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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

Vize společnosti HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.
Od myšlenky k realizaci
V lednu 1987 založil Dipl. -Ing. Rainer Hermes
v Německu společnost HERMES Technologie GmbH &
Co KG se sídlem ve městě Schwerte (Porúří).
HERMES TECHNOLOGIE má k dispozici koordinovanou paletu výrobků pro opravy a rekonstrukce trubních
vedení a stavebních děl, které slouží jak pro zásobování
vodou, tak i pro odvádění odpadních vod.
V roce 1982 vyvinul Rainer Hermes pro oblast renovace kanalizací, popř. pro jejich sanace, nástřikovou
metodu pro stokové sítě a kanalizační šachty. Při tomto
vývoji, společně s partnery, deﬁnoval a vyřešil zvláštní,
procesně-technické a výrobkově-speciﬁcké požadavky
související s touto pracovní technikou.
Společně s výrobcem suchých malt ERGELIT vyvinul první malty pro sanace kanalizací, ERGELIT-KS1
a ERGELIT-KS2. Později k nim přibyly další speciﬁkované výrobky.
Rovněž uvedl v roce 1982 na trh metodu výškové
regulace šachtových rámů s využitím zálivkové malty
ERGELIT-superﬁx. Tato inovace nalezla postupem času
celosvětové využití jako trvalý a ekonomický postup pro
vyzvednutí propadnutých šachtových rámů.
V polovině roku 1992 představil Rainer Hermes svoje
služby a technologie poprvé v České republice. Firma,
která byla za tímto účelem založená v roce 1995, byla
následně v roce 1997 převedena do dnešní podoby
HERMES TECHNOLOGIE.
Metody, zařízení a materiály, vyvinuté v průběhu let,
tak dorazily také na trh v České republice a jsou zde
nabízeny a využívány zkušenými místními technickými
pracovníky.

Mezi nejúspěšnější metody a produkty patří
mezi jinými:

•
•
•

KS-ASS metoda automatické vystýlky šachet
výšková regulace šachtových rámů s využitím malt
ERGELIT
injektáž maltami ERGELIT pro utěsňování
stavebních děl

•
•
•
•

•
•
•

tlakové
spárování
pokládka
čedičových
a keramických
tvarovek
sanace stok
metodou
odstředivého
stříkání
stěrkování
odlučovačů
ropných
látek maltami
ERGELIT

Ing. Radek Bayer
jednatel společnosti

čištění šachet pomocí systému TSSR
maltová páska ERGELIT-Band pro ochranu trub proti
mechanickému poškození
Quick-Lock systém úsekových a koncových manžet.

HERMES TECHNOLOGIE udržuje v současné době
obchodní vztahy ve více než 20 zemích po celém světě.
V pěti zemích vlastními pobočkami, jako například
v České republice, a v dalších osmi zemích nabízejí
postupy a produkty regionálním ﬁrmám zabývajícím se
ekologickými úkoly naši obchodní partneři.
Je samozřejmostí, že ﬁrma spolupracuje s mnoha odbornými, směr určujícími, orgány ISTT a výbory, které
se zabývají tvorbou norem. Zakladatel společnosti,
Rainer Hermes, pracuje v představenstvu GSTT
a v různých výborech DWA a DIN.

V České republice HERMES TECHNOLOGIE
již téměř 20 let úspěšně poskytuje tyto služby:

• školení pracovníků realizačních firem a předvedení
produktů přímo na stavbách

• dodávky materiálů a technologií především pro oblasti výstavby a sanace kanalizací

• zajištění kompletních realizací staveb specializovanými firmami s využitím našich technologií a výrobků.

Ing. Radek Bayer
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT,
člen výkonného výboru ESC
Ve dnech 13. – 15. 10. 2014 se konala
32. ISTT Mezinárodní NO-DIG konference a výstava
na výstavišti IFEMA v Madridu.
Program konference byl velmi dobře připraven a byl organizován ISTT ve spolupráci s národní společností IbSTT. (Iberijská společnost sdružující Španělsko a Portugalsko).
Časově náročný program konference byl předjednám členy
ESC dne 11. 10. 2014.
Členové ESC dále pak na svém jednání dne 12. 10. 2014 se zahájením v 9:00, schválili program pro Board Meeting
se zaměřením zejména na:
- zasedání předsednictva ISTT schválení agendy
- doplňovací volby nového člena do ESC
- ﬁnanční zpráva za období 2013-2014
- návrh ﬁnančního rozpočtu na rok 2015
- zprávy předsedů národních společností o činnosti za období od 31. Mezinárodní konference ISTT v Sydney
do 10. 2014, včetně plánu činnosti na 2015
- Photo Book-předběžné zhodnocení objednávek a distribuce
- prezentace pořadatelů příštích celosvětových konferencí:
2015 - Istanbul - Turecko > 13. - 15. 10. 2015
2016 - Beijing - Čína > 10. - 12. 10. 2016
2017 - Medelline - Kolumbie
- prezentace potencionálních kandidátů na pořádání
celosvětové konference v roce 2018 - FiSTT, SASTT,
UKSTT
BOARD MEETING - 12. 10. 2014 - zahájení v 10:00
Jednání předsednictva ISTT bylo zahájeno projevem prezidenta ISTT p. Derekem Choiem a předsedou ISTT p. Angelem Ortegou v přítomnosti předsedů národních společnosti.
Jednání trvalo do pozdních odpoledních hodin.

V doplňovací volbě nového člena o ESC byl zvolen
předseda ﬁnské společnosti FiSTT p. Jari Kaukonen.
Konference probíhala ve čtyřech kongresových sálech.
Přednášky z oblasti BT byly kvalitně připraveny
a předneseny a odborníky z pléna rozsáhle diskutovány.
S pověření vedení ISTT jsem moderoval dne 13. 10. 2014
přednáškový blok Track A – sekci 1 A - „Nové instalace“,
Součástí konference byla výstava ﬁrem, které vyrábějí
a dodávají technologické prostředky a materiály pro
realizaci staveb bezvýkopovými technologiemi.
NO DIG AWARD
Předání cen se uskutečnilo na slavnostním večírku dne
14. 10. 2014.
Ocenění byla předána v kategoriích:
- akademických prací, projekt nové instalace, nové technologické zařízení a nejlepší realizovaná stavba bezvýkopovými technologiemi.
Nebylo uděleno ocenění v kategorii studentských prací,
protože se do soutěže přihlásil pouze jeden uchazeč.
Závěr:
Podrobnější průběh konference, včetně vytipované
přednášky bude uveřejněn v NODIGU 1/2015
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Nejsou
lidi
Dvacet
let
CzSTT – jsme již dva roky plnoletí
Ing. IGOR FRYČ, Poor, a.s., Morava
(pohled do minulosti a současná realita)
Doc. Ing. IGOR FRYČ, Fakulta stavební ČVUT, Praha

Asi před týdnem jsem nahlédl na webové stránky
Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky. Čirou náhodou jsem se podíval na tabulku statistických údajů letošního roku za období ledna až
října. A ejhle, průměrný meziroční nárůst stavební
produkce za toto období činil 4,34 %. Při zjednodušeném pohledu na svět by člověk mohl propadnout
i chvilce pomíjivého optimismu. Stačí však krátký
pohled do další kolonky tabulky a po krátkém výpočtu zjistíte, že stavební produkce roku 2014 činí pouhopouhých 70,98 % stejného ukazatele za rok 2008.
Je asi celkem zbytečné pitvat se v tom, jak si na tom
stojí pozemní, dopravní či inženýrské stavitelství.
Všichni víme, v jaké kondici se nachází náš obor.
Tato pozoruhodná čísla nevzrušují žádné ekonomy,
makroekonomy, politiky nebo sociology. Pokud však
tuzemský automobilový průmysl oznámí čtvrtletní
pokles o 0,85 %, přivádí to tyto odborníky do extáze. V novinách nebo na internetu nečteme o ničem
jiném. Všichni do nekonečna analyzují krizi a předbíhají se v návrzích (podnětných, ale i vysloveně
hloupých) jak ji překonat a zajistit celospolečenské
blaho. Šestiletý strmý pád stavební výroby a odchod
cca 45.000 lidí z tohoto oboru větší mediální publicity nedoznal. Kdo by také litoval bandity, kteří stavějí
předražené, nekvalitní a zbytečné stavby.
V druhém pololetí končícího roku 2014 jsme
všichni zažili, tolik let nepoznaný, nárůst poptávky
stavebních prací (bezvýkopové technologie nevyjímaje). Mnoho státních úředníků se probudilo ze svého věčného snu a letos bylo zahájeno plno rozsáhlých vodohospodářských projektů. Přitom některé
z nich byly i více let nepochopitelně zablokovány.
Nikoliv za pět minut dvanáct, ale asi tak v šest hodin
ráno někdo pochopil, že vyčerpání evropských dotací prostřednictvím státního fondu životního prostředí
je bytostným zájmem naší republiky a tato situace
se nemusí již nikdy opakovat. K tomu se přidal i významný nárůst poptávky ze strany výstavby nebo
rekonstrukcí dopravní infrastruktury a na problém
bylo zaděláno. Na stavbách se začal unisono řešit
problémy rázu: „posilte kapacity, dělejte na směny,
pracujte v sobotu a neděli, pracujte v noci, udělejte
opatření“ a tak dál a tak dál. Když pokyny obdobného typu slyšíte na každé druhé stavbě, kam přijedete, začínají vám pochodovat nervy. Zvláště když si
vše zasadíte do kontextu, který jsem uvedl v předchozím odstavci. Na opakovanou otázku „Kde máte
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další kapacity?“, pak již nenaleznete jinou odpověď
než: „Vážení obchodní přátelé naše další stavební
kapacity jsou v prd... !“ Zkrátka a dobře nejsou. Nemají je ani kolegové v spřátelených i konkurenčních
ﬁrmách. Sháníte nejrůznější subdodavatele, ale ti
mají také práce nad hlavu nebo, a to je velmi častý
případ, už své ﬁrmy zrušili. Jiní zase prozíravě řeknou, že než dělat za ty peníze, které jim nabízíte,
budou radši sedět doma.
Opět se nabízí paralela s mladoboleslavskou
Škodou. Jen těžko můžete předpokládat, že někdo
luskne prstem a produkce automobilky se během
několika měsíců zvedne o 20 %. Tomu musí předcházet investice, logistická příprava a cílená personální strategie s dlouhodobou vizí. Tu stavebnictví
nemá již mnoho let. Politici, úředníci a manažeři by
už konečně mohli pochopit, že lidé ovládající stavební řemeslo nejsou roboti, které vyvezeme z nějakého skladu nedotknutelných zásob a po jejich
použití je odložíme zpět. Klausovským pohledem
na svět můžeme doufat, že problém vyřeší neviditelná ruka trhu a přehradu v Heřmínovech, jadernou elektrárnu v Blahutovicích nad Odrou, kanál
Dunaj-Labe-Odra nebo vysokorychlostní železnice v Česku postaví Ukrajinci, Bulhaři nebo Číňané
(nejlépe za ruské peníze). Možná ano, ale nechtěl
bych se toho dožít.
Přes pesimistické úvahy si neodpustím vyslovit
krátké poselství svým mladším kolegům, kteří mohou mít oprávněné pochybnosti o perspektivě našeho oboru. Vytrvejte! Stavařina je krásné povolání
a řemeslo! A co si budeme říkat, tunelování a mikrotunelování obzvlášť! Nedejte se odradit nejistými
prognózami. Nenechte se otrávit právníky, ekonomy, PR manažery, claim managery, sales managery, senior controllery a podobnými. Oni jsou jenom
podpůrnou sekundární složkou a je jich mnoho, příliš mnoho. Vy jste primárními tvůrci a vás je již nyní
nedostatek. Věřím, že v budoucnu najdete, lépe než
nyní, plnohodnotné uplatnění a společenské uznání, které se bude snoubit s odpovídajícím ﬁnančním
oceněním.
Kdysi jsem četl, že při výstavbě legendární Hooverovi přehrady poblíž Las Vegas stačili jejímu staviteli pouze čtyři účetní. Na další neproduktivní zaměstnance totiž neměl peníze. A považte, že na této
stavbě byly vynalezeny a zavedeny ochranné přilby.
Tento trend by se mohl vrátit a dostat i k nám.
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Dvacet let CzSTT – jsme již dva roky plnoletí
(pohled do minulosti a současná realita)
Doc. Ing. PETR ŠRYTR, CSc., Fakulta stavební ČVUT, Praha

Dvacet let je relativně dlouhá doba na to, aby i odborné společnosti, jako je i ta naše, dozrály a plnily
to, co si předsevzaly, co jim ukládá aktuální usnesení valné hromady, co očekávají a potřebují řešit především korporativní členové společnosti, naplňovat
programová a další ustanovení stanov a dále to, co
dokáže iniciativně a smysluplně rozvíjet vedení společnosti, též ve spolupráci s ISTT a dalšími společnostmi-národními členy ISTT. Dvacet let působení
pak představuje i jistou povinnost a odvahu k provedení poctivé inventury svého zdravotního stavu,
svých výsledků či i slabých míst (co se nedaří, co lze
dělat lépe a efektivněji i účinněji, jaké máme rezervy, jaké máme aktuální či potenciální spojence, jak
s nimi rozvíjíme spolupráci k prosazení společných
cílů ve veřejném zájmu, ….?).
Jsem jedním z těch, kteří u toho byli prakticky
od samého počátku CzSTT (díky též našemu tehdejšímu předsedovi a kolegovi doc.Ing. I. Vávrovi, CSc.)
a mám-li být upřímný při svém hodnocení, tak musím
konstatovat, že se sice nemálo udělalo a podařilo, ale

přesto to vidím tak, že nás teprve čeká náročné období, které prověří naše schopnosti racionálně přispívat k lepšímu zdravotnímu stavu našich měst a obcí
ve smyslu udržitelného stavu jejich technické obsluhy
prostřednictvím inženýrských sítí.
Osobně jsem pak rád, že jsem mohl přispět svou
troškou do mlýna a mohl se sám též v rámci CzSTT
i ISTT odborně realizovat (v podstatě též synergicky i ve prospěch ČVUT, kde působím od r. 1963
resp. 1958, počítám-li i dobu svého studia). Protože mám zřejmě již v genech zaﬁxováno „vyhýbej
se riziku typu, kdo chvíli stál, již stojí opodál“, tak
jsem se vždy snažil identiﬁkovat své i naše rezervy a smysluplné ambice a prosazovat jejich využití ve prospěch věci. Též i poslední mé příspěvky v našem Zpravodaji i sborníku referátů z naší
letošní konference v Litomyšli jsou takto laděny1).
Za rozumné a velmi potřebné pak považuji usilovat
o větší zapojení mladých adeptů našeho řemesla
do naplňování našich společných, konkrétních pracovních úkolů a programových cílů.

