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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI ZPRAVODAJE NO DIG
Ing. Miroslav Volf,
Čermák a Hrachovec, a.s.

Dostává se vám do rukou první
číslo roku 2016. Zima nebyla k nám
stavbařům nijak zlomyslná, nicméně i tak se domnívám, že teprve
ve dnech, kdy otevřete tento výtisk,
začne naplno stavební sezóna se
vším tím spojeným mumrajem.
Partnerství nad tímto číslem si
tentokrát rozdělily tři ﬁrmy, které
spojuje víc než jen zájem na dobrém fungování Společnosti pro
bezvýkopové technologie a vydávání kvalitního Zpravodaje. Jsou
to ﬁrmy Talpa RPF, Wavin a naše
společnost „Čermák a Hrachovec“.
Tím hlavním, co nás tři spojuje, je
bezesporu technologie řízeného
horizontálního vrtání (HDD). Naše
společnost provádí tyto práce zejména v Praze a okolí, Talpa RPF
více na Moravě a Wavin nám pro
tuto činnost dodává kvalitní materiál pro zatahování.
Svět bezvýkopových technologií
je však mnohem širší a různorodější. Soustředit se jen na jednu
metodu by určitě nebylo moudré.
Proto se věnujeme také šnekovému vrtání, mikrotunelování, klasickým ražbám a také rekonstrukcím
stávajících vedení metodou burstlinig nebo vnitřním polyuretanovým
nástřikem –technologií 3M. Naše
ﬁrma se – jak už bylo řečeno –
pohybuje nejčastěji na stavbách
v Praze a nejbližším okolí. Tato
skutečnost představuje v oboru
podzemního ukládání vedení někdy opravdovou výzvu. Pracujeme
často ve stísněných podmínkách
historického centra hlavního města, v husté dopravě, v přelidněných
prostorách a často pod takřka stálým dozorem památkářů a nebo
ekologů. Samostatnou kapitolou
na stovky stran jsou zahuštěné,
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nepřehledné a často špatně evidované stávající sítě.
K tomu všemu si přidejme
velmi komplikované a proměnlivé geologické podmínky našeho hlavního města.
Jak lze v těchto obtížných
podmínkách uspět? Připomínám, že naše ﬁrma v tomto
prostředí velmi úspěšně realizuje takto obtížné stavby už
více než dvacet pět let. Nebylo by to možné bez naprosté profesionality na všech
stupních. V přípravě staveb,
ve výběru strojní techniky
a materiálů, při výchově lidí,
na všech stupních řízení. Zní
to všechno sice jako fráze,
ale je to to jediné, co dlouhodobě úspěšně funguje i v těžkých podmínkách.
Jednou z cest, které by
mohly pomoci, může být
připravovaná standardizace Ing. Miroslav Volf
bezvýkopových technologií,
o které se dočtete uvnitř čísla. Naše ﬁrma Čermák a Hrachokterého jsme si ve ﬁrmě sami vyvec a.s. plně podporuje tyto snahy
chovali. Stejně tak byly veškeré
a nabízí k diskusi výtah z našich
úpravy a údržba prováděny našimi
podnikových standardů a technotechniky a dělníky.
logických postupů.
Jak mnozí víte, naše ﬁrma, která
Dobrým příkladem zvládnutí obbyla dříve ryze českým a soukromě
tížné technologie v obtížných podvlastněným podnikem, nyní náleží
mínkách představuje odborný čládo rodiny francouzského koncernek Roberta Čermáka uvnitř čísla.
nu COLAS. Mohlo tak dojít k tomu,
Týká se mikrotunelování podél
že zkušenosti, technická erudice
hlavní komunikace v městské čása znalost mimořádně náročného
ti Vinoř. Mikrotunelovací zařízení
prostředí podzemní Prahy byla
ISEKI TCC 400 bylo zakoupeno již
skloubena s ﬁnančním, materiálov roce 2013 jako tzv. second hand.
vým a odborným zázemím velké
Neuspěchali jsme jeho nasazení,
nadnárodní korporace. I proto jsme
naopak jsme věnovali dostatek
mohli rozvinout naše aktivity na poli
času jeho precizní repasi, zaškolebezvýkopových technologií, ale i co
ní osádky a celkové technické příse týká stavebnictví obecně.
pravě. Pak mohl být systém úspěšNicméně jsme to pořád my, kteří
ně nasazený i v podmínkách kdy
jsme dlouhé roky dennodenně –
se – pokolikáté už – skutečné gestatisícům Pražanů před očima –
ologické podmínky v trase ukázaly
proplétali podzemní vedení a podbýt mnohem obtížnějšími, než bylo
vrty pod metropolitními cestami,
uvedeno v projektu. Navíc i v těchdlažbami, parky i vodními toky,
to náročných podmínkách byl sysa kteří to chceme a budeme provátém stoprocentně řízený českou
dět i nadále.
osádkou a českým operátorem,

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T

POSLEDNÍ OHLÉDNUTÍ
Smutná zpráva zasáhla všechny členy CzSTT ve čtvrtek 25. února 2016.
Zemřel ing. Stanislav Drábek
Drábek,, dlouholetý místopředseda i předseda společnosti
a po většinu její existence i hlavní hybná síla.
Celoživotním profesionálním osudem ING. STANISLAVA
DRÁBKA s
se
e staly podzemní práce. I když dokončil vysokoškolské studium na ČVUT Praha, jako odborník na ocelové
konstrukce vodních staveb, doplnil si ještě odborné vzdělání
o geotechniku a podzemní stavby. Potom už následovalo od r.
1965 do roku 1985 veliké množství prací a úkolů na realizaci staveb od funkce stavbyvedoucího až po funkci hlavního
inženýra závodu, zejména při výstavbě METRA v Praze u ﬁrmy Metrostav. Za jejich plnění byl několikrát vyznamenán či
oceněn.
V roce 1985 přešel do odboru technického vývoje jako vedoucí oddělení pro podzemní práce. Zde začal kooperovat
s americkou ﬁrmou AMERICAN AUGERS, od které dovezl
do Československa v roce 1986
první stroj pro plnoproﬁlové ražení kanalizace ze železobetonových trub DN 2000/1600 mm.
Tím se začal hlouběji zajímat
o obor bezvýkopových technologií a v roce 1987 se stal individuálním členem nově vzniklé
společnosti ISTT v Londýně.
Po změnách v roce 1989 si
ze stáže ve Francii přivezl i touhu něco dokázat v soukromém
podnikání. Založil hned v roce
1990 soukromou ﬁrmu AD Servis
TERRABOR, která koupila první
stroj na technologii HDD a úspěchy i v tomto oboru na sebe nenechaly dlouho čekat. Během tří let měla ﬁrma AD SERVIS
TERRABOR už 3 stroje AMERICAN AUGERS pro protlačování ocelových trub DN 200 – 1600mm. Dva stroje TERRABOR
a jeden stroj od ﬁrmy VERMEER pro technologii HDD s možností provádět vrty DN 50 – 400 mm. Pracovalo u něj 24-30
zaměstnanců, převážně strojmistrů a vrtmistrů.
Pro sjednocení legislativy a norem v České republice
v oboru TT bylo třeba propojit se na evropské a světové standardy členstvím ve velmi dobře fungující ISTT. Ing. Drábek
jako majitel ﬁrmy AD SERVIS TERRABOR se stal předsedou
připravného výboru pro založení CzSTT (od 1991 do 1994).
Jako individuální člen ISTT měl k dispozici časopis NO-DIG,
kde čerpal podmínky pro vznik CZSTT. A to se podařilo v roce
1994, kdy byla Česká společnost pro bezvýkopové technologie přijata za třináctého člena ISTT. Bylo to 5. listopadu
1994, kdy Ing. Drábek Stanislav a colonel Ian Sutro za ISTT
podepsali v Praze Aﬁlační smlouvu. V té době už ﬁrma AD
Servis TERRABOR pracovala i na stavbách v zahraničí, když
její největší zakázka bylo provedení 18 ks zemních podvrtů
strojem AMERICAN AUGERS na stavbě ropovodu Khandla
– Bhatinda v indickém státě JAIPUR. Ing. Drábek jako místopředseda CzSTT vytvářel podmínky pro rozvoj BT v České
republice. V sídle své ﬁrmy měl i kanceláře CzSTT. Za stavbu „SIX ELBE CROSSINGS v Děčíně“ obdržel v roce 2000
na konferenci ISTT v PERTHU diplom za III. místo v soutěži
NO-DIG AWARD.

V roce 2001 se podílel jako předseda organizačního výboru na pořádání konference ISTT NO-DIG PRAGUE 2001.
Úspěch této konference v mezinárodním měřítku posílil prestiž
CzSTT a začaly se dostavovat další úspěchy v soutěži NO-DIG AWARD. Nejen v kategorii staveb, ale i v kategorii studentské, což byla další oblast, o jejíž rozvoj se ing. Drábek významně zasloužil. Celkem CzSTT získala 8 zlatých, 2 stříbrné
a 1 bronzové umístění za období od roku 2000 do roku 2011.
To znamená, že z 80ti zlatých medailí ISTT vydaných v tomto
období, získala CzSTT 8 zlatých a to je úžasných 10%. Kdyby tuto skutečnost nepřipomenul John Hemphill při konferenci
2010 v Singapuru, ani jsme si to neuvědomovali, ale i na těchto
pozoruhodných výsledcích měl Ing. Drábek se svým 7 členným
kolektivem předsednictva CzSTT
velký podíl.
Za období 1994 – 2012 se
Ing. Drábek zúčastnil všech mezinárodních konferencí ISTT No-DIG. V rámci České republiky se
významně podílel na pořádání
všech národních konferencí NO-DIG CzSTT. Zde je vhodné připomenout, že všichni prezidenti
ISTT se ve své funkci za toto období alespoň jednou naši národní konference v České republice
zúčastnili. Přijeli vždy na pozvání
Ing. Stanislava Drábka a také tím
se CzSTT positivně zviditelnila
na „ISTT MAPĚ SVĚTA“.
Od roku 2004, kdy prodal ﬁrmu AD SERVIS TERRABOR
a odešel do penze, pokračoval ještě ve funkci předsedy CzSTT až do roku 2011.
Za dlouholetou příkladnou a odbornou práci v oblasti podzemního stavitelství a v bezvýkopových technologií, v České
republice i ve světě získal Ing. Stanislav Drábek v roce 2012
v Sau Paulu nejvyšší ocenění udělené ISTT - “LIVE TIME
AWARD”. Toto ocenění získal jako první odborník v celosvětovém měřítku.
V roce 2014 – jen několik týdnů před národní konferencí
v jeho domovské Litomyšli – ing. Drábek těžce onemocněl
a i přes nepříznivou prognózu s nemocí srdnatě bojoval a udržoval se v dobré formě až do posledních dnů.
V řadách CzSTT zůstane mezera, kterou nebude možné
nikdy zacelit.
Řada členů společnosti se zúčastnila smutečního obřadu,
který se konal ve čtvrtek 3. 3. 2016 v břevnovském kostele sv. Markéty. CzSTT věnovalo rodině věnec a předseda
ing. Stanislav Lovecký pronesl na přání rodiny smuteční
proslov. Na závěr obřadu si ještě vzala slovo jeho manželka
a poděkovala jménem celé široké rodiny všem bývalým kolegům a jmenovitě i ing. Loveckému a CzSTT. V jejím emotivním projevu se mnohokrát opakovala slova: „On vás měl
všechny strašně rád.“
Čest jeho památce..
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT

Dne 19. 1. 2016 byla uskuteÏnÝna telefonn¯konference (Skype) Ïlenıv¿konn«ho v¿boru-ESC-ISTT.
Na programu t«to telefonn¯konference bylo projedn£n¯a schv£len¯zejm«na n¯ŀe uveden¿ch dokladı:
- ISTT v¿ukov¿program - teorie a praxe
- hodnocen¯33. mezin£rodn¯konference NO DIG v Istanbulu
- prıbÝŀn£zpr£va o prıbÝhu pěekladıtechnologick¿ch postupıa tvorby odborn«ho
slovn¯ku ISTT do v¯ce jazykov¿ch mutac¯(Ing. S. Loveck¿)
- program pě¯ģt¯schızky v¿konn«ho v¿boru ISTT-ESC
- rızn«organizaÏn¯¼koly

INTERNATIONAL NO-DIG ISTANBUL 2015
33RD INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION
(33. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA NO-DIG, ISTANBUL 2015)
Istanbul 28. - 30. září 2015
Přednáška č. 120 (přednáška bude zaslána autorům automaticky e-mailem)
ROZSÁHLÉ MAPOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA POUŽITÍ
VÍCEKANÁLOVÝCH MATICOVÝCH SYSTÉMŮ 3D GPR: SOUČASNÝ VÝVOJ
Alexandre Novo1 a Enrico Boi2
1
IDS North America, Denver, CO USA
2
IDS North America,
America Denver,
Denver CO USA

ABSTRAKT
V posledních dvou desetiletích se
stále více používá georadar (zemní
radar, GPR) jakožto součást arzenálu
nástrojů umožňujících najít a zmapovat podzemní inženýrské sítě. V severní Americe spočívá stále ještě
konvenční přístup v používání antén
jednoho GPR společně se zdvižením inspekčních poklopů a nasazením lokátorů o rádiových kmitočtech
k vyznačení pozice inženýrských sítí
na zemském povrchu v téměř reálném
čase. Další v současné době akceptovaná metodika zahrnuje sběr dat z těsně rozmístěné ortogonální sítě měření
GPR v prohledávané oblasti a poté,
po pořízení dat, je každé jednotlivé
měření GPR analyzováno na přítomnost znaků podobných potrubí, které
jsou pak porovnávány mezi sebou
ke zvýraznění trendů v celé množině
údajů. Tyto trendy, neboli trvale detekované znaky, většinou představují
podzemní inženýrské sítě, avšak jejich
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identiﬁkace je výhradně závislá na vybrání podobných cílů z jednotlivých
proﬁlů GPR. Pokud se vezmou v úvahu ostatní běžně se pod zemí vyskytující předměty, jako jsou kořeny stromů,
části staveb, dutiny apod., hra „spojování teček“ ke stanovení trasy inženýrských sítí v prohledávané oblasti se
stává subjektivní. Zobrazení dat v 3D
pole GPR s vysokou hustotou je řešením výše uvedeného problému, neboť
doslova poskytuje půdorysný obraz
toho, co se nachází pod zkoumanou
oblastí. Současný vývoj vytvořil hardware, software a pracovní metodiky
umožňující přesně a rychle mapovat
podzemní inženýrské sítě pod silnicemi, chodníky a nezpevněnými plochami. Tento produkt poskytuje rychlý a účinný nástroj mapování, který
může pokrýt tisíce metrů čtverečních
za jediný den.

1. ÚVOD
(hlavní část práce by měla začít
bezprostředně po abstraktu)
Georadar (GPR) je populární nedestruktivní přístroj pro mnoho růz-

ných aplikací (Conyers a Goodman,
1997; Annan, 2003; Daniels, 2004).
Mezi nimi je inženýrství podpovrchových sítí jednou z nejslibnějších
oblastí.
GPR se široce používá jako „ lokalizátor potrubí“, avšak skutečný potenciál této technologie spočívá v automatizaci polohy sítí (Al-Nuaimy et al,
2000; Simi et al., 2008) a v přesném
mapování (Simi et al., 2010).
Většina servisních společností používajících GPR stále zakládá svou
metodiku na interpretaci proﬁlů 2D
v reálném čase a označení detekovaných inženýrských sítí na místě
sprejem. Jen málo ﬁrem zřídí pole
složené z ortogonálních proﬁlů značně od sebe vzdálených a následně
trojrozměrně zpracovaných za účelem získání map CAD zjištěných
inženýrských sítí. Tyto dvě metody
jsou založeny hlavně na detekci hyperbol; avšak ne všechny tyto hyperboly
musí souviset s přítomností inženýrských sítí, nýbrž i jiných podzemních
znaků, jako jsou kořeny stromů, zlomy,
dutiny, kameny apod. Pouze vysoké
odborné znalosti mohou vést k dosa-
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žení spolehlivých výsledků. Řešením
pak je vytvoření půdorysu obrazů
GPR ve vysokém rozlišení, které jsou
schopny prokázat inženýrské sítě jako
lineární znaky v celé oblasti průzkumu
tak, aby i lidský mozek nevyškolený
v GPR je mohl rychle interpretovat.
V roce 2005 Grasmueck et al. ukázal
obrázky s plným rozlišením s použitím
jednokanálových systémů. Avšak doba
potřebná pro sběr tohoto typu údajů minimalizovala jejich použití. Nové vícekanálové přístroje GPR poskytují rychlý
záznam dat s plným rozlišením. I když
první zavedení vícekanálových systémů GPR sahá více než 20 let zpět
(Warhus et al., 1993), úplná akceptace vícekanálového záznamu byla
omezena kvalitou údajů a komplikovaným zpracováním dat (Francese et
al., 2009). Značně odlišné frekvenční
odezvy vícekanálové antény bránily
užitečnému sloučení jednotlivých proﬁlů do použitelných obrazů (Goodman
et al., 2011). Avšak v posledních několika letech většina výrobců vícekanálů
poskytuje systémy GPR, ve kterých
anténní odezvy jednotlivých prvků jsou
mnohem blíže (Linford et al, 2010; Simi
et al 2010; Trinks et al, 2010).
Během posledních tří let ﬁrma Ingegneria dei Sistemi (IDS) vyvinula modulární vícekanálové matriční systémy
3D GPR, které mají výrazně zlepšenou
rychlost a plošné pokrytí země spolu
s přesnými obrazy podpovrchových
cílů. Matriční systémy IDS GPR skládající se z velkého počtu těsně umístěných antén představují novou revoluci
v neinvazivním průzkumu. Schopnosti
moderních softwarových nástrojů, jako
je GRED HD, umožňují automatické
zpracování dat produkující konečné

výsledky s přesnou polohou krátce
po ukončení terénního průzkumu.
Zpracování dat už netrvá několikanásobně déle než průzkum samotný, ale
je provedeno ve zlomku času stráveného v terénu. Proto je v současné době
GPR rychlým a efektivním mapovacím
nástrojem, který může pokrýt tisíce
metrů čtverečních za jediný den.
V této práci představujeme některé
z vícekanálových systémů IDS určených pro rozsáhlé mapování inženýrských sítí v různých terénních podmínkách.

2. SYSTÉM STREAM
Systémy STREAM (podpovrchové
tomograﬁcké radarové zařízení pro mapování sítí) byly vyvinuty speciálně pro
mapování inženýrských sítí ve velkém
měřítku (Simi et al., 2010), ﬁrmou IDS
(Ingegneria dei Sistemi S.p.A.). V dnešní době se však rodina STREAM skládá
z modulárních polí o různém počtu antén v závislosti na aplikaci a potřebách.
Proto je systém rozšiřitelný; může řídit
jedno až čtyři anténní pole ve stejnou
dobu. První z nich je nejvhodnější pro
omezené prostory v budovách nebo
na chodnících a druhý pro pokrytí extrémně velkých ploch v nejkratší možné
době. Navíc může být pole namontováno s jednou nebo dvěma polarizacemi.
Dvojí polarizace je často užitečná pro
mapování inženýrských sítí nebo prutů
výztuže (cíle ve dvou kolmých směrech)
získáváním dat pouze v jednom směru,
čímž šetří čas. Na druhé straně je sběr
dat řízen řídicí jednotkou, která zaručuje vysokou rychlost sběru (1450 skenů
za sekundu při 512 vzorcích na stopu).
Systém může být poháněn rychlostí až
15 km h-1.

Umístění dat
Zásadní otázkou týkající se sběru
dat je umístění. Kinematický systém
(RTK) GPS v reálném čase nebo robotický systém celkové stanice může
být propojen s pořizovacím softwarem
k označení trajektorie systému, aby
byly správně umístěny údaje o poloze roviny XY během následující fáze
analýzy. Integrace s platformami IMU
je pravděpodobně v blízké budoucnosti řešením pro městské prostředí.
Na druhé straně musí sběr dat
dodržovat některé základní principy: přilehlé řady se musí částečně
překrývat, aby nebyla ponechána
žádná mezera a aby bylo zajištěno
správné mapování znaků nacházejících se na okraji přilehlých řád; trajektorie musí být co nejrovnější, aby
se zabránilo zkroucení.

Navigace
STREAM používá počítačový navigací naváděný systém tak, aby
přesně sledoval směr proﬁlu a udržel
dostatečný přesah mezi proﬁly bez
jakékoli fyzické značky na povrchu
země, čímž se vyhne předchozímu
vykolíkování nebo topograﬁckému
průzkumu oblasti před průzkumem
GPR. Navigační obrazovka poskytuje graﬁcké rozhraní, takže operátor může vidět stopy na obrazovce
notebooku v reálném čase. Takové
řešení umožňuje, aby jediný operátor
provedl průzkum GPR bez nutnosti
další pomoci. Kromě toho mohou být
horizontální řezy zobrazeny za chodu
(obr. 1). To umožňuje mapování cíle
v reálném čase.

Zpracování dat a vizualizace
GRED HD je software následného zpracování fy IDS, který pomáhá
rychle analyzovat obrovské množství
údajů GPR produkovaných systémy
STREAM. Po importování shromážděných dat jsou zobrazeny všechny
řady. Počet řad a proﬁlů, které mají
být zobrazeny, lze snadno vybrat.
Pro urychlení zpracování údajů jsou
k dispozici předdeﬁnovaná makra pro
dávkové zpracování. Makra zahrnují
standardní sekvence, jako je úprava
k nulovému času (time-zero), odﬁltrování šumu (dewow), pevný zisk a odstranění pozadí. Všechny tyto kroky,
včetně 2.5D Kirchhoffovy migrace,

Obr. 1. Softwarové rozhraní pro sběr dat OneVision. Vlevo: stopa GPS a horizontální
řez znázorňující některé lineární cíle (bílá barva) v hloubce 30 cm -1,18 cm. Vpravo: Vizualizace B-scan kanálů 29 (nahoře) a 38 (dole).
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tém 600 MHz GPR tažení pomocí
Segway.

