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Vážený pane inženýre,
odbor školství, kultury a památkové péče obdržel dne 6. 3. 2019
žádost o poskytnutí záštity starosty města Znojma Jana Groise, MBA,
ke které sdělujeme následující:

Starosta města Znojma Jan Grois, MBA,
přijal záštitu nad

24. KONFERENCÍ O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH,
která se uskuteční ve dnech 10. a 11. září 2019
v Hotelu SAVANNAH Znojmo-Hatě.
S přijetím záštity starosty města Znojma je dle Pravidel pro udělování záštit č. 7/2014
uděleno právo použití logotypu města Znojma při propagaci a konání akce.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Eva Hambálková
referent – administrativa, kultura
Městský úřad Znojmo
Odbor školství, kultury a památkové péče
tel: 515 216 579
nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
eva.hambalkova@muznojmo.cz
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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
poprvé máme příležitost se prezentovat ve zpravodaji společnosti pro bezvýkopové technologie
NODIG a rád bych za tuto příležitost poděkoval.
Na úvod si dovolím představit činnosti TRASKO
BVT, s.r.o., i když věřím, že většina z vás již nás
na trhu bezvýkopových technologií zaznamenala.
Zaměřujeme se především na opravu kanalizace
skelnými rukávci vytvrzovanými UV zářením (UV LINER), čištění a monitoring kanalizace, frézování, lokální opravy kanalizace krátkými sanačními rukávci,
opravu napojení přípojek, sanaci šachet a řízené
vrtání. V rámci technologie UV LINER již stabilně
poslední 3 roky opravujeme více než 10km kanalizace/rok, v rámci řízeného vrtání více než 5km/rok
a společnost TRASKO BVT, s.r.o. má v současné
době 25 zaměstnanců.
Dovolte, abych stručně zavzpomínal na vývoj společnosti od samého začátku.
Firma TRASKO, a.s. se v roce 2010 rozhodla
založit divizi bezvýkopových technologií. Po dlouhých úvahách a posuzování vhodných technologií
jsme se rozhodli pro nákup technologie UV LINER, která byla v té době v ČR relativně nová,
a ne toliko rozšířená. Vnímali jsme, že na základě
vývoje trhu bezvýkopových technologií v Evropě, má velký potenciál pro rozvoj. Hned v prvním
roce jsme provedli první instalace, i když se jednalo o kratší úseky.
Již od počátku fungování klademe důraz na důslednou přípravu zakázek (statické posouzení síly
rukávce), kvalitu provedení i kontrolu kvality. Jako
první společnost jsme začali standardně odebírat
vzorky z vytvrzených rukávců a vzorky testujeme
v akreditovaných laboratořích, abychom investorům prokázali správné dodání i vytvrzení sanačního
rukávce. Statické posouzení kanalizace ve spojení
s mechanickými parametry rukávců nám umožnilo
instalovat rukávce s optimální sílou stěny a tím snížit
náklady na provedení díla.
V průběhu let došlo k rozvoji střediska a tím také
k nákupu další mechanizace (čistící vozy, kanalizační robot), což vedlo k možnosti rozšíření objemu sanovaných metrů, až na výše zmiňovaných
10km ročně. V roce 2015 jsme se rozhodli rozšířit
portfolio prací také na bezvýkopové opravy vodo-
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Ing. Štěpán Leitner,
jednatel TRASKO BVT, s.r.o.

vodů. V současnosti provádíme řízené i neřízené
protlaky, relining a berstlining.
V roce 2018 začalo středisko bezvýkopových technologií fungovat jako společnost s ručením omezeným TRASKO BVT v rámci holdingového uspořádání skupiny TRASKO, a.s.
V současné době jsme jedničkou na českém trhu
v instalaci skelných rukávců vytvrzovaných UV zářením a v České republice je již více než 53km námi
opravených kanalizací pomocí této technologie.
Naším cílem je v nastoleném trendu kvality pokračovat i v dalších letech a podpořit u zákazníků dobré
vnímání bezvýkopových technologií oprav kanalizací jako rychlé, cenově přijatelné a vhodné možnosti
opravy s dlouhodobou životností.
Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné chvilky strávené nad tímto zpravodajem a do osobního i pracovního života mnoho úspěchů.

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
- zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT
versus přidružení členové ISTT(Afﬁliated Societies)

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

- podpora přidružených členů ISTT při pořádání konferencí

V průběhu měsíců listopad 2018 až únor 2019 byly
uskutečněny tři telefonní - Skypové konference vedení
ISTT a členů výkonného výboru-ESC-ISTT.
Na programu těchto Skypových konferencí bylo projednání, diskuse a schválení zejména níže uvedených
dokladů:
- příprava 37. Mezinárodní ISTT-NO-DIG konference
ve Florencii, která se koná 30. 9. - 2. 10. 2019

- projednání návrhů standardů pro pořádání mezinárodních konferencí ISTT
- pokračování v projednání nové formy webových stránek ISTT-samostatné bloky pro management ISTT,
pro přidružené členské společnosti atd.
- prověřování databází přidružených členů ISTT-členové
ISTT by měli zaslat případné změny
- příprava témat na další Skypovou konferenci

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

SMĚRNICE CzSTT, ÚČEL, VZNIK, SOUČASNÝ STAV,
VÝHLED A OČEKÁVÁNÍ
Ing. Jaroslav Kunc

A CO TO JE?
Směrnice CzSTT jsou veřejně přístupné dokumenty,
kterými společnost CzSTT doporučuje správné postupy
při volbě, návrhu a samotné realizaci bezvýkovové technologie. Jsou umístěny na www.czstt.cz. Speciﬁkují prvky bezpečnosti k očekávání výsledku jednotlivých postupů, uvádí možná rizika a způsoby jejich minimalizace tak,
aby používání této stavebně-montážní technologie bylo
k prospěchu všech dotčených a zúčastněných. Směrnice
obsahují základní technické požadavky v rámci norem
ISO, EN a ČSN. Mimo tuto oblast zahrnují řadu legisla-

tivních požadavků v rámci zákonů a vyhlášek platných
v ČR a jsou doplněny o další významné požadavky, které
s těmito metodami výstavby, ale i rozhodování o použitelnosti, přímo souvisejí. Rámcově zahrnují ty postupy,
které jsou pro region ČR dostupné, o nichž je dostatek
informací i v rámci zemí Evropy, ale i ostatního světa.
B) KDO JE AUTOREM?
Zpracovatelé těchto Směrnic CzSTT jsou dobrovolníci
z řad členů CzSTT, ale i další osoby, kteří se do zpracování zapojili. Obsah Směrnic CzSTT je před zveřejněním
na www.czstt.cz podroben schvalování předsednictvem
CzSTT, jako
zastupujícího
orgánu společnosti. Práva
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duševního vlastnictví jsou na straně společnosti CzSTT.
Autoři, spoluautoři a všechny osoby, které se zpracování
obsahu jednotlivých dokumentů zúčastňují, jsou uvedeni
s jejich souhlasem. Pokud dojde k jakýmkoliv změnám
v obsahu, se kterým spoluautor nesouhlasí, má právo být
z jmenného seznamu odstraněn.

obsahu přihlásí, doplňovány podle nových zjištění, znalostí a postupech, které společnost CzSTT získává nejen
na stavbách v ČR, ale i v blízkém zahraničí. Prvkem další
informovanosti pro obsah těchto Směrnic je mezinárodní
společnost ISTT, jejích součástí CzSTT je.

D) VÝHLED A OČEKÁVÁNÍ?
C) JAK TO VZNIKÁ?
Zahájení prací na obsahu Směrnic bylo na podzim roku
2015. Od té doby vznikla řada verzí v rámci aktualizací obsahu jednotlivých Směrnic. Ke zveřejnění jednotlivých bezvýkopových technologií na www.czstt.cz bylo
rozhodnuto o 5 metodách bezvýkopových technologií
(stav k 01. 2019). Rozpracovány jsou další, které budou
po rozhodnutí předsednictvem CzSTT na www.czstt.cz
umístěny. Rozpracovány jsou metody vložkování sklolaminátovými rukávci, v přípravě jsou protlaky ručně řízené
a kopané a pluhování. S ohledem na vývoj, nejen technologický, ale i dostupností a novými legislativními požadavky, jsou v záhlaví uvedené poslední verze s datem
„platnosti od“. Tato doporučení (= Směrnice CzSTT) jsou
spoluautory, případně dalšími autory, kteří se k doplnění

Směrnice CzSTT, jako doporučení, jsou dokumenty
specialistů oboru výstavby bezvýkopovými technologiemi, kteří se v rámci těchto metod výstavby sdružují
a vyměňují zkušenosti bez ohledu, v jaké ﬁrmě pracují.
Hlavním cílem je posílit vědomí o dostupných možnostech „inteligentního“ budování staveb tak, aby se minimalizovaly potíže spojené s omezeními nejen v okolí budované trasy, ale i na povrchu nad samotnou stavbou.
Dalším cílem je vybírat, navrhovat a realizovat tyto stavby tak, aby se zanedbáním prvků bezpečnosti případně
opomenutím rizik nezpůsobily škody. Nejen ﬁnanční pro
investory, když se použitá BT „nepodaří“, ale i na životech a zdraví zhotovitelů, budoucích provozovatelů
a všech občanů, kteří se nad takovými stavbami v době
užívání pohybují.

