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Diskuse
Schválení usnesení a závěr

OBSAH
C O N T E N TS

ÚVOD / LEADING ARTICLE
Úvodník - Ing. Radek Bayer HERMES TECHNOLOGIE ............ 2

Z ČINNOSTI ISTT / NEWS FROM ISTT

NODIG
NO
DIG
ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
Toto číslo vyšlo se sponzorským příspěvkem společností:

Co nového v ESC ISTT? / News from ESC ISTT? ...................... 3

Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT
Digitalizace jako zcela nezbytná součást strategie
budoucnosti / Digitization as absolutely necessary part of the
future strategy ............................................................................. 3-6
Připomenutí 20. výročí založení FAST VŠB-TU Ostrava /
Commemorate the 20th anniversary of FAST Technical University of
Ostrava
- doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. ............................................................. 7

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS
Technologie KS2bL / Technology KS2bL
- Ing. Michal Sodomka ............................................................. 8-10

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES
A čemu se aktuálně věnujeme u HERMESU? /
And what we currently devote at Hermes? .............................. 12-15

RŮZNÉ / MISCELLANEOUS INFORMATION
Kalendář akcí pořádaných ve světě a v ČR /
Calendar of events held around the world and in the ČR ........ 17
Seznam členů /
Members od Czech Society for Trenchless Technology .........18-20

HERMES TECHNOLOGIE
dne 11. dubna 2017
This issue was published with the sponsorship contribution

HERMES TECHNOLOGIE
on April 11th 2017

Redakční uzávěrka 3. dubna 2017 /
Editorial close on April 3th 2017
Redakční rada:
Předseda: Ing. Karel Franczyk, PhD.
Členové:
Ing. Miloš Karásek, BVK, a.s. Brno
Ing. Michal Sodomka, OHL ŽS, a.s.
Ing. Stanislav Lovecký, CzSTT
Ing. Jiří Mikolášek, WOMBAT s.r.o.
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D.,
Centrum výzkumu Řež
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., FSv ČVUT v Praze
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., FSv ČVUT v Praze
Petra Frková, DiS., CzSTT
Graﬁcká úprava a sazba:
Yvona Pollaková
Vydává CzSTT
Česká společnost pro bezvýkopové technologie,
Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4
Adresa redakce:
CzSTT, Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4
Tel./fax: +420 241 096 783
E-mail: ofﬁce@czstt.cz, czsttczstt@grbox.cz
www.czstt.cz
Registrace:
MV CR II/6 - OS/1 - 25465/94-R
Tisk:
Tiskárna Brouček, Michelská 3/9, 140 00 Praha 4
Příspěvky uveřejněné v tomto časopise nemusí
vyjadřovat názory redakce.
Přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce
a s uvedením zdroje.

ISSN 1214-5033

11

NO
NO DIG
DIG 23
23 / / 11

ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

Vážení čtenáři,
jsou to přesně 2 roky od chvíle, kdy jsme měli možnost
představit naši společnost v tomto Zpravodaji.
Velice rád jsem tedy i nyní vyslyšel přání, abychom podpořili
vydání tohoto čísla.
Firma HERMES TECHNOLOGIE s.r.o. působí na našem
trhu již více než 20 let a za tu dobu si vybudovala pověst
seriózního partnera v oblasti výstavby a sanace
vodohospodářských děl.
Za poslední 2 roky se nám podařilo opět posunout úroveň
naší sanační technologie KS-ASS® o pořádný kus dále.
Pronikli jsme také na nové trhy, jako je Argentina, Nový
Zéland, Norsko, Dánsko a Rumunsko.
Celkem již 54 instalací KS-ASS tedy našlo svého majitele, a to formou vestaveb do přívěsů, dodávek do 3,5 t
nebo větších nákladních vozidel.
Těší mne, že i u nás se rok od roku tato technologie prosazuje čím dál více a posouvá renovace kanalizačních
šachet na zcela jinou úroveň.
Ing. Radek Bayer, HERMES TECHNOLOGIE

Sanace kanalizací s technikou KS-ASS®
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Vysokotlaké čištění tryskou TSSR (HDS-jet)
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Vystýlka šachet KS-ASS®
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Injektáž maltou ERGELIT-KBi
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Metoda mokrého stříkání
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Metoda odstředivého nástřiku
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT

Dne 12. 12. 2016 byla uskutečněna telefonní konference (Skype) členů výkonného výboru-ESC-ISTT.
Na programu této telefonní konference bylo projednání a ﬁnální schválení zejména níže uvedených dokladů:
- ISTT výukový program - teorie a praxe
- průběžná zpráva o průběhu překladů technologických postupů a tvorby odborného slovníku ISTT do více
jazykových mutací (Ing. S. Lovecký)
- přípravy 35. mezinárodní ISTT konference NO DIG Show ve Washingtonu (9. – 13. 4. 2017)
- Světový kongres v kolumbijském Medellinu (25. – 27. 9. 2017)
- program příští schůzky výkonného výboru ISTT-ESC
- různé organizační úkoly

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

DIGITALIZACE JAKO ZCELA NEZBYTNÁ SOUČÁST
STRATEGIE BUDOUCNOSTI
31. Rohrleitungsforum v Oldenburgu 8.-10. 2. 2017
doc. ing. Petr Šrytr, CSc., Katedra technologie staveb
FSv-ČVUT v Praze
Hlavním tématem této významné
odborné akce evropského významu
byla právě digitalizace všech nástrojů souvisejících s rozhodovacími

procesy ve všech sektorech a úsecích rozhodování o ucelené technické obsluze sídel s garancí požadavku jejich udržitelného rozvoje. - Je

pak evidentní, že by nebylo rozumné připustit zaostávání v digitalizaci
tohoto životně důležitého sektoru,
do kterého patří též náš obor bezvýkopových technologií. – Lze tedy
vyslovit pochvalu organizátorům fóra
za toto rozhodnutí, za tuto odbornou
orientaci fóra.
Ze strany FSv ČVUT a FAST VŠB-TU Ostrava se tohoto fóra, jak se
stalo již tradicí, účastní početnější
skupina mladých adeptů naši profe Skupina účastníků z FSv ČVUT
a FAST VŠB-TU Ostrava, zleva doprava: Ing. N. Szeligová, Ing. M. Teichmann, R. Spálenský, Bc. M. Himmel, J. Hora, V. Mikeš, O. Sopr a autor tohoto příspěvku před slavnostním
zahájením fóra v reprezentativních
prostorách bývalého zemského úřadu
v Oldenburgu.
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Záběr ze společenského a diskusního večera fóra Grünkohlabend v kongresové Slavnostní zahájení 31. Fóra ředitelem IRO prof.
Weser-Ems hale (v popředí zprava prof. Dr. M.Weisensee, prorektor JH, Dipl.- Dipl.-Ing. T. Wegenerem.
Ing. J. Páral, v pozadí Ing. L. Karásková Nenadálová, Ph. D. a Ing. J. Karásek,
Ph.D., zleva prof.Dipl.-Ing.D.Páralová a v pozadí a autor tohoto příspěvku.

se. Tentokráte to bylo šest zástupců z FSv ČVUT a dva
zástupci z FAST VŠB-TU Ostrava s tím, že naší delegaci na místě samém posílili ještě Ing. J. Karásek, Ph. D.,
Ing. L. Karásková Nenadálová, Ph. D. (ti zde mají své
zázemí z doby, kdy zde absolvovali více jak roční studijní
pobyt a praxi), dále pak též Dr. A. Hanáková (ta zde působila jako pedagog, vyučovala češtinu a angičtinu, když
dříve působila na katedře jazyků FSv ČVUT). Do celé
naší skupiny pak musíme počítat též prof. Dipl. -Ing. D.
Páralovou (ta zde též působila ještě před pár lety jako
rektorka FHO) a jejího manžela Dipl. -Ing. J. Párala (oba
jsou absolventy FSv ČVUT). Nabízené záběry –fotodokumantace v rámci tohoto příspěvku ukazují, že jsme se
zde neztratili.
Kromě odkazu na www.iro-online.de , kde lze též dohledat potřebné informace, lze dále nabídnout alespoň
konkrétní rekapitulaci zajímavostí z odborných sekcí fóra
formou zpřehlednění a případně též stručného komentování podstatných informací z příspěvků zde prezentovaných v jednotlivých sekcích:
- Řízení tvorby databází pro plánování, projektování
a provozování inženýrských sítí/IS (toto řízení musí
být komplexní, sjednocené, permanentně aktualizované, prověřované co do přesnosti, rizik atd.):
 Kde leží optimum mezi péčí o data a využíváním dat?
– To je hodně citlivé téma ve vazbě na existující četnost různorodých modelových situací praxe a na potřebu optimalizace nákladů péče o data ve vazbě
na efekty plynoucí z jejich využívání. – To musí být
adekvátně a včas určeno a případně včas aktualizováno. – Nelze spoléhat na neomezené možnosti dodatečných nápravných opatření. Improvizaci je třeba
důsledně eliminovat.
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 Prezentované příklady úkolů z oblasti datového managementu:
 vyhodnocení technického stavu IS (též s ohledem
na prognózu jeho dalšího vývoje),


