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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

ÚVOD
Děkujeme společnosti CzSTT, že nám umožňuje prezentaci naší společnosti na stránkách svého časopisu.
Společnost KO-KA s.r.o je projekční a inženýrskou společností zabývající se převážně projektováním kolektorů
a kanalizací. Na trhu působíme od roku 1997. Když jsme
společnost zakládali, vycházeli jsme z toho, že hlavní činností nás a našich zhruba 30ti zaměstnanců bude život
spojený s lyžováním, hraním tenisu, chozením po horách

Jednatelé společnosti: Ing. Lubomír Kučera, Ing. Radko Rieger,
Ing. Štěpán Moučka

a ježděním po vodě. Proto, abychom na tyto aktivity vydělali, je nezbytné, abychom svoji práci vykonávali dobře, bezchybně a rychle a být v daném segmentu činnosti nejlepší.
To se nám víceméně daří již 23 let. V oboru projektování kanalizací jsme se specializovali na rekonstrukce historických
stok v centrech měst, převážně v Praze. Navrhujeme opravy
stok převážně průchozí až průlezné, vybudované na začátku minulého století. V tomto oboru jsme se dostali na vrchol
a směle můžeme tvrdit: „Když nevíte jak na to, KO-KA s.r.o.
nalezne řešení“. Dalším naším oborem je navrhování kolektorů a kabelových tunelů, tedy podzemních chodeb vytvářených hornickým způsobem pro uložení inženýrských sítí. Tyto
činnosti patří sice do bezvýkopových, leč spíš tunelářských
prací. V činnostech klasických bezvýkopových technologií
se zabýváme kromě návrhů horizontálních vrtů a vložkování
potrubí různými rukávci, též vložkováním potrubí čedičovými
tvarovkami a vylepšováním degradovaného okolí stok injektážemi souvisejícího horninového prostředí. Naše kanceláře se nacházejí na Stavební fakultě ČVUT Praha, což nám
umožňuje velmi těsnou spolupráci s katedrami geotechniky,
betonových konstrukcí, hydrauliky a Vodohospodářským výzkumným centrem.
O svoje bohaté zkušenosti se rádi dělíme s kolegy z oboru při školeních, která pod záštitou komory autorizovaných
inženýrů pořádáme 4x ročně. – Bohužel letošní jarní kurzy
jsme museli kvůli virové karanténě zrušit. Závěrem bych
chtěl všem kolegům a spolupracovníkům popřát hodně
zdraví a ekonomické síly na přečkání virové epidemie.
Ing. Štěpán Moučka, jednatel a ředitel KO-KA s.r.o.

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT
Byly uskutečněny tři telefonní - skypové konference vedení a členů „Member of Regional Support Fund Committee“
a vedení ISTT.
Na programu těchto skypových konferencí bylo projednání, diskuse a schválení zejména níže uvedených dokladů:
-

příprava 38. Mezinárodní ISTT-NO-DIG konference v Kuala Lumpur v Malajsii, která se koná 17. 11. - 18. 11. 2020
zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT versus přidružení členové ISTT (Afﬁliated Societies)
podpora přidružených členů ISTT při pořádání konferencí
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
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VYHODNOCENÍ
SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ
SMĚRNICE
CzSTT, ÚČEL,
VZNIK, CzSTT
SOUČASNÝ
STAV,
STUDENTSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM
2017/2018
VÝHLEDROCE
A OČEKÁVÁNÍ
Ing. Karel Kříž, Ph.D.,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Dne 5. 12. 2019 byl vyhlášen další ročník již tradiční
studentské soutěže o cenu CzSTT, tentokrát pro období
2019/2020. 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).
Přihlášeno bylo celkem 8 prací (z toho 5 diplomových
a 3 bakalářské) ze dvou vysokých škol (ČVUT v Praze
a VUT v Brně).
Pořadí prací bylo sestaveno na základě hodnocení
celkem 12 hodnotitelů ve složení Ing. Štěpán Moučka,
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. Ing. Karel Kříž, Ph.D., Ing. Jaro-

slav Kunc, Ing. Marek Helcelet, Ing. Karel Franczyk, Ph.D.,
Ing. Stanislav Lovecký, Ing. Marcela Synáčková, CSc.,
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Jan Frantl, Ing. Michal
Sodomka a Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D.
Výsledky byly odsouhlaseny předsednictvem CzSTT
dne 10. 3. 2020.
1. místo získal Ing. Marek Voženílek s diplomovou prací
„Návrh sanace stoky "Hřbitovní" - Kladno“.
2. místo získala Bc. Iveta Pelánová s bakalářskou prací
„Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi“.
3. místo získal Ing. Martin Schicht s prací „Porovnání
výkopových a bezvýkopových technologií sanace
kanalizace“

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Marek Voženílek
Bc. Iveta Pelánová
Ing. Martin Schicht
Bc. Pavel Dvořák
Tomáš Bártík
Alessandro Tamborlani

DP
BP
DP
DP
BP
BP

ČVUT-FSv
ČVUT- FSv
ČVUT-FSv
VUT-Fsv
VUT-Fsv
VUT-Fsv

Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Ing. Lucie Brožová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

7.
8.

