových sítí jako nástroje pro zjednodušení výběru metody
vhodné k sanaci stokových potrubí.

Bc. KATEŘINA KLEPÁČKOVÁ:
„POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
Cílem práce bylo popsat základní postupy při volbě provádění pokládky vodovodního potrubí a jeho rekonstrukce
pomocí bezvýkopové technologie.
V práci je popsáno rozdělení a stručný popis současných
bezvýkopových technologií včetně jejich výhod a nevýhod.
Klasiﬁkace metod vychází z brožury České společnosti pro
bezvýkopové technologie, která dělí technologie podle charakteru stavby na nové pokládky a rekonstrukce sítí.
V praktické části práce jsou jednotlivá hlediska aplikována na konkrétním případu pokládky vodovodu z VDJ Kostelní Bříza do VDJ Kamenice a tím provést napojení na Skupinového vodovodu Horka.
Pro zúžení okruhu výběru vhodné metody byla stanovena kritéria, podle kterých byly vybrány tři vhodné metody.
Vybrané metody jsou v práci popsány z pohledu realizace
a zemních prací a následně posouzeny stran ekonomické
náročnosti a vlivu na životní prostředí.

Bc. JAKUB LŽIČAŘ:
„NÁVRH REKONSTRUKCE HORKOVODU“
(vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)
Tato práce řeší problematiku soustav zásobování teplem
dále pouze SZT. Především je zaměřena na poruchy, které
se běžně objevují při provozování těchto tepelných sítí.Vytvořená studie umožňuje si vytvořit představu, jakým způsobem
by mohla rekonstrukce probíhat a přiložené časové harmonogramy jaký časový úsek bude pro realizaci potřeba.
Většina trubních vedení byla vybudována v šedesátých
letech minulého století a již začínají překračovat svoji deklarovanou životnost. Tento problém vede k častým poruchám
a nutnosti oprav.
Rekonstrukce SZT mají za úkol snížit riziko výskytu poruch. Z přiložených časových harmonogramů je patrné, že
rekonstrukce kanálového uložení potrubí je časově náročnější a v případě úprav stávajícího potrubí se řeší především tepelné ztráty. Nicméně životnost tohoto potrubí je
nižší než v případě výměny potrubí za nové.
Z pohledu řešitele je nejvýhodnější, v případě rekonstrukcí, měnit stávající kanálové uložení za uložení bezkanálové.
Zde je prakticky stoprocentně zaručena správná tepelná
izolace po celé délce jednotlivých trubek a díky ALARM
systému je možné odhalit již minimální úniky.

Ing. VERONIKA PETŘÍKOVÁ:
„NÁVRH MIKROTUNELOVÁNÍ II. ETAPY VÝSTAVBY
ÚSLAVSKÉHO KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE V PLZNI“
(vedoucí práce: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.)
Diplomová práce zpracovává návrh mikrotunelování pro
II. etapu výstavby Úslavského kanalizačního sběrače v Plzni. Návrh se opírá o poznatky získané během I. etapy výstavby sběrače. Práce obsahuje kapitoly zhodnocení inženýrsko-geologických podmínek
nové trasy a shrnutí průběhu vý-
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stavby I. etapy jak z hlediska technologií, tak i mimořádných
situací v této etapě. Ze jmenovaných poznatků je navržena
trasa sběrače, volba typu mikrotunelovací technologie, tj.
stroj, mikrotunelovací hlava a způsob odtěžení zeminy. Dále
je pozornost věnována volbě protlačovacích trub a jejich posouzení na tlačnou sílu, rozměrům startovacích a cílových
šachet. Je proveden návrh technicko-organizačnímu plánu
a možné varianty průběhu výstavby. Nakonec je provedeno ekonomické zhodnocení metody mikrotunelování a porovnává technologie mikrotunelování s výstavbou sběrače
v zapaženém výkopu.

Ing. IVANA SVOBODOVÁ:
„NÁVRH REKONSTRUKCE TRUBNÍ SÍTĚ“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková,CSc.)
Diplomová práce předkládá přehled metod výstavby a obnovy trubních sítí za použití bezvýkopových technologií.
Praktická část diplomové práce je zaměřena na konkrétní
návrh obnovy vodovodního řadu bezvýkopovou technologií
v Týnské ulici na Praze 1, která byla realizována výkopovou
metodou. Hlavním cílem diplomové práce je návrh obnovy
vodovodního řadu bezvýkopovou technologií a porovnání
výkopové a bezvýkopové technologie z ekonomického hlediska a vlivu těchto metod na životní prostředí.
Porovnání, zda je pro tuto lokalitu vhodnější metoda výkopová nebo bezvýkopová, proběhlo na základě tří ukazatelů: ekonomická náročnost, spotřeba pohonných hmot
a produkce CO2. Co se týče ﬁnanční náročnosti, lze jasně
konstatovat, že použití bezvýkopové technologie je levnější
a to až o 62 %. Z hlediska spotřeby pohonných hmot a produkce CO2 je opět vhodnější použití bezvýkopové technologie, při snížení ukazatelů až o 27 %. Neméně důležité je
zkrácení doby výstavby, která je u výkopové technologie 37
dní a u bezvýkopové technologie stačí 11 dní.

Bc. DOMINIK ŠAŠEK:
„BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
Bakalářská práce popisuje bezvýkopové technologie pro
renovaci a výstavbu inženýrských sítí a jejich konkrétního
využití v praxi. Dále je zpřehledněním trubních materiálů určených pro kanalizační i vodovodní potrubí.
V práci je provedeno na 3 úsecích budované tlakové kanalizace navržena výstavba výkopovou a bezvýkopovou
metodou a provedeno porovnání variant, případně kombinací obou metod.. Kombinace obou metod je nejlevnější, ze
tří, které jsou vyhodnoceny. Při výstavbě dojde k ovlivnění
blízkého okolí jen nepatrně, dojde k nepatrnému víření prachových částic a nepatrnému hluku. Hluk nebude omezovat
okolí, jelikož poblíž vybraného úseku je velmi řídká zástavba.

Ing. KAROLÍNA ŠKAPUŘOVÁ:
„NÁVRH SANACE VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ
VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ“
(vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)
Diplomová práce popisuje možnosti sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí - stoka
na ulicích Hranická a Zámeckou. Současně s touto sanací
bylo rozhodnuto, že se k návrhu připojí kanalizační stoka
na ulicích Jiráskova a Na Příkopě, která vykazuje poruchový stav.
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Nejprve bylo potřeba provést předběžné průzkumy, mezi
které lze zařadit primární a sekundární průzkum. Následně
byly zjištěny informace o posuzovaných úsecích stokové
sítě. A proveden výpočet v programu SWMM pro ověření
kapacity potrubí. Následuje provozně-technické vyhodnocení stokové sítě dle ČSN EN 13 508.
K návrhu sanace byly vybrány čtyři varianty, mezi které
patří sanace stokové sítě technologií KAWO, INSAK, SPR
a DUROTON. Na základě vyhodnocení byla zvolena technologie DUROTON od ﬁrmy DUROTON s.r.o. jako optimální
pro sanaci přiváděcí stoky na ulicích Hranická a Zámecká
ve městě Valašské Meziříčí. Na základě hodnocení byla
zvolena sanace kanalizační stoky v úseku od Š 50066 po Š
20019 technologií INSAK a na zbylou část stokové sítě byla
navržena sanace technologií UV LINER.

