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Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, 
člen výkonného výboru ESC-ISTT

Dne 7. 8. 2015 se uskutečnila Skypová telekonference 
členů ESC-ISTT a vedení ISTT se zaměřením zejména na:
- stav pokračování prací na překladech technologických po-

stupů BT a tvorbě slovníků vybraných odborných  termínů 
z anglického jazyka do příslušných národních jazyků

- zprávu o vývoji ISTT výukového programu
- zprávu o pokračování aktualizace ISTT webových stránek
- zprávu o stavu příprav 
34. Mezinárodní NO-DIG  Konference 2016 v Pekingu

- zprávu 
 o volbě členů 

výkonného 
výboru (ESC)  
pro roky 2015, 
2016 a 2017

- bylo schváleno 
vyhodnocení 

 32. Mezinárodní NO-DIG   
konference v Madridu

- bylo schváleno komplexní-
ho hodnocení činnosti ISTT 
za rok 2014

-  Intenzivně pokračují přípra vy pro zajištění 
 33. Mezinárodní NO-DIG konference ISTT v Istanbulu.

Byla schválena odborně-technické komise ISTT. Její 
členové budou jednak vyhodnocovat příslušné před-
nášky, které budou prezentovány na  33. Mezinárodní 
konferenci ISTT v Istanbulu a dále budou jako  vedoucí 
odborných sekcí tyto odborné přednášky na konferenci 
moderovat. 

 

je mi cti Vám krátce představit 
společnost Brochier s.r.o. Praha, 
která vznikla jako dceřiná spo-
lečnost holdingu Hans Brochier 
GmbH + co. Nürnberg v dubnu 
1994 a to v segmentu bezvýkopo-
vých sanací. 

Z počátku se fi rma zabývala vý-
lučně jednoduchými bezvýkopovými 
sanacemi kanalizací a optickou in-
spekcí kanalizací. Při své počáteční 
činnosti využívala fi rma pro nároč-
nější projekty subdodávek od  ma-
teřské fi rmy z Německa. 

Strategií fi rmy proto bylo jed-
nak doplnit skupinu sanací o další 
pracovníky, kteří by byli vyškoleni 
na různých druzích potřebných tech-
nologií u mateřské fi rmy v Německu, 
a dále fi rmu dovybavit odpovída-
jícími technologickými prostředky. 
Za tímto účelem byla navázána spo-
lupráce jednak s výrobci potřebných 

speciálních materiálů, a sanačních 
technologií. Tímto se vytvořila mož-
no uspokojit 100% požadavků inves-
torů jak při sanacích kanalizačních 
potrubí, tak u sanací potrubí pro 
vodu a plyn. 

Firma Brochier s.r.o. zrealizovala 
velké množství projektů pro průmys-
lové celky, vodohospodářské společ-
nosti, komunální sféru a v lázeňství.

Realizované projekty byly a jsou 
prováděny v požadované kvalitě, 
ve sjednaných termínech bez vad 
a nedodělků.

Za svoji činnost v oblasti bezvýko-
pových sanací fi rma Brochier s.r.o. 
jednou spoluzískala a jednou získa-
la  od celosvětové společnosti pro 
bezvýkopové sanace ISTT - oceně-
ní - „Nejlepší projekt na světě (2004 
a 2007)".

V roce 2007 skončila společnost 
Hans Brochier GmbH + co. Nürn-

berg svoji 
č i n n o s t 
a její za-
s to u p e n í 
v oblasti 
bezv ýko-
pových sa-
nací v Čes-
ké repub-
lice bylo 
odkoupe-
no a byla 
za ložena 
ryze česká společnost Brochier s.r.o., 
která v oboru bezvýkopových sanací 
dodnes na našem trhu podniká.

Závěrem bych rád poděkoval 
za možnost krátkého představeni fi r-
my Brochier s.r.o., která působí na-
šem trhu bezvýkopových sanací již 
21 let a je za doposud zrealizované 
projekty všeobecně známá a uzná-
vaná.

Ing. Stanislav Lovecký
jednatel společnosti

CO NOVÉHO V ESC ISTT? 
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Průběh  jednání je níže popsán 
ve společném zápise:

V  úvodu jednání proběhla výměna informací o činnosti 
SOVAK, tak i České společnosti pro bezvýkopové  tech-
nologie. Diskutovalo se  o možných okruzích spolupráce. 
Ing. Vlasák zmínil uvažovanou záštitu SOVAK  pro konfe-
renci, připravovanou fi rmou TRASKO pro rok 2016, která 
by se měla týkat standardizace a normalizace v  oblasti  
bezvýkopových technologií. 

Předseda CzSTT informoval o záměru připravit příruč-
ku – „Doporučení“ pro oblast bezvýkopových technolo-
gií. Na příručce budou pracovat  odborné komise CzSTT 
a její dokončení se předpokládá v roce 2016. Zástupci 
SOVAK vyjádřili ochotu podílet se na fi nalizaci materiálu 
a připomínkování prostřednictvím naší komise pro nor-
malizaci, konkrétně Ing. Fremrové. Dále nabídli informo-
vání o příručce v časopise SOVAK, v SOVAK info atd…

Druhým diskutovaným tématem byla příručka SOVAK 
„Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru 
vodovodů a kanalizací“, která byla vydána v roce 2008. 
Přítomní se shodli na nutnosti aktualizace této příručky. 
Sekretariát SOVAK osloví kolektiv autorů, kteří již praco-

vali na 1. vydání, se zadáním aktualizace příručky s tím, 
že komise pro normalizaci bude poskytovat součinnost. 
CzSTT nabídlo recipročně účast na připomínkování. 