33. ROHRLEITUNGSFORUM V OLDENBURGU
13. – 15. 2. 2019 NEZKLAMALO JEHO ÚČASTNÍKY
doc. Ing. Petr Šrytr CSc.,
FSv ČVUT v Praze
Jakkoliv bývá v předstihu vždy
nastaveno hlavní zaměření fóra,
tak má tradičně odborný program
v cca 20 až 30 a více sekcích různá zaměření i skladbu informací
nabízených na mnoha stáncích
cca 400 společností kvalitní doprovodné výstavy. Nabídka má široké spektrum a je si možné vybírat
a konkrétně i vybrat z opravdu bohaté nabídky. Letošní zaměření
bylo vymezeno hlavním tématem
Rohrleitungen – Transportmedium für Trinkwasser und Abwasser.
Zaměření odborného programu
jednotlivých sekcí souhrnně nabízí obr.1. Bezvýkopové technologie
byly např. nabízeny v sekcích: 4, 9,
14, 19 a 24. Ve většině z nich pak
participuje též GSTT v čele s jejím
předsedou Prof.Dipl.-Ing. Jensem
Hőlterhoffem. Dále viz pár foto
s komentářem.
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Prof. Dipl.-Ing. Joachim Lenz (zakladatel IRO, druhý zleva) ve společnosti Ing. L.
Karáskové, Ph.D. (úspěšné doktorandky K122), Ing. J. Karáska, Ph.D. (první zprava,
externí pracovník K127) a doc. Ing. P.Šrytra, CSc. (druhý zprava) v rámci slavnostního
zahájení ORF. Není bez zajímavosti připomenout, že Ing. L. Karásková spolu s Ing. J.
Karáskem absolvovali roční studijní pobyt a praxi v r. 2008/2009 právě v Oldenburgu
na JHSO v rámci nadace Prof. J. Lenze.
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33. Oldenburger
Rohrleitungsforum
13 bis 15. Februar
2019
Leitthema:
Rohrleitungen –
Transportmedium
für trinkwassr und
Abwasser
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Slavnostního zahájení Fóra v Oldenburgu se ujal a moderoval
ředitel IRO (Institut für Rohrleitungsbau) Prof. Dipl. -Ing. Thomas
Wegener.

V rámci gala-večera Grünkohlabend v kongresové WeserEms-Halle jsme u jednoho stolu měli možnost být jako česká
delegace spolu se svými příznivci Prof. Dipl. -Ing. D.Páralovou
(bývalou rektorkou JHSO, první zleva), Dipl. -Ing. J.Páralem
(druhý zprava), Dr. A.Hanákovou (bývalou pracovnicí K104,
třetí zprava), Prof. Dipl. -Ing. K.Ahrensem (JHSO, členem
předsednictva ECIA, druhý zleva) a Dr. B. Braune (JHSO, první
zprava).

Svůj příspěvek dále nabídl též prezident JHSO (Jade Hochschule Oldenburg) Prof. Dr. -Ing. Manfred Weisensee, který je
současně ředitelem nadace Prof. Dipl. -Ing. Joachima Lenze,
zakladatele IRO (Institut für Rohrleitungsbau) a náš příznivec,
příznivec naší české delegace na ORF (Oldenburger Rohrleitungsforum).

Podstatná část naší delegace v rámci slavnostního zahájení
ORF. Zleva doc. P. Šrytr, Ing. J. Karásek, Bc. A. Arlt, Bc. A.
Kremerová,
Ing. O. Sopr
a Ing. O. Franek.
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Z nabídky rozsáhlého, pestrého a současně cíleného odborného
programu si může každý účastník ORF vybrat především to,
co je prvořadě předmětem jeho zájmu. V daném případě se
jedná o pohled do přednáškového sálu s programem na téma
bezvýkopové technologie IS (přednášející Prof.Dipl.-Ing. Jens
Hëlterhoff, předseda Německé společnosti pro bezvýkopové
technologie/GSTT; GSTT stabilně nabízí v rámci
několik
odborných sekcí).

Součástí tradičních aktivit K122
(katedry technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze) je právě
účast na ORF a spolupráce s IRO
i JHSO. To ostatně vyplývá též
i z těsné spolupráce K122 s odbornou společností CzSTT a dále též
s příslušnými akademickými pracovišti a jednotlivci v zahraničí, kteří
usilují o efektivní rozvoj a prosazení bezvýkopových technologií/BT
v praxi. Protože se jedná o důležité, dále se rozvíjející stavební technologie v úseku, který zabezpečuje

NO DIG 25 / 1

6

Jako měřítko gala-večera Grünkohlabend v kongresové WeserEms-Halle i celého ORF může posloužit přehledný pohled
do podstatné části sálu, které dává příležitost k neformální
diskusi a zahrnuje, kromě místního originálního jídla a pití, též
kulturní program na jevišti, tombolu (s výtěžkem na dobročinné
účely) a nabídku promítaných záběrů z aktivit ORF (viz plocha
promítacího plátna v pozadí na jevišti).

životaschopnost měst a obcí z hlediska jejich ucelené technické obsluhy prostřednictvím IS (splnění
požadavku stavebního zákona garantovat jejich udržitelný stav a rozvoj nelze přehlížet), tak je důležité
nabízet BT i v rámci studijních programů (na K122 prostřednictvím
předmětu Speciální technologie
či prostřednictvím zadání a řešení
bakalářských a diplomových prací)
a dále též prostřednictvím i dalších
aktivit. – Jednou z nich pak je též
dlouholetá spolupráce s meziná-

rodně působícím školícím pracovištěm Unitracc (www.unitracc.com)
vedeným prof. D. Steinem z TU
Bochum. Není bez zajímavosti rovněž připomenout našeho prvního
předsedu CzSTT doc. Ing. I. Vávru (svého času zástupce vedoucího K122 a zakladatel spolupráce
s IRO a JHSO) a dále též připomenout Ing. J. Ladru (svého času vedoucího K122), který sám osobně
rovněž aktivně v průběhu mnoha
let participoval při realizaci spolupráce s IRO a JHSO.

Mnoho ﬁremních vystavovatelů zde na ORF má v ČR své dceřiné ﬁrmy (to pak umožňuje
lépe a příjemněji komunikovat na těchto jejich výstavních stáncích).
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE CzSTT O NEJLEPŠÍ
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018
Ing. Karel Kříž, Ph.D.,
ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

17. 9. 2018 byl vyhlášen další ročník již tradiční studentské soutěže o cenu CzSTT, tentokrát pro období
2017/2018. Opět bylo možné přihlásit diplomovou práci,
bakalářskou práci či písemnou práci ke státní doktorské
zkoušce v oblasti návrhu řešení, projektování, výstavby,
rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí
s uplatněním bezvýkopových technologií (včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dalšího průzkumu,
inženýringu, uniﬁkace, technických podkladů, informační
báze a koordinace).

roslav Kunc, Ing. Marek Helcelet, Ing. Karel Franczyk,
Ing. Vladimír Vácha, Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Marcela
Synáčková, CSc., Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Ing. Petr Krejčí, Doc. Ing. Jaroslav Raclavský,
Ph.D. a Ing. Michal Sodomka.

Přihlášeno bylo ze tří vysokých škol (ČVUT v Praze,
VŠB – TU v Ostravě a VUT v Brně) celkem 8 prací (z toho
5 diplomových a 3 bakalářské).

2. místo obsadil pan Ing. Jan Brabec s prací „Použití
bezvýkopových technologií při výstavbě odvodnění
tunelu Pohůrka“.