Bc. Adam Arlt
Bc. David Köhler

DP
DP

ČVUT- FSv
VUT-Fsv

doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Níže jsou uvedeny anotace jednotlivých soutěžních prací.

Název práce: NÁVRH SANACE STOKY „HŘBITOVNÍ“ - KLADNO

Název práce anglicky: Rehabilitation of sewer “Hřbitovní” - Kladno
Jméno autora: Ing. Marek Voženílek (ČVUT v Praze)
Diplomová práce se zabývá problematikou sanace průchozí stoky na jednotné kanalizaci ve městě Kladně. Jedná
se o železobetonovou, průleznou stoku, která je v některých úsecích ve špatném technickém stavu. Stoka převádí
zejména dešťové vody. Do stoky jsou zaústěny přepady z několika odlehčovacích komor jednotné kanalizace
města. Poruchy na stoce byly vyhodnocovány na základě terénního průzkumu a normy ČSN EN 13508. Následně
byly porovnávány s průzkumem z roku 2016. Samotný výběr sanačních metod vyplynul z rozboru v literární
rešerši a hydraulického výpočtu kapacity stoky před a po sanaci. Jednotlivé varianty byly ekonomicky a technicky
vyhodnoceny. Součástí práce je i graﬁcká dokumentace v podobě situace, podélného proﬁlu, příčných řezů stoky,
výkresu schématického návrhu nátokového objektu pro hrubé předčištění
a fotodokumentace z průzkumu stoky v roce 2019.
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Název práce: SANACE KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VE STARÉ BOLESLAVI
Název práce anglicky: Rehabilitation of the sewer pipe in Stara Boleslav
Jméno autora: Bc. Iveta Pelánová (ČVUT v Praze)
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární
rešerše týkající se problematiky návrhu stok, hodnocení jejich stavu a sanací, včetně legislativních a normových
podkladů. Praktická část se zabývá samotnou sanací potrubí jednotné kanalizace v ulici Kollárova ve Staré Boleslavi.
Je popsán a vyhodnocen současný stav kanalizace na základě kamerového a terénního průzkumu.
Následně jsou navrženy a porovnány sanační metody, včetně posouzení hydraulické kapacity, technické a ﬁnanční
náročnosti.

Název práce: POSOUZENÍ VÝKOPOVÝCH A BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ SANACE
KANALIZACE
Název práce anglicky: Comparing excavation and trenchless technologies of rehabilitation
of sewerage
Jméno autora: Ing. Martin Schicht (ČVUT v Praze)
Diplomová práce se zabývá porovnáním výkopových a bezvýkopových technologií sanace části stokové sítě z pohledu
technologického a ekonomického. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena
na obecný popis stokových sítí, čištění a monitoring kanalizace a metody sanace stok. V praktické části je popisována
výkopová a bezvýkopová technologie sanace kanalizace a dále jsou tyto technologie porovnávány na konkrétní
stavbě ve městě Holice v ulici Pardubická. K oběma variantám je zpracován postup prací. Pro technologii výkopovou
je zpracován položkový rozpočet a pro bezvýkopovou je zpracováno ocenění ve spolupráci s ﬁrmou Zepris s.r.o.
Následuje jejich vzájemné porovnání a výběr optimální metody sanace části stokové sítě.

Název práce: STUDIE SANACE VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ
Název práce anglicky: Study of rehabilitation of selected part of sewer network
Jméno autora: Ing. Pavel Dvořák (VUT v Brně)
Úkolem této diplomové práce je vytvoření studie sanace stokové sítě. Posuzovaná stoková síť se nachází v městské
části města Znojma, Znojmo – město. Sanace se zde v tomto případě navrhuje za účelem zlepšení funkčních
provozních vlastností stokové sítě a prodloužení její životnosti. Práce byla rozdělena na 2 základní části, a to Průvodní
a Souhrnnou technickou zprávu. Byly navrženy tři varianty řešení. První dvě varianty jsou zpracovány formou
bezvýkopového použití sanačního rukávce v jedné a krátkých sanačních rukávců v kombinaci se sanačním rukávcem
ve druhé. Třetí varianta je zpracována formou obnovy otevřeným výkopem. Byl proveden popis technologie sanace
a byly deﬁnovány skutečnosti, které vyvolá každá jednotlivá varianta, popřípadě jaké vyvolají všechny tři varianty.
Tyto tři varianty řešení jsou posuzovány z hlediska ekonomického, technického a dle vlivu na životní prostředí.

Název práce: VYHODNOCOVÁNÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU STOKOVÉ SÍTĚ
Název práce anglicky: Evaluation of the construction-technical state of the sewer network
Jméno autora: Bc. Tomáš Bártík (VUT v Brně)
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. Práce je
rozdělena na dvě části. Cílem první části je problematika navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocování stavu
stokových sítí a kanalizačních přípojek. V části druhé bylo z kamerových záznamů provedeno zatřídění poruch dle
kódovacího systému ČSN EN 13508-2. Každý úsek byl následně ohodnocen technickými ukazateli, díky kterým
byl vyhodnocen celkový technický stav. Z vyhodnocení vyplynulo, že jeden
z úseků je v kritickém stavu. Doporučeno je řešit opatření pro zlepšení stavu
tohoto úseku. Z tohoto důvodu jsou navrženy dva druhy možné sanace.
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Název práce: SANACE SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ V OBCI
Název práce anglicky: Rehabilitation of technical equipment networks in the village
Jméno autora: Bc. Alessandro Tamborlani (VUT v Brně)
Bakalářská práce se zabývá sanací technického vybavení obcí. Seznámí nás s různými druhy sítí a vztahy mezi
nimi, se zaměřením na plynovodní sítě a jejich základní vlastnosti, dále nabízí analýzu poruchovostí a možnosti jejich
sanací. V závěru práce jsou aplikovány tyto poznatky na reálné situace rekonstrukce plynovodu v Kroměříži.

Název práce: GARANCE UDRŽITELNOSTI STAVEB V AREÁLECH
Název práce anglicky: The sustainability of buildings in complexes guarantee
Jméno autora: Ing. Adam Arlt (ČVUT v Praze)
Autor se zabývá zpřehledněním slabin identiﬁkací problematiky územně plánovací činnosti v rámci areálů.
Konkrétně se pak zabývá zpracováním územní studie areálu, stavu a rozvoje inženýrských prvků a další prvků
technické infrastruktury. Praktická část se zabývá areálem Fakultní nemocnice v Motole. Dále se práce zabývá
zpřehledněním možností řešení zjištěných nedostatků (především u inženýrských sítí) v technické infrastruktuře a
v případě územně plánovací činnosti možnostmi jejich nápravy pomocí užití bezvýkopových technologií. Součástí
práce je SWOT analýza a závěrečné shrnutí.

Název práce: POSOUZENÍ VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ
Název práce anglicky: Assessment of selected part of sewer network in urbanized area
Jméno autora: Ing. David Köhler (VUT v Brně)

DIG

Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu odkanalizování zájmové lokality v Ostravě a návrh možné
obnovy nebo rozšíření stokové sítě. Práce zahrnuje průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrotechnické výpočty
a výkresovou dokumentaci. Posouzení se skládá ze stanovení stavebně-technického stavu vybraných stok, hydraulického
posouzení stokové sítě s návrhem možných opatření a ekonomického zhodnocení těchto opatření. V části zaměřené
na hydrotechnické výpočty je popsána tvorba hydraulického modelu v programu MIKE URBAN včetně procesu kalibrace
a simulací jednotlivých navrhovaných variant obnovy nebo rozšíření stokové sítě zájmové lokality.
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NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto: Nejúčinnější prezentací ﬁrmy je přehled její úspěšné činnosti.
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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.
25
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•
•
•
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•
•

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
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Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

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.

5

NO DIG 26 / 1

9

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

34. FÓRUM V OLDENBURGU 12. - 14. 2. 2020
mělo hlavní téma
POTRUBNÍ A KABELOVÁ VEDENÍ PRO MODERNÍ INFRASTRUKTURU
doc. Ing. Petr Šrytr CSc.,
FSv ČVUT v Praze
Jinými slovy řečeno, začíná být již více než aktuální řešit narůstající problémy adekvátní funkce technické infrastruktury jako celku tak, aby splňovala to, co v měnících
se podmínkách města a obce bezpodmínečně potřebují (akutně i perspektivně), tj. garanci jejich udržitelného
stavu a rozvoje. – Tato tradiční odborná akce vykazuje
opakovaně své výjimečné profesní parametry a představuje efektivní příležitost získat zde aktuální celosvětové
poznatky z oborů technická infrastruktura/TI, inženýrské
sítě/IS a bezvýkopové technologie/BT.
Oldenburgské Rohrleitungsforum/ORF má stále stoupající úroveň po všech stránkách, což se projevuje
narůstajícím počtem účastníků, narůstajícím počtem
ﬁrem-vystavovatelů i pečlivým výběrem a fungováním moderátorů a referujících v rámci bohatého spektra workshopů. Naše účast (cca desetičlenné skupiny
z FSv ČVUT) na této významné akci se i pro nás stala
užitečnou tradicí. Od r. 1991, kdy se konalo 5. ORF, jsme
nevynechali žádný ročník. Opakovaně lze konstatovat,
že právě již od r. 1991, kdy působil na Katedře technologie staveb FSv ČVUT jako zástupce vedoucího katedry
doc.Ing. Ivo Vávra, CSc. (první předseda naší CzSTT)
a dále též Ing. J.Ladra (dlouholetý ved. kat.), jsme spolu
zajišťovali start permanentní spolupráce s IRO (Institut
für Rohrleitungsbau, www.iro-online.de) a Jade Hochschule Oldenburg/JHO. Lze též připomenout, že jsme
zde v roce 1999 a 2000 získali opakovaně certiﬁkaci
pro obor bezvýkopových technologií/BT v rámci mezinárodního semináře PMATT (Project Management and
Trenchless Technology).
V rámci tematicky zaměřených workshopů (viz jejich
celkový program) bylo možné zaznamenat minimálně pět