4. ZÁVĚRY

Obr 2. Příklad interaktivní vizualizace dat 3D v softwaru GRID HD. Obrázek ukazuje vodorovné řezy v hloubce 1,2 m pod křižovatkou. Barevné čáry (zelená, tyrkysová a červená), představují sítě mapované systémem STREAM loni v srpnu v New Jersey, USA.

jsou rychle implementovány. V současné době je soubor dat o velikosti
1GB zcela zpracován za 30 minut.
Tomograﬁcká vizualizace je jednoduchý krok po zpracování dat. Prohlížeč 3D je velmi efektivní a umožňuje
ukazovat řez i dva kolmé proﬁly současně, všechny vzájemně propojené
(obr. 2). Všechny cíle pak mohou být
interaktivně deﬁnovány v trojrozměrném znázornění dat a geometrii interpretovaných funkcí lze exportovat
přímo do softwaru CAD.

3. MAPOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ho pole GPR obsahujícího buď 15
dipólů s frekvencí 200 MHz 12 cm
od sebe vzdálených, nebo 24 dipólů s frekvencí 600 MHz 8 cm vzdálených. Nicméně i tento systém je
tak lehký, že může být tažen ručně,
nebo připojen k vozidlu v závislosti
na potřebách.
Na druhé straně dal v letech 20112013 nový developerský projekt
vznik konkrétnímu systému přesně
a rychle mapujícímu podzemní sítě
v chodníku (Coll et al., 2012). Obrázky 3c a 3d znázorňují dva prototypy:
vlevo ručně tlačený maticový systém
600 MHz GPR, vpravo maticový sys-

Podpovrchové zobrazování pomocí vícekanálových systémů GPR je
rychlá a efektivní nedestruktivní metoda mapování inženýrských sítí. Jejich rychlost získávání dat společně
se zaznamenáváním údajů o vysoké
hustotě poskytují obrázky v plném
rozlišení. To jsou hlavní výhody, které pravděpodobně způsobí, že používání vícekanálových systémů se
stane standardní technologií GPR
v blízké budoucnosti.
I přesto, že snímky v plném rozlišení poskytují velmi podrobné informace, je obtížné provést úplnou interpretaci celého souboru dat pouze
se „statickými“ obrázky (papírového
formátu). Interaktivní vizualizace
a prostor ponoření ve 3D jsou již
součástí moderních softwarových
nástrojů pro GPR.
V neposlední řadě pak je zlepšení globálních navigačních systémů
dosaženo díky integraci s ostatními
technologiemi mapování, jako je LIDAR. To dále přinese: robustnější
platformu dat polohy, aby se zabránilo změnám v závislosti na vícenásobném průchodu a satelitním pokrytí, a přidanou hodnotu spočívající
ve spojení mapování nadzemí a podzemí do jednoho celku.

Pravděpodobně
nejrozšířenější
aplikací vícekanálových systémů
ve stavebnictví je mapování sítí pod
zpevněnými komunikacemi ve velkém měřítku. STREAM EM (viz obr.
3A) je systém s dvojí frekvencí (200600 MHz) a dvojí polarizací (HH
a VV), který získává data v plném
rozlišení (6 cm mezi proﬁly) a s dvojí
polarizací. To umožňuje úplné zmapování inženýrských sítí při jízdě
systému v jednom směru bez zastavení provozu.
Dalším velmi častým prostředím
pro použití těchto systémů jsou ropné a plynové provozy. Vzhledem
k tomu, že systém STREAM X (obrázek 3B) byl původně navržen pro
rozsáhlé archeologické průzkumy
(Novo et al., 2011; Novo et al., 2012),
je vhodným řešením pro skenování nezpevněných ploch. Systém se
skládá z 1,68 m širokého masivní-
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Obr. 3. Příklad různých architektur STREAM k pokrytí různých potřeb při mapování
inženýrských sítí: a) STREAM EM b) STREAM X c) ruční tlačení d) tažení pomocí
vozítka Segway

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T

6. REFERENCE (podle abecedy)
Annan A.P., 2003. Ground Penetrating Radar. Principles, Procedures &
Applications. Sensors & Software,
Inc. Mississauga, ON L4W 2X8, Canada, 286 pp.
Georadar. Principy a aplikace.
Conyers L.B., Goodman D., 1997.
Ground-Penetrating Radar. An Introduction for Archaeologists. AltaMira
Press. A Division of Sage ublications,
Inc. Walnut Creek, CA (USA), 232 pp.
Georadar. Úvod pro archeology.
Coll, M., A. Novo, C. Simmonds y G.
Morelli (2012): „Nueva metodología
para cartograﬁar servicios enterrados bajo aceras mediante georradar
multi-canal“. 7AHPGG: Proceedings
(in press).
Daniels D.J., 2004. Ground Penetrating Radar. The Institution of Engineering and Technology, London,
UK, 726 pp. Georadar.
Goodman D., Novo A., Morelli G.,
Piro S., Kutruber D., Lorenzo H.,
2011. Advances in GPR imaging with
multichannel radar systems from engineering to archeology. Proceedings
of SAGEEP 2011 Conference, Charleston, South Carolina, USA, 7 pp.
Pokroky v zobrazování pomocí vícekanálových radarových systémů
od stavebnictví po archeologii.
Francese R.G., Finzi E., Morelli G.,
2009. 3-D high-resolution multi-channel radar investigation of a Roman
village in Northern Italy. Journal of
Applied Geophysics, 67, 1, 44-51 pp.
Průzkum římské vesnice v severní

Itálii pomocí vícekanálového radaru
s vysokým rozlišením ve 3D.
Grasmueck M., Weger R., Horstmeyer
H. 2005. Full-resolution 3D GPR imaging. Geophysics 70 (1), K12-K19 pp.
Zobrazování GPR ve 3D s plným rozlišením.
Linford N., Linford P., Martin L., Payne
A., 2010. Stepped frequency ground-penetrating radar survey with a multi-element array antenna: Results
from ﬁeld application on archaeological sites. Archaeological Prospection, 17, 187–198 pp.
Průzkum pomocí georadaru s krokovou frekvencí a víceprvkovou maticovou anténou: výsledky z aplikace
v terénu na archeologických nalezištích.
Novo A., Sala R., Morelli G., Leckebusch L., Tremoleda Trilla J., 2011:
Full wave-ﬁeld recording: STREAM
X at Empuries (Girona, Spain). Archaeological Prospection (extended
abstracts) Archaeological and Art
Publications ISBN: 978-605-396-1550. 213-217 pp.
Záznam celkového vlnového pole:
STREAM X v Empuries (Gitina, Španělsko).
Novo A., Dabas M., Morelli G., 2012.
The STREAM X Multichannel GPR
System First Test at Vieil-Evreux
(France) and Comparison with Other
Geophysical Data. Archaeological
Prospection, 19, 179-189 pp.
První zkouška vícekanálového systému GPR STREAM X ve Vieil-Evreux
(Francie) a porovnání s ostatními geofyzikálními údaji.

Simi A., Manacorda G., Miniati M.,
Bracciali S., Buonaccorsi A., 2010.
Underground asset mapping with
dualfrequency dual-polarized GPR
massive array. 13th International
Conference on Ground Penetrating
Radar, June 21-25, 2010, Lecce, Italy.
1001-1005 pp.
Mapování podzemních sítí pomocí
masivní matice GPR s dvojí frekvencí
a dvojí polarizací.
Simi A., Manacorda G., Benedetto A.,
2012. Bridge deck survey with high
resolution Ground Penetrating Radar. 14th International Conference on
Ground Penetrating Radar, June 4-8,
2012, Shanghai, China. 493-499 pp.
Průzkum mostovky pomocí georadaru o vysokém rozlišení.
Trinks I., Johansson B., Gustafsson J.,
Emilsson J., Friborg J., Gustaffsson
C., Nissen J., Hinterleitner A., 2010.
Efﬁcient, large-scale archaeological
prospection using true three-dimensional GPR Array System. Archaeological Prospection, 17, 175-186 pp.
Efektivní a rozsáhlý archeologický průzkumem s použitím skutečně
trojrozměrného maticového systému
GPR.
Warhus J.P., Mast J.E., Nelson S.D.,
Johansson E.M., 1993. Ground-penetrating imaging radar development
for bridge deck and road bed inspection. U.S. Department of Energy by
the Lawrence Livermore National Laboratory (Contract W-7405-Eng-48).
16 pp.
Vývoj zobrazovacího georadaru pro
kontrolu mostovky a podloží vozovky.

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

STANDARDIZACE? STANDARDIZACE!
Ing. Karel Franczyk, PhD.,
Ingutis, spol. s r.o.

Jedním z nejskloňovanějších slov mezi členy CzSTT
v posledních letech je slovo „standardizace“. Jde o to, že
mnohé ﬁrmy se při realizování bezvýkopových technologií dostávají do problémů, za které nemohou, ale přesto
právě ony nesou většinu nákladů s nimi spojených. Ty
problémy nejčastěji souvisejí s nepředvídanými změnami
v půdním prostředí, špatnou úrovní projektové dokumentace, zanedbaným geologickým průzkumem nebo nepřes-

nou evidencí podzemních vedení. Představou ﬁrem je, že
by vznikla na půdě CzSTT, jako nezávislé a nevýdělečné
organizace, pravidla, jak má profesionálně zdatná zhotovitelská organizace při realizaci postupovat. Pokud pravidla dodrží a přesto dojde k problémům a souvisejícím
vícenákladům – měla by mít nárok na jejich proplacení.
V rámci programu „standardizace“ byla při předsednictvu CzSTT ustanovena pracovní skupina, ve které by se
měla práce na vytvoření standardů
pro bezvýkopové
technologie koor-
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dinovat a sledovat. Zatím byly dohodnuty následující principy:
- CzSTT se nebude pokoušet o vytvoření zákonných či
legislativně zakotvených norem, protože jejich vznik je
spojený s poměrně složitým procesem. Cílem je vytvořit pravidla, na kterých se shodnou členové CzSTT
jako profesně erudovaní garanti proveditelnosti v rámci neziskové, nezávislé instituce. Jejich využití při sporných případech tak bude sice právně relativizovatelné,
ale bude mít svou váhu.
- Tato pravidla vzniknou pro jednotlivé skupiny bezvýkopových technologií, které zhruba odpovídají klasiﬁkaci
ISTT a Evropské normě pro bezvýkopové technologie.
Jedná se o tyto skupiny:
a. Mikrotunelování a protlačování
b. Klasické štolování
c. Neřiditelné bezvýkopové technologie bez osádky
na čelbě

d. Horizontální vrtání a HDD (směrové) vrtání
e. Vložkování
f. Opravy a renovace
- Každá ze skupin (jejich přesné rozdělení se může stále obměňovat či doplňovat) si vytvořila své vlastní representanty, kteří by se měli pokusit vytvořit základní
osnovu, případně pracovní návrh textu k další odborné
diskusi.
- Jako určitý volný vzor pro standardy byl přijetý koncept
vycházející z principů německých DWA, i když s mnohými rozdíly a odlišnostmi.
- Celý proces bude koordinovat ing. Jaroslav Kunc, který také bude dbát o to, aby jednotlivé technologie byly
popisovány podle jednotné osnovy.
CzSTT má zájem na tom, aby se do procesu standardizace zapojilo co nejvíc členů. Proto všichni zájemci jsou
vítáni a mohou se hlásit přes sekretariát CzSTT.