1)
Zpravodaj č.3/2014: Ochrana dřevin při stavební činnosti, Produkce společností-nositelů BT a stav BT-sektoru stavebního průmyslu v ČR – téma do diskuse; sborník referátů 19. Konference NO-DIG 16. -17. 9. 2014, Litomyšl: BT jako nástroj integrace zájmů
všech síťových odvětví ve prospěch udržitelného rozvoje

Zamyšlení nad 20ti roky činnosti CzSTT
(pohled do minulosti a současná realita)
Ing. JIŘÍ MIKOLÁŠEK, Wombat, s.r.o.

Když jsem před více než dvaceti lety vstupoval do nově
se rozvíjejícího oboru stavebnictví – sanace podzemních
trubních vedení bezvýkopovými technologiemi, ani jsem
netušil jaké možnosti tento obor umožňuje.
Byla to doba, kdy stav infrastruktury v tehdy bývalém Československu byl na podstatně nižší úrovni
než nyní. Bylo to logické, neboť v té době tzv. „socialistické“ země, mezi které se naše bývalá republika
řadila, rozhodně nebyly hybnou pákou rozvoje světové vědy. Značně jsme pokulhávali v ochraně životního
prostředí, naše dálnice a silnice nebyly z nejrovnějších, telekomunikační sítě zaostávaly za evropským
standardem a stav podzemních trubních vedení byl
často neuspokojivý. A často nebyl ani zájem s danou
s daným stavem cokoliv dělat. Vzpomínám si ještě
na situaci, když jsme nabízeli pracovníkům kanalizač-

ního provozu v nejmenovaných vodárnách prohlídku
televizní kamerou a oni s úsměvem odpověděli, že
raději ani nechtějí vědět, co vlastně všechno v těch
kanálech mají…
Ale počátkem devadesátých let se neutěšený
stav začínal měnit. Byla to tehdy ještě doba nadšení
z podnikání, z poznávání sousedních zemí a hledání nových cest, které by změnily nejen naše životní
prostředí, ale i vzhled měst a vesnic. Čsto však chybělo patřičné materiální vybavení, tedy kvalitní čistící
vozy, televizní kamery, zařízení zjišťující úniky vody
apod. Stále častější kontakt se zahraničím zapříčinil přísun nových materiálů a technologií do našeho
hospodářství a nejinak tomu bylo i ve vodohospodářství. Nejprve bylo nutné zdokumentovat stav sítí, který byl často horší, než jsme si představovali. Ztráta
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vody z vodovodních potrubí byla často více než 25%,
kanalizační řady byly netěsné, kontaminovaly okolní
prostředí a na nově budované čistírny odpadních vod
přitékalo více balastních vod než těch odpadních.
Ale s přílivem nových technologií se začínal měnit stav trubních sítí, snižovaly se ztráty pitné vody.
Česká republika přijala výzvu z vyspělejší Evropy
a zavázala se čistit odpadní vody. Naši odborníci,
zabývající se problematikou a vodohospodářství,
do kterých patřily naše bezvýkopové technologie,
se stali partnery zahraničním specialistům a byli stále častěji zváni na odborné konference a setkání.
Mezi specialisty na bezvýkopové technologie stále
více vznikla potřeba stát se rovnoprávným členem
světové federace společností, zabývajících se sanací trubních vedení bezvýkopovými technologiemi
(ISTT). V České republice bylo založeno několik firem, zabývající se právě bezvýkopovými technologiemi, které měly potřebu se sdružovat se pod křídly
národní společnosti. A tak v roce byla založena naše
národní společnost (CzSTT), která se již v roce 1994
stala rovnoprávným členem celosvětové společnosti
pro bezvýkopové technologie (ISTT).

Dnes, po dvaceti letech působení této společnosti,
je nutno říci, že si nevedeme vůbec špatně. Stali jsme
se respektovaným členem s úspěchy, kterými se může
pochlubit málokterá národní společnost. Výčet úspěchů
nebudu vyjmenovávat, o to se postarali moji kolegové
ve zpravodaji č 3/2014.
Samozřejmě, je ještě mnoho věcí, které je třeba dořešit na naší národní úrovni. Je nutné vytvořit takové
standardy, které by se staly jednoznačným respektovaným vodítkem pro firmy, zabývající se danou problematikou.
Další záležitostí, kterou je třeba narovnat, je vypisování
veřejných soutěží s dotací z evropských peněz. Často se
stává, že sanaci vodovodního nebo kanalizačního systému, často v hodnotě několika miliónů či dokonce desítek
miliónů korun vysoutěží velká stavební společnost, která
stlačí odbornou firmu, realizující vlastní bezvýkopovou
technologii na minimální cenu a těmto odborným firmám
chybí finanční prostředky na rozšířenou reprodukci výrobních prostředků a na další rozvoj firmy. Tyto určité nedostatky se určitě v brzké době vyřeší, s tím, jak roste prestiž
dnes již plně respektovaného oboru – sanace podzemních trubních vedení bezvýkopovými technologiemi.

CzSTT a já během dvaceti let
Ing. MAREK HELCELET, BVK, a.s.

Jsou osudová setkání, která člověk zprvu ani nedocení, jak jsou důležitá a ovlivní celý další život. Tím
ale nemíním ten blesk z čistého nebe, který zasáhne
hrdinky romantických románů Rosemundy Pilcherové
nebo Ingy Lindströmové, kterými nás zásobují soukromé televizní stanice. Jsou to setkání, díky nimž se člověk dostane do míst, kam by se jinak nedostal a pozná
lidi, spojující stejný zájem, které by jinak nepoznal, což
by byla velká škoda.
Po návratu z roční prezenční vojenské služby jsem
se domníval, že budu pokračovat tam, kde jsem
končil, než jsem odešel plnit nejčestnější vlasteneckou povinnost, kterou mohl mladý člověk v socialistickém Československu udělat, tedy chránit
klidný spánek matek a dítek poblíž západních hranic
ČSSR se zlým, imperialistickým nepřítelem. Jenže
když jsem se objevil v útvaru vodohospodářského
rozvoje, můj bývalý vedoucí mě vzal za ruku a s laskavým výrazem mě odvedl na protější stranu chodby, kde mě radostně předal vysokému člověku s vizáží prof. Matulky v podání Jindřicha Plachty. Byl to
Ing. Štěpaník, jehož jméno není neznámé všem, kdo
se podíleli na výstavbě silničních tunelů Dobrovského v Brně. Ten člověk mi předhodil několik tlustých
svazků dokumentace výstavby brněnské kmenové
stoky „E“ a rekonstrukce ČOV v Brně – Modřicích
s tím, že si ji mám důkladně nastudovat. Součástí
PD byl i úsek kanalizace, křižující dálnici D2, čemuž
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jsem ale nevěnoval příliš pozornosti, protože tam
byly obrázky, kterým jsem moc nerozuměl a se
kterými jsem se na škole nesetkal. Po týdnu nebo
dvou se jako zlý kouzelník Zababa z pohádek o
mašinkách můj nový šéf opět zjevil, nasadil mě do
svého vlastního vozu (služební bylo jen jedno na
asi deset lidí) a odvezl mě někam do pustiny, kde
jsem předtím nikdy nebyl, vysadil mě tam, řekl, že
to je moje stavba, kterou mám dozorovat jako zástupce investora a jako mávnutím proutku zmizel.
Ovšem kromě jedné stavební buňky a jakési jámy
s něčím, co vypadalo jako nepodařený jeřáb, tam
nebylo vůbec nic, takže jaká stavba?! Ale ono jo!
Jak asi jistě všichni pochopili, jednalo se o těžní
jámu s OVJ, která byla (jak jsem později zjistil i
startovací) pro ražbu nemechanizovaným štítem
Ingstavu Brno (tehdy ještě závod Opava, později
Brno). Zajímavostí bylo, že se z ní startovalo na
obě strany a ve dvou souběžných proﬁlech, při nasazení dvou štítů současně. A tak jsem se, aniž
bych tušil, že se jedná o jednu z metod, poprvé
setkal s použitím bezvýkopové technologie. Mimochodem, ty dříve pusté končiny jsou v dnes lidmi
hojně navštěvovaném obchodním a zábavním centru Olympia v Modřicích a po zajících a bažantech,
doprovázejících mě na potulkách po stavbě kmenové stoky v polích v délce 2,5 km, není ani potuchy. To bylo tedy to první, osudové setkání.
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Čas oponou trhnul a já se z pozice technického dozoru přesunul na kanalizační provoz Brněnských vodáren a kanalizací, pod křídla Ing. Kůry. Spolu s ním
jsme se v r.1995 přihlásili na konferenci do Prahy, kde
měly být představeny nové a moderní metody výstavby inženýrských sítí, omezujících negativní vlivy
při opravách a rekonstrukcích kanalizací ve velkých
městech. V paměti mi zůstala věta zahraničního hosta, předsedy GSTT a dnes i čestného člena CzSTT
Ing. Bieleckeho o tom, že pokud není cena reliningových metod sanace cca na 50 % nákladů za otevřený
výkop, provozovatelé vodovodů a kanalizací v Německu je nepoužijí. Bohužel ji, z pohledu provozovatele kanalizace, neslyšeli dnešní zhotovitelé. Nezapomenutelné ale bylo také setkání s Ing. Drábkem, který
účastníky lákal na diskusní večer na lodi sloganem.
„Praha, jak ji neznáte!“. Pohříchu nutno přiznat, že to
byla pravda. Večer začalo pršet, všichni se tedy tísnili v kajutě, loď skončila ve zdymadle na Smíchově a
jediné, co bylo vidět, byly tmavé zdi plavební komory,
případně provazce vody. Ale to byla jen malá skvrnka
na slibně se otevírajícím poli nových možností a Ing.
Kůra se brzy dostal do předsednictva vzniklé České
společnosti pro bezvýkopové technologie, čímž byla
nejen pro mě, ale i pro další kolegy z BVK otevřena
brána k účastem nejen na všech národních konferencích, ale i na mezinárodních, z nichž bych vzpomenul
tu, která se uskutečnila v Drážďanech a kde se na
přednáškách do sebe naprosto nesmlouvavě a tvrdě
pustili Ing. Bielecki a další významný odborník na poli
BT, prof. Stein. Do té doby jsem nic takového nezažil
a bylo to pro mě poučením, že taková bouřlivá výměna názorů a zčásti konfrontační pohled účastníků
průběh konference zpestří a všichni si pak tu konferenci dlouho pamatují.
Samozřejmě nelze vzpomínat na každý ročník v takovém rozsahu, ale ten první vždycky zůstane v paměti zarytý hluboko. Druhá konference byla v Brně na
výstavišti a bylo to poprvé, co CzSTT spolupracoval
s paní Valentovou. Zde jsem měl svou první přednášku
a dodnes si vzpomínám, jak se mi před sálem plným
odborníků třásl trémou hlas. Z třetí konference se mi
nejzřetelněji vybavuje místo konání, tj. hotel Thermal,
kde byla možnost volné chvíle trávit v proslulém bazénu
na terase, s nádherným výhledem do údolí říčky Teplé.
Čtvrtý ročník zavítal do drsné krajiny Jeseníků, kde ve
stejnojmenném lázeňském městě byly problémy s kapacitou pro ubytování tak velkého počtu lidí, kteří se
konferencí účastní, ale počasí bylo famózní a přednáškový sál v objektu Priessnitzových lázní byl do té doby
nejhezčí. Jubilejní, pátá konference proběhla na opačném konci republiky, v Českém Krumlově a po stránce
společenského večera se více než vydařila, takže druhý
den musel za vedoucího bloku Ing. Holeše z fy Wombat zaskočit nezničitelný Ing. Drábek. Rok poté opět na
řadu přišlo Brno, tentokrát v hotelu Voroněž a snad kromě toho, že Ing. Drábek spolu s Ing. Kůrou kompletně
„vyčistili“ hotelový bar od whisky Tullamore Dew a se
stepařskou skupinou zatančila tehdy patnáctiletá Tereza Kerndlová, nestál za zapamatování.