Bc. TOMÁŠ ŠVEC:
„KOLEKTORY – MOŽNOSTI INOVATIVNÍHO ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ“ (studie)
(vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
V bakalářské práci je zpřehledněno řešení technické obsluhy měst, obecně sídel, s pomocí sdružených tras vedení
technického vybavení na území hlavního města Prahy. Pomocí SWOT analýzy byly porovnány čtyři varianty způsobů ukládání vedení technického vybavení (prosté ukládání
do země koordinované, ukládání do podzemního kolektoru
budovaného rýhovou nebo bezrýhovou technologií, ukládání do technické chodby a ukládání do shora přístupného
technického kanálu v chodníku nebo ve vnitrobloku). Každému použitému hodnotícímu kritériu jsem pomocí odborných odhadů pracovníků ﬁrmy Kolektory Praha a.s. určil
váhu a hodnotu kvality řešení. Z dlouhodobého hlediska
vyšla nejvýhodněji varianta ukládání vedení inženýrských
sítí v technických chodbách. Méně výhodné varianty vyšly

technické kanály a kolektory. Prosté ukládání do země se
jeví výrazně nejméně výhodné.
Dále je bakalářská práce zaměřena na problémy technické obsluhy v centru Prahy a jejich možného řešení. Především na problém přetížení jednotné kanalizace v centru
Prahy, možnosti likvidace komunálního odpadu v Praze
a problém průsakové v kolektorech. Ke každému problému
jsem navrhl možné inovativní řešení.

Bc. ONDŘEJ ŽÁRSKÝ:
„POSOUZENÍ POUŽITÍ MIKROTUNELÁŽE PRO
REALIZACI KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE NA ULICI
HUSAROVA V OSTRAVĚ“
(vedoucí práce: doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.)
Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením bezvýkopových technologií a více speciﬁkuje metodu mikrotunelování. Na úvod jsou popsány způsoby využití mikrotunelovacích technologií včetně metody pipe rooﬁng. Dále návrh
použití mikrotuneláže pro realizaci kanalizačního sběrače
na ulici Husarově v Ostravě – Výškovicích, který vychází
z již zpracované projektové dokumentace. Na základě souhrných informací o inženýrskogeologickém průzkumu provedeném v zájmové lokalitě obsahující výsledky rozboru
zemin z odebraných vzorků a stanovení hydrogeologických
poměrů bylo navrženo použít technologii mikrotunelování
na celé trase kanalizace. Projektová dokumentace však
uvažuje použití této bezvýkopové technologie jen pro část
zamýšlené trasy kanalizace. Návrh mikrotunelování obsahuje posouzení použití jiných bezvýkopových technologií,
menší počet trubních proﬁlů, volbu mikrotunelovacího stroje
včetně návrhu razící hlavy, druh výplachového média a výpočet tlačné síly podle více kritérií. V poslední podkapitole
byl pomocí softwaru Geo5 vytvořen návrh způsobu pažení
startovací jámy.

29. OLDENBURGER ROHRLEITUNGSFORUM
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., FSv-ČVUT v Praze
Ing. Marek Teichmann, FAST VŠB-TU Ostrava
Oldenburgské fórum se záhy propracovalo na úroveň
významné celoevropské odborné akce a má stále co
nabízet svým účastníkům. To letošní, již 29. se konalo
ve dnech 19. – 20. února 2015. Sluší se pak připomenout
i to, že je stálá pozornost tomuto fóru věnována i ze
strany GSTT, která zde opakovaně garantuje kvalitní
zastoupení problematiky bezvýkopových technologií/BT
v odborném programu, v rámci samostatných sekcí. Nikdy
zde nechyběl předseda GSTT, nyní Prof. Jens Hölterhoff,
který zde vyvíjí značnou aktivitu jako přednášející
i moderátor. Podporu zde pak má v mnoha významných
společnostech-nositelích BT, které zde participují jako
vystavovatelé a jsou zde opravdu vidět!
Volba letošního hlavního motta „Rohrleitungen im Wärme- und Energietransport“ a vlastně i zaměření fóra nebylo
Mladí, hlavní část naší delegace (zleva: Ing. J. Zavadil,
Ph.D., Ing. M. Teichmann a Bc. T. Fridrich; druhý zprava
Bc. D. Kouba), spolu s ředitelem IRO prof. T. Wegenerem
(uprostřed) a doc. Ing. P. Šrytrem, CSc. (první zprava)

zřejmě náhodné a souvisí zejména s radikálními změnami
státní energetické politiky SRN, s hledáním nových inovativních řešení. – Účast na této odborné akci představuje skvělou příležitost získat efektivně nejnovější informace z našeho
oboru i dalších těsně navazujících. Účast naší delegace má
zde již opravdu dlouholetou tradici. Letos pak jsme zde měli
nejpočetnější zastoupení. Zejména je potěšující, že se po-
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Mladí, hlavní část naší delegace (zleva: Bc. T. Fridrich, Bc. D. Kouba, Ing.J. Zavadil, Ph. D.; první zprava Ing. M.Teichmann) spolu
s Ing. J. Páralem (druhý zprava) ve společenském zázemí fóra

Další část naší delegace, zleva prof. D. Páralová, Ing. L. Nenadálová Karásková, Ph. D., Ing. J. Karásek, Ph. D. a doc. P. Šrytr,
CSc. ve společenském zázemí fóra