JUBILEJNÍ 30. FÓRUM V OLDENBURGU
10. - 12. 2. 2016 SPLNILO OČEKÁVÁNÍ JEHO ÚČASTNÍKŮ
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.,
Ing. Stanislav Vitásek
FSv ČVUT, Praha

30. Fórum (Rohrleitungsforum) bylo jubilejní, významné, užitečné i příjemné po všech stránkách. Především
pak významné co do odborné programové náplně, když
též GSTT zde přispěla význačnou měrou. V odborném
programu (příspěvky s přímou orientací na BT) byly BT
zastoupeny 20 %, prostřednictvím technologií souvisejících (např. technologií pro průzkum stavu vedení inženýrských sítí) pak 17 %, tj. celkem 37 %! To není jistě
málo a svědčí to o větší vážnosti našeho oboru v tomto
prostředí. Workshopy GSTT byly zde na jubilejním fóru
vysoce ceněny, nejen počtem zájemců, přímých účastníků. Nechyběl zde opět a byl velmi aktivní i předseda
GSTT prof. Dipl. -Ing. Jens Hölterhoff. Byl zde také
z jeho strany a ze strany GSTT učiněn důležitý krok:
neformální pozvání všech potenciálních zájemců v dostatečném předstihu k účasti na akci NO-DIG Berlin-Symposium a výstava 28. - 31. 4. 2017.
V odborném programu posledních let pak nechybělo téma, které je v celém Německu stále velmi živé, tj.
téma energetické koncepce státu vyvolávající otázky,
jak prakticky zabezpečit její uvedení do praxe při preferování ekologických zdrojů energie, avšak nikoliv zdrojů
představovaných jadernými elektrárnami. Toto téma dominovalo zejména v rámci příspěvků odborníků, zástupců zemské i spolkové vlády, významných zástupců odborných institucí
a společností při
slavnostním zahájení Fóra v záNO DIG 22 / 1
8

Zbyl též čas na seznámení se s městem, jehož symbolem je
kůň v jeho centru (zleva: Ing.R. Bouška, Ing. M. Strnad, Ing. S.
Vitásek, Ing. M.Rohlena a doc. P. Šrytr)

meckém sálu již v předvečer vlastních odborných aktivit
Fóra, které se konají v tradičních prostorách JADE HS
– University of applied Sciencies Oldenburg.
Neztratili jsme se tam ani my. Česká delegace byla
a je tradičně tou nejpočetnější zahraniční delegací.
Aktivně jsme se pak zapojili v rámci briefingu k Nadaci
prof. J. Lenze, který se odehrál první den odpoledne
v hlavním sálu Fóra. Lze současně s povděkem konstatovat, že nabízených možností Nadace prof. J. Lenze
efektivně využili absolventi FSv-ČVUT: Ing. L. Karásková-Nenadálová, Ph.D., Ing. J. Karásek, Ph.D., Ing. N.
Anisimová, Ph.D. a nyní též Ing. M. Hlaváček, který zde
vykonává praxi se zaměřením na BT (je současně externím doktorandem katedry technologie staveb FSv-ČVUT; efektivně zde realizuje pro doktorandy doporučovanou zahraniční praxi).
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V zámeckém sále při slavnostním zahájení 30. Fóra jsme se sešli
s dalšími členy naší české delegace (zleva: prof. D. Páralová,
Ing. J. Karásek, Ing. L. Karásková, doc. P. Šrytr)

A tady jsme v záběru již i s Ing. J. Páralem (první zprava)

Z FSv ČVUT se pak podařilo získat k účasti na 30.
Fóru v Oldenburgu čtyři doktorandy Katedry ekonomika
a management stavebnictví. Pokračuje tedy trend dejme šanci mladým, ať včas získají poznatky a zkušenosti z významných odborných akcí v zahraničí. Záměrem
pak bylo též těmto doktorandům prakticky ukázat, jaké
mají možnosti sami zapracovat na své odborné konkurenceschopnosti při vstupu do multidisciplinárního sektoru ucelené technické obsluhy urbanizovaného území
prostřednictvím inženýrských sítí, sektoru, který je stále
neoprávněně podceňovaný a který právě potřebuje nezbytnou podporu generace mladých odborníků. Svou
důležitou roli též hraje v případě tohoto sektoru techniky
(vyžaduje podporu v prosazení a konkrétního zavádění
inovací a moderních IT) též okolnost, že do toho musí
energicky vstoupit též mladí a dostatečně připravení
odborníci. Jak jinak prosazovat též moderní technologické varianty a nesporně inovativní postupy řešení,
které nabízí náš obor BT? Takovýto postup motivace
mladých
ý odborníků jje p
pak žádoucí též zejména
j
p
proto,,

že ve stávajících studijních programech technických
univerzit v ČR je zastoupení předmětů s problematikou
inženýrských sítí a BT neodpovídající potřebám praxe,
tj. potřebám adekvátního prosazení veřejného zájmu,
potřebám prokazatelnosti udržitelného rozvoje urbanizovaného území.
Hlavní motto Fóra: Hloupé trubky – Inteligentní sítě
usilovalo vyjádřit skutečnost, že výsledná díla, které
slouží koncovým uživatelům v rámci hromadné technické obsluhy sídel, distribuční sítě (zásobovací i koncentrační) jsou či měly by být dnes dokonaleji provozně
řízeny s využitím řídících technologií IT podporovaných
simulačními provozními modely. To je pak možné považovat za trend vyspělých států světa. – Praxe pak též
prokazuje, že ty potrubní a další sítě, které jsou ve špatném technickém stavu, málo inovativně řešené, nemůže učinit inteligentními ani sebedokonalejší IT-řídící
systémy. Proto je důležité mít pod dostatečnou kontrolou jejich technický a provozně-ekonomický stav a včas,
adekvátně i efektivně (inteligentně) realizovat kroky jejich
obnovy, inovace či modernizace, souhrnné, dostatečně
zkoordinované kroky jejich transformace do podoby splňující požadavek udržitelného rozvoje, mj. též užitím BT.
– Současně lze rovněž zaznamenat, že i progresivní výrobci potrubních materiálů (i kabelů a jejich příslušenství)
přicházejí na trh s výrazně inovovanou produkcí, která
reaguje na potřeby praxe včetně potřeby praxe aplikací BT. V takových případech je třeba s pokorou vnímat, že též i takovéto produkty mohou být považovány
za inteligentní.
Jaká je s odstupem času odezva našich letošních mladých účastníků 30. Fóra? Tu lze rekapitulovat tak, že se
vyjadřují přibližně následovně: Oldenburgské fórum pro
mě bylo velice přínosné a jsem rád, že jsem se mohl
zúčastnit právě jubilejního 30. ročníku. Nejevíce mě
zaujaly
přednášky a diskuze
na téma proNO DIG 22 / 1
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Pohled na referující v rámci brieﬁngu Nadace prof. J. Lenze
(zleva: Ing. J. Karásek, doc. P. Šrytr, prof. J. Lenz, Ing. L.
Karásková, dva zástupci německých společností podporujících
nadaci, Ing. M. Hlaváček a vpředu moderátor prof.Dr. M.
Weisensee, prorektor JADE HS Oldenburg)
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Na galavečeru 30. Fóra byly průběžně k dispozici formou
videoklipu nejzajímavější snímky z prvého dne 30. Fóra, pohled
ze sálu Weser-Emshalle s cca tří tisíci účastníků

Záběr na předsednictvo jednoho z mnoha zajímavých
workshopů (nabídka byla opravdu kvalitní)

pojování bezvýkopových technologií se softwarovými
nástroji založenými na principech Building Information
Modeling (BIM). Myslím, že předvedený stav (tím i reálnost aplikací) těchto počítačových modelů je již opravdu na vysoké úrovni a jejich důležitost se projeví a jistě
i prokáže při samotné realizaci v praxi. Dále jsem byl mile
překvapen množstvím vystavovaných produktů a strojů
s výkladem plně vyškoleným a informovaným personálem. V neposlední řadě mě upoutaly kvalitní příspěvky
a prezentace přednášejících z různých německých i evropských technických univerzit a dalších odborných pracovišť. Nesporný přínos BT vidím v rychlosti provádění
rekonstrukcí či nových instalací inženýrských sítí při jen
částečném narušení aktivit ve veřejném prostoru sídel,
zejména dopravy na místních komunikacích. Celkově
shledávám Oldenburgské Fórum za povedenou akci
a těším se na další ročník. – Zajímavý pohled a postřehy pak nabízí Ing. J. Karásek, který absolvoval jeden
rok praxe u německých firem právě prostřednictvím
Nadace prof. J. Lenze. Konkrétně pak uvádí: V souvislosti s konáním jubilejního 30. Rohrleitungsfora je
nutné připomenout aktivity Nadace profesora Lenze,
které právě na začátku svého fungování směřovaly
do České republiky. Nadace byla založena v roce 2003
s cílem podpořit stáže (studijní pobyty a praxe) studentů
a absolventů východoevropských a středoevropských
technických univerzit ve významných německých firmách či na důležitých odborných pracovištích. Celkem
čtyřem absolventům FSv-ČVUT z oboru energetiky,
inženýrských sítí či bezvýkopových technologií se dosud podařilo absolvovat roční stáže, a výrazně se tak
posunout ve svém profesním růstu. Jako jeden z nich
to mohu přímo potvrdit. V roce 2015 převzal po profesoru Joachimu Lenzovi vedení nadace současný prorektor Jade Hochschule profesor Manfred Weisensee
a jeho první nové kroky vedou k oživení a jsou již patrné. Profesor
Weisensee
se mj. zaměřuje i na větší
NO DIG 22 / 1
10

informovanost o Nadaci jako celku a pořádá za velké
účasti médií prezentace věnované zkušenostem absolventů a jejich německých školitelů s Nadací. Podle zkušeností všech byly stáže velmi prospěšné pro
všechny, jak pro stážisty, tak i pro jednotlivé firmy. Lze
předpokládat, že možnosti stáží pro české studenty
a absolventy budou i dále rozvíjeny co do šíře záběru
i kvality nabízených pozic.
Jubilejní 30. Fórum v Oldenburgu lze tedy hodnotit
jako velmi zdařilé, blízké potřebám praxe, adekvátní
svým programem, rozsahem i účastí a též velmi dobře
reprezentující náš obor BT.