Hvězdné a zároveň smutné chvíle zažila CzSTT
v roce 2001, kdy pořádala mezinárodní konferenci
ISTT v Praze, která proběhla v Kongresovém paláci.
Naneštěstí prvním dnem konference bylo 11. září!
Pochopitelně to vrhlo těžký a neodvolatelný stín na
celou akci. A tak i společenský večer, který se měl
odehrávat za bujného veselí v Obecním domě, byl
pochmurný, bez zábavy a navíc ještě hladový, takže
si jeho někteří účastníci při cestě do hotelů kupovali
proslulé párky na Václavském náměstí a BVK málem vystoupily z CzSTT, neboť jejich GŘ kvůli večeru
v Praze odjel z akce slavnostního otevírání nového
sídla fy DISA v Brně, kde se naopak stoly prohýbaly
pod mísami jídla a plnými poháry. Již další konference v Ostravě ale ukázala, že CzSTT se neleká
a hotel Atom ve Vítkovicích dokonale naplnil funkci jak pro stránku odbornou, tak i společenskou. A
zatímco čestné předsednictvo zavítalo v předvečer
konference do hornického muzea Landek, ostatní se
vydali okupovat ul. Stodolní. Památná také byla odpověď Ing. Krále z OHL ŽS, který na otázku, co je to
samozhutnitelný beton, řekl: „No, to se tam ten beton na začátku naleje, a on tam doteče a zhutní se!“.
Devátá konference zavítala opět na západ Čech, do
dalšího lázeňského města, v historii CzSTT již třetího. Nebylo to proto, že by účastníci byli ve špatném
fyzickém stavu, ale protože tam probíhala obrovská
akce, při níž byly použity bezvýkopové technologie a
která byla následně vyhodnocena jako nejlepší stavba v rámci ISTT. Částečně také z důvodu blízkosti
obce Stará Voda, kde je továrna na výrobu litého
čediče EUTIT, jejíž výrobky se ukázaly jako nedocenitelné do agresivního prostředí kanalizačních stok.
Desátý rok trvání společnosti završila konference ve
Znojmě v prostředí ještě hodně socialistického hotelu Dukla, ale diskusní večer proběhl v reprezentativním sklepení Louckého kláštera a byl korunován
pasováním zasloužilých členů předsednictva CzSTT
na rytíře.
Druhá desítka konferencí byla zahájena v Hradci
Králové s konáním a ubytováním v hotelu Černigov a
kromě blízkých staveb architekta Gočára nebyla prakticky ničím výjimečná na rozdíl od konference další,
která se uskutečnila v Litoměřicích, kde přednáškový
sál zaplnili i studenti a zde proběhlo i nesmrtelné tlumočení Ing. Fialy z fy Keramo Steinzeug, který dlouhé
monology své kolegyně z Německa překládal velice
volnou formou s tím, že je úplně jedno co právě říká,
protože on s ní hovořil večer předtím a už ví, co nám
chce sdělit. Diskusní večer byl umístěn do kostela
Zvěstování Panny Marie, kde v prostoru před oltářem
část účastníků poslouchala vynikající výklad houslisty
Jaroslava Svěceného o houslích s ukázkami skladeb
na různých typech houslí a následně pak koncert Sprituál kvintetu, zatímco další část v zadní části pod kůrem cinkala skleničkami a talířky u připraveného rautu.
Celkové vyznění bylo poněkud dekadentní. Jelikož už
dlouho byla opomíjená Praha, následující ročník proběhl na Žižkově v hotelu Olšanka. I když se jednalo
o ročník třináctý a logo konference bylo stejné jako
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v r. 2001, nejednalo se o ročník nešťastný a k žádné
podobné politováníhodné události tentokrát nedošlo.
Po dlouhých letech jsem se odhodlal k přednášce o
zkušenostech s vyhodnocením staveb, realizovaných
pomocí BT z pohledu provozovatele kanalizací a nedá
se říci, že by příspěvek vyvolal nějaké radostné ovace
ze strany zhotovitelů. Po Praze muselo logicky opět
následovat Brno a předsednictvo CzSTT se odhodlalo k novátorskému počinu a posunulo termín konání
konference na jaro, kdy se předpokládalo, že bude
využito synergického efektu, protože konference byla
přičleněna k výstavě ENVI a bylo očekáváno, že ji tak
navštíví i jiný okruh zájemců o BT než obvykle. Tato Cimrmanova slepá ulička byla již po prvním experimentu po právu opuštěna, a jelikož se v destinacích typu
Praha a Brno účastníci ztráceli ve víru velkoměsta, byl
patnáctý ročník umístěn do sice nádherné, leč liduprázdné krajiny Beskyd pod Lysou Horou. Z pohledu
koncentrace účasti návštěvníků na přednáškách to byl
správný krok, a navíc ve spojení s velice slabým telekomunikačním signálem nebyly přednášky prakticky
ničím rušeny. Já jsem na této konferenci již působil jako
vedoucí jednoho z bloků, protože jsem byl na jaře kooptován do předsednictva CzSTT místo odstoupivšího
Ing. Kůry. V Beskydech také proběhl první, zkušební,
ročník přidruženého golfového turnaje, který proběhl
na známém hřišti v Čeladné. A protože se akce vydařila, stala se již neodmyslitelnou součástí konferencí.
Čtvrtou, zatím poslední, pětiletku odstartovala konference sice v civilizaci, ale přesto v uzavřeném rámci, a
to v Liberci, v centru Babylon. Ubytovaní účastníci tak
měli k dispozici i prostor pro relaxaci v místním aquaparku a mohli využít i bowlingových drah či inteligenčního centra pro zvídavé a chytré děti. Podstatně větší zájem byl překvapivě o ten bowling. Golfový turnaj
proběhl na hřišti Ypsilonka za tak hrozného počasí, že
by se za ně nemuseli stydět ani ve Skotsku na hřišti
St. Andrews. Ještěže byly k dispozici vyhřáté sauny
v tom aquaparku. Večer si většina účastníků zapěla
hity svého mládí, na něž jim dala vzpomenout kapela
Rangers i s Janem Vančurou. I když už všichni hovořili o ekonomické krizi, prezident Svazu podnikatelů ve
stavebnictví Ing. Matyáš přítomné varoval, že stavební
obor teprve krize dostihne, protože stále ještě dobíhají
staré zakázky, ale nové se nepřipravují. Na jeho prorocká slova mělo brzy dojít. Zatímco Liberec krásným
počasím nehýřil, o rok později v Mělníku účastníky 17.
konference laskalo hřejivé podzimní slunce, takže se
přestávky na kávu odehrávaly mimo prostory přednáškového sálu v hotelu, s pro Mělník příznačným
názvem, Ludmila. Golfový turnaj proběhl v Beřovicích
a členové předsednictva CzSTT měli možnost strávit
večer na zámku se starostou města Dr. Mikešem, který se o rok později stal mediální hvězdou v souvislosti
se záplavami, které postihly ČR v r. 2012. V Mělníku
také v závěrečném zhodnocení konference členům
CzSTT oznámil dlouholetý předseda Ing. Drábek, že
je to jeho poslední v této roli a nebude již do předsednictva společnosti kandidovat. Své rozhodnutí nezměnil, takže 18. konference v dalším lázeňském městě

NO DIG 20 / 4

8

Luhačovicích zahajoval nový předseda Ing. Lovecký.
Toto setkání bylo velmi zvláštní tím, že oﬁciálně sice
panovala prohibice v souvislosti s metanolovou aférou, ale návštěvníci stánků některých vystavovatelů se
vraceli do sálu s nezaměnitelnou jiskrou v oku. Opět
jsem chtěl šířit mezi zhotoviteli BT osvětu, že z pohledu provozovatele je nejdůležitější to, jaká je výsledná a
dlouhodobá kvalita díla než to, jakým způsobem byla
realizována, čímž jsem si vysloužil nálepku zavilého
odpůrce bezvýkopových technologií (což pochopitelně pravda není, ale jak jsem uvedl dříve, o co přísnější
zákaz konzumace panoval, o to více se likvidovaly staré domácí zásoby a někteří posluchači ztráceli soudnost). A zatímco doprovodný golf se odehrál v nedaleké Ostrožské Nové Vsi za tropického vedra a sluneční
výhně, vlastní jednání již proběhlo v dešti. Stejný průběh mělo počasí i při předposlední konferenci v Plzni,
kdy golf velký počet účastníků odehrál za příjemného slunečného dne na hřišti v Dýšině, zatímco vlastní
jednání proběhlo v zamračených a deštivých dnech.
Naštěstí prostory hotelu Primavera kapkám deště
neumožňovaly narušit konferenci a spolupráci s italskou společností, zajišťující plnění podmínek grantu
na Bezpečnostní zajištění inženýrských sítí s ohledem
na teroristické napadení. Diskusní večer byl trochu narušen kapelou, hrající k poslechu a tanci, ale natolik
razantně, že kdo si chtěl někoho poslechnout, šel do
předsálí, ale tam byl zase napomínán diváky fotbalového utkání Ligy mistrů mezi Plzní a Manchesterem
City. Zatím poslední – 20. Konference je ještě v čerstvé paměti všech účastníků, takže jenom pro pořádek,
proběhla v Litomyšli v prostoru zámku a golfový turnaj
se uskutečnil na jednom z nejstarších českých hřišť, ve
Svratce. Oproti jiným ročníkům s malým počtem hráčů,
neboť před konferencí asi tři týdny intenzivně a takřka
nepřetržitě pršelo, takže panovala obava, že se nebude dát hrát.
Závěrem tohoto obšírnějšího osobního vzpomínání
musím říct, že jsem osudu vděčen, že mi umožnil nejen
poznat bezvýkopové technologie v celé jejich šíři, ale
hlavně se seznámit se spoustou skvělých, chytrých a
šikovných lidí. Pochopitelně nelze zmínit všechny, ale
nemohu nevyzdvihnout práci, entuziasmus a nasazení
jednoho z „otců zakladatelů“ CzSTT Ing. Drábka, stejně jako mravenčí a na první pohled takřka neviditelnou
práci dlouholetého sekretáře společnosti Ing. Kubálka,
CSc. A jestli se vám líbí termín, použitý o dva řádky
výše, ten jsem prachsprostě „ukradl“ z jednoho článku
dalšího z velikánů CzSTT Ing. Franczyka, PhD. I když
jsem nechtěl uvést více než tři jména, historii CzSTT
si nelze představit bez jejích místopředsedů Doc. Ing.
Šrytra, CSc. a Ing. Kůry. A tím už opravdu končím a
všem vám, kteří se nějakou formou na činnosti naší
společnosti podílí (a do toho se počítají i účasti na konferencích), přeji do dalších let mnoho úspěšných a realizovaných projektů, stejně jako štěstí, zdraví a pohodu
v osobním životě.
Skutečně přítel, zastánce a propagátor bezvýkopových technologií 
Marek Helcelet
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19. KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH
Ing. Marek Helcelet,
BVK, a.s.

Konference CzSTT jako nomádi,
putuje českými a moravskými zeměmi a po loňském zastavení na západě
Čech, byly pro změnu vybrány Čechy
východní. Město Litomyšl proslavili
nejen rodák Bedřich Smetana a Alois
Jirásek ve své Filozofské historii,
ale také emeritní předseda CzSTT
a obdivuhodný propagátor bezvýkopových technologií – Ing. Stanislav
Drábek, který se zde nejen narodil,
ale také vystudoval místní gymnázium, čehož bylo využito i při slavnostním zahájení konference, které den
předtím předcházel golfový turnaj.
Na rozdíl od předchozích let byl poznamenán nepřízní počasí, kdy se
do poslední chvíle nevědělo, zda se
bude hrát, ale díky obětavým pracovníkům golfového klubu Svratka
se to podařilo a ti, kdo se nezalekli
nepřívětivých prognóz, mohli strávit
krásný den v čarokrásném prostředí Vysočiny, zalitém pozdně letním
sluncem.
Vlastní konference proběhla
na zámku Litomyšl a byla slavnostně zahájena za účasti starosty
města Litomyšle a ředitelky místního gymnázia, které Ing. Drábek
předal na věčnou památku kopii
čestné plakety, udělené mu na mezinárodní konferenci ISTT v Brazílii v r. 2013 za celoživotní zásluhy.
V čestném předsednictvu kromě
nich zasedl bývalý předseda CzSTT Prof. RNDr. Karous, DrSc.,

další zasloužilí členové CzSTT Doc. Ing. Šrytr, CSc. a Ing. Kůra,
současný
předseda
CzSTT
Ing. Lovecký a zástupce zaštiťující
vodárenské společnosti ředitel VaK
Jablonné n. Orlicí Ing. Vaňous. Jelikož tato 19. konference byla vlastně již dvacátou (ta scházející byla
mezinárodní v r. 2001 v Praze),
pronesli tito bývalí i současní funkcionáři předsednictva CzSTT své
zdravice, v nichž krátce zavzpomínali na uplynulé dvacetiletí.
Každý rok je konference rozdělena do tří ucelených bloků, a ani letos
tomu nebylo jinak. Moderování první
sekce se ujal místopředseda CzSTT
Ing. Franczyk, PhD., který měl svou
úlohu ulehčenou nasazením osvědčených přednášejících matadorů,
jako jsou Ing. Barborik, Ing. Cígler st.
a Doc. Šrytr Nejprve se ale prezentoval Ing. Vaňous, který přítomné nejen
obecně seznámil s akcemi, provedenými v rámci jejich provozovatelské
působnosti, ale i s možnostmi, které
VaK Jablonné v rámci zastoupení
západoevropských firem na poli BT
nabízí. Ing. Barborik byl jako vždy
natolik přesvědčivý ve výčtu pozitiv,
které litinové potrubí nabízí, že leckterý účastník konference měl nutkání okamžitě u Saint–Gobain PaM
CZ objednat několik kilometrů trub.
Ing. Cíglera zastoupil jeho kolega
Ing. Šilhan, který měl velmi zajímavou přednášku o injekčních a kotevních technologiích, která není často
ke slyšení. Z hlediska širších vztahů
nejen k vodovodům a kanalizacím,
ale i s ohledem na další síťová odvětví
a trvale udržitelný rozvoj se na oblast

bezvýkopových technologií zaměřil
Doc. Šrytr, jehož poutavá přednáška
zaujala posluchače natolik, že v sále
nikdo ani nedutal.