dařilo opětovně zajistit účast mladých, dvou studentů-diplomantů z FSv-ČVUT, dvou studentů-doktorandů z FAST VŠB-TU Ostrava, když lze považovat jistým způsobem za samozřejmé, že se rádi do Oldenburgu vrací, rovněž mladí, Lucie
a Jiří Karaskovi (dnes oba inženýři s titulem Ph.D.).
Akce se již tradičně skládala ze dvou základních částí, tematicky zaměřených seminářů (každý si vybere z opravdu
bohaté nabídky) a doprovodné reprezentativní výstavy s více
jak čtyřmi sty vystavovatelů předních společností oborů technické infrastruktury. Nechyběli zde opětovně např. zástupci
společností reprezentující bezvýkopové technologie. Mezi
nejvýznamnější vystavovatele pak patřily např. společnosti
Wawin, ACO, BIRCO, Hobas, Herrenknecht, Tracto – Technik, Karl Weiss Technologies, Rehau, Fränkische, Hauraton,
Hawle, Hermes Technologie, Klinger, a nespočet dalších.
Mezi velmi zajímavý blok přednášek lze řadit blok, zabývající
se historií inženýrských sítí, kde vystoupil např. Prof. Dr.-Ing.
Habil. Herald Roscher s přednáškou „5000 Jahre Rohrleitungsbau - die Geschichte der Rohrleitungen“ která zpřehlednila
vývoj potrubních vedení různých druhů od starověkých civilizací, přes středověk až do nedávné minulosti, přičemž samotná
prezentace byla doplněna širokou galerií fotograﬁí známých
i méně známých produktovodů. Na tuto přednášku pak navazoval velmi vtipný výklad Prof. Dr.-Ing. Wolfganga Merkela,
který vystoupil s tématem „Qualitatsmanagement zur Instandhaultung der Fernwasserleitungen in Rome um 100 n.Chr. –
Das Buch von Sextus Iulius Frontinus – De aquaeductu urbis
Romae“. - Není vůbec marné si připomínat začátky hromadné
technické obsluhy urbanizovaného území civilizovaného světa, již
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také proto, že jde většinou o unikátní technická díla, která nás
jako techniky nabádají k pokoře a zavazují nás k analogicky
úspěšnému pokračování, třebaže za jiných podmínek.
Část naši české delegace se zúčastnila také velmi zajímavého bloku přednášek „Abschlussarbeiten und Projekte
an der Jade Hochschule in Oldenburg“, kde studenti Jade
Hochschule prezentovali své studentské projekty – diplomové práce. Nutno podotknout, že naše očekávání bylo naplněno. Tyto práce jsou velice zdařilé, dosahují vysoké úrovně a jsou zaměřeny na aktuální problematiku praxe včetně
přímé podpory adekvátních pracovišť praxe v průběhu jejich
zpracování. V této sekci byla nejzajímavější prezentace diplomové práce zaměřené na možnosti využití stavebnicových mobilních potrubních systémů, např. pro transport ropy,
benzinu atd. Nasazení takovýchto řešení lze pak považovat
též za variantu BT. Prezentace pak mimo jiné prokazovala
operativnost i menší ekonomickou náročnost řešení ve srovnání s jinými v konkrétních prověřených případech aplikací.
V několika odborných sekcích samozřejmě nechyběly ani
přednášky týkající se bezvýkopových technologií. Přednášek na toto téma zde zaznělo více než 10, z nichž největší
zastoupení a počet zájemců měla problematika horizontálního
řízeného vrtání/HDD. Nechyběl zde však ani mikrotunnelling,
rukávcový relining či burstlining atd. Nutno opakovaně připomenout, že tato problematika byla velmi silně podpořena i ze
strany vystavovatelů. Nechyběly zde ani ukázky HDD-souprav, čistících, monitorovacích, opravárenských a údržbových
systémů a mechanismů na venkovních výstavních plochách.
Sluší se též připomenout těsné sepjetí IRO (hlavní organizátor akce; www.iro-online.de) s Nadací prof. Lenze (www.
stiftung-prof-lenz.de). Již dvanácté výročí této nadace bylo
důvodem k rekapitulaci a ocenění nikoliv nevýznamných výsledků. Úsilí prof. Joachima Lenze, aktivovat a rozvíjet spolupráci IRO a partnerských pracovišť v Německu se středoevropskými a východoevropskými technickými universitami,
stále intenzivně pokračuje.
Též galavečer fóra ve Weser-Ems-Halle s cca 3.000 účastníky neztrácí na své oblibě a lesku. Mimo kulturního programu
(živá hudba, zábavná estrádní vystoupení) nabízí především
příležitost k přátelské výměně informací účastníkům fóra. I letos
nechyběla korunovace nového krále Grünkohlkönig pro r. 2015
za spoluúčasti krále r. 2014 spojená s losováním bohaté tomboly ve prospěch nadace podporující dětské domovy v regionu.
Závěrem je možné konstatovat, že naše česká výprava
byla s letošním ročníkem velmi spokojená. Stálo to za to! Velký dík patří též prof. D.Páralové a Ing. J. Páralovi, kteří pro
nás představují v Oldenburgu velikou oporu – spolehlivé zázemí (prof. D. Páralová působila ještě před pár lety ve funkci
rektorky FHO/Fachhochschule Oldenburg). Určitě se pokusíme zachovat tuto naší tradici i v dalších letech. - Příští, jubilejní 30. Oldenburgské fórum je již dnes připravováno a lze se
samozřejmě těšit, že bude zcela jistě i mimořádně zajímavé.

Pohled na další část venkovních výstavních ploch fóra
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JEDNÁNÍ O DALŠÍ SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ SOVAK
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
FSv-ČVUT v Praze

Dne 10. 2. 2015 se uskutečnila porada našeho předsednictva s Ing. M. Melounovou, ředitelkou Sdružení vodovodů
a kanalizaci ČR (SOVAK) na základě její předchozí iniciativy, iniciativy SOVAKu. Z dlouhodobého i věcného hlediska je opakovaně prokazováno, že spolupráce obou našich
odborných společností je prospěšná oběma partnerům.
Z věcného hlediska pak je též obecně důležitá, protože je
ve veřejném zájmu. Intenzita odborné spolupráce pak závisí na programu činnosti a na konkrétních úkolech, které
jsou aktuálně předmětem zájmů obou partnerů.
Poslední taková rozsáhlejší, cílená a velmi intenzivní spolupráce se odehrála v souvislosti s přípravou a realizací příručky Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací, která vyšla v r. 2008. Za naší CzSTT tehdy přispěli jako spoluautoři prof. M. Karous, Ing. J.
Bezrouk, Ing. M. Esterková a doc. P. Šrytr. Tato příručka
měla a dosud má širokou pozitivní odezvu v praxi. Rozhodně přispěla k tomu, že v rámci spektra síťových odvětví jsou
to právě vodohospodářská odvětví vodovodů a kanalizací,
která dokazují užitečnost bezvýkopových technologií/BT
a ve srovnání s analogickými síťovými odvětvími vykazují

též prokazatelné praktické výsledky co do kvality i rozsahu
aplikací BT.
Na společné poradě 10. 2. 2015 šlo o aktivizaci spolupráce v úseku technické normalizace a dále o aktualizaci
existující, výše uváděné příručky, o zpracování podrobných
katalogových listů těch variant BT, které se v síťových odvětvích vodovodů a kanalizací osvědčily a mají potenciál k dalším řízeným, adekvátním aplikacím. Zazněla též
oprávněná kritika stávající nedostatečné kvality novotvorby
na úrovni EN, ČSN a dále též na dílčích resortních úrovních.
Byl přijat návrh na sestavení dílčích pracovních týmů
v rámci naší CzSTT pro jednotlivé předmětné varianty
BT s tím, že za SOVAK jsou konkrétně připraveni participovat již v přípravě zadání Ing. J. Šenkapoulová, Ph. D.,
Ing. L. Haška a Ing. L. Tomanec. – V diskusi pak též zazněla důležitá související otázka, která začíná být rovněž
velmi aktuální: Jaká je situace a případně též jaké máme
zkušenosti s opakovaným užitím BT při obnově životnosti
vodovodů a stok, tj. též otázka, jak je sledována doba životnosti vodovodů a stok po jejich obnově užitím BT a jak
lze připravit další kolo obnovy životnosti takových úseků
užitím BT? – Je nyní na předsednictvu naší CzSTT, jak
rychle dokáže s pomocí našich ﬁremních členů sestavit
příslušné dílčí pracovní týmy pro jednotlivé varianty BT,
zahájit a řídit konkrétní kroky vlastního praktického řešení.