Pro výstavní účely jsou zde tradičně využívány i vnější prostory
areálu JADE HS Oldenburg

Pohled do jedné části vnitřních výstavních prostor JADE HS
Oldenburg
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KONFERENCE SOVAK O PŘÍPRAVĚ, ZADÁNÍ
A KONTROLE VLOŽEK, VYTVRZOVANÝCH NA MÍSTĚ
Ing. Marek Helcelet,
BVK, a.s.
Dne 18. 2. 2016 proběhla v prostorách Academic Hotelu
v Roztokách u Prahy jednodenní konference Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) ohledně problematiky na místě vytvrzovaných vložek. Tuto konferenci uspořádal SOVAK ve spolupráci zejména se společnostmi RELINEEUROPE AG a TRASKO, a.s. Dalšími partnery konference byly společnosti ČKV Praha, s.r., ZEPRIS, GVOŽDÍK
s.r.o. a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Ústřední m motivem celé konference byla zejména kvalita
celého procesu při použití vložkování od přípravy a návrhu,
přes realizaci až po následné vyhodnocení stavby. Kromě
poznatků z českých luhů a hájů byly předneseny i příspěvky německých kolegů, takže se přes osmdesát převážně
vodárenských pracovníků mohlo seznámit s postupy, užívanými v asi nejrozvinutější zemi, co se týká oblasti odkanalizování a nakládání se srážkovými vodami.
Po zahájení konference se v první přednášce členka normalizační komise Ing. Lenka Fremrová z fy SWECO Hydroprojekt a.s. zabývala otázkou, které české a evropské normy
se týkají oblasti bezvýkopových technologií a dále postavení
ČSN v soustavě předpisů ČR, přičemž pochopitelně nemohla být opomenuta i otázka závaznosti českých norem pro
účastníky výstavby.
V následující přednášce vystoupil první z německých
přednášejících Ing. Roland Wacker z fy IHK Region Stuttgart s příspěvkem o plánování a výběrových řízeních pro sanaci rukávci. Zmínil se i o historii zadávání sanačních prací
pomocí vložkování v Německu a dalo by se říci, že situace
na trhu v ČR je dnes stejná, jako v Německu před r. 2012,
kdy byly přijaty Všeobecné technické smluvní podmínky pro
renovace kanalizace a na ně navazující Dodatečné technické smluvní podmínky pro sanaci rukávci. To sice na jedné
straně značně ulehčuje vytváření nabídek, ale na druhé
straně to klade vyšší nároky pro zadavatele nabídky. Také
je nutné podotknout, že sanace rukávci je první sanační
metodou, pro kterou uvedené Podmínky existují. Na dotaz
z publika, zda to tak skutečně v Německu ve všech případech chodí, bylo odpovědí jen pousmání s následnou větou
podmínkovou, že by tomu tak mělo být.
Zpátky do české reality přivedl posluchače p. Václav Šmíd
z CHEVAK Cheb, a.s., který se podělil o jejich zkušenosti
se zadáváním zakázek sanací kanalizací. Při tom se věnoval i prvním projektům v působnosti jejich společnosti, takže
se nemohl nezmínit o projektu, ověnčeném cenou AWARD

ISTT, tedy o rekonstrukci kanalizace v Mariánských Lázních.
Na základě prvních staveb si pak v CHEVAKu vypracovali
vlastní systém pro zadávání zakázek na instalace vložek
a dokladů, následně ověřujících kvalitu provedených prací
po instalaci vložek. Přitom jistě zajímavou informací bylo, že
dříve si zkušební vzorky nechával CHEVAK testovat v Německu na vlastní náklady, ale v současnosti jdou tyto zkoušky na vrub zhotovitele a dále, že při zadání již CHEVAK určuje tloušťku rukávce, případně využívá možnosti zadávání
parametrů pomocí metodiky ATV M 127.
Po krátké přestávce opět za přednášející pult přišel
Ing. Wacker, s příspěvkem o výpočtu statiky pro sanační rukávce podle DWA-A 143-2. Je zřejmé, že správně vypočítat
statiku pro návrh tloušťky sanačního rukávce není v podmínkách různě poškozených a uložených kanalizací právě
jednoduchou záležitostí. Do hry vstupuje množství různých
vlivů, takže i když sice existují obecně platné výpočtové postupy a tabulky, je vždy lepší tyto práce provádět individuálně pro konkrétní případy. Současně za zmínku jistě stojí skutečnost, že posouzení statiky je v Německu věcí investora,
nikoliv. jak je zvykem v ČR. Zhotovitele.
Je zřejmé, že takový příval teoretických informací posluchače vyčerpal, takže museli nabrat sil přestávkou na oběd.
Ani při něm si však nedali pokoj a navzájem probírali vlastní
zkušenosti s realizací vložek i se zřetelem na získané poznatky. Při první odpolední přednášce se při jejím zahájení
mnozí zděsili, když jim přednášející, druhý německý host,
Ing. Homann z IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur
gGmbH sdělil, že jeho přednáška s názvem Zkušební postupy pro sanační rukávy bude trvat zhruba jednu hodinu.
Jeho přednáška však byla velice poutavá a zajímavá.
Přestože přednášející „žongloval“ s pojmy zkušebnictví jako
artista s míčky, v jeho podání výrazy typu krátkodobý a dlouhodobý modul pružnosti, krátkodobá pevnost v ohybu, infračervená spektroskopie či dynamická diferenční kalorimetrie
nikoho nevyděsily natolik, aby přednášku opustil. Teorie byla
doplněna také příklady z praxe, takže hodina uplynula jako
voda v nedaleké Vltavě.
Mimo původně uvedený program konference byla ještě
zařazena přednáška Ing. Ivo Hámy ze Slováckých vodáren
a kanalizací, a.s. o jejich zkušenostech s vložkami vytvrzovanými na místě, opět s důrazem na statický výpočet tloušťky rukávce, zadání a následnou kontrolu zakázky. Stejně
jako uváděl dopolední přednášející z Chebu, zkušenosti
z Uherského Hradiště jsou velmi podobné. Také zde posílají
kolegové odebrané vzorky z vytvrzených vložek do německých laboratoří, takže testování probíhá v souladu s předpisy DWA a výstupy jsou jasné a přehledné.

11

NO DIG 22 / 1

NA
Z ČINNOSTI
ODBORNÉCzST
TÉMA
T // NEWS
TECHNICAL
FROM TOPICS
CzST T

Z příspěvků dvou českých zástupců provozovatelů vodovodů a kanalizací (z opačných koutů republiky) je tedy patrné, že se čeští zadavatelé opravdu ocitají v pozici, ve které
byli němečtí zadavatelé zhruba před pěti lety. V souvislosti
s tím je nutno tedy ocenit snahu CzSTT sjednotit podmínky
pro zadávání a vyhodnocování sanačních rukávců na společnou základnu a následně prosadit promítnutí těchto podmínek a zásad do obecně platných předpisů, aby se nemusel každý zadavatel pracně potýkat s objevováním něčeho
dávno vyřešeného.
Mimo program byl ještě na závěr konference za řečnický
pult pozván zástupce předsednictva CzSTT, aby přítomným
vodárenským odborníkům sdělil novinky z CzSTT, zejména
v oblasti standardizace. Jelikož se akce nemohl zúčastnit
předseda CzSTT Ing. Lovecký, byl tímto sdělením pověřen
vedoucí sekce provozovatelů Ing. Helcelet, který následně

vyzdvihl přínos konference a poděkoval za její uskutečnění zástupcům Relineeurope Ing. Cíglerovi a Ing. Mazlové z Traska, kteří celou konferenci moderovali a byli jejími
„tahouny“. V závěru své zdravice si ovšem neodpustil poznámku, kterou na dávno zapomenuté 1. Konferenci CzSTT
o BT v Praze pronesl tehdejší předseda GSTT a čestný člen
CzSTT Ing. Bielecki, PhD. o vztahu ceny za vložku k ceně
nového plnohodnotného potrubí a případné realizaci.
Celou úspěšnou konferenci poté zakončil zástupce společnosti Relineeurope marketingový a obchodní ředitel p. Gunter Kaltenhauser, který všem přítomným poděkoval za jejich
entuziasmus, s jakým vydrželi až do pozdních odpoledních
hodin do konce konference a vyjádřil naději, že to není akce
poslední a odborníci z oboru vodárenství budou mít možnost dále získávat nenovější poznatky z dynamicky se rozvíjejícího oboru sanací potrubí, zejména kanalizací.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015
Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Opět po roce vás informujeme o průběhu a výsledcích
soutěže o nejlepší studentskou práci v akademickém roce
2014/2015. Tato soutěž je stále aktuální, zůstává zajímavou
a prospěšnou aktivitou CzSTT ve smyslu: chceme motivovat
a podpořit mladé adepty inženýrství ke vstupu do oboru BT,
chceme i touto formou usilovat o zviditelnění BT v prostředí
technických vysokých škol, chceme naše studenty přiblížit
k našim ﬁremním členům CzSTT – nositelům BT, chceme
prezentovat možnosti širší aplikace BT v prostředí ČR, chceme ve zpětné vazbě získat náměty od talentovaných studentů k zamyšlení se „jak to vidí oni bez zátěže praxí“, jaké vidí
možnosti další progrese a dalšího vývoje BT.
Soutěžní kolo 2014/2015 proběhlo dle již šestiletých zkušeností se sjednocením se soutěžním systémem ISTT
a do soutěže se zařazují práce bakalářské, diplomové práce
a práce studentů-doktorandů, které mají podobu písemných
prací ke státní doktorské zkoušce.
Nutno konstatovat, že naše studentské práce se umisťují
často na vítězných místech v mezinárodní soutěži NO-DIG
AWARD (kategorie „Student or young professional paper“).
Soutěže CzSTT o nejlepší studentskou práci se v akademickém období 2014/2015 zúčastnilo 7 prací ze tří technických univerzit Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VUT v Brně a Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.
Soutěže se zúčastnilo pět diplomových prací a dvě bakalářské prace.
Porota, která vše vyhodnocovala, pracovala ve složení:
Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Karel Franczyk, Ph.D., Ing. Marek Helcelet, doc.Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Štěpán Moučka,
Ing. Jan Sochůrek a Ing. Marcela Synáčková,CSc. Rozhodl
součet pořadí od jednotlivých porotců. Porota dne .. 2016
rozhodla o výsledném pořadí soutěžních prací, předsednictvo CzSTT pak .2016 beze změn toto pořadí schválilo a lze
jej tedy i nyní oﬁciálně vyhlásit a prezentovat:
1. MÍSTO získal: ING. DANIEL KOUBA
„PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO OBNOVU
AREÁLŮ - STUDIE“ (vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr,
C
CSc.)
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2. MÍSTO získala: ING. BARBORA ŘEHÁKOVÁ
„ŘEŠENÍ PŘELOŽKY HRADEBNÍ STOKY“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
3. MÍSTO získal: ING. TOMÁŠ FRIDRICH
„STUDIE ŘEŠENÍ OBNOVY VTV V ULICÍCH SÍDEL
S VYUŽITÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ“
(vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
V další části tohoto příspěvku uvádíme stručnou anotaci jednotlivých soutěžních prací v abecedním pořadí
jednotlivých autorů.
BC. RADIM CAGÁŠEK
„SANACE KANALIZAČNÍCH ŠACHET“
(vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský,Ph.D.)
Předložená bakalářská práce vychází z potřeb praxe a věnuje se problematice sanace šachet na stokové síti. Vzhledem k tomu že se v České Republice nachází přibližně 1,16
mil. šachet a jejich průměrná životnost podle společnosti
LAWA (sdružení pro vodu) je 50 let. V dnešní době je mnoho
šachet na vrcholu své životnosti některé i za ní. Z toho důvodu bychom se problematikou nevyhovujících kanalizačních
šachet v České republice měli zabývat co nejdříve, protože
jejich poruchy mohou ohrozit provoz celého systému. V teoretické části je uvedeno rozdělení šachet a zásady návrhu,
stavebně technický průzkum a klasiﬁkace poruch šachet
a dále jsou popsány metody určené k sanaci šachet.
V praktické části jsou aplikovány zjištěné poznatky v posouzení na vybrané části kanalizace a to v obci Domaželice. Pochůzkou a vizuálním průzkumem bylo zjištěno poškození šachet a to bylo vyhodnoceno dle ČSN EN135082. Následně byly navrženy na základě zjištěných poruch
nejvhodnější metody sanace pro dané kanalizační šachty.
Sanace bude provedena metodou vyvložkování nanášeným nebo nastříkaným cementovým materiálem, příklad
technologie Ombran MHP. U šachty Š12 postačí pouze
oprava injektáží nebo utěsňovacím materiálem, příklad
technologie XYPEX Concentrate.
ING. TOMÁŠ FRIDRICH
„STUDIE ŘEŠENÍ OBNOVY VTV V ULICÍCH SÍDEL
S VYUŽITÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ“
(vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
Diplomová práce usiluje o posun v zavádění inovativních
technologií vhodných pro kompletaci, obnovu a moderniza-
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ci vedení technického vybavení v prostředí městských sídel,
neboť v současné době neúměrně a neomezeně používána
metoda improvizace (včetně upřednostňování výkopových
technologií), bez dostatečného a zjevného uspokojení garance trvale udržitelného rozvoje. Je adekvátně zpřehledněn soubor legislativních, technických a dalších podkladů
ovlivňujících rozhodování investičních záměrů tohoto charakteru ve fázi projekce, přípravy, realizace a provozu.
Na konkrétním příkladu již realizované rekonstrukce ulice
Moskevská v Praze 10 je nabízeno několik možných inovativních variantních řešení, podložených základní analýzou jejich použitelnosti a výhodnosti pro tuto danou aplikaci. Jelikož
obor inženýrských staveb, a vedení technického vybavení
obzvláště, se vyznačuje obecně velkým množstvím existujících variant a podvariant řešení v případech konkrétních
zadání, klade si tato diplomová práce za cíl jejich základní
zpřehlednění a vyhodnocení formou případové studie.
ING. JAKUB KERN
„TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A JEJÍ FUNKCE
V URBANIZO-VANÉM ÚZEMÍ“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
Diplomová práce je vypracována z větší částí jako typ
rešeršní. Rešeršní část obsahuje koncepci řešení inženýrských sítí í a s ní související terénní úpravy. Zahrnuje rozhodování o sestavách IS, geometrické struktuře IS, základní
technické a technicko-ekonomické parametry, způsobu
ukládání IS (trasování). Práce pokračuje koordinací řešení
vedení technicko-technologického vybavení, materiál vedení a zařízení inženýrských sítí, dále se věnuje typizaci inženýrských sítí a popisuje vedení nejrůznějšího konstrukčního
uspořádání i významu, která mohou být z různých materiálů
uložení nad i pod zemí, či ve stavebních konstrukcí.
V poslední části diplomové práce, která je vypracována
jako typ studie, je vypracován návrh čtyř variant řešení uložení technické vybavenosti. Vypracování proběhlo metodikou výběru konkrétního řešeného úseku, konkrétně ulice 8.
května v centru města Olomouce. Zpracování komplexní
rekonstrukce uličního prostoru proběhlo zpracováním výchozích podkladů (zaměření, stávající IS, atd.) a vypracováním čtyř návrhů řešení uložení technické vybavenosti.