Dvě hlavní osobnosti ORF: Prof. Dipl.
Ing. Thomas Wegener (ředitel IRO), obr.
vlevo, a Prof. Dr. Manfred Weisensee
(prezident JHO, předseda nadace Prof. J.
Lenze), obr. vpravo, v rámci zahajovacího
aktu 34. ORF; oba, se svými týmy spolupracovníků, jsou stálými oporami Oldenburgských Fór, za což si zaslouží veliké
uznání a dík; zaslouží si dík i za podporu
účasti naší delegace na Fórech v Oldenburgu.

NO DIG 26 / 1

6

důležitých typů odborných příspěvků: • koncepční, podpořené adekvátní argumentací a odkazy na důležité informační zdroje; • situační, nabízené ve formě konkrétních
důležitých, názorných příkladů řešení z praxe; • územně
orientované, především na prostředí SRN a obecně vyspělých států samozřejmě též • jako významné výsledky
rozvoje ve formě ﬁremních prezentací; a dále • příspěvky typu zprávy o výsledcích výzkumných aktivit s využitím podpůrných fondů EU (u nás jde např. o podpůrné
fondy GAČR). Mnoho z nich pak lze hodnotit jako příspěvky vynikající kvality. – Na místě konání ORF v prostorách rozsáhlého areálu JHO (www.jade-hs.de) nelze
být účastníkem všech paralelně probíhajících workshopů
(viz jejich celkový program v sekcích 1 až 30) adekvátně
pokrývajících spektrum TI, IS a BT. Každý účastník má
možnost si vybrat a upřednostnit to, co jej osobně zajímá, když ohromný zdroj zajímavých informací a novinek
představuje nabídka ﬁrem v rámci doprovodné výstavy.
V tomto případě pak je zejména možné využít příležitosti
konzultovat konkrétní problémy. Lze též konstatovat, že
ﬁrmy-vystavovatelé jsou známé i svou působností v našem prostředí, např. BEDRING BETON, DENSO, FRIATEC, HAWLE, HERMES, HERRENKNECHT, PFEIFER,
REHAU, SAINT-GOBAIN PAM, TRACTO-TECHNIC, WAVIN atp.
Důležité pak je též zdůraznit to, že až po prostudování obsáhlého sborníku 34. ORF, který má 748 A5 stran
a který získal každý účastník, lze ocenit úsilí vedení IRO
zabezpečit nabídku kvalitních informací. Mne pak především zajímaly příspěvky nabízené zde v sekcích s problematikou BT garantovaných GSTT včetně nezanedbatelné aktivity jejího předsedy Prof. Dipl. -Ing. Jense Höl-

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

Podstatná část naší delegace (zleva doc. P.Šrytr, Ing. L. Karásková, Ph.D.,
Ing. A. Kremerová, Ing. A. Arlt, doc. J. Karásek, uprostřed Prof. J. Lenz, náš
stálý příznivec, a dále Ing. K. Kříž, Ph.D., Ing. O. Sopr, Ing. K. Svitavská,
Prof. Dipl. -Ing. D. Páralová, bývalá rektorka JHO a Dr. A.Hanáková, která
dříve působila na JHO jako pedagog vyučující jazyky a která zde má své
zázemí).

terhoffa v rámci ORF. Z odborných sekcí BT 4, 9, 19a, 24
a 29 i celkově (viz celkový program, sekce 1 až 30) lze
alespoň formou několika poznámek přiblížit ty nejzajímavější informace (přirozeně též bez nároků na úplnost; to
závisí mj. též na odborné orientaci posuzovatele):
- Opakovaně (v sekci 3, 12 a 29) byla potvrzena koncepce
řešení k zajištění převodu výkonů větrných elektráren ze
severu na jih Německa při užití BT, což zřejmě umožňují převážně příznivé geologické podmínky v plánovaných kabelových trasách s užitím chrániček. Dostává se
do větší šance užití zejména technologie HDD, microtunnelling a též technologie pluhování. Podmínkou je pak
též nabídka kvalitních kabelů na trhu.