vyhodnocení požadavků na data IS při rozhodování o jejich trasování (v jejich paralelním uspořádání i křižování; tvorba variantních řešení a jejich
vyhodnocování),



vyhodnocování požadavků na data IS při roz-hodování o řešení technických detailů řešení IS a jejich
objektů (tvorba variantních řešení a jejich vyhodnocování),



věcné zajištění kvality projektové dokumentace,
kvality provedeného díla, kvality provozu, kvality

Pohled na venkovní výstavní prostory fóra.
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přípravy dalšího/dalších životního/životních cyklu/
cyklů IS,


věcné zajištění adekvátní prostorové a další koordinace ve veřejném prostoru,



věcné zajištění adekvátní čistoty technického řešení (např. vymezením použitelných mate-riálových technologických variant řešení apod.),



věcné zajištění adekvátní ochrany veřejného zájmu včetně garance udržitelného rozvoje z provozního, ekonomického a ekologického hlediska,

-

-

věcné

zajištění adekvátní kvality a rozsahu dokumentace FM (Facility Management) včetně kompatability dat, též napříč všemi síťovými odvětvími
apod.

-

 Objevují se nové pojmy a zkratky v souvislosti s digitalizací IS (např. TZB – Technische Zus-tandbewertung).
 Kvalitní týmová spolupráce na všech úrovních rozhodování se stává nezbytností.
 Jako zatím trpěný nedostatek zásadního charakteru
je ve SRN považován resortismus. V případě digitalizace datových souborů a procesů rozhodování IS je
to vnímáno jako anachronismus. Jako příklad byla zde
uváděna databáze ONTRAS, autonomní databáze vysokotlaké plynovodní sítě (www.ontras.com).
 Za zcela nezbytný je považován požadavek na opa-kované/pravidelné prověřování technických parametrů vedení a objektů IS v závislosti na měnících se podmínkách
na straně zatížení IS (vyplývajících z měnících se podmínek na straně kvantitativních i kvalitativních požadavků
na obsluhu prostřednictvím IS).
-

Nechyběla zde rovněž programová sekce Správné
otázky z oblasti podzemní infrastruktury, což zde
bylo realizováno prostřednictvím příspěvků, kde zaznělo:

◄ Kdo nese riziko zakládání podzemních staveb (dělí
se o něj adekvátně všichni účastníci investičního procesu)? – I ve SRN je v tomto ohledu nevyvážená situace a nespokojenost s ohledem na existující legislativní a technické podklady.

Příklad prezentace příspěvku pod patronací GSTT (prof. Dipl.Ing. J. Hölterhoff, předseda GSTT, zde působil jako moderátor)
včetně několika detailů níže (zdroj GSTT):

Netěsná kanalizace je ve SRN především pod tlakem příslušných zákonů a je více středem pozornosti.
Analogicky to pak je i s různými mrtvolami (s vedeními
vyřazenými z provozu, ale ponechanými svému osudu v zemi).
Nechyběla zde rovněž programová sekce Kyber-rizika, kde došlo k prezentaci formou konkrétních příkladů (prostřednictvím hackerů, prostřednictvím selhání techniky, prostřednictvím selhání zdrojů elektrické energie, prostřednictvím méně spolehlivých operátorů telekomunikačních služeb apod.). Bylo hlasitě
konstatováno, že nemáme dostatečnou imunitu právě
v oblasti technické infrastruktury. Je však za dané
vynucené situace třeba takové ochranné technologie
vyvíjet a aplikovat.
Nechyběla zde rovněž programová sekce Potrubní
vedení 4. (analogie k tématu Průmysl 4.). – Volně
na to pak navazovala:

 Problematika IT- bezpečnostní katalog Spolkové síťové agentury provozovatelů energetických sítí (ta však
byla vyhraněně orientována na certiﬁkační procesy
související s jeho tvorbou a provozem),
 Problematika kvalitního využívání detekční techniky
a technologií identiﬁkace slabých míst potrubních sítí
(plynaři dnes více spoléhají na včasnou detekci úniků
plynu). Je zde též zřetelnější snaha o koordinaci protikorozní ochrany potrubí z oceli, litiny apod.
-

Programová sekce BIM: Termín BIM v našem oboru IS je v názvu této programové sekce ztotožňován
a spojován s termíny budoucnost plánování, projektování a provozování IS. Digitalizace ve stavebnictví je označována za sen o lepším stavění. Tomu
pak odpovídalo i zpřehlednění hlavních cílů:

Zvětšení přesnosti všech důležitých parametrů plánování včetně jistoty plánované výše nákladů.
Optimalizace nákladů životního cyklu, či v případě IS
nákladů všech jejich životních cyklů.
Další příspěvky již nabízely konkrétní příklady aplikace BIM (např. BIM v sektoru stokování).
-

Programová sekce teplárenství: Nechybělo zpřehlednění aktuálních problémů teplárenství včetně
uplatnění digitalizace rozhodovacích procesů v teplárenství (např. monitoringu provozu sítí centrálního
zásobování teplem).

-

Programová sekce inovací materiálových-technologických: Pro všechna síťová odvětví pak zde byly prezentovány inovace materiálové-technologické, inovace produktů příslušných výrobců. Zajímavá pak je
snaha nahradit venkovní trasy vedení VVN a VN trasami podzemními včetně koncepčního prosazování
programu TenneT (budování rozsáhlých podzemních
tras vedení VVN a VN pro přenos velkých výkonů
mezi státy západní Evropy (vyvolané též mj. masovým instalováním větrných elektráren; to pak představuje příležitost k uplatnění se na trhu pro nositele
technologie HDD, microtunnellingu atd.; v případě
microtunnellingu též za účelem rozsáhlého budování
tras kolektorů v exponovaných částech velkých měst).
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Příklady řešení ocelové chráničky
pro vedení VVN a VN s různým zabezpečením pozice jednotlivých vedení uvnitř.


Šanci na uplatnění mají např. technologie: Pipe Expres, HDD, Direct
Pipe, Microtunnelling, Segment
Lining Tunnel, …. (zdroj: Herrenknecht, a. G.).
Závěrem lze konstatovat, že 31.
Fórum v Oldenburgu nezklamalo
jeho účastníky a v případě mladých
adeptů naši profese, členů naší delegace, je např. motivovalo k zamyšlení se nad otázkou proč se zajímat
o obor BT, jako obor atraktivní a perspektivní. – Současně pak je důležité závěrem též konstatovat, že digitalizace jako zcela nezbytná souJiný další příklad.

část strategie budoucnosti zasluhuje pozornost a dostatečnou péči při jejím rozvíjení a zavádění do praxe
včetně jisté obezřetnosti, např. ve smyslu analogie:
není reálné, aby v případě aplikace všech digitálních
inovací dnešních superautomobilů do automobilu
typu
TRABANT vznikl
nový superautomobil!

NO DIG 23 / 1
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PŘIPOMENUTÍ 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
FAST VŠB-TU OSTRAVA
doc. ing. Petr Šrytr, CSc.,
FSv-ČVUT v Praze

Proč je smysluplné a užitečné
si připomenout tuto skutečnost?
– Prostě proto, že tato technická
universita má vlastně k našemu
oboru bezvýkopových technologií
pravděpodobně nejblíže, protože
náš obor je součástí podzemního
stavitelství. To pak má tradičně
na FAST VŠB-TU Ostrava v návaznosti na původní VŠB velmi
dobré postavení, dlouhodobě
podporované těsnou návazností
na problematiku praxe a na její
potřeby. – Je však současně nepříjemnou realitou okolnost, že
se všechny stavební obory v ČR,
jako celé stavebnictví, již dlouhodobě nacházejí v krizové situaci
z důvodů zdeformovaného legislativního prostředí a zbyrokratizované státní správy. Opakovaně
se to v posledních letech potvrzuje též na vrcholových akcích
na téma Setkání lídrů českého
stavebnictví i na témata podobná,
kde se v podstatě jen prostřednictvím vystoupení příslušných
ministrů či jejich náměstků (mnoha příslušných ministerstev, kam
spadá dle kompetenčního zákona stavebnictví: MMR, MD, MPO,
MŽP, MZe) v souhrnu jen opakuje:
dohodli jsme se, že se nedohodneme! – Jinými slovy, je jim osud
českého stavebnictví v podstatě
lhostejný. – Za této velmi nepříznivé situace stavebního průmyslu ČR je pak též překvapivé, že
na tento stav ohrožení nereagují
společně a adekvátně všichni ti,
na které to nejvíce dopadá včetně stavebních fakult technických
universit v ČR. I tyto fakulty dnes
nepříznivě pociťují dopady tohoto
stavu a je tedy i v jejich zájmu nezůstávat v klidu! Neměl by je tedy