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

Seminář na MENDELU 26. - 27. ledna 2015
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
FSv-ČVUT v Praze

Stromy ve městě – hodnotit nebo kácet
- pokračování spolupráce při tvorbě standardu Ochrana dřevin při stavební činnosti

Za zcela přirozené považovalo předsednictvo naší společnosti přijmout
a rozvíjet spolupráci při tvorbě standardu péče o přírodu a krajinu Ochrana
dřevin při stavební činnosti SPPK
A01 002:2014-09-29. Již 30.9.2014
jsme poskytli své základní stanovisko,
ve kterém klademe důraz na zabezpečení reálné adekvátní koordinace všech
zájmů odehrávajících se ve veřejném
prostoru měst a obcí a dále též upozorňujeme na existenci rozsáhlých a velmi
závažných nedostatků příslušných legislativních a navazujících technických
podkladů, týkajících se právě adekvátního soužití všech oprávněných nositelů zájmů ve veřejném prostoru sídel
(těmi jsme též my, nositelé bezvýkopových technologií/BT pro obnovu a kom-

pletaci inženýrských sítí/IS). Proto i vnímáme ty, kteří pečují o městskou/veřejnou zeleň/MZ/VZ, jako své spojence
v úsilí udělat konečně pořádek, učinit
příslušné systémové kroky k nápravě.
Nevidíme to tak, že by bylo možné a rozumné stupňovat nepořádek ve veřejném prostoru sídel formou improvizace
a pokračujícího prosazování resortních
zájmů na úkor veřejného zájmu, jak to
doposud předvádějí někteří zástupci
síťových odvětví či oboru dopravního
inženýrství, stavebního inženýrství, urbanismu atd.
Dále jsme též představitele zpracovatelského týmu předmětného standardu
na základě konkrétní argumentace upozornili, že koncept jimi připravovaného
standardu Ochrana dřevin při stavební

činnosti SPPK A01 002:2014-09-29 je
jimi, zatím, zpracován a orientován příliš jednostranně, příliš resortně. Svou
strukturou a způsobem zpracování
vykazuje mj. značné rezervy i z formálního hlediska. Bylo pak též patrné, že
v pracovním týmu postrádali někoho,
kdo má konkrétní, praktické a dostatečné zkušenosti z tvorby uniﬁkačních
podkladů typu technické normy/technické standardy. Např., zřejmě nedopatřením, neuvádějí odkaz na existující
DIN 18920 Ochrana stromů, porostů
a ploch pro vegetaci při stavebních
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Zahájení realizace příspěvku za CzSTT

činnostech, nebo např. existenci souvisejícího technického předpisu TP
103 MDS ČR/OPK Navrhování pěších
a obytných zón – Technické podmínky
(KAURA Publishing, 1998, ISBN 80902527-0-2, aktualizace v r. 2010).
V případě zpřehlednění BT pro účely navrhovaného standardu by to mělo
být, pro účely ochrany dřevin, provedeno konkrétněji a aktivně. BT by měly
být nabízeny v připravovaném standardu SPPK A01 002:2014-09-29 formou
typických konkrétních, dostatečně
reprezentativních příkladů aplikací, reprezentativních příkladů modelových
situací včetně odkazů na adekvátně
reprezentativní informační zdroje. Konkrétním krokem pokračující spolupráce pak byla, z pověření předsednictva
naší společnosti, aktivní účast autora
tohoto příspěvku na konferenci SZKT
Stromy mezi domy 19 .8. 2014, v rámci
které se též uskutečnilo diskusní fórum
na téma Zajištění udržitelných podmínek pro budoucnost stromů v ulicích
sídel. Informace o tom byla nabízena
v rámci našeho Zpravodaje č. 3/2014.
Začátkem roku 2015 jsme pak byli vyzváni ke spoluúčasti na semináři Stromy ve městě – hodnotit nebo kácet,
který se konal na Mendelově univerzitě
v Brně 26. - 27. 1. 2015. Za naší CzSTT
jsem zde nabídl a realizoval příspěvek
s názvem Bezvýkopové technologie,
veřejný prostor s městskou zelení a revize ČSN 73 6005 (viz sborník semináře na www.natura.cz) a dále jsem
na místě samém neformálně diskutoval
s představiteli pracovního týmu zpracovatelů standardu Ochrana dřevin při
stavební činnosti na téma možnosti optimalizace jeho ﬁnální verze.
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Je pak všeobecně dobře známo, že
pečovatelé a ochránci MZ/VZ mají nikoliv zanedbatelné problémy s reprezentanty síťových odvětví a samozřejmě to
platí i naopak. Nejmarkantněji se to projevuje v případě síťového odvětví elektroenergetiky, zejména u tras nadzemních/venkovních vedení prakticky všech
vyskytujících se napěťových úrovní.
Příspěvek zástupce ČEZu na semináři pak vyzněl jen zdánlivě smířlivě
(viz sborník semináře na www.natura.
cz). Jako dílčí závěr lze pak nabídnout
zřejmě to, že převládajícím názorem ze
strany ochránců MZ/VZ je názor: menším zlem, než je odvětvování či zmenšování/zkracování porostů je v ochranných pásmech tras silových venkovních
vedení kácení, tj. odstraňování těchto
porostů! Paradoxně pak vyznívá tato situace z pohledu našeho oboru BT proto,
že právě budování těchto venkovních/
nadzemních tras lze objektivně hodnotit jako užití jedné z variant BT, přestože
v případě intravilánů i extravilánů sídel
existuje dnes celá řada jiných variant BT
včetně příslušných materiálových variant, které prokazatelně dovedou tuto
situaci řešit lépe.

Jako jistý důkaz, že rozumným řešením není řešení čistě resortní, může
posloužit následující příklad, charakterizovaný konkrétním stanoviskem
reprezentativního zástupce jednoho
ze síťových odvětví z 16. 6. 2014 (citace): … Po dokončení stavby (investiční
akce) provozovatel (subjekt vydávající
toto stanovisko) nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů (vedení, zařízení, objektů), které
jsou zde budovány či instalovány, protože se již jedná o práce ve výhradně
našem ochranném pásmu. Případné
opravy či rekonstrukce našeho zařízení zde nebudeme provádět na výjimku z jakéhokoliv (nově vznikajícího)
ochranného pásma (dle příslušného
zákona, „máte smůlu“!), nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. ….(konec citace)
V programu semináře mj. zazněla i polemika na téma problematika
využívání dotačních titulů vyhlašovaných operačních programů MŽ ČR
při zakládání a obnově MZ/VZ s tím,
že stav je analogický, tj. problémový,
jak se s ním dnes často setkáváme
i v případě investičních záměrů veřejné infrastruktury. Dále též adekvátně odezněly hlavní příspěvky:
hodnocení stromů, kácení stromů,
bezpečnostní vazby, péče o porosty,
vegetace kolem silnic či úprava stanovištních poměrům/VZ.
Závěrem: Chceme-li vyhovět požadavku udržitelného vývoje urbanizovaného území, pak je nezbytné
vnímat jako jediné rozumné řešení
ucelené systémové řešení problémů
ve veřejném prostoru sídel především cestou adekvátní revize a inovace ČSN 73 6005 a navazující ČSN
73 7505. V případě ČSN 73 6005 pak
včetně zásadních změn obsahu včetně změny názvu na Prostorové uspořádání veřejného prostoru sídel (pod
i nad povrchem terénu).