Pokud si někdo myslel, že
si po obědě snad zdřímne, byl
na omylu, protože pod sekčním vedením Ing. Mikoláška programový
výbor na tuto dobu zařadil přednášku Ing. Kuka o použití BT netradičním uživatelem, v tomto případě
Správou Pražského hradu, kdy bylo
nutné v obtížných geologických
podmínkách projít přes Královskou
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zahradu tak, aby nebyl porušen Královský letohrádek
(Belveder). Oddech přinesl příspěvek Ing. Krejčího
z Duktusu o předpisech pro provádění vybraných metod
bezvýkopové instalace potrubí a vzápětí po něm předstoupil před posluchače na posledních konferencích
oblíbený „terč“ vzrušených debat – Ing. Cígler ml. Se
svou přednáškou o statice sanačních rukávců ani tentokrát
na sebe emoce některých posluchačů nedaly dlouho čekat
a rozproudila se bohatá diskuse. Uklidnění a opadnutí hladiny adrenalinu proběhlo
při zahraničním představení razících hlavic
plně mechanizovaných
štítů fy Herrenknecht
AG, kdy v zajímavém
vystoupení pana Lindeho byly ukázány
příklady z praxe. Na to
navázal Ing. Franczyk,
který zhodnotil a porovnal rizika staveb prováděných klasickým způsobem a pomocí BT.
A protože má bohaté
zkušenosti, které umí
poutavě sdělit i humornou formou, byli posluchači více než spokojeni. Na závěr, jako sladký dezert po obědě,
se filozoficky zamyslel
další velice zkušený
matador BT Ing. Zima
ze Skansky, a.s. nad
problematikou použití
BT v citlivých oblastech
lázeňských měst, kdy jako příklad použil Mariánské Lázně.
I když tento, v minulosti mezinárodní cenou vyznamenaný, projekt byl úspěšný, přesto i po letech zhotovitel cítí, že
mnoho věcí nebylo dokonale dotaženo a mohlo být řešeno
lépe. Zde je nutno ocenit tuto sebereflexi a chuť nadále metody a provádění BT zlepšovat.
Dopolední přednášky druhého dne bývají mnohdy poznamenány zážitky z předchozího diskusního večera, ale
na posledních konferencích CzSTT tomu tak nebývá, a tak
vedoucí třetí sekce Ing. Helcelet mohl již od rána naplněný sál přivítat a předat slovo Ing. Schagererovi z Energie
– stavební a báňské Kladno a Ing. Kuncovi z Hobasu, kteří ve své společné přednášce posluchače věnovali stejné
stavbě, o níž hovořil den předtím Ing. Kuk, ale tentokrát ne
z úhlu pohledu projektanta, nýbrž zhotovitele ražby a dodavatele trub pro konečné vystrojení. A protože opakování je
matkou moudrosti, pokud někomu první den unikly některé
detaily, nyní je mohl znovu vstřebat. Stejně, jako již dříve
zmínění osvědčení přednášející, každoročně prezentuje
stavby OHL ŽS, a.s. v nelehkých podmínkách Ing. Sodom-
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ka. Letos to bylo o výstavbě splaškové kanalizace na severní Moravě, v Dolních a Horních Ludgeřovicích, kde dokonce
pro přesun potrubí muselo být použito koňského potahu.
Pokud je v programu konference přednáška Ing. Fryče (a je
jedno v jakém dresu), má vždy bohaté zastoupení posluchačů a i tentokrát plně obsazený sál mohl ocenit brilantní
výkon zástupce fy Porr a.s. Morava, který zhodnotil velice
poutavou a vtipnou formou, pro všechny velice dobře známou, pozici stavebního technika, snažícího (a musejícího)
se vyrovnat s požadavky ekonomů, právníků, manažerů
nejrůznějších stupňů a naneštěstí i diletantů, kteří všichni
mají pocit, že kdyby nebylo toho stavebního technika, oni by
to zvládli lépe a měli by klidný život. Poté zazněla přednáška zástupce Metrostavu o zkušenostech, které tato firma
získala při realizaci plně mechanizovaným plnoprofilovým
tunelováním na stavbě prodloužení trasy „A“ pražského
metra do Motola. Současně byla představena i chystaná
stavba ražby železničního tunelu u Ejpovic, kde bude nasazen konvertibilní štít fy Herrenknecht o průměru 9,72 m,
největší, který byl dosud v ČR použit. I zde proběhla bohatá
diskuse, zejména pražských účastníků, kteří byli výstavbou
metra nejvíce ovlivněni. Zbývající přednášky již tolik emocí
nepřinesly a tak mohli jak pan Vítek ze Subterry a.s., tak
Ing. Zítko z fy POHL cz, a.s. v klidu představit jejich zajímavé stavby, přičemž u obou mezi nimi byly i úseky na plzeňském projektu „Čistá Berounka“, kdy se v rámci Úslavského
kanalizačního sběrače museli zhotovitelé potýkat se složitou geologií. Obě přednášky tak doplnily první poznatky,
které na toto téma zazněly při 18. Konferenci právě v Plzni.
Přestože byl program konference náročný, posluchači vydrželi až do konce a vyslechli si ještě příspěvky Ing. Demjana z TALPA – RPF, s.r.o. o řízeném horizontálním vrtání
ve skalním masivu pomocí duálních vrtných tyčí a na závěr
zkušenosti pana Wilkinsona z fy Iseki Mikrotunelling o křížení železničních tratí stanice ve východní části Londýna, kde
byla nasazena hlavice TCC – R (Riper Head) na překonání kombinace podloží, složeného z hlinitých částí, tekutých
písků i betonových zdí.
Jak již bylo uvedeno, součástí každé dobré konference je
i diskusní večer, který proběhl v prostorách renovovaného
litomyšlského zámku a jehož součástí byla i řízená degustace vín, kdy si mohli účastníci druh, který jim zachutnal,
zakoupit. Kromě toho mohli také shlédnout výstavu moderního umění. Na rozdíl od předcházejících ročníků nebylo
setkání doprovázeno živým hudebním vystoupením, mohli
si účastníci vyměňovat své bohaté zkušenosti v klidu, aniž
by při tom přišli o hlasivky. I tak se večer překulil v noc, aniž
by si toho zapálení diskutující příliš všímali, ale ráno již byli
disciplinovaně v přednáškovém sálu a dali tak vzpomenout
na verš kdysi populární dvojice Vodňanský – Skoumal „Nás
nezmámí sklenka vína/ no a to je právě príma“.
Jako vždy účastníky konference zajímá, kam se tato
přesune příště. Nechci předbíhat, ale vypadá to příznivě
pro všechny ty, kteří si oblíbili poetickou krajinu okolo Třeboně, kde se v současnosti po stezkách, vedoucích lesy
a kolem rybníků, prohání více cyklistů jak koňů. Takže si
nejen rezervujte v obvyklém termínu čas, ale také přes
léto potrénujte, ať si v záplavě ostatních účastníků neuříznete ostudu při případné vyjížďce na hráz Rožmberského
rybníka nebo dokonce kolem celého Světa.
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STAVEBNÍ TECHNIK MEZI PROUDY
Ing. Igor Fryč,
Poor, a.s., Morava

Každoroční psaní článků o všemožných stavbách, tunelech, mikrotunelech, úspěších a neúspěších
poněkud vyčerpává a unavuje nejenom autora, ale v horším případě
i čtenáře a posluchače – návštěvníky konferencí. Proto bych se chtěl
v tomto krátkém příspěvku dotknout některých obecných témat,
která jsou spojeny s naší prací. Dříve mě rozčilovaly téměř do bezvědomí, ale dnes již povětšinou budí
pobavený úsměv. To proto, že se až
příliš často opakují.

1) Úvod – stálice a meteory
Na poli stavebnictví se pisatel příspěvku pohybuje více jak 25 let a stal
se proti své vůli pamětníkem. Bezvýkopovými technologiemi se soustavně a nepřetržitě zabývá celou svou
profesní kariéru. Za tuto dobu měl
možnost osobně poznat nepřeberné
množství lidí z oboru, kteří jej výrazně
ovlivnili v pozitivním, ale i negativním
smyslu. Některé z nich střídavě potkává po celý profesní život. S řadou
ho pojí osobní přátelství či dlouholeté
kamarádství.
Naopak s některými se pravidelně
setkává během nelítostného konkurenčního boje.
S dalšími pak věcně spolupracuje
na nejrůznějších projektech a řeší
spoustu společných problémů. Synonymem pro výše zmíněné kolegy
je jejich vysoká odborná erudovanost, znalost problematiky či letitá
zkušenost. To jsou stálice. Jsou to
lidé, s kterými můžete soupeřit, zásadně nesouhlasit, ale v podstatě si
jich vážíte a respektujete je. Protipólem stálic jsou meteory, jejichž výskyt je stále častější. Jedná se o panoptikum nejrůznějších manažerů,
kteří se díky podivuhodným okolnostem ocitají ve funkcích obchodních
zástupců a náměstků, kteří nevědí,
co nabízejí nebo ředitelů a podředitelů, kteří neví, co řídí. Jedno mají

společné. O stavbě, praxi a v našem
případě o bezvýkopových technologiích jsou podstatně více neinformovaní než informovaní. Proto se jejich
stopa v našem oboru zákonitě ztrácí. Málo pochopitelná je skutečnost,
že v mnoha případech jsou meteory
krátkodobě společensky více oceněny než stálice.

2) Stavební technik versus
ekonom
Již několikrát jsem měl možnost si
proti své vůli přečíst reklamní slogan
ekonomických škol: „Ekonomie vládne světu, buďte těmi, kteří vládnou“.
Na to lze jen říct: „Bůh ochraňuj svět“.
Je pravdou, že jenom podivín by mohl
ignorovat důležitost hospodárného
počínání na stavbě. A každý technik
je nucen mít alespoň minimální ekonomické znalosti, aby byl schopen
úspěšně a efektivně pracovat. Nikdo
se však nepozastavuje nad tím, že
tato samozřejmost nefunguje opačným směrem. Ekonoma, který během
své praxe nabyl elementárních znalostí o stavebních technologiích, byste
mohli jako pověstnou jehlu v kupce
sena hledat.
Kolegové z velkých nadnárodních
ﬁrem dobře vědí, kolik chudáci stavbyvedoucí musí absolvovat školení
na téma vyplňování tabulek výkaznictví dle IFRS (pro nezasvěcené – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví), řízení rizik (vznešeně – risk management), vyplňování budgetů a tak
dál a tak dál. Že by se stavební ekonom musel účastnit školení na téma,
jak vypadá cihla, co je to tybinek nebo
hajcman jsem ještě neslyšel.
Ve velkých stavebních ﬁrmách se to
hemží stavebními ekonomy a controlery, o jejichž přínosu lze s úspěchem
pochybovat. Mnohdy se z nich stávají
takzvaní „non-productive people“, kteří dokážou plně zaměstnat nejenom
sebe, ale hlavně svoje okolí. Spolupráce s oddělením controllingu je pak
horší, jak boj s třídním nepřítelem. Samozřejmě primárním úkolem těchto
oddělení je dohlédnout na hospodárný průběh výstavby. Lapidárně řečeno
zamezit tomu, aby technici a zaměstnanci na stavbě kradli. Někdy si však
člověk říká, jestli by nebylo pro ﬁrmu

hospodárnější zrušit tato oddělení
občas znárodní nějaký ten kubík dřeva nebo podepíše na výčetce jeřábníkovi o dvě hodiny více. Na druhou
stranu pokud se vám na stavbě lidi
ﬂákají nebo tam máte nějakého zkorumpovaného primitiva tak to většinou
bolestně zjistíte vy a ne nějaký controllingový démon.
Pozoruhodná je jedna ze společných vlastností ekonomů. A to zásadní nechuť jít na stavbu s přiléhavým odůvodněním: „Co bych tam
dělal“. Po chvíli údivu nad takovým
prohlášením, zjistíte, že dotyčný má
vlastně pravdu. Pak se nabízí druhá
otázka: „Co vůbec dělá ve ﬁrmě?“.

3) Stavební inženýr kontra
právník
Pamětníci mohou nostalgicky zavzpomínat na předtištěný formulář
Hospodářské smlouvy o třech stránkách, do kterého se na psacím stroji
vepisovala cena díla a termín výstavby.
Čtvrtá strana byla vyhrazena atypickým ustanovením, které zohledňovaly speciﬁka konkrétní stavby. Málokdy byla tato strana celá popsána.
Možná to bylo způsobeno tím, že se
event. překlepy nesnadno opravovaly
a průklepový papír spolu s kopíráky
se do psacího stroje špatně dostával.
Ještě koncem devadesátých let si
slušné ﬁrmy vystačily s tří nebo maximálně pěti stránkovými smlouvami. Tyto doby jsou nenávratně pryč.
I na stavbu za pár milionů se tisknou
smlouvy, jež mají spolu se všemi přílohami sto a více stran. Spotřeba papíru
převyšuje i dřívější objem propagačního materiálu před prvomájovými průvody. Se zvýšeným objemem smluv
lineárně roste nutnost zaměstnávat
právníky a ti musí svoji činnost vykázat dalšími a dalšími odstavci a ustanoveními. Smlouvy se stávají pro jejich uživatele nepřehlednými a nesrozumitelnými.
Za samozřejmost se pak považuje, že stavbyvedoucí je se smlouvou
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a všemi jejími přílohami zcela obeznámen a řídí se podle ní. To by ovšem
musel mít hlavu jak medicinbal.
Dokument o deseti stránkách je
každý schopen nějakým způsobem
prostudovat. Sto stránek již nikoliv.
Přicházíme tak ke stejnému paradoxu
jako v případě ekonomů. Po stavebním technikovi se automaticky vyžaduje znalost smlouvy a orientace v paragrafech, protože je to nakonec on,
kdo musí smlouvu naplnit konkrétním
obsahem. To právník neudělá, protože
nemá představu, co že se to vlastně
podle té smlouvy staví. A ani ho to většinou nezajímá.
Do značné míry je nepřehlednost
ve smluvních vztazích způsobena
nejednotností smluvních podmínek.
Každý zadavatel používá svoje vzory smluv a příloh. Podmínky dodávek
pro SŽDC jsou odlišné od podmínek
ŘSD. O komunálních zakázkách nemluvě.
Pořádek a jednotnost nepřinesla
ani aplikace anglosaských smluvních podmínek FIDIC, které se běžně používají při čerpání prostředků
z fondů soudržnosti EU. Tyto podmínky byly typicky „českou“ cestou
obohaceny o Zvláštní podmínky pro
každou zakázku. Ty pak Všeobecné obchodní podmínky FIDIC různě
upravují a doplňují. Kapitolou pro
sebe jsou Technické speciﬁkace
a nejrůznější preambule. Co stavba
to jiné znění. Nelze než závidět Němcům jejich dlouho neměnné VOB
(Verdingungsordnung fuer Bauleistungen) podle kterých probíhá 90%
investiční výstavby v Německu. Jedná se sice o středně silnou knihu, ale
pokud člověk pracuje pět a více let
s jedním neměnným dokumentem,
je schopen mu porozumět a naučit
se ho.
Při krátké úvaze nad smluvními akty
je nutné ještě zmínit jejich čím dál větší
nevyváženost. Z pozice dodavatele
resp. zhotovitele se mnohdy jedná
spíš o podpis bezpodmínečné kapitulace, než o podpis smlouvy mezi
dvěma rovnocennými obchodními
partnery. Jistě, obsáhlost smluv je
vedena upřímnou snahou co nejvíc
ochránit ﬁrmy před nečestnými obchodními praktikami a před podvodníky. Na druhou stranu zkušenost
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říká, že pokud se s vámi někdo chce
poctivě domluvit, stačí k tomu jenom
krátká objednávka nebo stisk ruky.
Pokud vás někdo bude chtít okrást
nebo podvést, nepomůže vám ani sebelepší třísetstránková smlouva. Příkladem může být předem plánované
a směřované insolvenční řízení ﬁrmy
s návrhem její následné restrukturalizace a vypořádáním věřitelů ve výši 5
až 20 %. Jinými slovy krádež za bílého
dne a za asistence soudů.
Koneckonců za část problému si
můžeme sami. Kdybychom byli schopni se na stavbách častěji dohodnout,
potřebovali bychom méně právníků
a ušetřili bychom na odměny svých
vlastních techniků nebo na nezbytně
nutné investice.