Závěr
1. Byla nalezena shoda všech přítomných  v  otázce nut-

nosti vydat doporučení CzSTT formou příručky pro 
bezvýkopové technologie v roce 2016 a aktualizace 
již vydané příručky SOVAK.

2. V průběhu září osloví sektretariát SOVAK autory pří-
ručky, vytvoří harmonogram aktualizace a uzavře 
patřičné smluvní vztahy. Dohled a kontrola připadne 
komisi pro normalizaci.

3. V roce 2016 poskytne SOVAK součinnost při dokon-
čování příručky CzSTT.

 Na samém závěru jednání pozval předseda CzSTT 
pana ředitele ing. Oldřicha Vlasáka na 20. konferenci 
CzSTT, která se bude konat 15.-16. 9. 2015 v Třeboňi. 

 Předseda CzSTT byl pozván od   pana ředitele ing. Ol-
dřicha Vlasáka na konferenci SOVAKU, která se bude 
konat 3.-4. 11. 2015 v Praze s možností prezentace 
přednášky.

Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT

Dne 27. 8. 2015 se uskutečnilo jednání v kanceláři ředitele SOVAK pana Ing. Oldřich Vlasáka,
ve věci prohloubení spolupráce mezi výše uvedenými společnostmi.
Jednání se zúčastnili: Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK, Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT, 
člen výkonného výboru ISTT, Ing. Lenka Fremrová Sweco, Ing. Zuzana Jonová, tajemnice SOVAK.

Byla kromě jiného projednávána následující témata:
- Informace o přípravě standardizace - resp. technického doporučení pravidel pro bezvýkopové technologie, 
 kterou CzSTT zpracovává s termínem vydání v roce 2016
- Aktualizace příručky SOVAK
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20. . KONFERENCEKONFERENCE
o bezvýkopových technologiích
pozvánka napozvánka na

GOLFOVÝ TURNAJGOLFOVÝ TURNAJ
14. září 2015
V ALENINĚ LHOTĚ NA ČERTOVĚ BŘEMENI
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KOROZE V PRŮMYSLOVÝCH POTRUBNÍCH 
SYSTÉMECH

Působení vody se v korozní praxi jako chemicky čistého 
média projevuje velmi zřídka. Obvykle jsou ve vodě roz-
puštěny plyny (kyslík, oxid uhličitý), soli, kyseliny a zásady, 
a pevné částice, které ovlivňují korozní agresivitu přírod-
ních nebo průmyslových vod. Korozně se mohou projevit 
i další činitelé – mikroorganismy, proudění, nebo teplota.

Pokud se ve vodách nevyskytuje kyslík je korozní rych-
lost oceli malá. Kyslík je základním činitelem koroze oceli 
ve vodách vzhledem k tomu, že rychlost korozního napa-
dení je obvykle řízena rychlostí kyslíkové depolarizace. 
Důležitou složkou je oxid uhličitý, hydrogenuhličitanové 
anionty, vápenaté kationty, kationty alkalických kovů, 
chloridy apod.

Všechny tyto ovlivňují korozní agresivitu vody, tedy ko-
rozní rychlosti materiálu potrubí. Přesné údaje lze získat 
pouze přímými korozními zkouškami v provozních pod-
mínkách.

Při změně funkcí, odstávkách a především při kompen-
začním provozu se do vody dostává značné množství 
kyslíku a to až do stavu přesyceného roztoku. Potrubí 
mohou být střídavě v různých režimech, většinou pod tr-
valým tlakem, kdy vznikají masivní vrstvy oxidů železa, 
které nemají ochranné vlastnosti. Jejich přítomnost vy-
tváří počáteční podmínky bodové koroze tím, že vznikají 
tzv. kyslíkové články. Oblast pod korozními produkty, kde 
se postupně korozním dějem vyčerpá kyslík, se stane 

anodou a povrch, kde je přístup kyslíku více jak dostateč-
ný se stane katodou. Přísun kyslíku prouděním urychluje 
anodickou korozní reakci pod korozními produkty a to až 
do extrémních hloubek. 

Vzrůstající koncentrace kyslíku urychluje bodovou ko-
rozi potrubí, neboť přítomnost kyslíku ve vodě má klíčový 
význam pro její rychlost. Mimo tento zásadní problém 
v podobě vysoké koncentrace kyslíku je koroze podpo-
rována i dalšími vlivy (např. změna tlaku v potrubních 
systémech, vypouštění vody z potrubí). 

U vodních potrubí, která nejsou trvale napuštěny, do-
chází k silné kondenzaci vody na stěnách potrubí s vyso-
kou relativní vlhkostí, vlivem styku s podchlazenou stěnou 
potrubí. 

Bodová koroze vyskytující se ve vodních potrubích, je 
nerovnoměrným poškozením materiálu ve formě dutin 
o průměru 1 až 50 mm, které se vytvářejí rovnoměrně 
na vnitřním povrchu celého potrubí.

 Tato korozní poškození mohou vést k selhání celých 
potrubních systémů bez předešlých známek poruchy 
a může tak vést k náhlému selhání systému a odstavení 
provozů nebo výrob.

K tomuto druhu koroze častěji dochází ve stagnujícím 
prostředí, které se vytvoří právě pod korozní úsadou. 
V tomto prostoru se korozní rychlost neustále zvyšuje. 
Vysoký obsah kyslíku ve vodě tomuto procesu napo-
máhá. Korozní proces se neustále v pravidelných inter-
valech opakuje a dochází k rychlé degradaci materiálu. 
Korozní rychlost u tohoto druhu koroze je minimálně 10x 
vyšší než u předpokládané rovnoměrné koroze. Neho-
mogenitou oxidických vrstev se význam elektrochemic-
kých článků stupňuje. 