ING. KATEŘINA KUNCOVÁ
„REKONSTRUKCE POTRUBÍ“
(vedoucí práce: I ng. Marcela Synáčková, CSc.)
Diplomová práce přináší přehled metod bezvýkopových technologií používaných při výstavbě a rekonstrukci
potrubí inženýrských sítí. Teoretická část práce obsahuje popis materiálů trub používaných pro vodovody, jejich
vlastnosti, výhody a nevýhody. Dále obsahuje způsoby
sanace potrubí a jeho diagnostiku. Zabývá se posouzením vlivu bezvýkopových technologií na životní prostředí
v porovnání s klasickým výkopem.
Praktická část práce je zaměřena na konkrétní rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Pomněnková v Jablonci
nad Nisou. Bylo variantně navrženo několik možných metod rekonstrukce. Jako nejvhodnější technologii pro rekonstrukci je vybrána bezvýkopová technologie dynamického
rozrušování potrubí - Pipe Burstlining. Závěrem práce je
porovnání klasických výkopových technologií s technologiemi bezvýkopovými a uvedení jejich výhod i nevýhod.
ING. BARBORA ŘEHÁKOVÁ
„ŘEŠENÍ PŘELOŽKY HRADEBNÍ STOKY“
(vedoucí práce: Ing. Marcela Synáčková, CSc.)
Náplní diplomové práce byl návrh přeložení stoky a provedení kanalizační přípojky pomocí bezvýkopových technologií výstavby. Nejprve byly vysvětleny základní pojmy z oblasti stokování a popsány objekty na stokové síti
a materiály, které se pro stavbu kanalizace používají. Dále
se zabývala rozdělením a popisem bezvýkopových technologií pro výstavbu a rekonstrukci podzemních vedení.
V návrhu přeložení stoky a stavby kanalizační přípojky
byly nejprve popsány důvody ke stavbě a staveniště. Dále
byly vybrány materiály pro samotnou výstavbu. Pro rovný úsek byly vybrány železobetonové dílce, pro oblouky
a přechodové úseky kanalizační cihly. Následoval popis
průběhu realizace stavby pomocí razícího štítu. V rámci
realizace kanalizační přípojky byla posouzena kapacita
navrhovaného potrubí přípojky pomocí platných norem.
Byla navržena trasa a způsob provedení pomocí mikrotunelování alternativně směrového vrtání.

ING. DANIEL KOUBA
„PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO OBNOVU
AREÁLŮ- STUDIE“
(vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)

BC. JANA SKŮPOVÁ
„SANACE TEPLOVODNÍ A HORKOVODNÍ SÍTĚ
(vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)

Diplomová práce analyzuje současný stav technické
obsluhy areálu PRAGA Strašnice, původně průmyslového
areálu (v letech 2000 až cca 2005 brownﬁeld). Jeho historie a současný stav jsou krátce popsány, zároveň jsou
doplněny SWOT analýzou areálu a jeho okolí. Pomocí
místního šetření a podkladů jsou identiﬁkována vedení IS
a jiné formy podzemního technického vybavení v podobě
ochranných konstrukcí (kolektory atd.) včetně identiﬁkace
problémů. Je nabídnuto řešení problémů včetně zpřehlednění použitelných moderních metod průzkumu/diagnostiky inženýrských sítí využitelných v průmyslových areálech, a to jak podzemních IS, tak i nadzemních IS.
Prakticky všechny zde reálně použitelné varianty bezvýkopových technologií jsou popsány a u každé je uveden
dílčí závěr s případným doporučením pro areál PRAGA
Strašnice. Užitím základní vícekriteriální analýzy jsou vyhodnoceny možnosti nasazení příslušných variant BT. Výsledkem je výběr optimálních variant BT použitelných pro
areál PRAGA Strašnice a jejich zdokumentování. V příloze
jsou nabízeny: fotodokumentace areálu, vybrané katalogové listy použitelných variant BT a je též nabízeno koncepční řešení žádoucího využití dešťových vod v areálu.

Bakalářská práce se zabývá sanací teplovodní a horkovodní sítě. V teoretické části je vytvořen základní přehled o vodních tepelných sítích. Jedná se o seznámení
s provozními parametry sítě, používanými materiály potrubí, objekty a armaturami a možnostmi uložení potrubí.
V další části se práce zabývá možnostmi sanace - rekonstrukcí a novou výstavbou, a to podzemní a nadzemní.
V praktické části byl proveden návrh řešení horkovodního
přivaděče z JETe do města Týn nad Vltavou. Požadavkem
investora bylo provedení návrhu nové dimenze teplonosného potrubí s dodržením požadavku na přenesený výkon
25MW. Byl proveden předběžný výpočet pomocí projektového katalogu Konstrukce projektování od ﬁrmy Isoplus.
Stávající dimenze potrubí je v úsecích nadzemního vedení
a tepelného kanálu DN 350 a v úsecích podzemních DN
250. Byla navržena a posouzena nová dimenze DN 250.
Dále byl proveden návrh bezkanálové uložení předizo-lovaného potrubí
do obdélníkového
výkopu s doporučením pažení při
výstavbě.
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SANACE POTRUBÍ – BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Radim Modlitba,
Wavin Ekoplastik

Postupným zasíťováním inženýrskými sítěmi sílí otázka, jak lze tato stará potrubí sanovat.
Z ekonomického hlediska, z pohledu společenského nepohodlí i s ohledem na ochranu
životního prostředí se jako ideální jeví správný výběr bezvýkopové sanace těchto potrubí.

BEZVÝKOPOVÉ ŘEŠENÍ
Bezvýkopové technologie pokládky nových i sanace
stávajících potrubí jsou již několik let trendem v oboru inženýrských sítí. Tyto technologie jsou šetrné k životnímu
prostředí, ale i k obyvatelům využívající dotčenou infrastrukturu. Správný výběr bezvýkopové technologie je také
základním předpokladem pro ekonomickou výhodnost
samotné realizace sanace, jakožto i následných nákladů
na provoz a další údržbu systému.
Komentář: Největší položkou z ceny za metr uloženého potrubí jsou zemní práce, proto využití bezvýkopové technologie vychází většinou ekonomičtěji.

VYUŽITÍ POLYETHYLENU
Polyethylen a jeho vlastnosti jsou předurčeny pro bezvýkopové technologie. Nárůst využití potrubí z materiálu PE
100 RC jde ruku v ruce s rozvojem oboru bezvýkopových
sanací. Pro správný výběr technologie slouží norma ČSN
EN ISO 11295 Návod na klasiﬁkaci a navrhování plasto-
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vých potrubních systémů používaných pro sanace – viz
schéma rozdělení.
Doporučení: Při výběru technologie zohledněte i dostupnost a cenu technologie. Ne všechny způsoby
sanace jsou u nás na trhu k dispozici.

SANACE V TRASE
Z pohledu správné environmentální politiky investorů
a provozovatelů roste tlak na sanaci potrubí ve stávající trase.
Nejen, že nelze do nekonečna pokládat nová potrubí vedle
těch stávajících, ale stará a nepoužívaná potrubí v zemi mohou být do budoucna břemeno, které půjde jen těžko odstranit. Mezi sanacemi potrubí v trase lze vybírat hned z několika
řešení, které je možné hodnotit například z pohledu přepočtu
kapacity nebo z pohledu konstrukčního usazení PE potrubí.
Zajímavost: Těsné usazení PE v stávajícím potrubí
(close-ﬁt) může až 4 krát zlepšit parametry tohoto potrubí jako kruhová tuhost nebo maximální tlak.
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RELINING
Do vyčištěného stávajícího potrubí se vtáhne PE
100 RC potrubí menšího průměru. Cenově i technologicky nejdostupnější řešení sanace. Volné
mezikruží nezajistí konstrukční stabilitu PE potrubí,
která v dlouhodobém horizontu může komplikovat
provozování.
Obr. Schéma bezvýkopové technologie Relining
a uložení PE potrubí ve stávajícím potrubí.