Pořadí prací bylo sestaveno na základě hodnocení
celkem 13 hodnotitelů ve složení Ing. Štěpán Moučka,
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. Ing. Karel Kříž, Ph.D., Ing. Ja-

3. místo obsadil pan Ing. Tomáš Spilka s prací „Posouzení a návrh rekonstrukce stoky „U Kasáren“

Výsledky byly odsouhlaseny předsednictvem CzSTT
dne 12. 3. 2019.
1. místo obsadil pan Ing. Tomáš Novák s prací „Studie
sanace vybrané části stokové sítě“.

Kompletní výsledné pořadí studentů, včetně typu práce (kde DP je diplomová práce a BP je bakalářská práce),
vysoké školy (kde byla práce vytvořena a obhájena) a jména vedoucího práce je uvedeno v tabulce níže.
Pořadí

Student

Typ práce

Vysoká škola

Vedoucí práce

1

Novák Tomáš

DP

VUT-FSv

doc. Ing. Raclavský Ph.D.

2

Brabec Jan

DP

ČVUT-FSv

doc. Ing. Šťastný, Ph.D.

3

Spilka Tomáš

DP

ČVUT-FSv

Ing. Kříž Ph.D.

4

Bednařík Tomáš

DP

VŠB - TUO

doc. Ing. Vojtasík, CSc.

5

Sopr Ondřej

DP

ČVUT- FSv

doc. Ing. Šrytr, CSc.

6

Voženílek Marek

BP

ČVUT-FSv

Ing. Kříž Ph.D.

7

Arlt Adam

BP

ČVUT- FSv

doc. Šrytr, CSc.

8

Otruba Pavel

BP

ČVUT-FSv

Ing. Kříž Ph.D.

Název práce: STUDIE SANACE VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ
Název práce anglicky: Study of rehabilitation of the selected part of the sewer network
Jméno autora: Ing. Tomáš Novák (VUT v Brně)
Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě na ulici Vídeňská v městě Brně. V první části
práce je uvedena průvodní zpráva obsahující základní údaje o předmětné kanalizační stoce, včetně charakteristiky
dotčeného území s popisem geologických a hydrogeologických poměrů. Následuje technická zpráva, v které jsou
provedeny hydrotechnické výpočty a celkové zhodnocení stavebně-technického stavu. Předmětem další části je
návrh a popis variantních řešení sanace zahrnující zejména bezvýkopové technologie. Všechny navržené varianty
jsou následně zhodnoceny z hlediska technického, ekonomického a vlivu
na životní prostředí. Na závěr jsou všechny poznatky shrnuty a je provedeno
závěrečné doporučení pro řešení sanace.
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Název práce: POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝSTAVBĚ ODVODNĚNÍ
TUNELU POHŮRKA
Název práce anglicky: The use of trenchless techniques for the construction of drainage
of tunnel Pohůrka
Jméno autora: Ing. Jan Brabec (ČVUT v Praze)
Cílem této diplomové práce je detailní prozkoumání a následné vyhodnocení možných variant a subvariant
bezvýkopových technologií při výstavbě odvodňovací stoky v lokalitě připravovaného úseku na dálnici D3. Z hlediska
formy je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do dvou hlavních
bloků. První blok je zaměřen na důkladné vyhledání informací o bezvýkopových technologiích pro výstavbu nových
podzemních vedení. Jsou zde popsány v současnosti nejpoužívanější technologie, které se uplatňují nejen na českém
trhu, ale i v zahraničí.
V druhém bloku se čtenáři dozví základní informace z oblasti stokování. Tento blok zahrnuje uvedení do dané
problematiky, popisuje stokové systémy a soustavy, objekty na stokové síti, odvodňovací zařízení a také
dimenzování těchto objektů. V úvodu praktické části diplomové práce, která je dělena do pěti bloků, jsou stručně
popsány údaje o stavbě. Ve druhém bloku je deﬁnován problém a jsou stanoveny cíle. V dalším bloku je tento
problém řešen v podobě předložení různých technologických možností výstavby odvodňovací stoky na odvodnění
severního předzářezu a části vlastního hloubeného tunelu Pohůrka na dálnici D3. V posledních dvou blocích
jsou popsány vybrané varianty po technické stránce, přesněji řečeno bezvýkopová řešení v podobě ruční ražby
a mikrotunelování. Ve třetí kapitole jsou zhodnoceny navržené varianty po stránce technické a ekonomické.
V poslední kapitole jsou stanoveny závěry a doporučení vycházející z diplomové práce. Teoretická i praktická část
diplomové práce potvrzuje fakt, že nasazení bezvýkopových technologií je v mnohých případech levnější, časově
výhodnější, ekologičtější a někdy i jediné možné řešení.

Název práce: POSOUZENÍ A NÁVRH REKONSTRUKCE STOKY „U KASÁREN“
Název práce anglicky: Evaluation and rehabilitation design of the sewer „U Kasáren“
Jméno autora: Ing. Tomáš Spilka (ČVUT v Praze)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje rešerši literatury,
legislativních a normových podkladů, zabývajících se hodnocením stavu, návrhem a výstavbou stok nových či stavebních
úprav stávajících. Rozvedeny jsou sanační metody stok. Návrh a výstavba je zaměřena na pražskou stokovou síť.
Praktická část práce se zabývá samotnou rekonstrukcí kanalizace v ulici U Kasáren v Praze 1 - Hradčany. Nejdříve
je popsán a zhodnocen současný stav na základě průzkumu PVK v souladu s normou ČSN 13508-2. Rozebrány jsou
možné metody sanace a vhodné způsoby výškového vedení stoky. Návrh obsahuje vhodné řešení přepojení přípojek
a uličních vpustí. Zahrnuta je samozřejmě koordinace ostatních sítí v uličním prostoru. Kapacita jednotlivých řešení je
ověřena hydrotechnickým výpočtem. Jednotlivé varianty návrhu jsou ekonomicky a technicky vyhodnoceny. Součástí
práce jsou graﬁcké přílohy obsahující situaci rekonstrukce, podélné proﬁly a příčné proﬁly.

Název práce: ZPŘEHLEDNĚNÍ BEZVÝKOPOVÝCH METOD VHODNÝCH PRO POKLÁDKU
PLYNOVÝCH VEDENÍ A VYMEZENÍ ROZSAHU JEJICH APLIKACE
Název práce anglicky: An Overview of Suitable No Dig Methods for Gas Pipeline Installation
and Specifying Conditions of Their Implementation
Jméno autora: Ing. Tomáš Bednařík (VŠB-TUO)
Diplomová práce se zabývá bezvýkopovými metodami vhodnými pro pokládku plynového potrubí a má za úkol
celou problematiku zpřehlednit. Sepisuje technické druhy plynových vedení v závislosti na tlaku v potrubí, klasiﬁkuje
je a popisuje používané druhy konstrukcí a materiály. Práce se rovněž zabývá obecně závaznými podmínkami pro
umístění, vedení a výstavbu plynovodů a obsahuje informace potřebné k jejich bezpečné pokládce - krytí a ochranná
pásma. Jsou uvedeny a popsány veškeré v dnešní době známé a nejvíce používané bezvýkopové metody, jejich
použití, výhody a nevýhody, vhodné a nevhodné určení z hlediska geologie. V diplomové práci je zpracována návrhová
studie technologie provedení plynového potrubí pod korytem řeky Dřevnice,
kdy bylo navrženo provedení výstavby plynovodu metodou směrového vrtání
- HDD.
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Název práce: REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ SÍDEL –
OBTÍŽNÉ PODMÍNKY JEJICH ŘEŠENÍ A REALIZACE
Název práce anglicky: Reconstruction of public spaces – difﬁcult conditions for ther
design and realization
Jméno autora: Ing. Ondřej Sopr (ČVUT v Praze)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje prvků technické infrastruktury ve veřejném prostoru sídel,
zejména na obnovu inženýrských sítí v obtížných podmínkách intravilánu měst a obcí. Klíčovými jsou v tomto
ohledu strategické dokumenty rozvoje sídel, především pak územně plánovací podklady a dokumentace, které dnes
často nezajišťují splnění požadavku trvale udržitelného stavu a rozvoje technické infrastruktury. Metodický postup
vyhodnocení a tvorby systémové koncepce rozvoje technické infrastruktury je demonstrován na příkladu správního
území města Tábora.

Název práce: AZBESTOCEMENTOVÁ POTRUBÍ VE VODNÍ SÍTI
Název práce anglicky: Asbestos cement pipe in water supply network
Jméno autora: Bc. Marek Voženílek (ČVUT v Praze)
Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům,
které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených
z azbestocementových trub a jejich likvidací z hlediska praktického i legislativního. V práci jsou dále uvedeny negativní
dopady na člověka plynoucí z expozice azbestovým vláknům, zákony a vyhlášky zabývající se azbestem a odpady
s obsahem azbestu. Součástí bakalářské práce je zpřehlednění úkonů a povinností spojených s azbestocementem,
které napomáhají k ochraně člověka.