Odhady zbytkové životnosti mohou být obtížné, právě 
díky uvedeným technologickým tokům a korozním pro-
cesům. 

Jaroslav Vála,
Mebikan

Koroze potrubí tlakového vzduchu

Korozní napadení v potrubí (Potrubí Žermanice - NH)

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS
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V průmyslových potrubních systémech způsobuje nej-
vážnější korozní poškození nad rámec předpokládané 
životnosti především několik zásadních faktorů:

• Vysoce okysličená voda v celém systému.
• Stojící voda v potrubí.
• Střídavý tlak vody.
• Nevhodné navržení materiálu potrubních systémů.
• Vysoká relativní vlhkost.

Při navrhování nebo renovaci trubních systému je nutné 
brát na zřetel možné budoucí chemické měny dopravo-
vaných médií, výrazné změny teplot a způsob využívání. 
Především jde o to, zda bude potrubí jako hlavní a tedy 
trvale naplněné nebo záložní s režimy vypouštění. Velké 
potrubní systémy se však zpravidla nikdy nepovede vy-
pustit a vlhkost ve vnitřním prostředí bude velmi vysoká, 
což opět vede k vysoké korozní agresivitě. 

Pro záložní systém je ideální stav, kdy je potrubí trvale 
napuštěno. Volný kyslík je vyčerpán korozními jevy a pro 
další korozní není jiný kyslík k dispozici. Tzn., že korozní 
rychlost je výrazně zpomalena.

Současně s těmito fakty je nezbytné věnovat pozor-
nost sestavení údržbových plánů, pravidelným kontrolám 
a včasným opravám zjištěných závad. Součástí těchto 
kontrol je i důsledná kontrola dílenských i montážních 
svarů, přírub, a technologických součástí jako jsou ventily, 
šoupata, odkalovací nebo napouštěcí systémy.

V případě renovace vnitřního povrchu potrubí je nut-
né přistoupit k podrobnému koroznímu průzkumu stavu 
s přihlédnutím k dopravovanému médiu, stáří potrubí, 
kontrole dílenských a montážních svarů, vyhodnocení 
pravděpodobnosti výskytu bludných proudů a dalších 
vnějších vlivů. Analýzou získaných dat po dokončení to-
hoto průzkumu lze vypočítat zbytkovou životnost potrubí 
a navrhnout odpovídající metodu protikorozní ochrany, 
sanace nebo renovace trubního povrchu. Není výjimkou, 

že prodloužení doby životnosti může dosáhnout až na 80 
let za předpokladu, že vnější izolace je v neporušeném 
stavu. 

Jedním ze základních předpokladů je dokonalá příprava 
pokladu, jenž se sestává z odstranění korozních produktů, 
nepevně přilnutých částic a nečistot. K tomu je zapotřebí 
vybrat odpovídající technologie, zkušený personál a v ne-
poslední řadě i moderní sanační a opravné metody. 

Správě navrženým materiálem potrubí a jeho protiko-
rozní ochranou lze životnost potrubních systémů něko-
likanásobně prodloužit. Tato technologická potrubí jsou 
zpravidla používána pro chladící vody, nejsou však vý-
jimkou další média, která mohou svými vlastnostmi vý-
razně ovlivňovat životnost potrubních systémů. Neméně 
důležitou součástí je stanovení údržbového plánu, sestá-
vajícího se z pravidelných kontrol a přesně stanoveným 
způsobem sanace poškozených částí.

 

Biologické korozní napadení vnějšího pláště potrubí

Řez stěny potrubí s korozním napadením                                 ➢

Důlková koroze přivaděče

55 NO DIG 21 / 3
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Mgr. Libor Potužák 
Mebikan

Začátkem roku 2014 se začal re-
alizovat projekt, který má za úkol 
prodloužit životnost přívodního po-
trubí – přívodních řadů surové vody 
v ETE Temelín. 

Jedná se o dva potrubní řady DN 
1600 uložené vedle sebe cca 5 – 15 
m o délce 5,8 km. 

Potrubní řady přivádějí výtlakem su-
rovou vodu řeky Vltavy nashromáž-
děnou ve VD Hněvkovice do areálu 
– vodojemu ETE. Hladina řeky Vl-
tavy má v místě odběru cca 365 m 
n.m., resp. kóta dna potrubí 374, 65 
m n.m. a kóta dna vyústění potrubí 
ve vodojemu ETE je 510 m n.m..

Je tedy nutné uvažovat s převýše-
ním 135, 35 m jmenovitým tlakem 
PN 20.

Materiál potrubních segmentů je 
ocel jakosti 11375 v síle stěny 16mm 
bez vnitřní protikorozní ochrany.

Stáří zhotovení potrubí je cca 25 let, 
v přímém provozu cca 15 let.

Projekt byl investorem rozčleněn do 
dvou realizačních roků – rok 2014 
Levý řad, rok 2015 Pravý řad.

Zkušenosti z realizace rekonstrukce přívodních řadů surové 
vody – DN 1600, ocel, 11,6 km – bezvýkopová metoda – aplikace 
ochranného nátěru na epoxidové bázi – ETE TEMELÍN

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

Situační plán projektu

Podélný profi l Přívodních řadů

Korozní úsady po otevření potrubíKorozní úsady po otevření potrubí

Firma MEBIKAN spol. s r.o. se ujala 
kompletní sanace (mimo stavebních 
a části montážních činností) ve sta-
ničení 2km Levý řad. 

Vyčištění potrubí

Práce byly zahájeny vyříznutím kru-
hového výřezu DN 1000 jako mon-
tážního vstupu trouby.