➢

REFERENCE:
Blanensko – Boskovicko – potrubí SafeTech RC voda d315 SDR11, SDR17
Investor/provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Boskovice - Projektant: Aquaprocon s.r.o.
Stávající přívodný řad z Boskovic do Blanska byl z ocelového potrubí DN 500. Jeho sanace byla provedena zatažením
PE potrubí SafeTech RC o průměru d315 obou SDR. Celková délka sanace byla 18 km, 254 m tvořily podchody pod
vodními toky.

Ostrava, ul. Plzeňská – potrubí SafeTech RC voda d710 SDR11
Investor/provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Projektant: Pöyry Environment a.s.
Jednalo se o sanaci 670 m ocelového vodovodního přivaděče o průměru DN800. Investorem akce je společnost
OVAK, a.s. a pro sanaci byla zvolena technologie Relining. Do stávajícího potrubí se zatahovalo nové potrubí z materiálu PE 100 RC o průměru d710x64,8 v řadě SDR11 pro tlak PN16.

Ostrava, ul. Zborovská – potrubí SafeTech RC voda d560 SDR17
Investor/provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Projektant: Ing. Bělák
Město Ostrava a místní vodárny řešily opravu vodovodního přivaděče a zvolily technologii Relining. Do stávajícího ocelového potrubí DN630 se zatahovalo potrubí SafeTech RC d560 SDR17 v celkové délce cca 5000m.
Od zahájení stavby do dneška je již sanována větší část celé trasy. Využitím potrubí SafeTech RC dosáhneme
i při takto rizikové metodě pokládky předpokládanou životnost a zároveň splníme požadavky na optimální investiční náklady.

COMPACT PIPE

Po vyčištění stávajícího potrubí
a jeho kalibraci se zatahuje nové PE
100 RC potrubí, které je již z výroby předdeformované. Díky zahřátí
na předepsanou teplotu se potrubí
vrátí do původního kruhového tvaru. Instalační proces probíhá podle
přesně popsaného postupu a provádí
ho proškolené ﬁrmy. Princip technologie omezuje použití na max. průměr
DN500.

Obr. Schéma bezvýkopové technologie Compact Pipe a uložení PE potrubí ve stávajícím
potrubí.
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REFERENCE:
Valašské Meziříčí – potrubí Compact Pipe voda DN350, délka 2570m
Investor/provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - Projektant: VODING Hranice, spol. s r.o.
Sanace ocelového vodovodního potrubí DN350 o celkové délce 2570m byla rozdělena celkem do 21 úseků.
Nejdelší úsek měl 161m a celkové výškové převýšení bylo 92m. VaK Vsetín přistoupil k sanaci v rámci modernizace UV.
Realizace proběhla od června do srpna 2015.
Břeclav – Kančí Obora – potrubí Compact Pipe voda DN400, délka 2900m
Investor/provozovatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - Projektant: Aquaprocon s.r.o.
Trasa ocelového vodovodu DN400 je vedena komplexem lužního lesa nazývaného Kančí Obora.
Sanace potrubí v délce 2900m byla nejprve řešena tlakovým rukávem. Během 2 měsíců bylo vyrobeno, dodáno a v celé
délce instalováno PE 100 RC potrubí technologií close-ﬁt.
Malá Morávka – potrubí Compact Pipe voda DN300 SDR17, délka 1200m
Investor/provozovatel: VaK Bruntál a.s. - Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
Dotčený úsek přivaděče byl vystavěn v roce 1961 a to z ocelových hrdlovaných trub o proﬁlu DN300 spojené temováním.
Potrubí je bez vnitřní výstelky, z vnějšku opatřeno asfaltovou izolací. Sanace celé délky 1200m byla provedena v 6 úsecích
během 4 týdnů.

BERSTLINING
Stávající potrubí se rozbíjí nebo rozřezává a roztlačuje
do stran za současného vtahování nového PE 100 RC potrubí. Tato technologie umožňuje zkapacitnění potrubí díky vtažení většího průměru. Potrubí je riziková nejen pro vtahované
potrubí, ale i pro ostatní sítě a objekty v blízkosti trasy.
Obr. Schéma bezvýkopové technologie Berstlining a uložení PE
potrubí.

➢

REFERENCE:
Uherský Brod – Hluk - potrubí Wavin TS voda d450 SDR11
Investor/provozovatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. - Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
Sanace ocelového vodovodního přivaděče DN450 v délce 1500 m, byla provedena bezvýkopovou technologií Berstlining.
Investorem akce je SVK. Pro sanaci bylo zvoleno potrubí Wavin TS d450 SDR17. Celá realizace proběhla na konci roku
2015 a začátkem roku 2016.
Kopřivnice – potrubí Wavin TS voda d450 SDR17
Investor/provozovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. - Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.
v Kopřivnici bylo třeba provést rekonstrukci litinového vodovodního potrubí DN400 ve stávající trase. Požadavek
provozovatele na zachování kapacity potrubí vedl k použití technologie Berstlining. Nové potrubí Wavin TS DOQ d450
SDR11 bylo instalováno v délce 240m, rozdělené na několik přímých úseků. Aby nedošlo k výpadkům v dodávkách pitné
vody, tak se během realizace stavby voda převáděla by passem.
Salaš Velehrad – potrubí Wavin TS voda d225 SDR17
Investor/provozovatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. - Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.
Sanace ocelového vodovodního přivaděče DN 175 v délce 3500 m, byla provedena bezvýkopovou technologií Berstlining.
Investorem akce je SVK. Pro sanaci bylo zvoleno potrubí Wavin TS d225 SDR17. Celá realizace proběhla od dubna
do srpna 2015.
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ISEKI U FIRMY ČERMÁK A HRACHOVEC –
OD FLIRTOVÁNÍ K TRVALÉMU VZTAHU
Ing. Robert Čermák,
Čermák a Hrachovec, a.s.

S trochou nadsázky by se dalo říci,
že historie ﬁrmy Čermák a Hrachovec je historií provádění bezvýkopových technologií v České republice.
Za dvacet pět let existence ﬁrmy snad
není významnější BT technologie, se
kterou bychom na našich stavbách
nepracovali, a kterou bychom nezvládli. Platí to ze všeho nejvíc o klasických „řízenkách“, šnekovém vrtání
i o mikrotunelování. Nicméně na mikrotuneling s výplachovým odtěžením
horniny, což je ve světě BT pomyslnou
špičkou hierarchie, jsme si počkali až
do relativně nedávné doby.
Impulsem byla možnost zakoupit
soupravu ISEKI TCC 400, která byla
předtím využívaná u společnosti
TCHAS na několika projektech v Ostravě a okolí. Když se dostala v roce
2013 do našich rukou, byla přesně
v takovém stavu, v jakém opustila
dokončený několikakilometrový projekt v obtížných kamenitých štěrcích
města Karviné, to znamená, že byla
nutná její oprava.
Nic jsme neuspěchali a trpělivost se vyplatila. Bylo třeba ji uvést
znovu do dřívější formy, což probí-

halo po většinu roku 2014 ve spolupráci a s konzultacemi šéfmontéra od ISEKI. Museli jsme objednat
několik nezbytných náhradních dílů,
nicméně většinu prací na opravě
prováděli naši zaměstnanci. Po dokončení repase a absolvování dílenských testů jsme si znovu pozvali
zástupce ISEKI na konečné odzkoušení a potom mohla začít příprava
na první nasazení.
Tím se stal projekt, který na přelomu roku 2015 a 2016 prováděla naše
společnost Čermák a Hrachovec,
a.s. pro vyššího zhotovitele, kde investorem byla Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Šlo o realizaci nové stoky DN 400
přivádějící splaškové vody do nově
ČSOV Vinoř. Práce byly prováděny
v ulici Mladoboleslavské a Štěpánovské v Praze – Vinoři. Protože
ulici Mladoboleslavská je významně
dopravně zatížená komunikace, zajišťující propojení Vinoře s centrální
Prahou, byla projektantem navržena bezvýkopová technologie - mikrotuneláž ze startovacích šachet,
umístěných pouze v jednom jízdním
pruhu. Druhý pruh tak mohl být zachován pro obousměrnou dopravu,
což byla jedna z podmínek odboru
dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.
Celá délka mikrotunelovaného
úseku kanalizace byla 306m v jed-

notném, poměrně malém sklonu 9‰
a průměru kameninového potrubí
DN 400 v hloubkách 4,0 - 6,2m pod
povrchem. Mikrotuneláž probíhala
celkem ze čtyřech startovacích šachet, cílových šachet menších rozměrů bylo pět, tak aby narušení provozu na Mladoboleslavské ulici bylo
co nejmenší. Stavba probíhala různě
rychle podle zastižené geologie, která byla velmi různorodá. Byly zastiženy silně zvětralé jílovce charakteru písčitého až štěrkovitého jílu, dále
jílovité hlíny a jíly s vložkami více
zvodněných písků. V celém úseku
bylo potrubí uloženo pod hladinou
podzemní vody. I když to projekt nepředpokládal, místy bylo zastiženo
i skalní podloží, což vedlo k nutnému
zpomalení prací. Jelikož mikrotunelážní stroj ISEKI 400 má odtěžování
rozpojené horniny pomocí výplachu,
bylo možné překonat i tuto překážku. Na neskalních úsecích bylo
dosahováno standardně 8 metrů
za směnu, ve skalních partiích byla
rachlost vrtání místy až poloviční.
Vzhledem k hloubce uložení potrubí,
nebyly zastiženy žádné inženýrské
sítě a nebyly zaznamenány žádné
měřitelné projevy (praskliny, poklesy
apod.) na povrchu komunikace.
Speciﬁckým rysem stavby bylo,
že zábor neumožňoval otevření více
než dvou stavebních jam. Z tohoto
důvodu vznikl po dokončení každého úseku technologický prostoj, spočívající v likvidaci minimálně jedné
dojezdové jámy a přípravě jam dalších. Projekt, který započal v srpnu
2015 tak byl dokončený až v lednu
2016, což způsobily právě zmiňované technologické přestávky.
Z našeho pohledu bylo velmi důležité sledovat, jak si povede souprava TCC ISEKI 400 v obtížných proměnlivých podmínkách okolí Prahy
a také to, jak si povede česká osádka při jejím ovládání. Po nezbytném,
zhruba dvoutýdenním proškolení
anglickým operátorem, byly již veškeré další práce v režii našich lidí
a našich operátorů. Tady se ukázala jako výhoda, že máme personál
prověřený na nejrůznějších stav-
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bách i technologiích. Naše osádka
odvedla v mimořádně náročných
podmínkách skvělou práci a stejně
tak i strojní souprava ISEKI, která
se opět proměnila v dámu vitální
a plnou energie. Na vyraženém úseku se podařilo udržet přesný spád

i směr a nevznikly ani žádné jiné výraznější problémy.
Lze tedy závěrem konstatovat, že
souprava ISEKI TCC 400 je opět
ve výborné kondici, že osádka ﬁrmy
Čermák a Hrachovec si tuto technologii dobře osvojila a zvládla, a také

že prověřila hranice možností jejího
využití. Tak, jak tomu bývá u kvalitních strojů i u kvalitních osádek
– jsou mnohem širší než by se zdálo. Což svědčí o vyzrálém, trvalém
a oboustranně uspokojujícím partnerském vztahu.