4) Stavební technik a manažer
Názor, že ve vedení stavební ﬁrmy by měli být stavbaři, byl a možná
i ještě je pokládán za konzervativní
a nesprávný. Já však tento názor sdílím. Člověku, který ve vedení stavební
ﬁrmy zažil bývalého ředitele továrny
na výrobu PET láhví nebo manažera z válcoven plechů ani nic jiného
nezbývá. Myslím, že je dobré když
vedoucí pracovník ví, jak vypadá stavební dělník nebo chápe, že za celodenního deště při pětistupňové teplotě
nelze venku dost dobře pracovat. Tyto
poznatky nelze získat na Vysoké škole podnikatelské nebo na Obchodní
akademii, ale jenom v praxi na stavbě.
A pan Baťa jistě dobře věděl, proč většinu svých řídících pracovníků nechal
ﬁrmou projít pěkně od zdola nahoru.
Mnoho komických případů nastává,
když je potřeba udělat manažerské
rozhodnutí, ke kterému dotyčnému
chybí znalosti. Potom nastává bizarní situace, kdy ten, který ví, vysvětluje něco tomu, kdo neví. Nevědoucí
pak rozhoduje. Pěkným příkladem je
debata nad cenovou nabídkou a stanovením konečné ceny. Každý kdo
se někdy cenotvorbou detailně zabýval, ví, o jak mnohovrstevnatý problém jde a jak složité je postihnout
všechny vlivy nacenu prací. Manažer
teoretik má však jasno. Vy jste přece
inženýr a musíte všechno vědět, váš
rozpočtář zadá do počítače všechny položky a údaje, zmáčkne tlačítko
a vypadne vám přesná nákladová
cena. Já manažer pak upravím režijní procento a zisk. Problém je ten, že
s procenty může pracovat kdekdo, ale
co nejpřesnější stanovení ceny vyža-

duje dlouholetou zkušenost a praxi
s tím, že výsledek není stejně nikdy
stoprocentně zaručený.
Za jednu z úchylek manažerů lze
považovat nutkavou touhu vydávat
pokyny, příkazy a zejména směrnice. Čím víc, tím líp. Což o to nějaká
ta směrnice neuškodí a ﬁrma musí
být řízena podle nějakých základních pravidel, ale jakmile se začnou
vydávat v počtu dvě až tři měsíčně
včetně jejich nejrůznějších novelizací, je to počátek konce silně připomínající stav zákonodárství v České
republice. Sám jsem prošel údobími,
kdy jsem směrnice aktivně připomínkoval, potom se stále klesajícím zájmem pouze četl a posléze se nechal
informovat mladšími a méně opotřebovanými kolegy. Nyní už ani o žádné informace nestojím. Je mi to jedno. Není to postoj hodný obdivu, ale
pokud za svůj život přečtete desítky
směrnic a stovky jich prolistujete, je
to důvod k jisté duševní okoralosti
a snad i pochopitelnému projevu nihilismu.
U jedné nejmenované ﬁrmy se stala
legendární směrnice „Průchod zakázky společností“.
Dočkala se několika úprav a rozšíření. Stejně jako v případě Zákona o zadávání veřejných zakázek se každou
novelizací stávala hloupější a nesrozumitelnější. V závěrečné fázi nebylo

možné podle této směrnice postavit ani suchý záchod. Nebylo divu,
když její tvůrci nikdy nepodali žádnou nabídku, nikdy žádnou stavbu
nepřipravovali, nikdy žádnou stavbu
nepostavili a nikdy žádnou stavbu
nepředali.
4.1) Manažer MBA
Nemohu si odpustit vsunout tuto
podkapitolu. Dopředu se omlouvám
všem lidem honosícím se tímto titulem, kteří jsou ryzího charakteru
a mají encyklopedické znalosti.
Nicméně přítomnost MBA manažera je pro ﬁrmu devastující a většinou
až sebezničující.
Zvláště krizový manažer tohoto typu
dokáže ﬁrmu položit třikrát rychleji,
než by to dokázal sebevíc zlovolný
inženýr. Má to zřejmě v popisu práce.
Osobně jsem nezažil, neviděl a ani
z doslechu neslyšel zprávu o člověku
z této branže, který by nějakou ﬁrmu
zachránil nebo ji aspoň nějakým odvážným nebo osvíceným činem pomohl. Opak byl skutečností.
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Předobrazem krizového „specialisty“ ve stavebnictví se pro mě stala
osoba amerického manažera Johna
Kellera, který přišel v roce 1998 nebo
1999 (nevím přesně) do tradiční, ale
ekonomicky k zániku odsouzené ﬁrmy
Vodní stavba Praha a.s. Jeho prvním
počinem pro záchranu ﬁrmy bylo pořízení třímilionového Mercedesu pro
svoji potřebu. V tomto duchu pokračoval až do úplného zániku ﬁrmy v podobě „divoké“ privatizace, kdy žádný
z věřitelů už nedostal nikdy nic.
Těžko pochopitelné je ﬁnanční
ohodnocení lidí s tímto titulem. Možná je to tím, že tento titul si lze koupit
a každá investice by se měla v co nejkratší době vrátit. Na internetu na vás
často vyskočí reklama s nadpisem –

titul MBA za 89.000,- Kč. To opravdu
není mnoho.
Pokud se zeptáme našich vysokoškolských kolegů na obnos nutný
k získání titulu bakalář nebo inženýr,
budou pochybovat o našem zdravém
úsudku. Zajímavé je, že během mediálně oblíbených skandálů jsme slyšeli
o „turbo“ právnících z Plzně či zázračných ekonomech z brněnské Rašínovi vysoké školy, ale nikdy jsme se
nesetkali s rychlokvašeným jaderným
fyzikem nebo s politikem, který by při
výkonu své funkce vystudoval stavební fakultu VUT či ČVUT.

5) Stavební inženýr a diletanti
Zde se čtenář ke své lítosti nedočká
konkrétních jmen a případů. Nicméně
se možná s podobnými případy už někde někdy setkal. Pokud ne, je šťastným člověkem.
5.1) Jste odborná ﬁrma, poraďte si
Magická formulace. Každý stavbyvedoucí ji musel za svůj život slyšet
nejméně desetkrát ročně. Tento obrat
je s největší oblibou používám lidmi,
kteří o stavbě a stavění ví málo nebo
velmi málo. Jakýkoliv problém můžete
odbýt touto krátkou větou, pokud jste
na straně toho, kdo drží peníze a táhne za delší provaz smluvního vztahu.
Nikdy neuslyšíte tuto plytkou výmluvu
od vzdělaného člověka nebo dlouholetého praktika. Ten se bude vždy spolu
s vámi snažit problém překonat nebo
radou a pomocí přispět k jeho vyřešení.
5.2) Měli jste předpokládat
Obdobná věta jako ve výše uvedeném odstavci. Jste odborník, měl jste
předpokládat.

Mnoho předpokladů se po vás chce
zvlášť při zpracování cenové nabídky.
Během realizace pak často uslyšíte,
co všechno jste měl vědět a co všechno jste si měl zohlednit v nabídkové
ceně. Máte pak výčitky, že v okamžiku tvorby nabídky jste nevyslali
do dané lokality vrtné stroje a georadary pro ověření geologických podmínek, neprovedli čerpací pokusy pro
ověření vydatnosti přítoků podzemní
vody a neověřili si předem polohu
všech stávajících inženýrských sítí
(nejlépe ručně kopanou sondou). To
všechno jen proto, abyste mohli lépe
předpokládat.
Stejně tak uvnitř vlastní ﬁrmy se
najde spoustu „specialistů“, kteří vás
obviní, že jste měl předpokládat změnu kurzu koruny vůči euru nebo pohyb
ceny ropy na světových trzích.
Zvlášť dobře to zní od kolegů z ekonomického úseku. Písemný dotaz se
žádostí o písemnouodpověď na toto
téma pak vzbudí u protistrany upřímné
zděšení. Je to sice alibistické, ale lzeto
vřele doporučit mladším kolegům, aby
se lépe chránili před hrozícím svévolnýmpopotahováním.
Stejně tak pobaví výtka z právního
úseku, že jste si neověřil bonitu nebo
rating ﬁrmy XY, se kterou chcete uzavřít smlouvu. Zde lze poradit stejný postup jako v předešlém případě.
Spolehlivě se pak můžete dočkat
doporučení raději smlouvu neuzavírat.
Rady, kde jinde sehnat práci a jak zaměstnat vlastní lidi se určitě nedočkáte. A tak vám nezbyde nic jiného než
uzavřít smlouvu s ﬁrmou XY a věřit, že
vše dobře dopadne.
5.3) Vy jste s těmi riziky nepočítal
Velmi alibistickým způsobem jak
se zbavit veškeré odpovědnost je
takzvaný risk management. Vrcholový manažer nechá svoje podřízené zpracovat soﬁstikovanou tabulku
rizik. Každý víme, že riziko spočívá
už jen v tom, že ráno otevřeme dveře
a vyjdeme do práce. Při objektivním
vyplnění tabulky zjistíte, že nejbezpečnější je žádné nabídky nepodávat
a živit se něčím úplně jiným. Protože
nás však stavebnictví živí, musíme
vyplnit tabulku rizik tak, aby vyšla.
Tím pádem zodpovědnost přechází
směrem na stavebního technika –
rozpočtáře nebo přípraváře.
Analogický problém nastává při
cenotvorbě. Jak již bylo dříve předesláno, trpí lidé na vysokých řídících

postech utkvělou představou, že stanovení přímých nákladů stavby je nějakou prostou jednoduchou záležitostí,
která tak nějak sama od sebe vypadne
z počítače.
Nejraději se pak zabývají vedlejšími nebo ostatními náklady. Například náklady na bankovní garance, výši režijních nákladů, marží
na subdodávkách a podobně. Tohle
lze při základních znalostech algebry a trojčlenky poměrně snadno
zkontrolovat. Poté však přijde na lámání chleba a na základě „manažerského rozhodnutí“ se cena posune
mimo realitu (nejlépe tak na 46 %
ceny obvyklé). Aby bylo uvnitř ﬁrmy
vše v pořádku, kalkulace se upravuje změnou čísla přímých nákladů
s odůvodněním, že tomu stejně nikdo nerozumí. Následky takového
rozhodnutí dříve nebo později přijdou a drtivou pěstí udeří na zúčastněné. Nejohroženějším druhem se
pak neoprávněně, ale logicky stává
tvůrce přímých nákladů stavby, který byl přinucen tyto záměrně deformovat.

6) Závěr
Původním cílem tohoto článku bylo
rozvinout ještě mnohem víc témat, které naše stavebnictví srážejí do kolen.
Zejména pátá kapitola měla být mnohem údernější a mít více podbodů.
Byla by však možná ještě nudnější.
Šestá kapitola s nosným tématem –
stavař, lobbista a korupce byla po delší nebo spíše kratší úvaze celá autocenzurována.
Závěrem bych všem ﬁrmám, které
jsou členy CzSTT popřál rovnováhu
a jistou setrvalost stavu. Stejně tak
i našemu oboru a celému stavebnictví,
které má snad genocidu, jež na něm
byla páchána uplynulých šest let,
za sebou. Nepřeji si nějaký nekonečný
strmý růst, ale pouhou stabilitu, která
by umožnila stavebním ﬁrmám plánovat svůj rozvoj, stagnaci nebo úpadek
s alespoň jednoročním předstihem.
Nic víc, nic míň.