Seminář měl více jak 250 účastníků a konal se v moderním prostředí Mendelovy univerzity v Brně

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

10 LET ČINNOSTI NA RUSKÉM TRHU
Ing. Jiří Mikolášek,
WOMBAT, s.r.o.

Je to již více než deset let, kdy došlo k prvnímu setkání vedení moskevské společnosti SPECTONNELSTROJ
s představiteli naší ﬁrmy WOMBAT.
Stalo se tak při příležitosti konference o bezvýkopových
technologiích 2003 v Mariánských Lázních. Tehdy přicestovali zástupci moskevské ﬁrmy s cílem navázání komunikace s bonitní českou ﬁrmou, která by jim pomohla vyřešit
některé problematické úseky při dobudování a renovace
vybraných úseků kanalizačního systému v rozrůstající se
metropoli.
Jelikož se jednalo o již připravené projekty, bylo zbytečné ztrácet další čas složitým dopisováním a vyjednáváním.
Proto už z jara roku 2004 seděli pracovníci Spectonnelstroje a Wombatu v moskevské kanceláři nad plány sanace
kanalizačního sběrače a počátkem léta již byla spouštěna
první vystýlka do poškozeného potrubí.
Prvním velkým projektem byla tehdy sanace téměř kilometrového úseku tlakového ocelového potrubí DN 1400,
které vykazovalo závažné nedostatky, především z důvodu
netěsnosti potrubí, budovaného již padesátých letech. Potrubí křižovalo nejen široký bulvár Kutuzovského prospektu,
ale i dráhu železnice a metra, a to místy až dvanáct metrů
pod zemí. Jakékoliv otevřené výkopy nepřicházely v úvahu
a spouštění štítů na vybudování nových proﬁlů by bylo nejen složité a zdlouhavé, ale i neúměrně drahé.
Při realizaci tohoto pilotního projektu se tehdy osazovala
vystýlka sycená polyesterovou pryskyřicí o tloušťce 16 mm.
Přestože zvolené řešení se ukázalo jako správné a konečný výsledek velmi dobrý, museli jsme se potýkat s některými situacemi, které jsme do té doby neřešili. Ukázalo se jak
je nutné dodržovat technologickou kázeň, např. v pečlivosti
čištění, kdy každé reziduum rzi na stěně potrubí způsobovalo horší přilnutí vystýlky k povrchu trouby. Poznali jsme,
co dovede roztažnost rozdílných druhů materiálů – oceli
a vystýlky v praxi. Když jsme ale na podzim stavbu po tlakových zkouškách předávali, dostali jsme společně s potvrzeným předávacím protokolem i objednávku na další, téměř
kilometrový úsek v dané lokalitě se šibeničním termínem
– prosinec 2004.
Již při realizaci první stavby, která měla sloužit jako testovací, jsme tedy přesvědčili nejen dodavatelskou ﬁrmu,
a i majitele a provozovatele kanalizační sítě – MOSVODOKANAL.

Řeka Moskva je v oblasti Lužnik opravdu široká

Ke spuštění vystýlky bylo třeba vystavět vysoké podium

Další zakázky tedy na sebe nadaly dlouho čekat. V nedalekém Zelenogradě jsme v dalších letech realizovali stovky
metrů sanací vložkováním velkých proﬁlů beztlakového potrubí, které se nám tehdy zdály nám oproti sanaci ocelového potrubí ve složité moskevské aglomeraci snadné. Ale
jak se brzy ukázalo, technicky náročnější stavby již byly pro
nás připraveny.
V moskevské kotlině, ve zcela nevhodných spádových
poměrech, kde čtrnáct obrovských podzemních tlakových
stanic vytlačí splaškové vody do ocelového potrubí, je několikrát křižována i řeka Moskva. A počátek nového tisíciletí byla doba, kdy po mnoha desetiletích nezájmu o životní
prostředí vyvstaly vyšší požadavky na ochranu podzemních i povrchových vod. A v té době se ukázalo, že potrubí
křižující tento veletok, vykazující značné poškození, projevující se ve vysoké korozi ocelového pláště a tedy nežádoucí inﬁltraci vodou z řeky Moskvy, velkému ředění splašků
balastními vodami a tedy omezené funkčnosti čistíren odpadních vod, ale hlavně k obrovskému zatížení říčních vod
splaškami.
V roce 2008 jsme tedy obdrželi objednávku na sanaci tří
kanalizačních shybek, uložené na dně řeky a stabilizovány kamenným záhozem. Složitost díla byla komplikována
požadavkem na tloušťku stěny vystýlky – 30 mm. Při délce
vystýlky téměř 200 bm bylo nutné zpracovat téměř 130 kg
pryskyřic na každý běžný metr vystýlky, celkem tedy 26 tun.
Vlastní sycení vystýlky bylo tedy prvním problematickým
bodem, neboť v letním období byla omezená doba zpracovatelnosti pryskyřic a sycení muselo proběhnout během
několika dnů. Transport prosycené vystýlky byl díky hustotě
moskevského provozu možný pouze v noci. Dalším zásadním technickým problém byla vztlaková síla, působící na potrubí, která znemožňovala vyčerpání objemu vody ze shybky. Práce tedy musely probíhat při zcela zatopeném potrubí,
ale zase tak, aby nedošlo k vyplavování pryskyřic. Šlo přece
o ekologickou stavbu. Vyčištění jednoho úseku potrubí, ze
kterého bylo vytěženo více než
100 m3 sedimentů se zdálo v celkovém kontextu
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Průběh potrubí pod řekou Moskvou