Část naší delegace před vstupem do hlavní budovy JHO v rámci
34. ORF.

Část naší delegace na galavečeru 34. ORF spolu
s Prof. Dr. K. Ahrensem (pedagogem JHO a členem
předsednictva ECIA), druhý zprava a Dipl. -Ing. J.
Páralem, třetí zleva.

- Stále více pozornosti je též věnováno širšímu spektru
zatěžovacích stavů při aplikacích BT, zejména HDD
(v sekci 9). Jedná se především o mezné zatěžovací stavy.
- Nechyběly zajímavé informace (v sekci 17) o prosazování digitalizace v rámci síťových projektů včetně projektů
s aplikacemi BT. Opakovaně zazněla problematika digitalizace též v rámci procesů přípravy a realizace investičních akcí s uplatněním HDD (v sekci 29). Vývoj např.
směřuje k vytváření dokonalejších zařízení pro kontrolu
polohy vrtné hlavice, nabízejících přesnější data a tím
i přesnější provedení. Digitalizaci byla věnována pozornost též v případě logistiky staveb IS včetně staveb při
uplatnění BT (v rámci sekce 15, 17, 20, 27 a 29).
- V příspěvku Jde to též bezvýkopově (sekce 17) nabízen zajímavý příklad rozsáhlého uplatnění technologie
HDD při plynoﬁkaci města Becum (Westfalen).

BT mají
tradičně v rámci
doprovodné výstavy ORF
adekvátní zastoupení,
ní,
na 34. ORF se to téžž
potvrdilo.
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Pohled na venkovní část doprovodné výstavy 34. ORF (vpravo
upoutávka u vstupu do nové výstavní haly, která byla nově použita
pro velký zájem ﬁrem-vystavovatelů, letos rekordních 377).

Prof. Dipl.-Ing. Jens Hölterhoff, předseda GSTT, v roli moderátora
sekce 29 v rámci 34. ORF.

- Pozornost je aktuálně též více věnována problematice recyklace výplachových směsí, např. při
uplatňování technologie HDD (sekce 9). Analogicky pak též problematice kvalitnějšího vytvrzování
rukávcových vložek při uplatnění technologie CPL
s využitím UV záření zejména v případech větších
profilů potrubí s velikou tloušťkou vytvrzované
vložky (sekce 29).
- Zajímavé a velmi aktuální byly příspěvky v sekci 19a
s provokativním názvem Odpor narůstá – lze vůbec
ještě stavět? I ve vyspělých zemích se vyskytují podobné problémy v návaznosti na legislativní podmínky jako
je tomu u nás.
- Nesporně zajímavý byl v sekci 27 příspěvek Stará
síť a nové požadavky, nabízející výsledky rozboru
situace v procesech plánování obnovy TI v rozvíjejících se regionech užitím hodnotové analýzy.
Hlavní problém pak spočívá v nedostatcích a neúplnosti současných databází Facility Management/
FM TI a IS. - U nás zatím pouze opakovaně zaznívá
od majitelů a provozovatelů IS: Naše infrastruktura
je příliš historicky i aktuálně stará, ve velkém rozsahu za hranou své životnosti, historicky i aktuálně
soustavně podfinancována a bez adekvátní kontroly jejího stavu a odpovídajícího řízení procesů její
sanace a obnovy!
- V sekci 12 byly zajímavé nabízené informace o nových technologiích svařování plastových potrubí
s využitím laserů včetně příkladů výsledků praktických aplikací.
- Inovace v technologiích přípravy a použití vylepšených
betonových směsí nabízí podporu pro další rozumné
využívání betonových a železobetonových potrubí s životností 100 až 120 let (sekce 22).
- Vývoj se nezastavil též při aplikacích nástrojů Asset Management, což bylo např. konkrétně nabízeno v případě příspěvku o inovacích
procesů inspekce
potrubních a kabelových sítí v sekci 5.

- Nesporně zajímavá je též aktivita v případě prosazování nových plynovodních-vodíkových (a dalších typů,
např. bioplynových) transportních a distribučních sítí
(zaznělo v sekcích 18, 23 a 28).
Závěrem pak již jen důležitý dovětek: Stihli jsme svou
účast na 34. ORF s malou rezervou včas před nástupem pandemie koronaviru v Evropě a za příjemného
počasí (minuli jsme těsně dvě rozsáhlé větrné bouře,
jednu před odjezdem do Oldenburgu a druhou po návratu do Prahy).
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Pohled na část centra města nabízející příjemné prostředí, navíc
dobře zajištěné adekvátním, prostorově úsporným technickým
řešením IS (pro kabelové sítě slouží ochranná konstrukce typu
multikanál; v případě potrubních vedení se počítá při jejich
případné sanaci, obnově či kompletaci s užitím BT).