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

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

•
•
•
•
•
•

Návrhu a graﬁckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT. Návrh bude obsahovat
vyobrazení technologií užívaných ﬁrmou a logo ﬁrmy podle vašich podkladů
Uveřejnění úvodníku s fotograﬁí představitele ﬁrmy
Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání
Zpravodaje 30.000,- Kč, reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā
55,- Kč) celkem 37.750,- Kč včetně DPH. Jsme přesvědčeni, že nabízená
forma prezentace je dostupná i malým ﬁrmám. Zpravodaj NODIG je
rozesílán všem státním a regionálním knihovnám v ČR.
NO DIG 22 / 1
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NOVÁ ÉRA ŠNEKOVÉHO VRTÁNÍ
Ing. Ivan Demjan,
jednatel společnosti Talpa –RPF, s.r.o.
Společnost TALPA – RPF, s.r.o.
zakoupila v loňském roce soupravu Bohrtec BM 400 Kompakt, která svým vybavením, kontinuální
schopností udržet směr pilotního
vrtu i kompaktností provedení představuje bez nadsázky začátek nové
éry v oboru šnekového vrtání. Naše
osádky se velmi rychle seznámily
s principem této progresivní technologie a za několik málo měsíců
byly schopné realizovat řadu podvrtů, které by ještě nedávno nebylo
možné uskutečnit vůbec. Následující ilustrační popis projektu se váže
k realizaci tzv. propoje P5 v Ostravě
– Staré Bělé.
Stará Bělá – kdysi samostatná
obec, dnes součást Statutárního
města Ostravy – je sice obcí relativně malou, v souvislosti s bezvýkopovými technologiemi však již zmiňovanou docela často. Je to dáno
jednak topograﬁí terénu – v rámci
jedné vesnice existuje několik výrazných elevací a depresí, protínaných
navíc na mnoha místech silnicemi či
vodotečemi, jednak dopravní situací
– obcí po většinu její délky probíhá

úzká ale velmi frekventovaná silnice Mitrovická, a také hustě rozmístěným množstvím soukromých pozemků, zahrad a parcel rodinných
domů. V letech 2003 – 2005 zde
byl vybudován dlouho očekávaný
páteřní sběrač F, propojující celou
obec na ÚČOV v Ostravě Přívoze,
a to z velké části bezvýkopovou
technologií – tehdy konkrétně mikrotunelováním. V dalších letech
navazovaly na tento páteřní sběrač
další dílčí úseky, které připojovaly odlehlejší nebo méně přístupné
části obce a tento proces v podstatě pokračuje i nadále. Vzhledem
k výše zmiňovaným podmínkám je
opět nutné na mnoha místech využívat bezvýkopové technologie.
K těmto speciﬁckým podmínkám
se navíc přidalo i to, že Ostravské
komunikace – městem vlastněný
podnik obhospodařující mimo jiné
i veškeré silnice na území města
Ostravy – nepovoluje nikde překopání silnice ve své správě, pokud
nedostane od projektanta výlučné
potvrzení, že v daném místě není
možné realizovat bezvýkopovou

technologii. (Zaznamenejme všichni tuto chvályhodnou politiku města
Ostravy a zmiňujme se o ni i na jiných místech v ČR.)
Ostatně nově koupená technologie od ﬁrmy Bohrtec byla poprvé
testována právě na jednom obdobném propoji – stalo se tak v srpnu
2015 a informuje o tom jednak článek ve Stavebním obzoru z loňského podzimu ale i fotoreportáž „Vše
za jeden den“ uveřejněná ve Zpravodaji NO DIG 3/15. Tehdy se však
jednalo o krátký podvrt – asi patnáctimetrový. Možnosti technologie
Bohrtec, naší ﬁrmou již mnohokrát
prověřené, jdou samozřejmě mnohem dál.
Tato nová technologie znamená
ve vývoji bezvýkopových technologií další krůček vzhůru. Nebo spíše
pořádný krok. Pilotní vrt je totiž plně
řiditelný kontinuálně po celou dobu
vrtání, navádění je doplněné mobilním počítačem, laserem s vlastním
stojanem i velmi názorným displejem. Efektivita řízení předvrtu je navíc umocněna možností vrtat s duálními tyčemi, kdy přenos kroutícího
momentu přebírá vnitřní tyč, ale obrys vrtu vytváří pohyb vnější stěny,
což opět ve výsledku znamená, že
vrt lépe drží směr a je možné se tak
pustit i do delších a náročnějších
podvrtů.
Název „horizontální vrtání“ není
úplně přesný, ostatně německý výraz „Pressbohranlage“ lépe vystihuje skutečnost, že stroj umožňuje
protlačování a také rotační vrtání.
Souprava je oproti dřívějším typům
kompaktnější a také mobilnější, tak
aby ji bylo možné velmi rychle smontovat i ve startovací jámě o průměru
2 metry. Oproti předchozím výrobkům je také silnější a výkonnější,
o přidané hodnotě dané dokonalou
řiditelností pilotního vrtu již byla řeč
v předchozím odstavci.
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Výrobce tak inzeruje možnost nasazení na až 120 metrových protlacích v průřezu 200 až 1200 mm DN,
což je pro technologii šnekového
či horizontálního vrtání opravdu
revoluční. Samozřejmě vše závisí
na půdních podmínkách a dalších
okolnostech.
Vybavení, které zakoupila Talpa
RPF umožňuje vrtat až padesátimetrové délky v proﬁlech 300 – 400 mm
DN. Přínosné je i to, že kontinuální
řiditelnost vrtání umožňuje aplikaci
i na kanalizačních sběračích relativně malých spádů.
I v případě ilustračního projektu
na propoji P5 ve Staré Bělé šlo o gravitační kanalizaci a to v kameninových
troubách CreaDig o proﬁlu 300 mm
DN, která podcházela soukromou zahradou. Vzhledem k existenci terénní
vlny nešlo v našem případě o úplně
malý spád – zde 13,1 ‰. Schopnosti
technologie však měla prověřit délka
podvrtu. Šlo o délku 51,5 metrů, tedy
o absolutní kapacitu zakoupeného
vybavení včetně využití maximálního
výsunu na vrtné lavici.
Geologické poměry v místě byly
relativně příznivé – šlo o zahlíněné
písky nebo písčité jíly, v zásadě bez
významné přítomnosti podzemní
vody a bez větších valounů. Proto
mohlo vrtání probíhat velice rychle.
Rychlost je u této technologie vskutku impozantní, zejména je nesmírně
rychlá montáž a mobilizace. V daném případě více než padesátimetrového podvrtu se prováděla jeden
den příprava technologie, jeden den
trvalo provedení pilotního vrtu a tři
dny padly na rozšíření na konečný

proﬁl a zatažení kameniny. Tedy
celkem pět dnů. Kdyby se použila
na příklad technologie ručního protlačování – což byl případ mnoha
jiných úseků v téže obci a bylo to původně uvažováno i v našem případě
– trvalo by zatlačování jen ocelové
chráničky zhruba jeden měsíc.
Na základě tohoto projektu, který
asi nejvíce a nejlépe prověřil možnosti technologie v našich podmínkách, i na základě celé řady předchozích a vesměs velmi úspěšných
podvrtů na mnoha místech celé ČR,
které jsme už za těch pár měsíců
od zakoupení soupravy zrealizovali, lze formulovat první závěry, první
zkušenosti a hodnocení:
- Technologie je jednoduchá na obsluhu i montáž, přitom je spoleh-

-

-

-

-

-

livá, funkční a prakticky bezporuchová
Ekonomické je – díky rychlé montáži a mobilizaci – i nasazení
na relativně krátkých úsecích
V běžném zeminovém prostředí
bez výskytu extrémních podmínek
je zařízení plně provozuschopné
Udržování souvislého spádu je
díky vybavení technologie skutečně možné, i když někdy za cenu
nižší rychlosti při provádění pilotního vrtu
Vybavení počítače umožňuje
i uchování nezkreslených provozních dat, což do budoucna může
být některými odběrateli vyžadováno
Po zvládnutí technologie ve standardní výbavě počítá Talpa RPF
s dokoupením nástavných dílů,
což umožní prodloužení prováděných délek až na podvrty 70 –
80 m dlouhé.

Na závěr je možné konstatovat,
že inovace ve šnekovém vrtání, jak
se podařilo uskutečnit ﬁrmě Bohrtec se soupravou Bohrtec Kompakt,
je určitě krok správným směrem.
Umožňují totiž realizovat i podvrty
ve stálém spádu na relativně dlouhých úsecích a přitom s krátkou
dobou mobilizace a v rozumných
cenových parametrech.
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Bez zajímavosti jistě není ani to,
že ﬁrma Bohrtec bude jedním z partnerů některého z dalších čísel Zpravodaje NO DIG roku 2016. I z toho
je patrné, že to tyto stroje s českým
trhem v oblasti bezvýkopových technologií myslí naprosto vážně.
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KALENDÁŘ NO DIG 2016
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

Duben

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
Events Organised in the Czech Republic

Valná hromada CzSTT
12. 4. 2016
Bezová 1658/1 Praha 4 - Braník

Květen

Podzemní stavby Praha 2016
13. Mezinárodní konference
3. Východoevropská konference
EETC 2016

23. - 25. 5. 2016
Konference BT
13. -14. 9. 2016

Září

Kroměříž

FOR ARCH 2016
27. mezinárodní stavební veletrh

20. - 24. 9. 2016
PVA EXPO PRAHA, Beranových
667, Praha 9 - Letňany

Říjen

34. Mezinárodní konference
ISTT PEKING 2016

10. -12. 10. 2016
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ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY

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

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

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.imosgroup.cz

http://www.hobas.com

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:cipos@cipos.cz http://www.cipos.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
EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.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
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

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

OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: vkral@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.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

AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: ingo@aquatis.com
http://www.poyry.cz

STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz
http://www.protlaky-mikrotunelovani.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

STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.steinzeugkeramo.com

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz
http://www.pvs.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
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz
http://www.vhs.cz
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz

WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz
http://www.zepris.cz

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu
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INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http://www.relineeurope.com
Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
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

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

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
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
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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;

ČESKÁ SPOLEČNOST
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Vás zve na

21. KONFERENCI
o bezvýkopových
technologiích,
která se koná
13. a 14. září 2016
v Kroměříži

Mezinárodní
NO-DIG
Peking
2016
Čínská společnost pro bezvýkopové technologie letos bude hostit
34. Mezinárodní konferenci ISTT
Tato akce se bude konat v Pekingu ve dnech 10. - 12. 10. 2016
v Národní zemědělské Exhibition Center (New Hall).
Centrum se nachází v samotném srdci Pekingu.
Peking je hlavní město Čínské lidové republiky, je to pulzující, dynamické město s bohatou historií.
Peking je klíčovým centrem bezvýkopové aktivity v Číně. Mnoho
velkých bezvýkopových a podzemních firem sídlí právě v Pekingu.
Bezvýkopové technologie sehrály významnou úlohu při plnění
podzemních staveb v silně urbanizovaném území s minimálním
sociálním a ekonomickým dopadem a narušením.

Označte si toto datum do svého kalendáře a zúčastněte se NO-DIG PEKING 2016.