Literatura:
Život a praxe
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SPOLEČNOST WOMBAT, s.r.o. ROZŠIŘUJE PORTFOLIO
BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Ing. Jiří Mikolášek,
Wombat, s.r.o.
V letošním roce došlo k další expanzi společnosti WOMBAT, s.r.o.
Firma zaujala odborníky dalšími pozoruhodnými úspěchy. Rozvinula se
další spolupráce na ruském trhu, realizovala sanaci značně členité tlakové kanalizační shybky DN 1400 pod
řekou Moskvou v úctyhodné délce
242,0 bm a především rozšířila nabídku sanačních technologií. Bylo pořízena technologie vytrzování vystýlek
UV – zářením, doplněn speciální robot
KA-TE s funkcí injektáže mimostředně napojených přípojek, pořízen další
čistící vůz AQUATECH a v neposlední
řadě ﬁrma získala licenci na realizaci
technologie COMPACT PIPE, patřící
do oboru close ﬁt technologií, tady
sanaci podzemních trubních vedení
těsně přiléhající trubkou.
Technologie COMPACT PIPE je
užívána tam, kde je nutné zajistit obdobný hydraulický průtok jako před
sanací v obtížně přístupných trasách
intravilánu. Výhodou této technologie je spolupůsobení se stávajícím
potrubím, které tak nadále vylepšuje
vlastnosti nového potrubí. Na rozdíl
od volné PE vložky, realizované technologií Relining, se u těsně přiléhající

NO DIG 20 / 4

14

Po úspěšně provedené tlakové zkoušce, dezinfekci potrubí a dalších požadovaných bakteriologických zkouškách
bývá potrubí, sanované teologií COMPACT PIPE předáno objednateli.A tak,
je již v oblasti bezvýkopových technologiích je pravidlem, technologie COMPACT PIPE nabízí mnohem více výhod
než běžná výměna potrubí. Hlavními
přednosmi jsou:
- Minimální narušení životního prostředí
- Minimální riziko vedlejších škod
na ostaních inženýrských sítích
- Menší náklady, úspora ﬁnančních
prostředků
- Výborné hydraulické poměry
po sanaci
- Rychlost prováděné sanace

vložky nemusí řešit otázka co s volným mezikruží a jak zajistit PE potrubí proti pohybu. Volně zatažené PE
potrubí se může pohybovat například
díky hydraulickým rázům a nebo díky
teplotní roztažnosti, která je u PE
materiálu značná.
Technologie, využívající tvarové paměti PE potrubí tak, že se potrubí před
instalací zredukuje a po zatažení vrátí
do kruhového tvaru tak, že těsně dosedne zevnitř na stávající potrubí. Tato
technologie je využívána na evropském
trhu více než 10 let.
Postup při realizace je obdobný jako
u jiných technologií, po důkladném vyčištění sanovaného potrubí a mechanickým zbavení nečistot a ostrých hran je
provedena kalibrace potrubí a kontrola
televizní kamerou. Vlastní zatažení je realizováno speciálním
vrátkem s deﬁnovanou tažnou
silou. Po zatažení je na konce
potrubí přivařena
napařovací hlavice, která umožní
natlakování potrubí horkou parou a zajistit současně odpouštění přebytečného
kondenzátu.

Firma WOMBAT, s.r.o. získáním
licence na provádění technologie
COMPACT PIPE doplnila další střípek
do portfolia bezvýkopových technologií, které realizuje již od roku 1992.
K technologiím rukávovým (KAWO,
KAWEX, KAWO vertical a liner, vytvrzovaný UV-zářením), zatahovacím
(Relining), nástřikovým (M-systém,
SS-systém), lokálním (KAWO Local,
kanalizační roboty) jsou doplněny
i technologie CLOSE FIT (OMEGA
a nyní i COMPACT PIPE).
Tato ﬂotila technologií je doplněna kvalitním diagnotickým zařízením
(TV – kamery RAUSCH, čistící vozy
AQUATECH, zařízení na úpravu napojení přípojek a další.
Firma WOMBAT, s.r.o. má tedy zájemcům o sanace podzemních trubních vedení bezvýkopovými technologiemi rozhodně co nabídnout.

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

KS-ASS®, AUTOMATICKÁ VYSTÝLKA ŠACHET,
KTERÁ RESPEKTUJE BEZPEČNOST PRÁCE
Ing. Radek Bayer,
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.

KS-ASS ® je renovační systém pro kruhové a čtvercové
kanalizační šachty od DN 500 do DN 3000. Opírá se o více
než 25-ti leté zkušenosti ﬁrmy HERMES TECHNOLOGIE.
Metodou odstředivého nástřiku je možné povrstvovat
stěny šachet hlubokých více než 25 m na jakoukoliv
požadovanou tloušťkou vrstvy. Vybavení potřebné pro
tuto technologii je zabudováno ve skříňovém přívěsu nebo
ve vozidle (např. Fiat Ducato), které jsou přizpůsobeny pro
práci na staveništi. Stávající vozidla zákazníků je možné
vybavit systémem KS-ASS dle individuálních požadavků.
Veškeré stroje a zařízení potřebné pro čištění, vystýlku
(povrstvení) a pro zásobování energiemi jsou v kompaktním
uspořádání instalovány ve vozidle. Pouze přívod vody je
nutno zajistit buď přímo z hydrantů nebo z nádrže na vodu
umístěné na přídavném vozidle.

Čistící tryska TSSR

Přívěs KS-ASS

Jak to funguje?
Čištění šachet, zařazené před vlastním sanačním procesem, se provádí s využitím systému TSSR. Čistící tryska
TSSR se pro provoz čištění nastaví v závislosti na průměru
šachty a následně provede otryskání stěn šachty (alespoň
dvakrát za sebou) s průměrnou rychlostí 10 cm/min.
Tím se vytvoří potřebný, únosný podklad pro následující
povrstvení. Pevnost podkladu se před povrstvením maltou
ERGELIT zkouší tvrdoměrným kladívkem.
Po vyčištění kanalizační šachty obsluha spustí míchačku,
přepne spínač do pozice „ASB“ (součást posledních
modelů KS-ASS systému) a povrstvovací provoz probíhá
automaticky.
Nejprve se automaticky spustí čerpadlo. Jakmile dorazí
čerstvá malta ERGELIT k odstředivému motoru, spustí se
naviják a motor s odstředivou hlavou vymršťuje těsnící a antikorozní maltu proti stěně šachty odstředivou silou při asi
5000 ot.min-1. Díky této síle je speciální malta ERGELIT vysoce zhutňována. V laboratorních zkouškách bylo dosaženo

Očištěná šachta

Motor
s odstředivou hlavou
u
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zvýšení pevnosti až o 50%. Naprogramovaný počítač řídí
další průběh procesu povrstvování. Mění směr otáčení odstředivého motoru, vypíná a spouští čerpadlo, pojíždí s odstředivým motorem nahoru a dolů až do okamžiku dosažení
předem zadané tloušťky vrstvy. Přitom stále ukazuje obsluhujícímu pracovníkovi zbývající úsek dráhy a potřebné zbývající množství malty ERGELIT. Díky tomu může obsluhující personál vždy určit zbývající dobu trvání povrstvovacího
procesu.
Pro zásobování materiálem a pro sledování povrstvovacího procesu jsou zapotřebí jen 2 pracovníci.

Částečné povrstvení

U metody KS-ASS má nejvyšší prioritu
bezpečnost
Pro renovaci kanalizačních šachet je metoda odstředivého povrstvování bezpečnou alternativou k ručnímu nanášení nebo k metodě mokrého nástřiku.
Metoda KS-ASS společnosti HERMES TECHNOLOGIE,
která je v současnosti nepochybně nejefektivnější metodou
pro renovaci šachet, se vyznačuje především svou bezpečností. To se týká nejen spolehlivosti provedení, zaručované
stavebním řemeslem. Metoda KS-ASS také vyniká svou vysokou bezpečností práce pro provádějící pracovníky. V průběhu více než 15 let dosáhla bezpečnost své vysoké úrovně
díky plánovitému zdokonalování, zkušenostem z provozu
u uživatelů a sledování jejich požadavků.

Je třeba podrobněji zdůraznit:
Všechny stroje a zařízení jsou v přívěsu nebo v dodávce
bezpečně upevněny proti převrácení a posouvání. Příslušenství je pevně ukotveno nebo urovnáno podle důmyslného systému. Každé vozidlo je vybaveno výstražnými světly
(majáčky), aby bylo v provozu na pozemních komunikacích
dobře viditelné a během práce navíc zabezpečovalo stavbu. Zařízení je technicky a kapacitně velmi dobře konstruováno. Ani při extrémním zatížení se nedostává na své krajní
limity, tudíž se uživatel během provádění práce nikdy neocitne v nesnázích.
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Čištění sanovaného objektu
Systém KS-ASS nabízí plně automatické čištění šachet
vysokotlakými vodními tryskami (TSSR), v novém stupni
zdokonalení také plně automatickým tryskáním pevnými
částicemi s vodou (HDS-jet). Při použití těchto čisticích metod - jak bylo vysvětleno výše - není nutné v rámci provádění
tryskacích prací vstupovat do šachty. Celý pracovní postup
je nastaven a pozorován shora, mimo šachtu. I přesto, že
se provádějící pracovník nenachází bezprostředně v oblasti
trysek, tedy ani v úzkém prostoru, musí mít oblečen ochranný oděv a ochranné brýle, popř. bezpečnostní štít, poskytující ochranu proti možným odlétajícím kamínkům. Tím je
vyhověno příslušným předpisům prevence úrazů.
Čisticí trysku TSSR, která automaticky pojíždí v kanalizační šachtě nahoru a dolů, lze snadno přístupným, bezpečnostním, koncovým spínačem plynule nastavit na požadovanou vzdálenost mezi navijákem a horní hranou šachty.
Tím se zabrání tomu, aby TSSR vyjíždělo výše, než je plánováno, a popř. způsobilo zranění. I v případě, že provozovatel
odpoutá pozornost, například kvůli náhlým návštěvníkům,
voláním nebo také silničnímu provozu, systém při dosažení
nastavené výšky automaticky přepne chod. Samotný TSSR
se dálkově nastavuje na správný průměr šachty.
Vysokotlaké hadice, hadice pro čištění malty, hadice pro
ruční trysku a TSSR jsou vždy připojeny na vysokotlaký
rozvaděč. Na každém z rozvaděčů vody je umístěn další
manometr, aby obsluhující pracovník ihned viděl, zda je
v systému ještě optimální tlak. Hadice pro čištění malty je
navíc vybavena bezpečnostním ventilem, aby při čerpání
vody za účelem vyprázdnění hadic od zbytků malty nebyl
používán příliš vysoký tlak.

Strojní procesy
Pro bezpečnost obsluhy a dalších osob podílejících se
na provádění procesu je motorový prostor velmi dobře odhlučněn. Akustické dorozumívání všech zúčastněných je tím
kdykoliv zajištěno. Teplotní čidlo neustále měří teplotu v motorovém prostoru. Teplota se zobrazuje na displeji rozvaděče,
a tím velmi rychle upozorňuje obsluhu na nebezpečí přehřátí,
které je ovšem již z principu vyloučeno. Nicméně, mohlo by
k němu někdy dojít, např. při poruše ventilátoru motorového
prostoru.
Elektrické funkce
celého zařízení zabezpečují, v mimořádně velké míře, FI-proudová ochrana,
nastavená na 0,03
mA, hlídač izolačního stavu, všechny
ostatních nezbytné
pojistky a motorový
jistič.
Všechna zařízení
- včetně vysokotlakého čerpadla – je
možné okamžitě zastavit pomocí dvou
centrálně
umístěných spínačů nouzového vypnutí.
KS-ASS naviják
s LED světlem
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Další vývoj s technologií SmartWire integrovanou
v dotykové obrazovce umožňuje:
- pohon, obsluhu, monitorování, zaznamenávání a protokolování.
Data se ukládají na SD kartu a lze je nahrát na USB ﬂash disk.
Dosavadní spínače jsou nahrazeny robustní dotykovou
obrazovkou, která dokáže automaticky řídit všechny procesy pomocí počítače běžícím pod systémem Windows C.
Technologie SmartWire ve spojení s „inteligentními" elektronickými součástmi a spínači ještě mnohonásobně usnadňuje již tak snadné ovládání.

KS-ASS rozvaděč

KS-ASS dotyková obrazovka
Každý zadavatel požaduje pro sanovanou kanalizační
šachtu protokol provedených prací (předepisuje jej schválení DIBT). Pracovník má zaprotokolovat čas, kdy začal s čištěním, jak dlouho čištění trvalo, začátek a konec procesu
povrstvování a kolik malty ERGELIT bylo pro sanaci šachty
zapotřebí.
Řemeslně zručný pracovník však někdy právě nemá
schopnosti účetního. Jinak by se jím možná stal. Při použití
zde popsané metody to ani není nutné.
Technika a elektronika zaznamenávají neustálý pokrok.
V kanceláři má administrativní pracovník již několikátou
verzi počítače. Počítačové programy jsou stále rozsáhlejší
a vždy lépe vyhovují potřebám uživatele. Ale jak to vypadá
na mnoha stavbách? Mobil, to ano, ale většina ostatního
pokulhává daleko za kancelářskou nebo dílenskou technikou. A právě to HERMES TECHNOLOGIE změnila! Na kterých stavbách, kde se zpracovává beton nebo malta, se to
provádí stroji na úrovni CNC? A přece – v sanaci kanalizací
známe roboty a velmi inteligentní stroje. Zavedení metody
KS-ASS pro vystýlky šachet znamenalo v roce 1998 přímo
revoluci.

Vlastnosti:
• graﬁcké znázornění všech komponent
• intuitivní ovládání, vysoká spolehlivost
• bezpečnost proti zmanipulování
• včasná detekce opotřebení motoru (na přání)
• snížení rizika díky použití bezpečnostních částí v řídicím
systému
• funkční bezpečnost pro člověka, stroj a životní prostředí
• kompaktní ovládání a přehlednost
• volba jazykové verze
Je možné zaznamenat tlaky pro čištění nebo dobu čištění, spočítat množství malty na šachtu přiřazené k číselnému označení šachty a uložit do paměti.
V běžném staveništním provozu se občas stane, že některé elektrické zařízení nefunguje. Chybu lze ihned odečíst
díky obsáhlé diagnostice této technologie dotykové obrazovky KS-ASS. Chyby jsou vyhodnocovány při údržbě, protože technologie KS-ASS nic nezapomíná. Každý zadavatel
práce obdrží přesný záznam (protokol) o době čištění, době
nanášení krycí vrstvy, hloubce šachty a spotřebě malty
na každou šachtu.