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

Rohrleitungsforum 12. bis 14. Februar 2020
Leitthema: Rohre und Kabel – Leitungen für eine moderne Infrastruktur

ZÁŽITKY Z 34. FÓRA V OLDENBURGU .....
Ing. Karel Kříž, Ph.D.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Aktuální 34. ročník fóra IRO 2020 ani tentokrát nezklamal
a nabídl v rámci výstavy přehlídku předních evropských
dodavatelů a výrobků nejen v oblasti BT. Výstava byla již
tradičně rozdělena do několika tematických sekcí zabývajících se vedením technického vybavení z nejrůznějších pohledů (plánování, výstavby, inspekce, sanace atd.).
Stejně tak velmi pestrá byla i nabídka odborných přednášek. Samotné přednášky a semináře konkrétních dodavatelů jsou ve většině případů propojeny se stánky
vystavovatelů. Případné dotazy je pak kromě samotné
diskuze na konci přednášky možné prodiskutovat i přímo u vystavovatele, kde je k dispozici celá řada názorných vzorků, modelů, videí atd. Toto považuji za velkou
výhodu.
Tematicky osobně považuji za nejpřínosnější přednáškové sekce, ve kterých byly prezentovány konkrétní
realizace BT, kdy byly kromě obecných informací k pro-

jektu a tradičního představení úspěchů názorně popsány
i zjištěné problémy a rizika ať už při návrhu či samotné realizaci. Předávání těchto zkušeností o vlastních problémech a chybách je velmi vzácné. O to více je užitečnější
a zaslouží uznání.
Z mého pohledu byla podnětná také přednáška v oblasti automatizace řízeného horizontálního vrtání, kde
byly popsány možnosti a podmínky pro zefektivnění návrhu a provádění HDD z pohledu minimalizace počtu pracovníků a minimalizace chyb.
S ohledem na výše uvedené i s ohledem na velmi
příjemné doprovodné a kulturní programy je tato akce
skutečně velmi
komplexní a ideální pro navázání odborných
kontaktů.
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20 LET VLOŽKOVÁNÍ HISTORICKÝCH STOK
TVAROVKAMI Z TAVENÉHO ČEDIČE
Ing. Štěpán Moučka,
KO-KA s.r.o.
Před 20 lety byly v Praze prvně použity čedičové tvarovky na rekonstrukci stoky v Trojské ulici. Od té doby se
čedič v kanalizaci stal standardním
materiálem. Ve spolupráci s jeho výrobcem se trvale snažíme najít řešení
s minimálními zásahy do statiky stoky
a zároveň s maximálním omezením
možných chyb při výstavbě.

Trojská 1997
V roce 1996 došlo k havárii na stoce v Trojské ulici v Praze 7. Jednalo
se o zděnou stoku převážně proﬁlu
900/1600 ve velkém spádu, která
je vedena z Kobyliského náměstí Schema postupu prací
k Vltavě v Troji. V úseku 1,3 km překonává 80 m výšky, což je průměrný sklon 6%. Vlivem
segmenty pro oblouky ve stoce, musí být řezány diamanvelkých rychlostí vody došlo k značnému poškození
tovým kotoučem, pokud možno již ve výrobním závodě.
spodních spár, následně i cihel a nakonec k destrukci
Jednotlivé žlábky jsou navrženy tak, že jejich první
konstrukce stoky, na některých místech tak masivní, až
vodorovná spára je vysoko nad hladinou bezdeštného
se havárie prokopírovala na terén.
průtoku kde dochází většinou k prvním příznakům
opotřebení stok. To má další ale - výrobek má váhu
okolo 25 kg. Proto se musí vybudovat slušná dopravní
cesta. V Troji to bylo řešeno vybouráním spodní části
konstrukce stoky až na původní prahy hornické konstrukce štoly, podchycením klenby stoky svorníky a ocelovýTrojská po opravě