nechávat v klidu názor prezidenta
Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. V. Matyáše, který otevřeně prostřednictvím internetu dává
najevo nespokojenost s koncepčním řízením resortu stavebnictví
a nezájmem příslušných ministerstev zabezpečovat jeho rozvoj.
Vyslovuje se pro radikální změnu
kompetenčního zákona a všech
zákonů ovlivňujících fungování stavebnictví. Je nejvyšší čas
udělat pořádek a případně použít
i ev. zkušeností ze zemí, kde to
funguje, např. ze SRN. – Uměle
udržované korupční prostředí se
masivně projevuje ve výběrových
řízeních na významné i významnější investiční akce ﬁnancované
státem včetně nepříznivých dopadů do jejich realizace. Hlavní kritérium výběrových řízení
na zhotovitele, nejnižší cena, vyvolává nekvalitu stavebních děl.
Překvapivý pak je též podíl široké
obce právníků na vzniku a udržování tohoto nežádoucího stavu. Ti
se pak příliš ochotně a neprofesionálně chápou příležitosti přímo
zasahovat do důležitých technických rozhodovacích procesů
včetně tvorby vzorových smluv
na zhotovení díla mezi investorem a zhotovitelem. Tyto smlouvy
prakticky vrací nevolnictví do našeho prostředí (zhotovitel se dostává do pozice nevolníka vůči
investorovi), jakkoliv bylo nevolnictví v zemích českých zrušeno
dekretem císaře Josefa II. v r.
1781!
U příležitosti 20. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TU
Ostrava proběhlo dopoledne 18.
1. 2017 slavnostní zasedání vědecké rady FAST v Aule VŠB-TU
Ostrava za účasti hostů, zástupců
FSv ČVUT Praha, FAST VUT Brno
a zástupců spolupracujících TU
ze zemí V4. V odpoledních hodinách pak byla slavnostně zahájena výstava k 20. výročí založení

FAST VŠB-TU Ostrava v Dolní oblasti Vítkovic spojená s prohlídkou
expozic Velkého světa techniky
a následoval tamtéž i společenský večer. – Lze též ještě pochválit FAST VŠB-TU Ostrava, že jako
první a jediná v ČR založila na své
fakultě katedru městského inženýrství s akreditací pro všechny
stupně studia: bakalářský, magisterský i doktorský. Svou náplní
studijního programu, stejně jako
katedra geotechniky, má k naší
CzSTT velmi blízko a představují
obě pro nás důležité partnery pro
vzájemnou a oboustranně výhodnou spolupráci. – Je pro nás pak
ctí se připojit ke gratulantům, popřát hodně úspěchů do další práce a konstatovat, že i my jsme si
relativně nedávno připomínali své
20. výročí vzniku. Jsme tedy vrstevníky!
Z výše uváděného pak pro nás
všechny, vyplývá závěr: Stavební fakulty technických universit
v ČR by se měly sjednotit a připojit k těm, kteří usilují o nápravu
neutěšené situace českého stavebnictví, a dát dostatečně hlasitě a účinně najevo, že je ve veřejném zájmu vytvářet adekvátní
podmínky pro fungování stavebnictví jako celku! Zavazuje nás
k tomu též naše profesní i občanská odpovědnost! – Lze rovněž
připomenout, že jednou z hlavních opor naší snahy udržet stavařinu ve vážnosti a na potřebné
úrovni je požadavek garance udržitelného stavu a rozvoje sídel, tj.
i všech staveb – jejich součástí,
dle platného stavebního zákona!
– Jde současně o veřejný zájem
a evidentně též o zajištění existenčních podmínek pro příští generace!
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Technologie KS2bL®®
Ing. Radek Bayer, HERMES TECHNOLOGIE
ERGELIT-KS2bL je hotová, předem namíchaná, suchá maltová směs určená pro použití ve splaškových
kanalizacích. Je to stěrková malta, která byla vyvinuta speciálně pro ochranu stok, šachet a stavebních objektů
proti korozi způsobené biogenní kyselinou sírovou a proti oděru.