Následuje vyčištění pomocí vysoko-
tlakého stroje – 1500 bar a 170 l/min 
čistícího media – pitné vody.

66NO DIG 21 / 3
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Korozní odborník zjistí na stěnách potrubí stupeň a množ-
ství korozního napadení a stabilitu svářečských spojů.

Napadení materiálu potrubí plošnou a důlkovou korozí

Napadení svaru korozí

Zámečnické opravy 
stěn potrubí broušením

Zámečnická příprava stěn potrubí před aplikací ochranného 
nátěru, resp. před úpravou povrchu pískováním na stupeň 
čistoty Sa 2.5

Stav stěny potrubí po pískování a svářečské rekonstrukci 
svarových spojů

7 NO DIG 21 / 3Stěna potrubíStěna potrubí
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NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

Po aplikaci 2. vrstvy epoxidového nátěru

Zpětné zavaření výřezu

Seznam činností potřebných k sanaci 
potrubí epoxidací
Stavební práce
Vyříznutí otvoru, přivaření a izolace vstupního a 
ochranného tubusu
Čerpací práce
Čistící práce vysokotlakým vodním paprskem 
Vytěžení sedimentu 
Zámečnické opravy vnitřních stěn potrubí po 
napadení korozí 
Kontrolní činnost plochy a korozní svary
Kontrolní činnost svary
Oprava svárů vyvařením
Kontrolní činnost – plochy po zám. opravách
Měření salinity 
Měření zbytkové tloušťky stěn potrubí
Tryskání Sa 2.5
Pásové nátěry 
Stříkání základního – podkladního nátěru 40 μm
Měření tloušťky primer a opravy
Stříkání mezioperačního nátěru 500 μm
Kontrola tloušťky MS
Stříkání  vrchního nátěru 500 μm                                                                              
Kontrola tloušťky MS + opravy
Jiskrová zkouška + opravy
Příprava na uzavření
Uzavření výřezu zavařením 
Ultrazvuková zkouška svaru
Broušení pod výřezem
Nátěry výřezu zevnitř
Izolace výřezu
Jiskrová zkouška izolace
Obetonování
Desky na odtrhové zkoušky
zásyp

V současné době je Levý řad vysanován, prošel komplex-
ním vyzkoušením a zásobuje ETE surovou vodou. Pra-
vý řad je v 50% stavu realizace.

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITESZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

Společnost Mebikan spol. s r.o. zrealizovala dvojí řízený 
podvrt pod korytem řeky Labe v délce 330 m bezvýkopo-
vou technologií. Došlo k instalaci potrubí s integrovaným 
detekčním a záložním identifi kačním vodičem, tak aby po-

trubí (včetně vo-
dičů) splňovalo 
funkční zkoušky 
a zachovalo si 

STAVBA BECHLÍN 
– NÁHRADA ZDROJE UV BECHLÍN
Pavel Svoboda, 
MEBIKAN
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dlouhodobou funkčnost a životnost. 
PEHD potrubí a id. vodič byl dodávkou 
objednatele. 

Výše uvedené dílo je na území Čes-
ké republiky unikátní a přelomové. Lze 
očekávat zvýšený zájem odborné ve-
řejnosti i investorů o realizaci podvrtů 
podobných délek a průměrů.

Provádění díla podléhalo českým 
právním předpisům a při jeho prová-
dění bylo nutno postupovat v součin-
nosti s Českým báňským úřadem, 
který měl pravomoc dozoru.

Dílo bylo realizováno pro Severo-
českou vodárenskou společnost a.s., 
Přítkovská 16/89, 415 50  Teplice.

Podvrt se nachází v intravilánu měs-
ta Štětí na pravém nábřeží Labe při 
vjezdu do města od Litoměřic v blíz-
kosti autobusového nádraží a v extra-
vilánu jeho místní části Štětí - Hněvice, 

tj. pod nádražím Českých drah  Hně-
vice směrem k Labi. Na straně vlastní-
ho města se jedná o území zastavěné 
panelovou bytovou zástavbou s tech-
nickou a dopravní infrastrukturou.

Na druhé straně jsou zemědělsky 
obdělávané pole a údolní niva řeky.

Provozovatelem tohoto vodního díla 
jsou Severočeské vodovody a kanali-
zace a. s., pro které se jedná o strate-
gickou stavbu. Jak z důvodu umožnění 
zásobování přípojných míst na levém 
břehu Labe, tak i vzhledem k propo-
jení rozvodné sítě města s úpravnou 
vody Malešov. Současně umožňuje 
vyřazení z provozu již nedostačující 
vrt P1 v Předoníně. Výstavba vodovo-
du si vyžádala úzkou spolupráci s pro-
vozovatelem současného vodovodu 
a zhotovitelem.

K dnešnímu dni je tato technicky 
specifi cká stavba zdárně dokončena. 
Úspěšně byly provedeny dva řízené 
podvrty pod korytem Labe v délce 
330 m. 

Vrty probíhaly v prostředí navá-
žek do hloubky cca 2-2,5m, navážky 
měly hlinitý charakter, s  ojedinělý-
mi kameny (velikost max. 10-20cm), 
třída těžitelnosti podle bývalé ČSN 
73 3050 3-4. 

Hlouběji vrty přecházely do vrstvy 
hrubých písčitých štěrků o mocnos-
ti okolo 4m (tř. těžitelnosti 3, valouny 
okolo 15cm), směrem do hloubky byl 
štěrk hrubší  (zrna až do 20cm) a po-
tom skalní podloží (slínovce - tř. těži-
telnosti 4 u zvětralého, u hlubších na-
větralých vrstev musela stavba před-
pokládat třídu těžitelnosti 5-6). Povrch 
skalního podloží se vyskytoval v roz-
mezí výšek 146,6 - 147,5m n/m.