Poškození stoky v Trojské

V této době kolegové z ﬁrmy Eutit právě začali vyvíjet
program výroby čedičových tvarovek pro kanalizaci. Proto byla stoka v Troji první, kde se tento program zkoušel
na ostro v praxi.
Nespornou výhodou čediče je jeho vysoká pevnost,
téměř nulová obrusnost a díky technologii výroby i možnost odlévat tvarově složité výrobky. Tyto vynikající
vlastnosti mají ale i své ale. Díky vysoké pevnosti se čedič na stavbě tou dobou dostupnou technologií špatně
tvarově přizpůsoboval. Nejde štípat kladívkem ani řezat
běžnou pilou
na
stavbě.
Prvky, které
nemají běžný
rozměr, např.
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mi nohami s vlastním rozpěrným prahem. Tím byla opět
provizorně uzavřena klenbová konstrukce stoky. Takto
byly upraveny vždy celé úseky od šachty k šachtě a následně do nich byly osazovány čedičové tvarovky a doplňováno zdivo.
Stoka v Troji byla tímto způsobem opravena před 20ti
lety a bez známek opotřebení funguje dodnes.
Při opravě dalších stok byla metoda vybourávání dna
stoky v celém úseku mezi šachtami nahrazena zkrácením postupu vybourávání dna stoky v 3 až 5 ti metrovýchúsecích (podle soudržnosti horninového prostředí v okolí
díla) a podchycení spáry nad vybourávanou částí stoky
ocelovým L proﬁlem. Toto vše funguje výborně u stok,
jejichž výška je větší než 1300 mm. U stok nižších je práce na rekonstrukcích značně komplikována nedostatkem
prostoru a složitostí dopravy relativně velkých tvarovek.

Pařížská 2005 Praha 1

bude pouze vlepena čedičová vložka pro ochránění
dna bez bouracích prací. Díky opravdu velkému profilu stoky se jeho zmenšení vložkou na návrhovém průtoku téměř neprojeví.
Při rozpracování tohoto řešení bylo nutno se vypořádat s návrhem spojení čedičových tvarovek se stávajícím zdivem stoky. Stoka je v provozu 100 let a její
zdivo bylo za tu dobu značně znečištěno a promaštěno.
Úspěšné nalepení čediče v této fázi závisí na co nejdokonalejším očištění stávajícího zdiva a aplikaci lepidla
Euﬁx (dodává Eutit jako součást výrobního programu
k produktům z taveného čediče), v souladu s technologickým postupem a v požadované tloušťce.
Pro ukončení obkladu na stávajícím zdivu byl navržen
prvek tvaru L, pro který byla do zdiva vyfrézována drážka. Tím byl obklad uzavřen a zaﬁxován proti možnému
odloupnutí vlivem dynamických sil vznikajících při dešťových průtocích stokou.

Další výrazný pokrok v řešení byl učiněn při rekonstrukci kmenové stoky A po povodni 2002.
Po provedených geotechnických průzkumech bylo
zjištěno, že základní stoka Pražského systému A proﬁlu
1600/2400 má povodní velmi poškozené okolí, v němž
byly indikovány výrazné nehomogenity prostředí. Po zainjektování těchto nehomogenit byla stoka vyčištěna
a bylo zjištěno, že i přesto, že rychlost vody v ní je relativně malá, je velmi poškozen keramický žlábek.

Uzavírání obkladu L proﬁlem do žlábku

Zámecké náměstí 2016 Teplice
Cizinecký vstup do stoky A

Za 100 let provozu byla ve žlábku vybroušena tak hluboká rýha, že hrozilo jeho přelomení a odpadnutí.
Vzhledem k minimálnímu porušení statické únosnosti zdiva bylo rozhodnuto, že do stávající stoky

Návrh vkládání vložky

Další poměrně překotný vývoj těchto postupů nastal
ve chvíli, kdy vložkování čedičem chtěli vyzkoušet kolegové ze Severočeských vodovodů a kanalizací. Historické stoky jsou v různých městech různého stáří a vejčité proﬁly mají jednak vlivem výstavby, tak i působením
okolních horninových tlaků nejednotný výsledný tvar.
Pro stanovení návrhového tvaru jsme nechali protáhnout několika úseky stoky maketu z polystyrénu a výsledné, o stěny obroušené těleso, jsme vzali jako základ
pro návrh.
Zvolili jsme standardně vyráběné čedičové segmenty
a bočnice.
Úspěch použité technologie opět závisel na dodržení
kázně při přípravě podkladu pro lepení a dodržení technologického postupu lepení. V tomto případě bylo částečnou výhodou, že dno stoky bylo před obkladem čedičem nutno zednicky opravit, takže lepidlo nebylo v celé
ploše nanášeno na původní zamaštěné zdivo. Vzhledem k malému pracovnímu prostoru
byly v tomto
případě vo-
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vůbec bude další příspěvek na konferenci SOVAK 2020
v Praze. Těšte se - pokračování příště.