Název práce: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VE SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH NEMOCNIČNÍCH
AREÁLŮ
Název práce anglicky: Construction site organisation in the speciﬁc conditions of hospital
comlexes
Jméno autora: Bc. Adam Arlt (ČVUT v Praze)
Autor se zabývá identiﬁkací základních požadavků na zařízení staveniště v podmínkách areálů typu nemocnice.
Konkrétně pak zpřehledněním dané problematiky a charakteristikou technické infrastruktury areálu Fakultní
nemocnice v Motole. Dále se práce zabývá zpřehledněním možností řešení zjištěných nedostatků v technické
infrastruktuře (především u inženýrských sítí) pomocí bezvýkopových technologií. Součástí bakalářské práce je také
SWOT analýza a závěrečné vyhodnocení.

Název práce: METODY VYHODNOCENÍ STAVU GRAVITAČNÍCH STOKOVÝCH SYSTÉMŮ
Název práce anglicky: Gravity sewer systems evaluation methods
Jméno autora: Bc. Pavel Otruba (ČVUT v Praze)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyhodnocování stavebně technického stavu gravitačních
kanalizačních stok. Je zde proveden rozbor příčných průřezů, materiálů, poruch dle ČSN EN 13 508-2, čištění
a průzkum. Jsou zde uvedeny nástroje a metodiky pro vyhodnocování
stokových systémů v ČR i ve světě. Následně jsou porovnány a posouzeny
podle výhod, nevýhod, komplexnosti a z hlediska použitelnosti v ČR.
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POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE
TECHNOLOGIÍ UV LINER PŘI NÁTOKU BALASTNÍCH VOD
Ing. Markéta Mazlová, TRASKO BVT, s.r.o.

Nátoky balastních vod
Důraz byl kladen zejména na rychlost opravy, zajištění statické únosnosti poškozeného potrubí a zabránění dalšímu nátoku balastních vod do splaškové kanalizace.
V jarních měsících roku 2013 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov začala indikovat
problémy s enormním nátokem balastních vod do splaškové kanalizace. Konkrétně se jednalo o obce Přísnotice, Unkovice a Žabčice, které se nacházejí v rovinatém
inundačním území řeky Svratky. Odvádění dešťových
a splaškových odpadních vod je v těchto obcích řešeno
oddílným způsobem.

Na čistírně odpadních vod zaznamenal provozovatel
zvýšené přítoky odpadní vody a přetížení zejména koncových čerpacích stanic. Z porovnání denních i měsíčních bilancí vycházelo, že došlo ke skokovému navýšení nátoku z jednotlivých obcí v rozmezí od 50 do 100 %
oproti dlouhodobému průměru.
Na základě těchto hodnot byl v celé lokalitě proveden
průzkum kanalizační sítě, který vedl k vytipování úse-

ků s evidentně rozdílnými průtoky na přítoku a odtoku.
V těchto úsecích byly následně provedeny kamerové
prohlídky. Ze zjištěného rozsahu poškození bylo, po dohodě s vlastníkem, rozhodnuto o realizaci bezvýkopové
opravy kanalizace v celkovém rozsahu cca 420 m. Byla
zvolena technologie UV LINER. Vzhledem k požadavku
na minimální omezení provozu, byl kladen důraz zejména na rychlost opravy. Dalším požadavkem bylo
zajištění statické únosnosti poškozeného potrubí, kdy
statickým výpočtem byla určena síla staticky relevantní
vrstvy 3,7 mm s odpovídajícím minimálním krátkodobým
modulem pružnosti vytvrzené trouby 8 400 N/mm2. Klíčové také bylo zabránit dalšímu nátoku balastních vod
do splaškové kanalizace.

Technologie UV LINER používá skelné rukávce, které jsou vyráběny s integrovanou ochranou folií. V tomto
případě byl rukávec instalován s celoobvodovým integrovaným prelinerem (zesílená venkovní ochranná folie), který rukávec chrání před navlhnutím a poškozením
rukávce jak natékající balastní vodou, tak procesy při
vtahování.
Pro zajištění těsnosti kanalizace bylo nezbytné provést
také utěsnění zaústění kanalizačních přípojek a konců
rukávce v revizních šachtách.

Utěsnění přípojek
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V tomto případě byla pro utěsnění přípojek použita
pryskyřičná injektáž, která používá dvousložkovou pryskyřici. Tato injektážní směs při styku s vodou okamžitě
reaguje a samotná vlhkost působí jako urychlovač tvrdnutí. Za použití této technologie se podařilo všechny sanované přípojky utěsnit i přes silný nátok balastních vod
kolem zaústění přípojek.
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v ohybu a dále těsnost. Dosažené hodnoty odpovídaly
předepsaným parametrům, čímž bylo prokázáno správné provedení vytvrzení sanačního rukávce i přes intenzivní nátoky balastních vod natékajících na sanační rukávce v průběhu instalace.
Ze závěrečného monitoringu sanovaných úseků
kanalizace a vizuální prohlídky šachet bylo evidentní, že
celý systém je těsný a bez viditelných nátoků balastních
vod do kanalizace.

Na základě dobrých zkušenosti z první
etapy byla v roce 2015 – 2016 realizována
druhá etapa: 1196m
Po dokončení celé akce bylo provozovatelem dále sledováno množství balastních vod přitékajících na čistírnu
odpadních vod. Výsledek byl velmi dobrý: v porovnání
s předešlým obdobím se snížily nátoky balastních vod
v Unkovicích o 45% a v Žabčicích o 20%.

Zakončení rukávu v šachtě
Pro zakončení rukávu v šachtách byly použity dle místních podmínek buď nerezové těsnící kroužky QUICK-LOCK, nebo pryskyřičná injektáž. Nerezové těsnící
kroužky QUICK-LOCK, díky těsnící pryži z vnější strany,
brání nátoku balastních vod mezi rukávem a stávajícím
potrubím.
Bezprostředně po ukončení prací byl vyřezán vzorek
sanačního rukávce z mezišachty a zaslán k otestování
do německé akreditované laboratoře. Zde bylo ověřeno,
zda rukávec splňuje požadované parametry. Byla testována tloušťka staticky relevantní vrstvy rukávu, jeho
celková tloušťka, krátkodobý modul pružnosti a napětí

Základní údaje:
TECHNOLOGIE: V LINER
MATERIÁL POTRUBÍ: Kamenina DN 300
STÁŘÍ: 10–15 let
CELKOVÁ OPRAVOVANÁ DÉLKA: 1 619m
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY: praskliny s nátokem balastních vod
NÁZEV SANAČNÍHO RUKÁVCE: Alphaliner 500 (A500)
VÝROBCE RUKÁVCE: RELINEEUROPE
SÍLA STATICKY RELEVANTNÍ (NOSNÉ) VRSTVY: 3,7 mm
CELKOVÁ TL. SANAČNÍHO RUKÁVCE: 4,1 mm
PRELINER: celoobvodový integrovaný preliner

VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE A PODROBNÉHO
PROJEKTU JE BEZVÝKOPOVÝ SVĚTOVÝ REKORD
Převzato z časopisu Trenchless International, Zima 2019
Nedávná bezvýkopová instalace, která je součástí projektu Watercare ve výši 31 milionu NZD
(21,3 milionu USD), byla provedena zhotovitelem inženýrských sítí McConnell Dowell a stanovila
nový standard limitů technologie Direct Pipe®. Nepřetržitým ražením v délce 1 929 m stanovila
instalace nové výpusti pro čistírnu odpadních vod v zálivu Army Bay nový světový rekord pro
nejdelší ražbu s využitím tohoto systému.
Čistírna odpadních vod projektu Watercare v zálivu Army
Bay (Armádní zátoka) na poloostrově Whangaparaoa
na Novém Zélandu obsluhuje oblasti poloostrova Whangaparaoa, Ōrewa, Hatﬁelds Beach a Silverdale. Zařízení,
které je v provozu od roku 1982, zpracovává odpadní vodu