Jedinečné vlastnosti této malty vyplývají
v důsledku chemických a minerálních fází během
hydratace prostřednictvím speciální
„Technologie KS2bL“. Velkým rozdílem proti
portlandskému cementu nebo proti stěrkování
syntetickou pryskyřicí, PVC, HDPE apod., je
skutečnost, že ERGELIT-KS2bL disponuje
vysokou schopností bránit nebo zabránit růstu
bakterií. To vyplývá také z této, pouze pro tento
produkt, jedinečné Technologie KS2bL.
Malta ERGELIT-KS2bL působí trojím efektem:
1. je velmi těsná, a tím vysoce odolná vůči
kyselinám,
2. je vysoce alkalická s přídavným
kamenivem KS2bL, které brání usazení
bakterií Thiobacillus,
3. ionizovaný hliník ničí bakterie Thiobacillus.
Malta ERGELIT- KS2bL je velmi vhodná pro
opravu zkorodovaných stok, šachet, čerpacích
stanic nebo nádrží, které trpí korozí způsobenou
biogenní kyselinou sírovou (BSK). Stupeň vlivu
prostředí je XWW4 podle DIN 19573. ERGELIT-KS2bL je odolná vůči působení mrazu a posypové soli,
utěsňuje stavební díla proti vnikající vodě, je odolná vůči lehkým kapalinám, tukům a mořské vodě. ERGELITKS2bL umožňuje provádění strukturálních zlepšení nebo statických zpevnění.
Technické parametry:
Koroze biogenní kyselinou sírovou (XWW4 podle DIN 19573): ERGELIT-KS2bL odolává většině napadení
BSK následkem H2S, popř. Thiobacillů. Vzhledem k vysoké alkalitě má KS2bL vysokou neutralizační
schopnost a udržuje tak pH-hodnotu povrchu mnohem výše než jiné materiály.
Dokonce i při nižších hodnotách pH poskytuje KS2bL maximální odolnost proti korozi. Důkazem je atest
institutu TUHH při pH 0 a pH 1.
Zrychlená zkouška: Rozsáhlé zkoumání koroze BSK ve skříni se škodlivým plynem provedla Universita
všeobecné botaniky (prof. Bock a prof. Sand) na připravených zkušebních vzorcích. Jeden vzorek byl zavěšen
v kanalizační síti města Hamburg, druhý ve skříni škodlivého plynu a další, jako srovnávací vzorek bez
zatížení, byl po dobu zkoušení uložen v laboratoři. Ve skříni škodlivého plynu byla nastavena, pro bakterie,
optimální teplota, optimální vlhkost a konstantní atmosféra H2S.
Zkušební vzorky byly očkovány větším počtem různých kmenů
Thilobacillů, jaké se vyskytují v odpadních vodách.
NO DIG 23 / 1
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Tato zkouška je celosvětově jedinou, vědecky uznávanou, laboratorní zkouškou s bakteriemi Thiobacillus,
která simuluje napadení v kanalizační síti pomocí zrychlené metody v délce trvání 365 dní. Podává velmi
dobrou výpověď o dlouhodobé odolnosti materiálů. Tyto výsledky zkoušek se potvrdily na staveništích ve
Freiburgu od roku 1990, v Hamburku od roku 1993 a v Oranienburgu (u Berlína) od roku 1999 a platí dodnes.
Doba jednoho roku, po kterou byla malta zkoumána ve skříni se škodlivým plynem, odpovídá napadení
běžného portlandského cementu za dobu 24 let v kanalizační síti v Hamburku. Tento poměr 1 ku 24 rokům se
může případ od případu lišit, ale poskytuje bezpečný důkaz o extrémně vysoké odolnosti „Technologie
KS2bL“. Ve výše uvedeném odkazu na staveniště ve Freiburgu prokazovaly provozní stavy před rekonstrukcí
neměnným způsobem korozi šachet 1 mm/rok. Po 25 letech od rekonstrukce nejsou ještě znovu zkorodované.
V roce 2012 byla hodnota pH na povrchu konstrukce přibližně > 3,5.
Chemické složení
ERGELIT-KS2bL neobsahuje
žádné chloridy, které napadají
ocelovou výztuž. Velmi dobré
vlastnosti malty jsou založeny
na unikátní směsi speciálních
minerálů. Ta je označována jako
„Technologie KS2bL“.