Povrstvování sanovaného objektu
Při samotném povrstvování, stejně jako tomu bylo při
čištění, stojí obsluhující pracovník vedle šachty a monitoruje automatický povrstvovací postup. Spolupracovník
u míchačky je před větším vývinem prachu chráněn násypkou, vyvinutou speciálně pro metodu KS-ASS. Navíc
pracovníka chrání odsávací hubice, trvale umístěná nad
násypkou a osobní ochranná maska. Trojnásobná ochrana
představuje trojnásobnou bezpečnost. Voda je dávkována
automaticky, postup míchání probíhá rovněž automaticky.
Pracovník zde má pouze kontrolní funkci. Pro vizuální kontrolu malta padá do zásobníku čerpadla, odtud je bezpečně
čerpána velmi pevnými hadicemi na maltu k motoru s odstředivou hlavou. Tlakoměr umístěný na výstupním hrdle
neustále monitoruje tlak čerpadla. Po ukončení nanášení
krycí vrstvy jsou všechna zařízení omyta vodou.
Při zpětné přepravě zařízení ze staveniště jsou všechna
zařízení a hadice upevněny popř. urovnány, jak bylo uvedeno výše. Skříně na nářadí jsou samozřejmě opatřeny
zarážkami. Akumulátorové baterie generátoru a vysokotlakého čerpadla jsou u verze s dodávkou Ducato během jízdy
automaticky nabíjeny, aby byly připraveny pro další práci.
Podlaha je vybavena protiskluzovou úpravou.

Dotyková obrazovka
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Díky dlouholetým zkušenostem, soustavné komunikaci
s uživateli a využitím bezpečnostních specialistů dosahuje
metoda KS-ASS maximální úrovně bezpečnosti ve všech
ohledech.

A co KS-ASS v České republice?
V České republice disponují technologií KS-ASS naše
dvě partnerské realizační ﬁrmy.
V průběhu prvního roku provozu, tedy roku 2014, se nám
touto metodou podařilo zrealizovat sanaci přibližně 400 ks
kanalizačních šachet. To je samo o sobě důkazem toho, že
jsme se v oblasti renovací kanalizačních šachet vydali tím
správným směrem.

Míchačka s odsávací hubicí

VÝSTAVBA KANALIZACE V KARVINÉ
– POMOCÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Ing. Čestmír Krkoška,
Sweco Hydroprojekt a.s.,. OZ Ostrava
Ing. Karel Franczyk, PhD.,
AGD Iseki, Ostrava,

Organizace projektu
Objednatel stavby:
Zhotovitel:
Správce stavby:

Úvod

Hlavní projektant díla:

V rámci stavby „Karviná - Rozšíření kanalizace“, která
probíhala v letech 2007 - 2009 byly, na poměry v ČR, v nezvykle velkém rozsahu nasazeny bezvýkopové technologie. Vedle klasické ražby a ražby za pomocí razicího štítu
byla použita i technologie řízené mikrotuneláže. V rámci
řízené mikrotuneláže byly v dané lokalitě nasazeny stroje
o průměrech 300, 400, 1000 a 1400 mm – míněno vnitřní
průměry zatlačovaných potrubí. Předložený příspěvek se
věnuje zkušenostem s technologií řízené mikrotuneláže
větších proﬁlů (v daném případě DN 1000 a 1400 mm).

Hlavní dodavatel mikrotunelování:

Město Karviná
Sdružení
„Tchas – OHL ŽS – VOKD“
Sdružení VOD-KA, Čech,
Technoprojekt
Sweco Hydroprojekt a.s.
OZ Ostrava
Subterra, a.s.

Rozčlenění stavby
Projekt byl členěn do následujících desíti stavebních částí:
Část 1 - kanalizační sběrač C, 1. etapa, úsek „B“
celková délka 2035 m
Část 2-

–

kanalizační sběrač C, 1. etapa – úsek „A1“ celková délka 207 m a nová OK

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

Část 3 - rekonstrukce staré (nefunkční ) ČOV na dešťové
zdrže - o užitném objemu 2 000 m3

Geologické poměry

Část 4 - kanalizační sběrač C, 1. etapa, úsek A2 –
celková délka 1 958 m – mikrotuneláž

Karviná je obecně známá celkově nepříznivou geologií.
Provedený geologický průzkum ukázal na složité geologické poměry a na rychlé střídání jednotlivých typů zemin.
V Karviné je obvyklé střídaní vrstev jílů, písků a štěrků.
Místně se vyskytovaly i vrstvy rašeliny, výjimkou nebyly
ani navážky a antropogenní sedimenty. Ražby často procházely vrstvami zvodnělých štěrkopísků, proto bylo nutné
počítat nebezpečím větších přítoků vody do díla a v nepříznivém případě s vytékáním písků.
Celá délka projektované trasy byla silně ovlivňována
podzemní vodou, která měla charakter mírně napjaté
vody. V některých místech hrozilo nepředvídatelné ztekucení písků.

Část 5 -

dešťová zdrž DZ č. 1 – o užitném objemu 700 m3

Část 6 - kolektor Alfa – celkem 1 191 m, v úseku 424 m
bylo použito mikrotunelování
Část 7 - úprava Olšinského náhonu – stabilizace
otevřeného koryta toku v délce 940 m
Část 8 - kanalizační sběrač C, část 2, úsek „A“ –
celkem 3 697 m, (z velké části bezvýkopovými
metodami – štítování, protlaky a ruční ražba)
Část 9 - kanalizace městské části Ráj – celkem 5379 m,
z části pomocí mikrotunelování
Část 10 - kanalizace městské části Darkov (lázeňská
oblast) – 1760 m, z části pomocí mikrotunelování
a z části horizontální vrtání
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Celková délka pokládaných kanalizačních řádů činila
17 167 m.
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Řízená mikrotuneláž profil DN 1400 statistické údaje:
Úsek

Délka

3 – 02

88 m

balvanité štěrkopísky

3 – 04

124 m

balvanité štěrkopísky

11 m / den

5 – 04

170 m

balvanité štěrkopísky, rašelina

14 m / den

5 – 07

192 m

štěrkopísky

17 m / den

8 – 07

200 m

Jíly, štěrkopísky

15 m / den

8 – 10

140 m

Jíly, štěrkopísky

16 m / den

10 – 11

129 m

Jíly, štěrkopísky, rašelina

18 m / den

12 – 11

103 m

Jíly, štěrkopísky

15 m / den

12 – 13

120 m

Jíly, štěrkopísky

17 m / den

19 – 20

64 m

19 – 18

114 m

Geologie

Průměrný postup
7 m / den *

Štěrkopísky

16 m / den

Jíly, písčité jíly

15 m / den

17 – 18

89 m

17 – 16

154 m

Jíly, písčité jíly

18 m / den

písky, písčité jíly

14 m / den

15 – 14

181 m

písky, písčité jíly

16 m / den

15 – 16

59 m

písky, písčité jíly

15 m / den

Řízená mikrotuneláž proﬁl DN 100 0 statistické údaje:
Úsek

Délka

Geologie

Průměrný postup

Ša3 – Ša2

95 m

zv. štěrkopísky, navážky

Ša3 – Ša5

160 m

zv. štěrkopísky, tuhý jíl

Ša6 – Ša7

82 m

písky, jíly, rašelina

10 m / den *

Ša6 – Ša5

52 m

zv. štěrkopísky, tuhý jíl

7,5 m / den *

Využití bezvýkopových
technologií na projektu
Využití bezvýkopových technologií
na projektu „Karviná – rozšíření kanalizace“ vyplynulo zejména z geologických podmínek města. V hloubce cca
4 m a více pod povrchem, ve kterých
se většina kanalizačních sběračů nachází, se nacházejí převážně vodou
nasycené štěrkopísky o proměnlivé
zrnitosti a proměnlivém stupni zahlínění. Vyskytují se však i rašeliny,
zvodnělé písky a balvanité štěrky. To
všechno jsou podmínky, ve kterých
by otevřený výkop byl značně riskantní, jak z hlediska provádění, tak
i ve vztahu k okolním objektům. Proto
bylo v úsecích pod hladinou podzemní vody projektováno mikrotunelování,
v jiných místech ještě štítová ražba,
klasická ruční ražba a horizontální vrtání. Jedná se o následující případy:

7 m / den *
9 m / den *

Část 6 – kolektor Alfa
V rámci této části stavby se provádělo metodou mikrotunelování – řízeným protlačováním kameninových
trub o DN 1000 mm v délce 424 m.
Maximální délka protlačovaného úseku byla 160 m.

Část 8 – kanalizační sběrač
C, část 2, úsek „A“
V daném případě se pomocí bezvýkopových technologií realizovalo celkem 1846 m. Z toho byl úsek
v délce 179 m byla ražba klasickým
způsobem, úsek v délce 151 m byl realizován ražbou s ochranným štítem
o průměru 2060 mm a úsek v délce
1516 m ražbou s ochranným štítem
o průměru 2560 mm

Ražba klasickým způsobem
a ražba s ochranným štítem:
Na úseku, který měl celkově necelých 1600 m musely být nasazeny celkem čtyři částečně mechanizované
štíty. Tři o vnějším průměru 2560 mm,
a jeden o průměru 2060 mm. Do ražených tunelů bylo posléze instalováno potrubí z korugovaných trub DN
1400 mm resp. v úseku 150 m v okolí
zdrojů podzemních pramenů sklolaminát DN 1400 mm.
Průměrné postupy štítu byly vždy
okolo 3 m/den při nepřetržitém provozu (pokud nenastaly komplikace).
Při ražbě štoly pomocí štítu se
pracovníci potýkali dost často s geologickými poruchami, které způsobovaly zejména tekuté štěrkopísky
a výrony spodních vod takřka po celém obvodu čelby. Z důvodu velkého množství průsaků spodních vod,
byly nutné injektážní práce. Injektáže se prováděly každých cca 20 vyražených metrů pomocí cementové
a chemické injekční směsi.

Část 4 – kanalizační sběrač C,
1. etapa, úsek A2
v daném případě se celý kanalizační
sběrač C, A2 v celkové délce 1958 m
se prováděl technologií řízené mikrotuneláže – řízeným protlačováním
sklolaminátových trub o vnitřním průměru DN 1400 mm. Maximální délka
protlačovaného úseku byla 194 m.
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problémů v relativně krátkém čase. Realizace touto metodou v podstatě neovlivnila běžný život v této zabydlené
části Karviné, a to jak z pohledu případných deformací
na povrchu, tak i z pohledu celkové šetrnosti k prostředí,
což by bylo úplně jinak, kdyby se použila např. výkopová
metoda.
V místech, kde se využilo mikrotunelování menších průměrů, bylo potvrzeno, že tyto stroje jsou, vzhledem k slabším tlačným silám a kroutícím momentům, mnohem citlivější na geologické podmínky.
Po celou dobu realizace nebyl zaznamenán na stavbách realizovaných metodou řízené mikrotuneláže jediný
problém ovlivnění povrchu města ražbou, zatímco při klasických štítových ražbách těchto problémů vzniklo několik
a vždy s dopadem např. na dopravní situaci a rozhodně
s výrazným dopadem na zvýšení prováděcích nákladů.

Výhody – technologie řízené mikrotuneláže

Poznámka:
V jednom úseku – cca 20 m pod frekventovanou komunikací
nebylo možné bezpečně provést štítování vůbec a tento úsek
se musel realizovat protlakem

Část 9 – kanalizace městské části Ráj
v daném případě byla část kanalizačních sběračů v celkové délce 1 047 m realizována metodou řízené mikrotuneláže – o proﬁlu DN 300.
Geologické prostředí v Ráji bylo o něco příznivější než
v jiných částech města. Vyskytoval se zde prakticky jen jíl,
ne příliš zavlhly, ani bobtnavý. Dosahované postupy se
pohybovaly okolo 15 - 20 m/den. Tyto práce proběhly bez
větších problémů.

Část 10 – kanalizace městské části Darkov
V daném případě byla část kanalizačních sběračů v celkové délce 1 134 m realizována metodou řízené mikrotuneláže
– o proﬁlu DN 400, z toho cca 555 m metodou horizontálního vrtání. V městské části Darkov, která přiléhá k řece Olši
byly naopak geologické poměry velmi nepříznivé. Ražba
probíhala v hrubozrných velmi propustných štěrcích s vysokým výskytem valounů 100 – 150 mm v průměru. Průměrné
dosahované postupy se pohybovaly okolo 8 - 12 m/den.
Poznámka:
V daném úseku byly práce, z důvodu
nepříznivých geologických poměrů, doprovázeny častými problémy s udržením
správného směru a výšky.

Porovnání výhod a nevýhod
různých technologií
mikrotunelování
Realizace kanalizačních sběračů metodou řízené mikrotuneláže proběhla bez
výraznějších technických či provozních
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-

rychlost ražení
nedochází k poklesům na povrchu
přesnost ražení
protlačované roury ihned plní funkci kanalizace
realizace s minimem hlučnosti
možnost ražení i pod hladinou podzemní vody
minimální zásahy do komunikací,zpevněných ploch
šetrnost k životnímu prostředí
široká možnost použití,od nesoudržných materiálů až
po skalní horniny
- nízké nároky na zábory prostranství
- bezpečnost práce

Nevýhody řízené mikrotuneláže
- pokud stroj narazí na nepřekonatelnou překážku, jediná možnost jeho vytažení je vyhloubením šachty v místě překážky – toto riziko je vyšší zejména u menších
a méně výkonných strojů
- nutnost použití potrubí se silnější stěnou vzhledem k silám při ražení
- vzhledem k „mokrému procesu“ je omezené použití
v zimních měsících
Věříme, že nové potrubí realizované formou bezvýkopových technologií bude obyvatelům Karviné dlouhodobě
a spolehlivě sloužit.