V místě stavby se vyskytovala pod-
zemní voda – ustálená hladina byla 
v úrovni 151,6-152,05, při stavbě bylo 
použito čerpání s použitím adekvátní 
bentonitové směsi na pažení vrtů. 

Na závěr můžeme konstatovat, 
že jsme úspěšně dodrželi daný har-
monogram této stavby vůči investo-
rovi a bylo zataženo potrubí HDPE 
EGEPLAST SLM-DCT PE100RC plus, 
v celkové délce 330 m. Veškeré tyto 
práce byly provedeny vrtnou soupra-
vou Grundodrill 25 t.

Zhotovení stavby bylo provedeno 
v dobré kvalitě bez vad a nedodělků 
v jeho řádném termínu.

99 NO DIG 21 / 3
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Bc. Ivo Vránek, MEBIKAN

V poslední době se začíná u in-
vestorů projevovat zvýšený zájem 
o sanaci velkých průtočných profi lů 
(DN1000mm a více) pomocí metody 
UV LINER. Výrobci UV bezešvých 
vložek na toto zareagovali a tak výro-
ba UV rukávců s profi ly DN 1000mm 
a více je dnes již celkem standartní. 
Přitom donedávna byl právě profi l DN 
1000mm pro metodu UV Liner limitní.

Jedním takovým příkladem je pro-
jekt vložkování kanlizace DN 1200mm 
metodou UV LINER na akci I/39 Rá-
jov stoupací pruh – sanace po povod-
ni v délce 601m.

Generální zhotovitel projektu spo-
lečnost EDIKT a.s. se se sanací po-
trubí metodou UV LINER obrátila 
právě na naši společnost MEBIKAN 
spol. s.r.o., která se zhostila sanace 
potrubí DN1200mm.

Úkol to nebyl jednoduchý, neboť na-
příklad přístup ke stávajícím šachtám 
nebyl takřka žádný. Samotná trasa 
sanace vede podél frekventované ko-
munikace na Český Krumlov, prochá-
zí pod touto komunikací a následně 
na druhé straně podél komunikace 
z kopce při poměrně velkém převý-
šení. Převýšení mezi komunikací a li-
nií šachet bylo cca 2 metry a prostor 
byl silně zarostlý již plně vzrostlými 
stromy. Řešením bylo vykácení stro-
mů podél komunikace a vybudování 
provizorních příjezdových panelových 
cest k šachtám. Vzhledem ke značné 

REALIZACE PROJEKTU  ,,L/39 RÁJOV STOUPACÍ 
PRUH – SANACE PO POVODNI“ A ZKUŠENOSTI 
S REALIZACÍ VELKÉHO PROFILU METODOU UV LINER

hmotnosti nasyceného rukávce byla 
nutná aplikace ze speciálních doprav-
níků. Proto až po nákladném vybudo-
vání provizorních příjezdových cest 
společností EDIKT a.s. jsme mohli 
přistoupit k samotné realizaci. 

Jedním z klíčových faktorů pro 
úspěšnou sanaci velkých profi lů je 
správná logistika a načasování. Vzhle-
dem k přesunu velkých hmotností je 
rovnoměrné zatahování pomocí mo-
bilních pásových dopravníků velmi ná-
ročné a přesná koordinace nezbytná.

Sanace probíhala v několika 
krocích:

Kanalizace DN 1200mm z betono-
vých trub byla po důkladném monito-
ringu vyčištěna a chybějící části stěn, 
hlavně v úseku pod komunikací byly 
vyplněny betonem.  Celý úsek 601m 
byl rozdělen na 4 úseky, přičemž nej-
rizikovější úsek byl právě pod komu-
nikací. Zde musela být navrhnuta vět-
ší tloušťka rukávce s lepšími statický-
mi vlastnostmi z důvodu zvýšených 
tlaků z frekventované komunikace. 

Před zatažením rukávcem je 
do úseku zatáhnuta ochranná folie, 
aby nedošlo k poškození rukávce.

Rukávec byl vtažen přes šachtu 
do sanovaného úseku pomocí do-
pravního pásu a následně nafouknut.

Rozvinutí rukávce je sledováno 
a kontrolováno TV kamerou.
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Vytvrzení vložky je provedeno po-
mocí speciálních  UV lamp a proces 
vytvrzování je kontrolován a monitoro-
ván a dokumentován online na zákla-
dě měřených parametrů vytvrzování.

Použité parametry UV sanační vložky:

ALPHALINER 1500, technologií 
UV-LINER, krátkodobý modul 
pružnosti: 12000N/mm2, dlouho-
dobý modul pružnosti: 9022N/
mm2, tloušťka stěny rukávce 
mimo komunikaci: 7,9mm a pod 
komunikací 9,3mm

Sanace proběhla v pořádku 
a všechny úseky byly do 9ti dnů vytvr-
zeny, zmonitorovány a předány v od-
povídající kvalitě investorovi. Díky 
této akci je celý náš tým vedoucích 
pracovníků a techniků opět o něco 
zkušenější A za námi byla zase jed-
na velká zkušenost se sanací velkých 
profi lů metodou UV-LINER.

BEZVÝKOPOVÉ REKONSTRUKCE 
KANALIZACE - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Projekt "Phare CBC-CZ 9914/106" I. a II. etapa 
Investor: CHEVAK Cheb a.s.