a vypouští ji odtokovým potrubím o délce 2,8 km, jež ústí
přibližně 1,2 km do kanálu Tiri.
Stávající stárnoucí výpusť nebyla navržena tak, aby se
vyrovnala s budoucím růstem této oblasti, což vedlo společnost Watercare k zahájení projektu instalace náhradního
potrubí, dimenzovaného tak, aby dostatečně vyhovovalo
předpokládanému růstu populace.
Výpusť byla naplánována tak, aby instalace vedla od čistírny a přes poloostrov, se vstupem na omezené území
obranných sil Nového Zélandu. Kromě toho ovlivnilo projekt několik aspektů citlivosti na životní prostředí včetně
umístění staveniště blízko regionálního parku Shakespeare.
Projektový manažer společnosti Watercare Dirk du
Plessis říká, že bez ohledu na obtíže byl projekt sladěn
se závazkem společnosti sloužit svým klientům. „Produkt
na světové úrovni
musí být dodán
včas a v rámci
rozpočtu, s mini-
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málním rizikem v přísně chráněném životním prostředí,“ říká.
„Army Bay se nachází ve vysoce citlivém chráněném území, obklopeném plotem proti škůdcům, které pokrývá konec
poloostrova Whangaparaoa. Obrovské úsilí bylo vynaloženo na vyhledávání a přemisťování zvířat před zahájením jakékoli stavby.
Do této oblasti bylo například vypuštěno více než 20
chovných párů ptáků kivi a stavební plocha se nacházela
uvnitř místa výskytu ohrožené ještěrky moko.
Trasa výpusti také vede přes aktivní tréninkovou oblast
na území obranných sil. Důležité bylo dodržování přísných
podmínek vstupu a řádná spolupráce s armádou; je vždy
dobré, když jsou sousedé spokojeni!“
Pan du Plessis se ve své roli projektového manažera podílel na projektu Army Bay od přidělení zakázky. Od skončení
výběrového řízení až po návrh projektu a jeho výstavbu byla
společnost Watercare odpovědná za přezkum podávaných
nabídek a zajištění případného řešení zhotovitele v souladu
se standardy a požadavky společnosti Watercare.
„Zahrnovalo to i aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví,
ochrany životního prostředí a ekologie, řízení zúčastněných
stran, řízení souhlasu, řízení projektů, řízení rizik i řízení dopravy,“ říká pan du Plessis.
Po zvážení všech soutěžních nabídek vybrala společnost
Watercare ﬁrmu McConnell Dowell jako zhotovitele, který
bude stavět výpusť.
Kromě ﬁnančních, časových a kvalitativních aspektů projektu se pan du Plessis zaměřil zejména na zdraví a bezpečnost i na spokojenost zákazníků.
„Každodenní řízení projektu zahrnovalo koordinaci činností smluvního partnera, obranných sil, požadavků a podmínek souhlasu rady města Auckland i místní komunity,“
říká.
„Nejzajímavější částí mé role bylo řízení toku různých
projektových balíčků od stálých projektantů díla, včetně jejich přezkoumání naším interním týmem i externím týmem
pro přezkum projektu, společností AECOM, a to v různých
projektových fázích stavební, geotechnické, mechanické
a elektrické části.
Pro každý jednotlivý úsek práce byly vydány stavební
prováděcí plány, jakož i inspekční a zkušební plány. Ty musely být přezkoumány v souvislosti se standardy a speciﬁkacemi společnosti Watercare před zahájením stavby.

DIRECT PIPE
Před rozhodnutím o technologii Direct Pipe jakožto nejlepší metodě pro instalaci potrubí hodnotila ﬁrma McConnell Dowell protlačování potrubí i horizontální
směrové vrtání (HDD). Rozhodnutí společnosti bylo založeno na předchozích zkušenostech s touto metodou
v Thajsku, znalostech místních podmínek a na geologických údajích dodaných společností Watercare. Bylo by to
poprvé, co by tato metoda byla použita na Novém Zélandu.
Tato technologie, kterou vyvinula společnost Herrenknecht,
otevírá nové možnosti instalace potrubí ve všech geologických podmínkách.
Kombinuje výhody mikrotunelování a HDD, z čehož vyplývá možnost instalovat předem svařené potrubí a zároveň vrtat. Technologie Direct Pipe umožňuje rychlou
a efektivní instalaci potrubí o délce více než 1500 m a je navržena tak, aby dosahovala rychlosti ražení až 30 m za den.
Obecně se používá v Evropě k instalaci potrubí pod řekami
a jinými velkými vodními plochami.
V tomto případě bylo i z dalších důvodů považováno
za vhodné použít technologii Direct Pipe: hloubka instalace
70 m, schopnost odolávat vysokým tlakům vody, možnost
zpětného vytažení a výměna
řezacího zařízení, pokud by
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byla požadována. Mezi komerční přínosy patřilo zvýšení bezpečnosti a snížení rizika, minimalizace zásahů obsluhy, vyšší
přesnost a schopnost zvládat i tvrdší materiály.
„Schopnost instalovat dlouhé trubkové úseky v jediné ražbě snižuje čas potřebný pro stavbu a řízený proces čerpání
kalů snižuje riziko pronikání kapaliny do okolního prostředí
nebo vyvěrání na povrch,“ říká pan du Plessis.
„V kombinaci s lepším ovládáním přítlaku řezací hlavy, rychlostí postupu a rychlými systémy řízení i schopností zpětného
vytažení je Direct Pipe ideální technologií pro tento projekt.“
Před přidělením zakázky se společnost Watercare obrátila na svého technického poradce, ﬁrmu AECOM, která má zkušenosti s bezvýkopovými technologiemi, aby
podrobně přezkoumala nabídku společnosti McConnell Dowell a požádala o objasnění příslušných problémů
projektu. To vyžadovalo od ﬁrmy AECOM revizi metodiky
a technologie Direct Pipe, pokud jde o volbu nástrojů pro
mikrotunelovací vrtací stroj (MTBM) pro konkrétní půdní
podmínky, mezinárodní zkušenosti s touto instalační metodou i návrh, jak by mohl projektový tým těchto zkušeností využít.
Klíčem k této revizi bylo zjistit, jaké problémy by mohly
vzniknout, jako například mechanické závady, a jaké možnosti ﬁrma McConnell Dowell má, aby úspěšně zvládla takovou délku ražby a zvládla i nepředvídané půdní podmínky.

RAŽBA
Během instalace metodou Direct Pipe ze startovací šachty je zemina vytěžena pomocí zařízení MTBM Herrenknecht
s podporou kalů, které čerpá vytěžený materiál přes kalový
okruh uvnitř prefabrikovaného potrubí do separačního zařízení umístěného nad zemí.
Sekce potrubí, která je položena na povrchu válců a přivařena ke konci stroje, je zatlačována do vrtu současně
s těžbou. Potřebná tlačná síla je zajištěna zařízením Herrenknecht Pipe Thruster, které poskytuje dodatečnou tlačnou sílu při instalaci dlouhých potrubních úseků.
Pipe Thruster tlačí MTBM vpřed spolu s potrubím tlačnou
silou až 750 t v krocích po 5 m. Tlačná síla je přenášena na potrubí pomocí upínacího zařízení a poté na vrtnou hlavu stroje.
Během prací může být čelba tunelu řízena důsledně
a bezpečně za použití technologie tunelování s podporou
kalů, dokonce i v proměnlivých různých geologických podmínkách a v půdách propouštějících vodu. Sklony nahoru
i dolů, jakož i o různém poloměru ražby, mohou být přesně
řízeny pomocí naváděcích systémů.
Velikost staveniště při instalaci pomocí technologie Direct
Pipe je menší ve srovnání se staveništěm při mikrotunelování i HDD, což znamená, že je vhodná pro hustě obydlené obytné oblasti a nevyžaduje hluboké šachty. Veškerá
infrastruktura včetně předem svařeného potrubí se nachá-
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zí pouze na jedné straně, což je ideální pro stavbu výpusti
do moře, kde se instaluje potrubí přímo z pevniny směrem
k volnému moři.
Po dosažení plánované vzdálenosti se MTBM vytáhne ze
dna moře nebo jezera. Napájecí a výtlačné vedení se pak
odstraní z potrubí, čímž je instalace dokončena.