Schéma průběhu trasy shybky - vystýlka Kawo musela překonat
celou řadu ohybů

jako marginální problém. Pro spuštění vystýlky bylo nutno
vybudovat mimořádně vysoké pódium tak, aby bylo kromě
tření překonáno nestandardní převýšení kanalizačních shybek. Posledním krokem bylo vytvrzení vystýlky, což při její
tloušťce a daném objemu vody a navíc neustálému ochlazování proudící říční vodou bylo rovněž velmi náročné.
Po realizaci tohoto díla se zdálo, že dveře na moskevském trhu má ﬁrma WOMBAT otevřené dokořán. Ale psal
se rok 2008 a nejen do Evropy se přesouvala ekonomická krize. Dramatický pád ceny ropy na světových trzích
až na 20 USD za barel způsobil, že do ruské ekonomiky
přestal proudit očekávaný přítok ﬁnancí. Realizované stavby do rozpracovanosti 60% byly zakonzervovány a úplně
zastaveny a na připravovaných projektech nebylo spuštěno
ﬁnancování vůbec.
Přestože jsme s našimi moskevskými přáteli kontakt nepřerušili, další působení společnosti WOMBAT se prostě
z ﬁnančních důvodů až do konce roku 2012 nekonalo.
Další pokračování spolupráce bylo obnoveno počátkem
roku 2013, kdy byla spuštěna další stavba – sanace ocelového kanalizačního systému v moskevské lokalitě Marino-Kapotňa. Jednalo se o sanaci více jak pětikilometrového
úseku tlakového potrubí. Důvodem sanace byla pokračující
koroze stávajícího trubního
řadu, přičemž
část
stěny
trouby vykazu-
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je korozi a v některých místech je tloušťka stěny snížená
z původní tloušťky 10 mm až na 5,6 mm. Z toho důvodu je
nutné po vyčištění potrubí zabránit další korozi ozazením
vystýlky. V prvotní informaci byl navíc požadavek, aby tlaková zkouška odolala tlaku 15 barů. Z toho důvodu bylo navrženo řešení – provést takovou vystýlku, která by vytvořila
s původní stěnou potrubí kompaktní celek a která vykazuje
pouze minimální smrštitelnost a se stávající stěnou potrubí
bude spolupůsobit.
Proto byl navržen typ vystýlky TUBETEX COMBILINER
KAWO, tj. pružná sendvičová vystýlka s ﬁlcovou výztuhou
a sycená epoxidovou pryskyřicí. Tento rukávec vykazuje
pouze minimální smrštitelnost v rozmezí mezi 0,5 – 1,0%
a vykazuje výbornou adhezi se sanovaným potrubím. Při
použití jiných typů vystýlek, např. silnostěnných s použitím
polyesterových pryskyřic by mohlo dojít k popraskání a tedy
k výraznému snížení pevnostních charakteristik vystýlky,
vykazující minimální elasticitu, ale velkou smrštitelnost.
V současné době probíhá závěrečná část sanace s termínem dokončení do konce roku 2014.
Zatím poslední dokončenou akcí, kterou si pro nás moskevští investoři připravili, bylo zatěsnění kanalizační shybky
v lokalitě Fili v blízkosti moskevské relaxační zóny Lužniky.
Požadavkem bylo vyvložkování tlakové kanalizační shybky v proﬁlu DN 1400 a celkové délce 237 bm a tím prodloužení životnosti o desítky let.
Příprava daného projektu však nebyla jednoduchá. Situačně byla tato shybka provedena na pravém břehu jako
dvouramenná a na levém břehu jako jednoramenná.
Osazení obou vystýlek probíhalo z připravených šachet
o rozměru 4 x 5 metrů, kde byla instalována inverzní věž o celkové výšce 14 metrů, přičemž 7 metrů bylo nad terénem a 7
metrů pod terénem. A právě do mezišachty, ze které spouštěna delší vystýlka, byla ohrožována hladinou vystupující spodní
vody, korespondující s hladinou v řece. Proto musela být šachta neustále přečerpávána a zatěsňována injektáží.
Z důvodu plynulého spouštění vystýlek byla využita hydraulická instalační trať, čímž bylo možné řídit a regulovat
rychlost instalace vystýlek a reagovat na případné vnější
změny v rychlosti instalace vystýlky.
Osazení vystýlky probíhalo ve dvou etapách. První kratší
vystýlka o délce 49 bm byla spouštěná ze startovací šachty
na pravém břehu, překonávala jeden stupeň a končila v mezišachtě nad úrovní hladinou řeky Moskvy, ze které pak byla
spouštěna vystýlka druhá o délce 188 bm. Celková výška
inverzního zařízení musela překonat nejen geodetický výškový rozdíl stoupací části potrubí, ale také ztráty třením

Stav před sanací shybky DN 1400 technologií Kawo

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

Stav po sanaci shybky DN 1400 technologií Kawo

z kolen, ohybů a směrových lomů. Problematická bylo rovněž dispozice uložení sanovaného potrubí. Zatímco některé
úseky sestupovaly pod úhlem několika desítek stupňů a při
osazování musela být rychlost sestupu a tedy tlumení energie řízena brzícími lany, v ležaté části a především ve stoupacích ramenech bylo nutné zvyšovat instalační tlak, a to
tak, aby byla zajištěna plynulost posuvu vystýlky. Jakákoliv
náhlá změna rychlosti posuvu vystýlky nebo úplné zastavení by znamenalo těžko řešitelný problém.

Princip osazování
vystýlky byl obdobný
jako u sanací shybek
v lokalitě Strogino,
avšak složitost stávající situace, představující překonání
několika výškových
a směrových lomů
byla výrazně vyšší.
Prvním krokem bylo osazení suchého před-rukávce, který sloužil k tomu, aby
při nebyla vyplavována pryskyřice z hlavního rukávce.
Zároveň byla odčerpávána vody z potrubí, ale pouze tak,
aby nemohla působit výraznější vztlaková síla, která by
mohla zapříčinit zvednutí shybky. Polymerace vystýlky
proběhla podle předem připraveného postupu, za pomocí oběhových čerpadel byla dodáváno teplo tak dlouho,
dokud teplota cirkulující vody ve vystýlce nedosáhla požadované hodnoty. Po instalaci a polymeraci vystýlky již
zbývalo dokončení úprav vystýlky a poslední dokončovací práce.
Přítomní zástupci z kanalizačního provozu moskevského
MOSVODOKANALU jednoznačně pochválili kvalitu a odbornost naší ﬁrmy WOMBAT, s.r.o., kde jsme zúročili nejen
více než dvacetileté zkušenosti z oboru sanací trubních vedení bezvýkopovými technologiemi, ale i odvahu vstoupit
na neprobádané východní trhy.

REALIZACE PROJEKTU
"ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO SV ZNOJMO"
Ing. Jiří Mikolášek,
Část vložkování trubního vedení
WOMBAT, s.r.o.
V posledním období začná u investorů převažovat zájem o sanaci
vodovodních přivaděčů. Je to dáno
tím, že program čištění odpadních
vod, ke kterému se Česká republika
při vstupu do Evropské unie zavázala, se dokončuje a výstavba nových
či revitavizace stávajících čistíren odpadních vod se víceméně úspěšně
dokončuje.
Na základě těchto aspektů se zájem
investorů začíná přesouvat na sanaci
vodovodních přivaděčů. Přestože se
za posledních 25 let vodovodních sítí
částečně zlepšil, což je dáno používáním kvalitnějších materiálů, větší odpovědností investorů a v neposlední
řadě kvalitnější prací dodavatelských
ﬁrem, doplněný přílivem nových kvalitních technologií.
Zamezení úniků pitné vody z vodovodní sítě je proto jedním ze základních cílů správců vodovodních

sítí. Přestože se denní spotřeba vody
obytelstva díky výrazně vyšší ceně
oproti předcházejícímu období snížila
až pod 100 l, zamezení úniku vody se
stalo strategickou záležitostí.
Z těchto důvodů se správce vodovodní sítě Vodárenská akciová společnost divize Znojmo rozhodl provést
zásadní renovaci vodovodní sítě v oblasti Znojemska a to nejen z důvodu
výraznějšího snížení úniku z trubní
sítě, ale i v zájmu zlepšení kvality dodávané vody spotřebiteli.
Z toho důvodu byla společností
AQUAPROCON vypracována projektová dokumentace, která sloužila nejen jako podklad pro realizaci
díla, ale rovněž jako základní dokument k získání spoluﬁnancování Evropskou unií a místními správními
orgány.
Zájmová oblast vodovodní sítě, určená k renovaci zaujímala nejen město Znojmo, ale i přilehlou oblast obcí,

ležících v Národním parku Podyjí, což
dávalo stavbě speciální režim z hlediska ochrany životního prostředí.
Finanční objem celého díla, zahrnující nejen revitalizaci úpravny vody,
čerpacích stanic,dostavby nových
výtlačných i gravitačních řadů, úpravu armaturních šachet ale i dostavbu
nových trubních řadů činil téměř půl
miliardy korun.
Naše společnost WOMBAT, s.r.o.
realizovala odbornou část – sanaci
vodovodních přivaděčů DN v celkovém objemu
Kč. A přesvědčila
investora stavby nejen cenovou nabídkou, ale I technickým řešením.
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Předmětem díla byla realizace stavebních objektů:
SO 09 Sanace výtlačných a přívodních řadů surové vody
SO 43 Sanace řadu – VDJ Nám. Republiky – Dobšice
V rámci obou stavebních
objektů byly realizovány sanace
následujících proﬁlů:
DN 250
DN 300
DN 500
DN 630