Dodavatel stavby: Stavby silnic a železnic a.s. - OZ 05 - Ústí nad Labem

Dodavatel bezvýkopových rekonstrukcí: Brochier s.r.o. Praha

Inženýrská činnost: INVESTON,s.r.o. Karlovy Vary

Financování:  - z prostředků Phare CBC-cca. 60%
 - z prostředků investora CHEVAKU Cheb a.s. - cca.40%

Realizace: 06/2001 -11/2002, 
 závěrečný hydrogeologický monitoring - 08/2003

OHLÉDNUTÍ ZA ZREALIZOVANÝMI PROJEKTY 
V OBLASTI BEZVÝKOPOVÝCH SANACÍ-KANALIZACE, 

VODA, PLYN, FIRMOU BROCHIER s.r.o.
Ve svém ohlédnutím do historie zrealizovaných staveb 

bezvýkopovými technologiemi jsem vybral, pro připomenutí 
našim tradičním odborníkům a nově začínající generaci mladých 
techniků pro bezvýkopové sanace, tři níže uvedené projekty. 

Myslím, že vhledem k netradičnímu technickému řešení, 
náročné a úspěšné realizaci a společenské důležitosti, je toto 
ohlédnutí - připomenutí těchto projektů opodstatněné.
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Odpadní vody na území lázeň-
ského města představovaly v dů-
sledku nevyhovujícího stavu sto-
kové sítě trvalé nebezpečí pro 
část zřídelního systému z hlediska 
možného pronikání závadných lá-
tek do jímacího prostoru přírodních 
léčivých zdrojů.

Svým rozsahem a zejména lo-
kalizací na území lázní se jednalo 
o výjimečnou bezvýkopovou rekon-
strukci kanalizace, která nebyla do-
posud na území České republiky ani 
dle našich dostupných informací ani 
na území Evropy realizována. Dalším 
výjimečným faktorem je skutečnost-

že rekonstrukce kanalizace probíhala 
bez přerušení chodu lázní a částečně 
i v hlavní lázeňské sezóně.

Tento projekt  získal od celosvětové 
společnosti pro bezvýkopové techno-
logie ISTT - ocenění - „Nejlepší pro-
jekt na světě v roce 2004“.

BEZVÝKOPOVÉ REKONSTRUKCE
- TECHNOLOGIÍ BROCHIER-COMPACT PIPE
Havárie NTL plynovodu - Praha 5 - ulice Radlická
Investor: Pražská plynárenská a.s..

Dodavatel stavby: PPR a.s.

Dodavatel bezvýkopové rekonstrukce: Brochier s.r.o. Praha

Realizace: 07/2003

Na stávajícím NTL plynovodu  v uli-
ci Radlická v Praze 5 - byly zjištěny 
úniky plynu a z tohoto důvodu bylo  
nezbytně nutné provést v co nejkratší 
době jeho rekonstrukci.

NTL plynovod DN 250 v délce 373,5m 
a DM 300 v délce 70,5m ze svařova-
né oceli, byl uveden do provozu před  
cca 30-ti  lety.

Konfi gurací vedení plynovodu kompli-
kovaná (vozovka, chodník, VN a sdě-
lovací kabely, rozvody vody), a odstra-
ňováním TV kamerou zjištěných vad 
základního materiálu časově náročná 
(frézování KA-TE robotem) rekon-
strukce byla provedena bezvýkopo-
vou technologií Brochier Compact 
Pipe v rekordně krátkém čase bez vad 
a nedodělků.        

III. PŘIVADĚČ OOV - SANACE; 
CEMENTACE POTRUBÍ – 1., 2. a 3. etapa

Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Generální projektant: PIK VÍTEK, projektová a inženýrská kancelář

Dodavatel stavby:  Brochier s.r.o. Praha

Místo stavby: 1. etapa - Vítkov - Děrné
 2. etapa - Děrné - PK Bílov
 3. etapa - PK Bílov - Studénka

Parametry stavby: 1. etapa - DN 1600, délka 8 250 m
  2. etapa - DN 1600, délka 5 620 m 
  3. etapa - DN 1600, délka 8 560 m

Celková délka   22 430 m

Do jižní části území zásobovaného 
pitnou vodou z Ostravského oblast-
ního vodovodu je voda dodávána 
z ÚV Podhradí III. přivaděčem OOV.

Přivaděč byl postaven v 90. letech 
20. století ve většině trasy z ocelo-
vých trub DN 1600.

Provozním průzkumem z roku 
1998 byla zjištěna hloubka lokálního 
korozního napadení stěny potrubí 
1,6mm. Dále byl vnitřní povrch téměř 
zbaven vnitřního ochranného po-

vrstvení,kterým byly opatřeny trouby 
od výrobce a je narušován korozními 
procesy a dochází ke kontaminaci 
dopravované vody železem.

Cílem sanace bylo zastavit postu-
pující korozi potrubí a dlouhodobě 
zajistit požadovanou kvalitu dopra-
vované pitné vody.
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Tento projekt  získal za prvé tři eta-
py realizace od celosvětové společ-
nosti pro bezvýkopové sanace ISTT 
ocenění – 

„Nejlepší projekt na světě
v roce 2007“

Dále  byly zrealizovány  v letech 
2007-2008: 

4. Etapa  DN 1600 v délce 8560 m
5. Etapa  DN 1600 v délce 6300m

Ing. Stanislav Lovecký,    
jednatel společnosti 

Brochier, s.r.o.