SPECIFIKACE PROJEKTU
Pro instalaci vyhloubila ﬁrma McConnell Dowell dvě mezilehlé šachty, 47 m a 17 m hluboké. Výpusť na mořském
dně instalovaná v mořském kanále Tiri byla dlouhá 890 m
a přechodový kus spojoval bezvýkopový úsek a úsek mořského dna.
Projekt Army Bay používal 13 metrů dlouhé zařízení MTBM
Herrenknecht AVN1000DP pojmenované Blanche o průměru
vrtné hlavy 1 325 mm. Stroj byl podporován dvěma tlačnými
zařízeními trubek s celkovou dosažitelnou tlačnou silou 1 250 t.
Tento systém byl použit k instalaci ocelového potrubí o vnějším průměru OD 1 220 mm se stěnou o tloušťce 16 mm, čímž
vzniká mezikruží 52 mm, na vzdálenost 1 929 m. Aby se dařilo udržet prstenec a minimalizovat tlačnou sílu, byla na zadní
straně MTBM vstřikována bentonitová suspenze do mezikruží
mezi strojem, potrubím a zeminou.
Rychlost vstřikování byla propojena s rychlostí MTBM při
jeho postupu tak, aby byl zajištěn správný objem vstřikovaného maziva. Tím bylo zajištěno, že mezikruží bylo udržováno plné, napomohlo to udržet neporušenost otvoru, ale také
to zmenšovalo riziko vyvěrání, jelikož je vstřikováno známé
množství, než aby se jen vstřikovalo do určitého tlaku.
Pan du Plessis říká, že ve fázi plánování fa McConnell
Dowell nastínila, proč se zhotovitel domníval, že by mohl
překonat předchozí rekord při instalaci Direct Pipe.
„Přidáním separace kalu, mokrého vytahování z moře,
svařování ocelových trubek s velkým průměrem a vystýlky
z polyetylénu vysoké hustoty (HDPE), fa McConnell Dowell
přesně předpověděla náklady na instalaci a nezávisle potvrdila schopnost metody jít mnohem dále než předchozí
rekord 1 460 m,“ říká.
„Za dosažitelnou byla považována ražba 2 000 m; toto
však bylo potvrzeno až po podrobném technickém posouzení inženýry společnosti McConnell Dowell, jejím projektantem, ﬁrmou McMillen Jacobs Associates, a technickým
poradcem společnosti Watercare, ﬁrmou AECOM. Byly potřebné pouze dvě kontrolní šachty, čímž se vyloučilo bagrování příbřežní koncové šachty a snížila celková plocha
staveniště.“
Spolu s bezvýkopovou instalací společnost Watercare
také zprovoznila vylepšenou a přemístěnou novou čerpací
stanici; rovněž bylo instalováno nové čisticí zařízení Duron
UV. Celkově má rozšíření schopnost účinně odvádět odpadní vody rychlostí 1400 l/s od 350 l/s a má projektovanou
životnost 100 let.

VÝZVY
Kromě těch, které byly zmíněny dříve, projekt čelil dalším
významným výzvám.
Vrtná hlava MTBM i hroty potřebují kontrolu po určité
vzdálenosti v závislosti na rychlosti a půdních podmínkách. To by vyžadovalo vytažení stroje; kvůli omezenému
pracovnímu prostoru v Army Bay však bylo rozhodnuto
namísto toho vyhloubit na dvoukilometrové trase dvě kontrolní šachty.
Obě šachty byly úspěšně vyhloubeny a současně poskytly společnostem Watercare a McConnell Dowell příležitost
řešit další stavební záležitosti.
Aby byla zachována konstrukční celistvost celé výpusti
i požadovaná stoletá životnost projektu, bylo rozhodnuto
nainstalovat vystýlku 1 100 mm OD HDPE uvnitř ocelové

stěny namísto natření vnitřní strany stěny. Tato dodatečná úroveň ochrany proti korozi slouží k utěsnění mezikruží
a záložnímu mechanismu uvolňování tlaku podzemní vody
pro případ, že ocelový plášť podlehne na konci své předpokládané životnosti korozi skrze stěnu.

INSTALACE
Stroj MTBM byl dodán do Whangaparaoa počátkem
dubna 2018. Do 13. července stroj překonal předchozí
rekord v délce 1 495 m v Texasu v USA v roce 2017.
Dne 26. července byla první část odtokového potrubí
odtažena z Kaiaua do Army Bay, kde byla po vodě
dopravena na místo, kde byla poté ponořena.
Ponořené potrubí pak byla upevněno na dně oceánu, kde se
nakonec připojilo k novému potrubí odpadních vod.
Pan du Plessis říká, že 2. srpen, kdy byla na instalována
druhá část odtokového potrubí, byl „úžasný den“.
„Měli jsme to štěstí, že jsme byli na lodi s řadou lidí, kteří
reprezentují celý projektový tým,“ říká.
„Byli jsme svědky toho, jak poslední ze dvou úseků
potrubí, předem opatřených potřebnými zátěžovými bloky
na montážním staveništi v zátoce Kaiaua, byl spuštěn do své
polohy na dně kanálu Tiri. Později odpoledne se Blanche
objevila v moři 500 m od pobřeží v 15 m hluboké vodě.“
Zaměřením na bezvýkopovou technologii v kombinaci
s rekordním projektem byl, pan du Plessis hrdý, když viděl
MTBM vynořovat se z vody.
„Neřekl bych, že slovo „úleva“ bylo v mé mysli první, ale
s tolika očima upřenýma na tento projekt to bylo určitě slovo,
o němž jsem přemýšlel.“
„Avšak se sebevědomým zhotovitelem, průkaznými historickými záznamy, vyzkoušenými metodikami a semknutým
projektovým týmem byl úspěch nevyhnutelný,“ říká pan du
Plessis.
„Žádný z účastníků projektu nepočítal s vytvořením
rekordu; teprve ve dnech předcházejících ukončení se o tom
začalo mluvit. Získání větší sebedůvěry prostřednictvím
získaných zkušeností je tím skutečným úspěchem. “
Pan du Plessis, který je správcem infrastruktury a dodávek vody a odpadních vod v Aucklandu, říká, že
společnost Watercare bude vždy sloužit svým klientům
v jejich nejlepším zájmu a bude otevřena zavádění nových
technologií, zejména pokud budou ověřené, budou snižovat
riziko, budou nákladově efektivní a prospěšné zdraví
a bezpečnosti všech zúčastněných.
„Každý projekt je jedinečný svým účelem, rozsahem,
požadavky, speciﬁkacemi, omezeními i okolnostmi. Pokud
jsou spolu v rovnováze, pak odpověď je rozhodně „ano“,“ říká.
„Technicky je důležitost tohoto projektu založena na potenciálu,
který uvolnil pro metodu Direct Pipe, dříve neznámou instalační
metodu na Novém Zélandu. Očekávám, že tato metoda bude
na trhu přijatelnější jakožto bezpečnější a méně riskantní metoda
v obtížných podmínkách než konvenční metody protlačování
potrubí a HDD.“
Stavební práce začaly v srpnu 2017 a byly dokončeny na
začátku roku 2019.

O SPOLEČNOSTI WATERCARE
Watercare je organizace řízená radou a je zcela
ve vlastnictví Rady města Auckland. Tento dodavatel
je největším vodním dodavatelem na Novém Zélandu,
který zásobuje bezpečnou vodou komunity v Aucklandu.
Poskytuje služby v oblasti vody a odpadních vod 1,4 milionu
lidí v regionu města Auckland.
Více informací
je na www.
watercare.co.nz
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OPRAVA VEJČITÉHO PROFILU DN 700/1050
BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ UV LINER
Ing. Dana Luptáková, TRASKO BVT, s.r.o.

Důraz byl kladen zejména na rychlost opravy, minimalizaci omezení provozu
na komunikaci a zajištění statické únosnosti poškozeného potrubí.
Původní betonová roura vejčitého proﬁlu DN 700/1050 vykazovala známky koroze a opotřebení. Poruchy se vyskytovali zejména v dolní části, a to velmi často v podobě kaveren a místně chyběla i celá dnová část. Betonové potrubí je
uloženo v kraji jízdního pruhu hlavní komunikace, která je klíčovou dopravní tepnou v Holešově a je zatíženo těžkou
nákladní dopravou. Hloubka uložení potrubí se pohybuje od 3,3m do 3,5m.