1. 657 bm
127 bm
2.901 bm
930 bm

Na tkaný podběrný obal je výobcem
nanesena polyetylénová vrstva.
Polymer je vlastně termoplastický
polymer s výbornými vlastnostmi:
- Nízká hmotnost

a to v celkovém objemu vice než 40
mil. Kč.
Požadavek provozovatele byl, aby
sanace byla realizována pro odolnost
vůči provoznímu přetlaku 15 barů. Dílo
proběhlo bez vad a nedodělků.
Pro sanaci vodovodních řadů byla
použitá vystýlka od belgické společnosti SPR SEKISUI, která je pro sanaci odbobných vodovodních řadů nejvhodnější. Vystýlka je vyrobená z vysoce pevnostní polyesterové příze,
která vykazuje následující vlastnosti:
- Vynikající mechanické vlastnosti
(vysoká pevnost v tahu, nízký efekt
tečení, stabilní mechanické vlastnosti)
- Vynikající tepelná odolnost(150 °C)
(vytvrzovaná teplem, předstabilizovaná kvalita)
- Vysoká odolnost proti oděru

Obr. 1 Potrubí před vyčištěním

- Všeobecně vysoká chemická stalest odpovídající jeho molekulární
hmotnosti
- Vysoká tuhost, púružnost a ﬂexibilita odpovídající jeho molekulární
hmotnosti, což je velice důležité pro
process osazování vystýlky
- Všeobecně střední tepelná odolnost
- Vyská dynamická pevnost
- Vysoká odlnost proti oděru
- Vyskoká pružnost (1000 % a výše)
a nejvyšší ﬂexibilita z celé oblasti
polyetylénů

Obr. 2 Potrubí po vyčištění a monitoringu

Veškeré výrobky výrobce vystýlky
jsou samozřejmě certiﬁkovány v systmu řízení jakosti ISO 9001.2000 a doporučeny pro sanaci tlakových potrubí.
Jako pojiva byly použity epoxidové
pryskyřice společnosti I. S. Lux, certiﬁkované Státním zdravotním ústavem
pro dlouhodobý styk s pitnou vodou.
Jedná se o dvousložkové červeně
zabarvené pryskyřice s výbornými
pevnostními charakteristikami:

Tkaný podpěrný obal má
následující funkce:
- Dává lineru tvar (délka a průměr)
- Určuje jeho mechnické vlastnosti
(průtlak, vlastnosti bobtnání, délkovou stabilitu
- Dopravuje pryskyřici, která je potřebná pro přilnavost lineruna vnitřní
stěnu potrubí
- Slouží jako efektivní podpěra pro
nanášení vrstvy
- (dobra přílnavost, stejnoměrný povrch)
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Během procesu vazby a nanesení a nanesení vrstvy se ovšem mění
fyzikílní vlastnosti. Zejména stabilita
material se zvyšuje tepelným ošetřením během nanesení vstvy. Vykazují
ovšem stejné mechanické vlastnosti
jako zbývající osnovní příze.
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- E – modul krátkodobý 2800 – 3200
MPa

Obr. 3 Potrubí po vyčištění, monitoring
a sanaci technlogií KAWO

- Adheze 3 MPa
- Vytrzovací process při 23°C 7 hod.
Vnitřní povrch ocelového či litinového potrubí, do kterého byla vystýlka
instalována byla zbavena všech rzí,
inrustů I prachových částí, mastnoty
a pod. Po takto vyčištěného potrubí
byla zavedena televizní kamera, která
zdokumentovala správnost připraveného podkladu pro osaazení vystýlky.
Vystýlka Byla instalována tlakovou
nádobou a vyřáta parou. Po vytvrzení vystýlky byla do konců jednotlivých
úseků osazeny vnitřní nerezové roz-

pínky, které konce vystýlek stabilizovaly tak, aby v žádním případě nebylo
možné, aby se voda dostala mezi vystýlku a původní potrubí.
Po dokončení instalací vystýlek byla
provedena tlaková zkouška s provozním přetlakem 1,6 barů. Ve případě
všech úseků byla tlaková zkouška
úspěšná a vyvložkované potrubí předáno provozovateli.
Realizace díla proběhla v souladu
s požadavkem Správy národního parku Podyjí s akcentem na důslednou
ocranu životního prostředí.
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Česká společnost pro bezvýkopové technologie

podporuje 13. mezinárodní konferenci

"Podzemní stavby Praha 2016"
kterou pořádá Česká tunelářská asociace CzTA
23. - 25. května 2015 a podílí se na její přípravě a propagaci
Předpokládají se následující sekce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konvenčně ražené tunely
Mechanizovaně ražené tunely
Ostatní podzemní stavby a úložiště
Geotechnický průzkum a monitoring
Numerické modelování, vývoj a výzkum
Vybavení, bezpečnost provozu a údržba
Rizika, smluvní vztahy a ﬁnancování
Historická podzemní díla a rekonstrukce

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto: Nejúčinnější prezentací ﬁrmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich ﬁrem, jejíž podstatou je využití
publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG. Časopis s převahou
informací o vaší ﬁrmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru vašeho propagačního materiálu.

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

•
•
•
•
•
•

Návrhu a graﬁckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT. Návrh bude obsahovat
vyobrazení technologií užívaných ﬁrmou a logo ﬁrmy podle vašich podkladů
Uveřejnění úvodníku s fotograﬁí představitele ﬁrmy
Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace
Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání
Zpravodaje 30.000,- Kč, reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem
37.750,- Kč včetně DPH. Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je dostupná
i malým ﬁrmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním a regionálním knihovnám
v ČR.
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ZÍSKEJTE MEZINÁRODNÍ UZNÁNÍ DÍKY CENÁM ISTT
NO-DIG ZA ROK 2015
Přijímají se přihlášky na každoroční udílení cen NO-DIG za rok 2015, konané
na mezinárodní konferenci NO-DIG ve dnech 28. - 30. září 2015 v Istanbulu.

Podávání přihlášek končí 10. července 2015
Přihlášky se týkají prací dokončených v roce 2014
a musí mít písemnou podporu příslušné přidružené společnosti. Přihlášky podávané nečleny ISTT, kteří nejsou
členy některé přidružené národní společnosti, jsou tohoto
požadavku zproštěny.
Přihlášky musí být v angličtině a měly by být vypracovány podle následujících kritérií a o maximálním počtu
1.000 slov doprovázených vhodnými ilustracemi v Microsoft Wordu. Ilustrace by měly být vloženy do textu (jeden
soubor na přihlášku).
Níže uvedené čtyři kategorie přicházejí v úvahu pro
udělení cen, přičemž v určitém roce nemusí být
uděleny ceny ve všech kategoriích:

•
•
•

akademický výzkum nebo podpora školení či kursu

•

článek studenta či mladého profesionála – členové řádně
zapsaní na vysoké škole nebo universitě, nebo trávící alespoň polovinu svého času akademickou činností.

dokončený bezvýkopový projekt
uvedení nového stroje, nástroje, materiálu, systému nebo
pracovního postupu

Představuje přihláška příspěvek k celosvětovému pokroku
bezvýkopových technologií?