Místo podvrtu

Pilotní vrt

Dovrtání pilotního vrtu

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE NÁZORNĚ ŘÍZENÉ 
– HORIZONTÁLNÍ VRTÁNÍ S PŘEDVRTEM

13131313 NO DIG 21 / 3

Rozšíření vrtu na celou délku

Při současném odebírání chrániček

Zatlačování defi nitivních trub

Osazení rozšiřovací hlavy

"Vše"Vše
za jedenza jeden

den!"den!"
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RŮZNÉ /  MISCELLANEOUS INFORMATION 

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O CENU CzSTT

CzSTT Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4

S T U D E N T S K Á  S O U T Ě Ž
O  C E N U  C z S T T

Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 2015/2016 
a dále pro každý následující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou 
práci, bakalářskou práci, písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, 
projektování, výstavby, rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatněním 
bezvýkopových technologií (včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dalšího průzkumu, 
inženýringu, unifi kace, technických podkladů, informační báze a koordinace).

Ceny: 1. cena 15.000,- Kč 1. cena 15.000,- Kč 
 2. cena 8.000,- Kč  2. cena 8.000,- Kč 
 3. cena 5.000,- Kč 3. cena 5.000,- Kč 

Termín odevzdání práce: do 20. 9. 2015Termín odevzdání práce: do 20. 9. 2015 
(na stavební fakultu ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6, Thákurova 7, Ing. M. Synáčkové, CSc.; e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)

Vyhodnocení soutěže: Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do  31. 12. 2015.
Formální náležitosti práce:
 Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, 

jméno vedoucího práce, adresa)
 Stručný souhrn v angličtině
 Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
 Posudek vedoucího práce (1 A4)
Odborní garanti za jednotlivé školy:
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního 

a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4604, fax 22435 4607; synackov@fsv.cvut.cz
- Ing. Karel Franczyk, h.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 17. listopadu, 708 33  Ostrava, 
 (adresa garanta: Subterra a.s., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, tel. 597464240, kfranczyk@seznam.cz)
-  Doc. Ing. Karel Vojtasik, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 
 L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava - Poruba, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
 -  Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí,  

Žižkova 17, 611 00  Brno, tel. 54114 7720, fax 54114 7728; tuhovcak.l@fce.vutbr.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 
 a katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz 
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního 

hospodářství a environmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 22438 2660; 
 synackova@fzp.czu.cz

- Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta 
stavební, Ústav geotechniky,  Veveří 95, 662 37  Brno, tel. 54114 7239, 
horak.vl@fce.vutbr.cz

Ing. Marcela Synáčková, CSc.,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
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Na této akci byla použita 
tato netradiční řešení:

- Výběr takové velikosti potrubí, aby byly dodrženy 
kapacitní potřeby stoky. Díky hydraulickým parametrům 
zvoleného potrubí bylo možno vybrat velikosti DN 700 
a DN 600.

- Přechod profi lu DN 700 na profi l DN 600 excentrickou 
redukcí v revizní šachtě s cílem ochránit dno šachty 
stejným druhem materiálu, jako je samotné potrubí mezi 
šachtami.

STOKA S VELKÝMI RYCHLOSTMI 
V KUTNÉ HOŘE

Kanalizace z HOBAS potrubí DN 600 v Kutné Hoře byla vybudována v roce 1993. 
Součástí dodávky byla i speciálně vyrobená šachta z DN 1400 se spadištěm na konci 
této trasy. Díky velkému sklonu 86 ‰ je pravidelně provozně sledována HOBAS 
CZ, projektantem a provozovatelem. Kontroly proběhly v letech 2001, 2008 a 2014 
a lze konstatovat, že stav je bez závad a jakéhokoliv pozorovatelného vlivu možných 
vysokých rychlostí proudění na vnitřním povrchu dodaného potrubí. To svědčí o velké 
trvanlivosti vnitřního povrchu s linerovou vrstvou, která je díky speciální „HOBAS-
receptuře“ odolná proti vlivům obrusu při proudění s velikou rychlostí a mechanickým 
znečištěním odpadních vod z místních vozovek.

- Změna směru trasy kanalizace v úhlu přibližně 90° 
kolenem v blízkosti revizní šachty

- Vedení trasy kanalizace v oblouku mezi šachtami bez 
nutnosti použít tvarovky.

- Náhrada šachet malými revizními vstupy, řešenými jako 
odbočky DN 600/DN 300 s takovým úhlem odbočení, 
aby po zabudování byly vstupy DN 300 do potrubí DN 
600 svislé

- Uložení trasy do velkého sklonu (nejvíce 86 ‰) 
s použitím potrubí DN 600, který je odolný proti obrusu 
a to bez nutnosti budovat spadiště na trase k zachování 
doporučovaných sklonů a rychlostí proudění budovaných 
kanalizací.

- Použití celolaminátové šachty na konci trasy s velkým 
spádem o takovém průměru, aby její velikost odpovídala 
proudu vody vtékající do šachty na protější stranu a to bez 
nutnosti ošetřit toto místo kamenným nebo čedičovým 
obkladem. Průměr šachty byl zvolen o velikosti DN 1400. 
Návrhem této šachty bylo utlumení rychlost proudění 
z trasy kanalizace napojené do šachty.

- Celolaminátová šachty byla opatřena spadištěm, které 
bylo součástí dodávky z důvodu nezbytné rychlosti 
montáže v době výstavby. Pro výrobu spadiště byly opět 
použity sklolaminátové trouby s obrusuodolnou vnitřní 
vrstvou.

- Trasa kanalizace byla uložena velmi mělce pod povrch 
chodníku vedle silnice Na Valech. Vzhledem k pojezdu 
drobné mechanizace a jiných menších vozidel pro 
údržbu městské zeleně v době vegetační a údržby 
chodníků v zimním období byly zvoleny trouby s tuhostí 
SN 10000 tak, aby jejich statická stabilita vyhověla 
také normalizovanému poklesu dlouhodobé = provozní 
tuhosti.
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto:  Nejúčinnější prezentací fi rmy je přehled její úspěšné činnosti.

Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich fi rem, jejíž podstatou je 
využití publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG. 
Časopis s převahou informací o vaší fi rmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru 
vašeho propagačního materiálu. 

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:
• Návrhu a grafi ckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT.  Návrh bude obsahovat 
   vyobrazení technologií užívaných fi rmou a logo fi rmy podle vašich podkladů 
• Uveřejnění úvodníku s fotografi í představitele fi rmy
• 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 fi rmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním 
a regionálním knihovnám v ČR.
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pracovat jako dobrovolník, 
dokud ISTT nenajde vhod-
nou osobu, která by převzala 
místo paní Nolanové. Poté, 
co jsem pracovala pro 
ISTT tři měsíce, jsem byla 
požádána, abych pracovala 
pro obě společnosti, to jest 
JSTT a ISTT.

Takže od té doby pracu-
ji pro dvě společnosti. Vzhledem k časovému posunu 
pracuji během dne hlavně pro JSTT a z domova pracuji 
pro ISTT. Práce pro ISTT mi poskytuje příležitost pracovat 
s lidmi v zahraničí, což je ten druh práce, který bych nikdy 
nepoznala, kdybych byla jen sekretářkou JSTT. Mám velké 
štěstí.

Opravdu se mi líbí pracovat nyní pro dvě společnosti. 
Pokud budete mít příležitost přijet na jednu z mezinárodních 
akcí No-Dig a vidět asijskou ženu, pak je pravděpodobné, 
že jsem to já. Pozdravte prosím „Ahoj!“. 

Vykonávala jsem sekretářské práce a anglické překlady 
asi rok a v té době mě předseda laskavě požádal, abych 
pro JSTT pracovala trvale. Byla jsem velmi šťastna, když 
jsem to uslyšela, protože se mi líbili lidé v bezvýkopovém 
průmyslovém odvětví a také svět stavebnictví byl pro mě 
nový, ale vypadalo to velmi zajímavě!

V JSTT vykonávám všechny druhy činností, jako například 
pořádání akcí (přednášky, školení, konference), psaní článků 
do časopisu JSTT, udržování webových stránek a tak dále. 
Také navštěvuji každou mezinárodní akci No-Dig od roku 
2004 a dělám, co mohu, pro podporu japonských účastníků 
akcí No-Dig.

V roce 2008, kdy paní Pat Nolanová, tajemnice pro 
členskou základnu, odešla z ISTT, jsem viděla pana Johna 
Castla (výkonného tajemníka ISTT), jak pracuje přesčas 
a je zavalen prací. Nemohla jsem ignorovat, že John takto 
pracuje, tak jsem se ho zeptala, zda bych nemohla něco 
udělat, abych mu pomohla. Pan Castle řekl: „Ano, mohla 
byste spravovat databázi členské základny a webové 
stránky ISTT?“ Řekla jsem ano a řekla mu, že budu ráda 

KYOKO KONDOKYOKO KONDO
Pro číslo zpravodaje jsme požádali paní sekretářku ISTT Kyoko 
Kondo z Japonska, aby nám zaslala své postřehy do rubriky 
"Ženy a BT" a tady jsou její vřelé pozdravy našim čtenářům:
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 KdyKdy  AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚAKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /  / AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE //
    World EventsWorld Events Events Organised in the Czech Republic  Events Organised in the Czech Republic 

28. – 30. 9. 201528. – 30. 9. 2015

INTERNATIONAL NO-DIG 2015INTERNATIONAL NO-DIG 2015
ISTANBUL CONFERENCE AND ISTANBUL CONFERENCE AND 
EXHIBITIONEXHIBITION
WOW INSTANBUL COVENTION WOW INSTANBUL COVENTION 
CENTERCENTER

ZáříZáří 15. – 16. 9. 201515. – 16. 9. 2015

20. KONFERENCE TŘEBOŇ20. KONFERENCE TŘEBOŇ

15. – 19. 9. 201515. – 19. 9. 2015

FOR ARCH 2015FOR ARCH 2015
26. Mezinárodní stavební veletrh26. Mezinárodní stavební veletrh
PVA EXPO PVA EXPO PRAHAPRAHA

KALENDÁŘ NO DIG 2015KALENDÁŘ NO DIG 2015
NO DIG CALENDARNO DIG CALENDAR

WASMAWASMA 
27. – 29. 10. 201527. – 29. 10. 2015  

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH 
VODOHOSPODÁŘSTVÍ VODOHOSPODÁŘSTVÍ 
A A EKOLOGIEEKOLOGIE
RUSSIARUSSIA - Moscow - Moscow

ŘíjenŘíjen
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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 

HOBAS CZ spol. s r.o., 
třída Maršála Malinovského 306
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 

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 

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 

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

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

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 

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

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 

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 

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 

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;    



33. ročník Mezinárodní NO-DIG kon-
ference a výstavou, se bude konat ve 
spolupráci s tureckou společností pro 
infrastrukturu a bezvýkopové technolo-
gie (TSITT) ve dnech 

28. - 30. září 2015
na WOW Convention Center 
v Istanbulu v Turecku

Turecko má 20. letou historii využití bezvýko-
pové technologie, zejména v mikrotunelování, 
horizontálně zaměřeného vrtání a rehabilitaci 
potrubí.

INTERNATIONAL INTERNATIONAL 
NO-DIGNO-DIG ISTANBUL 2015 ISTANBUL 2015

orizontálně zaměřen
otrubí.
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Vás zve na

20. KONFERENCI20. KONFERENCI
o bezvýkopových technologiích,o bezvýkopových technologiích,
která se koná 15. a 16. září 2015
v kulturním domě Beseda, Třeboň

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
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