Vzhledem k hloubce uložení
potrubí a požadavku na minimální omezení provozu na příslušné
komunikaci se investor, Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a.s., rozhodl
pro opravu kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER.
Požadavkem investora byla reproﬁlace stoky zednickým způsobem před
zahájením sanačních prací a vyplnění kaveren. Reproﬁlace byla provedena sanační maltou ergelit v celé délce
sanovaného úseku.
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Před zahájením sanačních prací,
vzhledem ke způsobu výstavby kanalizace a nynějšímu stavu kanalizace, bylo nutné přesné zaměření
proﬁlu v celé délce zamýšlené sanace. Bylo provedeno měření dimenze pomocí kalibračního měřidla pro
měření obvodu, a výsledkem byly
hodnoty pohybující se mezi 2750mm
a 2795mm. Na základě těchto měření byla vypočtena správná DN pro
danou instalaci tak, aby sanační rukávec přilehl ke stoce a zároveň, aby
netvořil vrapy. Rozdíly v DN v tomto
rozsahu bez problémů pokryje roztažnost rukávce Alphaliner.
Před samotnou instalací byl pro-

veden statický výpočet návrhu síly
staticky relevantní vrstvy pro dané
potrubí. Statický výpočet zohlednil
špatný stav kanalizačního potrubí
i umístění v komunikaci s těžkou nákladní dopravou. Výsledkem byl sklolaminátový rukávec se sílou staticky
relevantní vrstvy 11,4mm a minimálním modulem pružnosti 8500MPa
a napětím v ohybu 180MPa.
Bezprostředně po ukončení prací
byl vyřezán vzorek sanačního rukávce z mezišachty a zaslán k otestování
do německé akreditované laboratoře.
Zde bylo ověřeno, zda rukávec splňuje
požadované parametry. Byla testována tloušťka staticky relevantní vrstvy
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rukávu, jeho celková tloušťka, krátkodobý modul pružnosti a napětí v ohybu
a také těsnost. Dosažené hodnoty odpovídaly předepsaným parametrům,
čímž bylo prokázáno správné provedení vytvrzení sanačního rukávce.
Na závěr bylo provedeno zednické
zapravení napojení přípojek a sanace šachet.

Základní údaje:
TECHNOLOGIE: UV LINER
MATERIÁL POTRUBÍ: BE DN 700/1050
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY: koroze potrubí, kaverny
NÁZEV SANAČNÍHO RUKÁVCE: Alphaliner 500G
VÝROBCE RUKÁVCE: RELINEEUROPE
SÍLA STATICKY RELEVANTNÍ (NOSNÉ) VRSTVY: 11,4mm
CELKOVÁ TL. SANAČNÍHO RUKÁVCE: 11,9mm

PLUHOVÁNÍ – progresivní technologie instalace
VVN 150 KV el. kabelů nejen v Holandsku
Robin Cimr,
IFK GmbH
Na základě změny energetické koncepce v Holandsku s prosazením maximálního využití vlastních obnovitelných zdrojů energie (též zrušení
závislosti na zahraničních dodavatelích
elektřiny) – došlo též ke komplexnímu
přehodnocení a přepracování tras elektroenergetických sítí s výhledem pro další desetiletí.
Přepracováním hlavních tras elektroenergetických sítí dochází ke zvětšení
jejich přenosové kapacity, když současně budou suplovány stávající nadzemní
stožárové trasy trasami podzemními.
Dojde tak k využití většího počtu pozitivních synergických efektů: k estetickému
vlivu na krajinu, k zabránění vlivu silných
větrů, k redukci rozsahu ochranných pásem, k redukci vlivu elektromagnetického pole do okolí atp.
Vzhledem k obecně obtížným stavebním podmínkám v Holandsku (například
výskytu vysoké hladiny podzemní vody,
výskytu velkého množství odvodňovacích kanálů atp.), které výrazně zvyšují
náklady na konvenční instalaci elektroenergetických kabelů do země, byla
hledána nákladově a časově úsporná
varianta s využitím bezvýkopové technologie.
Kromě různých variant bezvýkopových technologií se jako vhodná ukázala
též technologie pluhování. Během vývoje rozhodování a současné přípravy projektu investora - největšího dodavatele
elektrické energie v Nizozemsku byla
nalezena vhodná trasa pro pilotní projekt instalace reprezentativního úseku
souboru VVN 150kV el. kabelů v podzemní trase pluhováním.
Trasa délky cca 7.000 m je vedena poblíž města Randstad. V území trasy se
nachází mnoho odvodňovacích kanálů
včetně výskytu další kompilace v podobě vysoké hladiny podzemní vody.
Zvláštní výzvou pak byly požadavky
objednatele na instalaci souboru elektrických kabelů pluhováním, přičemž dle
technické speciﬁkace musely být splněny následující podmínky:
- Minimální krytí podzemního el. kabelu 2,5m

- Instalace kabelů jednotlivých fází
střídavého napětí se vzájemnou odstupovou vzdáleností 30 cm světlé
šířky
- Souběžná instalace 2 ks chrániček
pro optické kabely nad trasu VVN-kabelů
- Kabelové krycí desky (o tloušťce
1 cm, šířce 30 cm) samostatně nad
každým el. kabelem
- Vzdálenost 40 cm mezi horním okrajem el. kabelu a krycí deskou
- Současné elektronické měření parametrů instalace kabelů včetně
kontroly a dokumentace tažných sil
na VVN-kabelech při instalaci pluhováním
- Současné elektronické měření,
kontrola a dokumentace polohy
a hloubky instalace
Po důkladném výběrovém řízení se
společnost IFK GmbH ze Salzburgu
(Rakousko)dokázala prosadit v konkurenci jiných poskytovatelů a obdržela
objednávku.
Aby mohly být splněny požadavky instalace pluhováním, nechala společnost
IFK navrhnout a vypracovat vlastní zaváděcí zařízení pro soubor kabelů, krycích
desek a chrániček, které splňovalo uvedené podmínky technické speciﬁkace.
S ohledem na měkký půdní povrch
bylo zde použito trakční zařízení FWF
92 Crawler s pásovým pohonem.

U pluhovacího zařízení FSP220 bylo
včas plánováno a realizováno připevnění takzvaných "skluzů" ke každému
jednotlivému výložníku, což výrazně snížilo tlak pluhovacího zařízení na povrch
terénu.
Pluh FSP220 je v současnosti nejvyspělejší pluhovací zařízení výrobce Föckersberger z hlediska výkonu a velikosti
- lze jej použít k instalaci vedení různých
medií s průměrem až do 600 mm při
hloubce instalace do 2,5 m.
Pluhovací jednotka je také navržena
tak, aby byla trvale tažena dvěma tažnými vozidly (tažná síla dosahovala hodnoty max. 400 tun).
Faktická příprava a skutečná realizace instalace pluhováním souboru el.
kabelů, krycích desek a chrániček (např.
hmotnost 1m jednotlivého VVN-kabelu
činila cca. 18 kg) byla zvláštní výzvou
pro IFK tým, posádku jejich stroje, kterou nakonec úspěšně zvládli.
Zejména křižování odvodňovacích kanálů a paralelní položení dvou VVN-systémů s odstupovou vzdáleností 1,2 m
vyžadovalo vysoký stupeň přesnosti,
zkušenosti a kompetence celého týmu.

Požadavek

na

přesné

ukládání

všech součástí byl splněn i díky vlastního softwaru a hardwaru pluhovací jednotky.
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K elektronickému prostorovému zaměřování bylo použito GPS -zařízení
společnosti Trimble a snímače sklonu,
které byly instalovány přímo na pluhové
jednotce.
Díky trvalému měření s GPS-systémem a současnému porovnání elektronických dat (x-, y- a z-souřadnice s plány v Auto-CADu) zobrazené na displeji
pluhové jednotky bylo dosaženo vysoké
přesnosti skutečného umístění všech
součástí dle projektové dokumentace.
Během instalace pluhováním byly trvale
elektronicky měřeny tažné síly na všech
třech jednotlivých VVN-kabelech, kde byla
čidla instalována na zavádějícím zařízení
a všechna data elektronicky dokumentována v počítači pluhu. Následně byly
tyto informace včleněny do dokumentace

skutečného provedení ve formě trakčního
diagramu VVN-kabelu.
Kontrola tažné síly na VVN-kabel byla
nastavena tak, aby byl tah trakční jednotky přerušen přibližně při dosažení
2/3 maximální povolené hodnoty.
Jak se očekávalo: s použitím trakční jednotky s pásovým pohonem a "skluzem"
bylo možné se vyhnout pravděpodobné
možnosti „zapadnuti“ pluhovacího zařízení s hmotností 26 tun v trase s mimořádně
vysokou hladinou podzemní vody a velmi
měkkým půdním povrchem.
Kabely velmi vysokého napětí byly dodány na vlastních ocelových bubnech
(jeden kompletně vážil, až 26 tun; před
instalaci pluhováním se musely položit podél trasy s vlastním speciálním zařízením).
Obzvláště instalace tří kabelových

krycích desek (každá deska měla šířku
30 cm a tloušťku 1 cm), byla novinkou
v tomto oboru, byla rovněž úspěšná.
K tomuto účelu byly dodány desky
jako svazek s jednotlivými délkami á
200 m, které rozvinuté podél trasy a svařené dohromady, vytvořily souvislý pás
na délku instalované trasy.
Každý pás z těchto kabelových krycích desek byl umístěn centrálně nad
každým fázovým kabelem ve vzdálenosti 40 cm, přičemž všechny tři fázové
kabely byly od sebe navzájem vzdálený
30 cm, pomocí zaváděcí jednotky pluhu.
Vzhledem k velikosti zaváděcího zařízení, s pomoci kterého se instalovaly
tři VVN-kabely, dvě optické chráničky
a tři kabelové krycí desky v jednom
pracovním kroku v hloubce 2,5 m, bylo
částečně nutné, podpořit 200 tunovou
tažnou sílu pásového tahače FWF92
dalším tažným vozidlem.
Použitím pásového pohonu a "skluzů"
na pluhu docházelo k minimálnímu
poškození povrchu terénu na trase,
přičemž po instalaci daného souboru
pod úroveň terénu byl viditelný pouze
úzký zářez.
Při průměrném výkonu instalace cca.
500 metrů za den byl projekt dokončen

bez výhrad a s velikou spokojeností
zákazníka.