•

Představuje přihláška příspěvek k ochraně životního prostředí a / nebo snížení společenských nákladů?

•
•
•
•

Jsou tyto výše uvedené přínosy zjevné z přihlášky?

•
•

Zapůsobí ocenění na členy ISTT?

Je přihlášené dílo novátorské, důmyslné, elegantní či neotřelé?
Je přihlášené dílo komerčně a ekonomicky použitelné?
Bude mít ocenění dopad na sdělovací prostředky, na ty,
kdo rozhodují, a na širokou veřejnost?
Byla přihláška dobře vysvětlena a prezentována?

Uchazeči v kategoriích Bezvýkopový projekt a Nové stroje by měli předvést praktické použití nebo rozvoj bezvýkopových systémů či zařízení při budování či obnově
podzemní infrastruktury. Například se mohou přihlášky
zaměřit na tyto úspěchy:
zvýšení hospodárnosti a konkurenceschopnosti bezvýkopových staveb
délka a rychlost ražby při výstavbě, výměně nebo obnově

prezentováni v článku v časopise Trenchless International

•
•
•
•
•

zapsáni na čestný seznam nositelů cen ISTT zveřejněný na
webových stránkách ISTT

•

detekce, záznam a mapování podzemních překážek, jak
přirozených tak vzniklých v důsledku lidské činnosti

•

bezpečnost a ochrana zdraví při práci jak pracovníků, tak i veřejnosti

•
•

záležitosti týkající se školení v oblasti bezvýkopových prací

Všichni nositelé cen budou:
představeni na konferenci a obdrží cenu

•

•

•
ISTT si klade za cíl propagovat vědeckou disciplínu
i praxi bezvýkopových technologií a tyto ceny jsou jednou
z cest ke zvýšení postavení a prestiže společnosti i nositelů jejich cen.

•
•
•

Kritéria pro výběr ocenění jsou tato:

oprávněni používat logo ISTT na propagačním materiálu
vztahujícím se k oceněné činnosti či jejich držitelům Kromě
toho může být držiteli poskytnuta příležitost, aby na konferenci stručně prezentoval činnost, jež získala cenu (pokud
to bude z časových a programových důvodů možné).

Nositel studentské ceny obdrží malou ﬁnanční odměnu
a omezený příspěvek na cestu, aby se mohl zúčastnit konference.

přesnost nebo rozsah výstavby
použité materiály
úspěšné zvládnutí původních podmínek
zvýšení přijatelnosti pro zadavatele, obsluha a / nebo životní prostředí

výzkum v kterékoli oblasti vztahující se k podzemním pracím či podzemním sítím

Veškeré přihlášky posílejte ISTT na adresu:

info@istt.com
NO DIG 21 / 1
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KALENDÁŘ NO DIG 2015
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
Events Organised in the Czech Republic
14. 4. 2015

Duben

VALNÁ HROMADA Cz
CzSTT
Bezová 1658/1 Praha 4 - Braník
21. – 24. 4. 2015
FOR INDUSTRY 2015
14. mezinárodní veletrh strojírenských
technologiích
PVA EXPO PRAHA

Květen

5. – 8. 5. 2015

19. – 21. 5. 2015

TRANSPORT LOGISTIC 2015
15. světový veletrh pro
logistiku, telematiku, dopravu
MNICHOV

VODOVODY A KANALIZACE
19. ročník vodohospodářské výstavy
PRAHA - LETŇANY

Červen

10. – 12. 6. 2015

Září

28. – 30. 9. 2015

15. – 16. 9. 2015

INTERNATIONAL NO-DIG 2015
ISTANBUL CONFERENCE AND
EXHIBITION
WOW INSTANBUL COVENTION
CENTER

20. KONFERENCE TŘEBOŇ

INTERSOLAR 2015
15. světový odborný veletrh
solárních technologií
MNICHOV

15. – 19. 9. 2015

FOR ARCH 2015
26. mezinárodní stavební veletrh
PVA EXPO PRAHA
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ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., WSDTI, EFUC,
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI,
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de http://www.efuc.org

EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz

Ing. Stanislav Drábek,
Gončarenkova 30, 147 00 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

HOBAS CZ spol. s r.o.,
třída Maršála Malinovského 306
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com

Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: ofﬁce@czstt.cz

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

http://www.hobas.com

http://www.imos.cz

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

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: bmh@bmh.cz http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
ČIPOS spol. s r.o.,
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cb@cipos.cz http://www.cipos.cz
ČKV PRAHA s.r.o.,
Ke Kablu 289, 100 37 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.
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ
E-mail: obchod@duktus.cz http://www.duktus.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

NO DIG 21 / 1

INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com
INTERGLOBAL DUO, s.r.o.,
Ořešská 939/55, 155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz
KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz http://www.ko-ka.cz
KOLEKTORY PRAHA, a.s.,
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz http://www.kolektory.cz
LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
MEBIKAN spol. s r.o.,
Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad labem – Všebořice.
(Doručovací adresa: Ing. Dalimil Kotas, Nerudova 1995/10,
412 01 Litoměřice)
E-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz
METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
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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
OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: vkral@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz
PŐYRY Environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.com
http://www.poyry.cz
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Provoz Morava: Šmahova 356/111
627 00 Brno – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz
http://www.pvs.cz

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://www.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 169/1235, 709 00 OSTRAVA Mariánské Hory
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz
STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz
http://www.stavoreal.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 PRAHA 8
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 PRAHA 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
U Rejdiště 3469/18, 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

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu
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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
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http://www.relineeurope.com
Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
Drábek Stanislav Ing.,
Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz
Franczyk Karel Ing. PhD., ISEKI MICROTUNNELLING,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: nea@cvrez.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
Mutina Jiří,
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@adasi.cz; adasi@adasi.cz;
http://www.adasi.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://www.pt.mc-bauchemie.cz
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RELINEEUROPE Liner GmbH & Co, KG,
Grosse Ahlmuhle 31, D-76865, Rohrbach-Deutschland
Doručovací adresa: Ing. Otakar Cigler,
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http:// www.relineeurope.com
Synáčková Marcela Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz
Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT
Horáček Ludvík Ing.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL
Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRAHA 6 - Vokovice
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
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
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
Sochůrek Jan Ing.,
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;

INTERNATIONAL
NO-DIG ISTANBUL 2015
33. ročník Mezinárodní NO-DIG konference a výstavou, se bude konat ve
spolupráci s tureckou společností pro
infrastrukturu a bezvýkopové technologie (TSITT) ve dnech

28. - 30. září 2015
na WOW Convention Center
er
v Istanbulu v Turecku
Turecko má 20. letou historii využití bezvýkoopové technologie, zejména v mikrotunelování,
ní,,
horizontálně
orizontálně zaměřen
zaměřeného
ného vrtání
vrtá a rrehabilitaci
ehabilitaci
a i
potrubí.
otrubí.

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Vás zve na

20. KONFERENCI
o bezvýkopových technologiích,
která se koná 15. a 16. září 2015
v kulturním domě Beseda, Třeboň