Fotodokumentace ze stavby v ČR (03/2017) realizované výše popsaným materiálem
Sanační práce jsou provedeny, dle velikosti přečerpávací stanice, v rozmezí 1-2 dní. Opětovné uvedení
sanovaného díla do provozu se uskutečňuje cca 20-24 hodin po ukončení nástřiku.

Příklad nástřiku vrstvy tloušťky 30mm

otryskaný povrch před nástřikem

zkorodovaná šachta
9
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příprava malty

odstředivý nástřik

šachta po sanaci
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Injektáž maltou ERGELIT-KBi
Utěsnění silných průniků vody do kanalizačních objektů

Zaplavená šachta

Injektáž

Odčerpávání vody

Míchání malty ERGELIT-KBi

Přípojka po injektáži

Utěsněno

11
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A čemu se aktuálně věnujeme u HERMESŮ?
Zde je několik fotek ze zajímavých akcí s uplatněním technologií HERMES a kanalizačních maltových směsí
ERGELIT.
1. Renovace kanalizací – strojní zpracování malt ERGELIT metodou odstředivého stříkání
-

zajištění vodonepropustnosti, odolnosti proti korozi a oděru
nástřik vrstvy tloušťky 10 mm pomocí motoru s odstředivou hlavou (5000 ot/min)
opětovné zatížení odpadní vodou v rozmezí 4 až 24 hodin (v závislosti na druhu zvoleného materiálu)

NO DIG 23 / 1
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2. Zdění a spárování revizních šachet a stok
ERGELIT-SBM a ERGELIT-KT40
jsou zdící malty vyhovující
nejvyšším požadavkům

13
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3. Pokládka čedičových a keramických tvarovek
-

problematika, které se intenzivně věnujeme již od roku 1998, a to nejen
v rámci realizace přímo na staveništi, ale i přímo u výrobcú betonových
prvků pro kanalizace

NO DIG 23 / 1
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4. Renovace kanalizací – metoda mokrého stříkání
-

řešení pro průchozí profily kanalizací a velké plochy jímek nebo nádrží
kromě obvyklých ručních nástrojů vyžaduje mokrý nástřik čerpadlo na sanační maltu, hadice na sanační
maltu, hadici na vzduch, trysku pro mokrý nástřik, kompresor a míchací systém vhodný pro výrobu sanační
malty ERGELIT

15
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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

2-3 / 2 0 1 6

NODIG

22
ROČNÍK

NOLOGIE
ÝKOPOVÉ TECH
STI PRO BEZV
NOLOGY
É SPOLEČNO
CHLESS TECH
ZPRAVODAJ ČESK CZECH SOCIETY FOR TREN
MAGAZINE OF

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání
Zpravodaje 30.000,- Kč, reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem 37.750,- Kč
včetně DPH. Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je dostupná i malým ﬁrmám.
Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním a regionálním
knihovnám v ČR.
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KALENDÁŘ
KALENDÁŘ NO
NO DIG
DIG 2017
2017
NO
NO DIG
DIG CALENDAR
CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

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

Duben

ISTT 35th International No-Dig
and No-Dig Show

Valná hromada CzSTT

9. - 13. 4. 2017

Bezová 1658/1 - Braník
Stavební veletrhy Brno 2017

Washington - USA

18. 4. 2017

26. - 29. 4. 2017
20. ročník mezinárodní
vodohospodářské výstavy
VODOVODY - KANALIZACE 2017

Květen

23. - 25. 5. 2017
Výstaviště PVA EXPO Letňany

Září

Trenchless World Congress 2017

25. - 27. 9. 2017
Plaza Mayor Medelin Colombia

17
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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
Ing. Stanislav Drábek
Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: ofﬁce@czstt.cz
Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.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
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
IMOS group s.r.o.,
763 02 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz
http://www.imosgroup.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: ingo@aquatis.com
http://www.poyry.cz
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
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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
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METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz http://www.michlovsky.cz
MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.cz
OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.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

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

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz
http://www.pvs.cz
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
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

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz
http://www.zepris.cz

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