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

PROTLAČOVÁNÍ TRUB HOBAS V DUBAI
Ing. Jaroslav Kunc,

HOBAS

Na rozvíjející se industriální zóny „Dubai Academic
City“ a části „Dubai Silicon Oasis“ bylo nutné vyřešit
odvodnění a odkanalizování tohoto území. Projekt
„Nad Al Sheba 4“ kalkuloval s kapacitními potřebami
hlavního sběrače do roku 2030. Situace v místě instalace a vedení trasy komplikovala výstavba klasickou metodou – pokládka do výkopu. V místě trasy sběrače se nachází dopravní uzel a výstavba by
způsobovala dopravní kolaps na 6 až 16 pruzích vozovek a křižovatek. To bylo důvodem projektantů zvolit v tomto uzlu instalaci potrubí sběrače bezvýkopově
a to s potrubím HOBAS, vyrobeným pro technologii
instalace protlačováním.
V oblasti zemí Arabského poloostrova (SAE, Katar, Saúdská Arábie) se s rozvojem infrastruktury stále více využívají bezvýkopové instalace. Pro
místa s vybudovanými vícepruhovými komunikacemi a křížovatkami je to technicky a ekonomicky
výhodné řešení, což přesvědčilo plánovače i zhotovitele pro tento projekt výstavby v Dubaji s prvním
protlačováním HOBAS potrubí v tomto městě. Reference staveb s tímto potrubím ve světě již více než
30 let po celém světě (USA, Evropa, Austrálie) bylo
rozhodujícím kritériem pro tuto volbu.
I další hodnotící kritéria výstavby kanalizace protlakem s potrubím HOBAS je pro investora i zhotovitele přínosem. Místo razícího stroje AVN 1400 (pro
uvažované potrubí s vnějším průměrem de = 1740 mm)

byl použit stroj AVN 1200 s průměrem raženého proﬁlu 1505 mm). Objem vytěžené zeminy se tím snížil
o 26 %. Pro požadovanou kapacitu byly vybrány
trouby HOBAS, s tloušťkou stěny 60 mm, které jsou
výhodné v poměru mezi protlačovaným (raženým)
průměrem a velikostí vnitřního průměru.
Ukázky a reference staveb s HOBAS potrubím dokumentovaly jednoduchost a snadnost manipulace
se spojováním trub do sebe.
K provedení protlaku byly vybrány trouby HOBAS
v délkách L = 3 m s vnějším průměrem de = 1499 mm
a tuhostí SN 64000 N/m2. Protlak byl prováděn v hloubce cca 8,6 m s výskytem hladiny spodní vody 3,9 m
pod úrovní terénu a skrz tvrdé horniny. Hladký, nenasákavý a přesný vnější povrch trub HOBAS, odolnost
proti agresivitě slané spodní vodě, těsnost ve spojích
a nízká hmotnost (cca 1800 kg/ks) jsou předpokladem
úspěšnosti a celkové ekonomické výhodnosti volby této
technologie. Zhotovitel protlaku dosahoval rychlosti
protlačování v průměru 40 – 50 mm/min. Dosahované
tlačné síly se pohybovaly kolem 50 tun, přičemž k realizaci byly vybrány trouby pro tlačnou sílu 482 tun.
K výraznému nárůstu tlačné síly nedocházelo ani při
5tidenních přestávkách v protlačování.
Stavba protlakem proběhla v roce 2013 pro účely
odvodnění zpevněných ploch. Země tohoto regionu
využívají takto zachycenou dešťovou vodu pro další
využití (zavlažování). Investorem bylo město Dubai,
generálním zhotovitelem byla ﬁrma „Kier Dubai“, pro
kterého protlak prováděla v subdodávce společnost
„Al Naboodah Specialist Services“.

21

NO DIG 20 / 4

DI S K U S N Í FÓ RU M / C H AT R O O M

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
A NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,

Fakulta stavební ČVUT
Vyjdeme-li z předpokladu, že, jako je značně široké
spektrum odborného zaměření lékařů pečující o naše
zdraví, existuje vlastně též relativně široké spektrum odborníků, kteří pečují o zdraví měst a obcí. Pak si též i odborníci na bezvýkopové technologie/BT obnovy a kompletace inženýrských sítí zaslouží minimálně stejnou pozornost a adekvátní podporu při přípravě na své povolání
jako lékaři. – V tomto ohledu lze pozornost zaměřit jednak
na strukturu a kvalitu našeho školství (na strukturu a kvalitu studijních programů, strukturu a kvalitu příslušných
zařízení a pracovišť podléhajících MŠMT ČR; ty jsou, zatím, ve vztahu na obor BT naplňovány spíše nepřímo, prostřednictvím řady těsně souvisejících dílčích oborů resortu
stavebnictví, strojírenství atd.; zatím však nemůžeme být
a nejsme s tímto stavem oprávněně příliš spokojeni).
Pozornost si však též zasluhují i další analogické aktivity rozvíjené ve vyspělých státech (v našich podmínkách
pod patronací MPSV ČR) za účelem zajištění odpovídající
rovnováhy pracovního trhu, rovnováhy v adekvátně strukturované, kvalitní nabídce lidských zdrojů. Smyslem pak
je mít stálou kontrolu nad vývojem trhu práce, dokázat
včas reagovat na rizika ohrožující podnikání a konkurenceschopnost, umět kvalitně prognózovat vývoj potřeb trhu
práce včetně pružné reakce na vyskytující se nedostatky
a problémy. Vize zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů je obvykle deklarována takto: Chceme-li konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku, pak nesmí absento-

vat státem podporovaný
systém
celoživotního
vzdělávání pro zkvalitnění úrovně vzdělanosti,
pro zabezpečení adaptability a zaměstnatelnosti občanů.
MPSV vytvořilo a rozvíjí prostřednictvím svých
složek a ve spolupráci
se sektorovými radami
(s využitím sektorových
dohod) národní soustavu
povolání/NSP a národní
soustavu kvaliﬁkací/NSK,
v obr. 1.

Obr. 1 – Základní schéma tvorby
NSP a NSK (zdroj: www.nsp.cz,
www.sektoroverady.cz)

jak ukazuje následující schéma

Prostřednictvím příslušné sektorové rady stavebnictví
a ve spolupráci s ČSSI a ČKAIT jsme dostali zadání a tím
i šanci učinit první adekvátní krok i ve prospěch našeho
oboru BT. Zadáním bylo zpracování návrhu hodnotícího
standardu: Operátor pro bezvýkopové technologie - Karta
povolání. Tento návrh je též žádoucí nabídnout k diskusi
v rámci naší odborné společnosti CzSTT. Dále je uváděna
jen jeho část, jako ukázka. (Celý návrh je k dispozici
jednak na www.czstt, či na vyžádání též prostřednictvím
našeho sekretariátu ofﬁce@czstt.cz).

KARTA POVOLÁNÍ (TYPOVÉ POZICE/TP)
Název
Operátor bezvýkopové technologie – operátor příslušné varianty bezvýkopové technologie/BT (či podvarianty BT,
vázané obvykle na ﬁremní nositele BT)
Alternativní název typové pozice
Obsluha BT- nástrojů, tj. technologických zařízení, speciﬁckých stavebních strojů a příslušenství pro danou variantu/
varianty BT či podvariantu/podvarianty BT vázané obvykle na ﬁremní nositele BT
Identiﬁkace
Odborný směr:
Stavebnictví
Odborný podsměr:
BT pro obnovu a kompletaci inženýrských sítí
Kvaliﬁkační úroveň:
Střední vzdělání s výučním listem
Nadřazené povolání:
Obsluha speciﬁckých technologických zařízení, strojů a příslušenství
Příbuzné typové pozice:
Řidič stavebních strojů a mechanizmů, operátor …
Související průřezové
Kvaliﬁkovaný stavební dělník (s výučním listem a speciální odbornou průpravou včetně
typové pozice:
praktického zácviku)
Charakteristika
Operátor bezvýkopových technologií/bezvýkopové technologie - adekvátně kvaliﬁkovaný a zkušený pracovník pro
ovládání a údržbu příslušných BT – nástrojů k realizaci obnovy či kompletace vedení a objektů inženýrských sítí včetně
nástrojů přípravy a ﬁnální kontroly výsledků realizace.
Související PTP – „kvaliﬁkovaný stavební dělník“ obvykle fungující jako pomocník TP – „operátora BT“.
Operátor bezvýkopových technologií/bezvýkopové technologie ovládá a udržuje
příslušná zařízení a nástroje k realizaci obnovy či kompletace vedení a objektů
inženýrských sítí včetně nástrojů přípravy a ﬁnální kontroly výsledků realizace.
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Pracovní činnosti
Pracovní činnosti typové pozice:
- Obsluha BT- nástrojů, tj. technologických zařízení, speciﬁckých stavebních strojů a příslušenství
- Realizace terénních průzkumů a přípravy s využitím databází (např. i databází Facility Management/FM inženýrských sítí/IS).
- Stanovení pracovních postupů, prostředků/nástrojů a metod.
- Určení parametrů aplikace BT, sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní procesy.
- Příprava pracovních procesů, seřízení funkcí nástrojů BT pro jejich instalaci na staveništi včetně zohlednění požadovaných
tolerancí konkrétního zadání.
- Aktuální dokončení přípravy pracovních procesů, seřízení funkcí nástrojů BT na staveništi včetně zohlednění zpřesněných
požadavků tolerancí konkrétního zadání.
- Kontrola funkcí nástrojů BT, jejich nastavení a řízení pomocí příslušných ovládacích prvků.
- Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k průběžnému přezkoušení průběhu korektních pracovních procesů
během výrobních/stavebních činností.
- Obsluha nástrojů BT při provádění pracovních operací příslušné varianty (podvarianty) BT. Provedení předepsaných
zkoušek (př. zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky apod.) včetně odběru vzorků apod.
- Ošetřování, údržba či i jednoduchá oprava BT-nástrojů včetně příslušenství.
- Vedení evidence technických a technologických dat z průběhu pracovních procesů a evidence pracovních výsledků.
- Příprava podkladů a spolupráce na zpracování dokumentace skutečného stavu provedení.
Příklady prací z podnikatelské sféry
Text příkladu
Provedení přípravy na základě projektové dokumentace/PD a dalších podkladů
(podkladů FM majitelů a provozovatelů IS) a výsledků i speciﬁckých průzkumů staveniště.
Převzetí staveniště včetně jeho rekognoskace a zabezpečení.
Instalace zařízení staveniště včetně prověření jeho funkce.
Provedení vlastní obnovy či kompletace IS včetně příslušných ﬁnálních operací dle PD
a dalších podkladů přípravy realizace stavby včetně příslušných ﬁnálních procesů
a operací (př. uvedení povrchů veřejného prostoru do stavu dle PD apod.).
Provedení příslušných předepsaných zkoušek (např. zkoušky těsnosti, zkoušky tlakové,
odebrání vzorků apod.).
Zpracování podkladů pro dokumentaci skutečného stavu provedení apod.

Tarifní stupeň
6
5
5

7
7
7

Příklady prací z rozpočtové/státní sféry
Text příkladu
1.01.07 Organizační pracovník
1.01.08 Kontrolor
1.01.11 Bezpečnostní referent
1.04.01 Technolog
1.04.03 Mistr
1.04.04 Dispečer
1.04.05 Zkušební technik
1.04.08 Technický pracovník
2.11.02 Stavební strojník
2.21.01 Čistič kanalizačních zařízení
2.21.18 Opravář strojů a zařízení
2.12.15 Montér potrubář

Platová třída
6 – 12
7 – 14
6 – 12
7 – 12
8 – 11
8 – 10
8 – 10
7 – 12
4 – 6 (4 – 14)
3–6
6–7
4-6

Pracovní podmínky
Pokyny:
1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv
faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný
2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje
limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka
3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice
(zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní
vliv na zdraví pracovníků
4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - úroveň zátěže vysoce
překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být
dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.
NO DIG 20 / 4
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Příklad: Pracovní podmínky typové pozice
Obsluha BT- nástrojů, tj. technologických zařízení, specifických stavebních strojů a příslušenství
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Jiné doplňující faktory: relativní citlivost na parametry počasí

1

Stupeň zátěže
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kvalifikační požadavky
Příprava a certifikáty
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:
(stupeň a obor vzdělání, který představuje nejvhodnější (optimální) vzdělanostní základ pro výkon příslušné
jednotky práce. Pokud pro dané povolání neexistuje optimální konkrétní obor vzdělání, uvádí se alespoň stupeň
vzdělání nebo skupina oborů – přípustné je uvádět max. dva záznamy).
2365E – Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů
3644L – Střední vzdělání s vyučením a maturitou v oboru stavební provoz
Předepsaná praxe
Délka praxe: min. cca 2 roky Předpis: odhad zástupců OT (oborového týmu)
Příklad: Pracovní podmínky typové pozice Obsluha BT- nástrojů, tj. technologických zařízení, specifických
stavebních strojů a příslušenství
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:
3647N – Vyšší odborné v oboru stavebnictví
3658E – Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů
Předepsaná praxe
Délka praxe: min. cca 2 roky
Předpis: odhad zástupců OT (oborového týmu)
Certifikáty nutné: u náročných variant BT ANO (jsou i požadovány v rámci veřejných zakázek)
Certifikáty výhodné: ANO, např. certifikát ISO 9001
Související profesní kvalifikace: řidič, obsluha stavebních strojů, technologických zařízení a příslušenství
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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

Leden

19. – 24. 1. 2015

22. – 25. 1. 2015

BAU 2015
21. Mezinárodní odborný
veletrh stavebních materiálů

FOR PASIV 2015
3. veletrh nízkoenergetických,
pasivních a nulových staveb

MNICHOV

PVA EXPO PRAHA

Duben

14. 4. 2015

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

VODOVODY A KANALIZACE
19. ročník vodohospodářské výstavy

MNICHOV

Červen

PRAHA - LETŇANY

10. – 12. 6. 2015

INTERSOLAR 2015
15. světový odborný veletrh
solárních technologií
MNICHOV

Září

15. – 19. 9. 2015
INTERNATIONAL NO-DIG 2015 FOR ARCH 2015
ISTANBUL CONFERENCE AND 26. mezinárodní stavební veletrh
EXHIBITION
PVA EXPO PRAHA
WOW INSTANBUL COVENTION
CENTER
28. – 30. 9. 2015

25
25
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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
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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

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz

WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.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

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
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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;

Předsednictvo České společnosti
pro bezvýkopové technologie
se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1
IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6
OS/1-25465/94R

svolává

VALNOU HROMADU
C z STT
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:



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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

Nezapomeňte si vyznačit toto datum do Vašeho nového diáře na rok 2015!
Vaše účast je velice důležitá, protože hlavním bodem programu bude volba
„Nového předsednictva CzSTT“ na další 3 roky od roku 2015 do 2018.
Využijte Vašeho členského práva navrhnout kandidáta do předsednictva
podle Vašich představ.


19. KONFERENCE
o bezvýkopových
technologiích

•

LITOMYŠL

NO-DIG LITOMYŠL 2014