Poznámka redakční rady na závěr:
Jak ukazuje výše uváděná aplikace
pluhování v Holandsku, tak lze usuzovat,
že tato varianta BT je použitelná
analogicky i v podmínkách ČR.
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KLÁRA
PŘIKRYLOVÁ
Obchodní manažer TRASKO BVT, s.r.o.
Proč jste se rozhodla pro technické povolání?
Když se zamyslím nad touhle otázkou, tak jsem se vyloženě nerozhodovala v jakém oboru chci pracovat. Konkrétně s technickým povoláním žádné dřívější zkušenosti
nemám, takže jsem v tomhle oboru úplný nováček. Studovala jsem ekonomickou školu a poté začala pracovat jako
manažerka hotelu, kde jsem působila 4 roky. Mezitím jsem
měla asi roční přestávku, kterou jsem trávila za oceánem.
Když jsem pak hledala práci, tak mě nabídka v TRASKU
na obchodního manažera zaujala a to, že půjde o technický obor mě nijak nezastrašilo. Mám ráda, když je za mnou
vidět odvedená práce a kdo na této pozici ﬁguruje, tak ví,
že to není žádný med. O to víc si vážím všeho, co za mnou
zůstane a někdy za tím stoji opravdu velké úsilí. Ovšem o to
větší radost z toho pak mám. Všichni vnímají fakt, že v tomto oboru je převaha
mužů. Já osobně si
nemyslím, že by to
mělo být prioritou.
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Přece jenom je
pro většinu mužů
příjemnější,
když na pracovní
schůzku dorazí
žena. Tady musím ale dodat,
že je nutností,
přesvědčit svými
znalostmi.
Když se celkově
zamyslím na vývojem bezvýkopových technologií, tak myslím, že jdou pomalu, ale jistě kupředu. Konkrétně TRASKO, a.s. realizovalo
první CIPP zakázku pomocí UV Liner v roce 2010 a od roku
2016 každý rok opravíme pomocí UV technologie více než
10 km kanalizací. Máme za sebou první rok jako společnost
TRASKO BVT, s.r.o. – což pro naše zákazníky, krom změny původního názvu, vůbec nic neznamená. Začátkem roku
2018 jsme se stali první dceřinou společností ﬁrmy TRASKO,
a.s. Nebojím se říct, že tenhle fakt skoro nikdo nezaznamenal, pokud na to nebyl upozorněn, což je pro nás velice
pozitivní. Troufám si tedy říct, že jsme u našich zákazníku
a ostatních společností vnímáni jako respektovaná ﬁrma. Závěrem bych chtěla říct, že se budeme snažit udělat vše proto,
abychom si tuhle pozici na trhu bezvýkopových technologii
minimálně udrželi a každým rokem se posouvali dále.
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KALENDÁŘ NO DIG 2019
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

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

Duben

International Trenchless
Technology Conference
in Suzhou, China

VALNÁ HROMADA CzSTT
9. dubna 2019 v 10 hodin
Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice

12. - 14. 4. 2019

VODOVODY-KANALIZACE

Květen
Červen

Září

Říjen

21. mezinárodní vodohospodářská výstava
21. - 23. května 2019 PVA EXPO PRAHA

Trenchless Asia 2019
17. - 18. 6. 2019
PT Jakarta International Expo
(JIExpo)

14. mezinárodní konference
podzemní stavby Praha 2019
3. - 5. června 2019 v Praze

10 - 13 September 2019
Melbourne, Australia

24. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

37th INTERNATIONAL NO-DIG

10. - 11. září 2019 Znojmo

Conference & Exhibition
30. 9. - 2. 10. 2019 Florencie

Tunelářské odpoledne 1/2019

No-Dig Down Under 2019

18. září 2019
13:00 Centr. vzd. Metrostav

Trenchless Balkans 2019
17 - 18 October 2019
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

17
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

EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@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
INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com
http://www.inset.com

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

KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: moucka@ko-ka.cz ko-ka@ko-ka.cz
http://www.ko-ka.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY

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

AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: vaclav.kastan@aquatis.cz
http://www.poyry.cz
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: marek.koutny@bmh.cz jiri.vinkler@bmh.cz
http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.,
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: f.hensch@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – Řeporyje
E-mail: volf@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: jedlicka@dorg.cz
http://www.dorg.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 roman.hek@eurovia.cz
petr.lienert@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
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METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: Jiri.novak2@metrostav.cz
karel.roessler@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz

http://www.michlovsky.cz

MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 MOSTKOVICE (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 ZNOJMO (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz tomas.krzak@forteas.cz
http://www.mtas.cz
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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
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: PacvonZ@pvs.cz
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

SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz
TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 VYŠKOV
E-mail: s.leitner@trasko.cz m.mazlova@trasko.cz
www.trasko.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com

Proﬁt Construction, s.r.o.
Jihlavská 916 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: vasak@proﬁtconstruction.cz
http:/www.proﬁtconstruction.cz
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: vesely@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: krejci@repopraha.eu http://www.repopraha.eu
REVIS-Praha, spol. s r.o.,
Výpadová 317/19, 153 00 PRAHA 5 - Radotín
E-mail: beranek@revis.cz
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 KRÁLŮV DVŮR
E-mail: petr.spousta@saint-gobain.com
juraj.barborik@saint-gobain.com
trubni.systemy@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz smvak@smvak.cz
http://www.smvak.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
http://www.vodarenska.cz
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
E-mail: vanous@vak.cz http://www.vak.cz
vonRoll hydro (cz) s.r.o.
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ
E-mail: petr.krejci@vonroll-hydro.world
http://www.vonroll-hydro.world
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: vacha@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@
zepris.cz
http://www.zepris.cz
NO DIG 25 / 1
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RŮZN É / MI SCELL A N EO U S I N FO R M ATI O N

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
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. Ph.D
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
Kalábová Květoslava Ing., Duroton GmbH
Maria Lanzendorferstrasse 19, Leopoldsdorf bei Wien
E-mail: k.kalabova@duroton.at
http://www.duroton.at

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

Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 PRAHA 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@volny.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

Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
E-mail: ing.jiri.zima@seznam.cz

NO DIG 25 / 1

Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
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Sochůrek Jan Ing.,
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;

Předsednictvo
České společnosti České
pro bezvýkopové
technologie
Předsednictvo
společnosti
Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4
pro bezvýkopové
technologie

Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU
C z STT
která se bude konat

v úterý 9. dubna 2019
v 10.00 hodin
v zasedací místnosti č. 169,
Fakulty stavební ČVUT,
Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice.

Program Valné hromady CzSTT:



1. Uvítání členů CzSTT
2. Volba komise pro usnesení
3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé
období
4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
5. Zpráva o hospodaření za minulý rok
a zpráva revizní komise
6. Přestávka – občerstvení
7. Diskuze – Směrnice CzSTT doporučení 2019
8. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2019
9. Schválení ﬁnančního plánu na rok 2019
10. Informace o stavu členské základny
11. Usnesení valné hromady
12. Diskuse
13. Schválení usnesení a závěr
.

Předsednictvo společnosti Vás všechny srdečně zve

srdečně Vás zveme na

24. KONFERENCI
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH
TECHNOLOGIÍCH,,
která se bude konat ve ZNOJMĚ
ve dnech 10. a 11. září 2019

ZNOJMO - šest století městem bezvýkopových technologií