Návrh opravy

Nejmenší vložkovaná stoka DN 800 Duchcov

leny pro zajištění prvků proti odloupání vlivem sil při
dešťových průtocích nerezové kotvy, kterými se bočnice zajistí proti odloupnutí. V průběhu přípravy této
akce byly kolegy z ﬁrmy Eutit navrženy upravené tvarovky, které mají sloužit právě k vložkování stok malých
proﬁlů, stok s malým poškozením statiky. Tyto tvarovky jsou opatřeny na vodorovné spáře zámkem, který
má za úkol minimalizovat erozi spárovacího materiálu
a umožňovat naklápění bočnic tak, aby bylo možno
s minimální tloušťkou lepidla kopírovat i nepravidelné
tvary stávajících stok.

Zenklova 2017
V Praze se podobným způsobem rekonstruovala stoka
v Zenklově ulici. Tam již byly použity nově vyvinuté tvarovky určené pro vložkování malých proﬁlů. Projekt dělali
naši kolegové
z ﬁrmy Dipro.
O této stavbě a vložkování
malých proﬁlů

NO DIG 26 / 1

12

Zenklova 1

NA
ODBORNÉCzST
TÉMA
Z ČINNOSTI
T / TECHNICAL
NEWS FROMTOPICS
CzST T

Závěr
Vyjmenováním významných akcí uplynulých 20ti
let jsem shrnul vývoj použití čedičových tvarovek pro
opravu stok od použití tvarově velmi dokonalých prvků,
které však vyžadují značný zásah do tělesa rekonstruované stoky, až po nalepení nového vnitřního povrchu
na stávající minimálně upravený, pouze na dokonale
očištěné ostění stoky.
Ve spolupráci s kolegy z ﬁrmy Eutit byl vyvinut velmi
ﬂexibilní systém dovolující podle poškození stoky zvolit
ten nejefektivnější způsob sanace. Tyto způsoby vložkování se dnes používají naprosto běžně s minimálním
zásahem do ostění stoky. Vzhledem k malé tloušťce vložky dochází pouze k minimálnímu zmenšení kapacitních
průtoků a díky vlastnostem čediče je životnost opravené
stoky při dodržení stanovených postupů cca 100 let, což
dalece překračuje životnost při použití jiných technologií.

Poděkování
Dík investorům, že nám dovolují navrhovat tak zajímavé
a rozmanité stavby.
Dík výrobcům jak tvarovek, tak lepidel, že máme z čeho
stavby navrhovat.
A nakonec dík dodavatelům, že dovedou podle našich
projektů dílo realizovat tak, že si investoři objednávají pokračování v podobě dalších zadání.

Literatura
Zenklova 2

1. Výrobní program Eutit
2. Technické podmínky Redrock
3. Archivní materiály společnosti KO-KA s.r.o.

TEREZÍN –

komplexní rekonstrukce stokového systému historického města
Ing. Petr Cupal,
KO-KA s.r.o.
Vzhledem k nedávné smutné historii města je třeba předem říci, že město Terezín je primárně vojenská pevnost postavená mezi lety 1780 a 1790, která měla sloužit jako obranný
bod ve směru k pruskému království. Šlo o jednu z nejmodernějších a nejdokonalejších
pevností své doby. Více se zájemci dozvědí například na webu www.pevnostterezin.cz.
Společnost KO-KA s.r.o. měla v roce 2015 tu čest, že byla
vybrána jako dodavatel dokumentace pro provádění stavby „Terezín – obnova kanalizačního systému po povodních
2013“, což znamená obnovu hlavního stokového systému
v prostoru Hlavní pevnosti, tj. vlastního města Terezín. Zadavatelem stavby byla Severočeská vodárenská společnost a.s. De facto se jednalo o první významný stavební
zásah na celém stokovém systému Terezína od výstavby
před 225 lety, což na stavu konstrukcí bylo znát. Hlavní nápor na konstrukce však za celou dobu provozu znamenala
povodeň v srpnu 2002. Tehdy přitekla 500letá povodeň
z Labe, tj. 5 km proti proudu Ohře, která městem protéká,
a zaplavila celé město Terezín. Poté se sčítaly škody, pro-

bíhaly průzkumy a sháněly peníze. Nežli se reálně začalo
s opravou stokového systému, přišla další povodeň v červnu 2013. V mezidobí obou povodní, v roce 2004, však ČR
vstoupila do Evropské unie a rozběhla se řada dotačních
programů, pod které spadá i obnova technické infrastruktury. Vzhledem k rozsahu historického díla a současnému
významu a ekonomické síle města Terezín by bez dotací
z Ministerstva životního prostředí nebylo reálné stavbu realizovat. Města stejně jako stromy rostou ze země a bez
funkčního kanalizačního systému
jsou odsouzena
ke kolapsu.
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Souhrnný popis
Stavebně konstrukční řešení stokového systému Hlavní pevnosti Terezín bylo na svou dobu velkorysé, neboť
veškeré stoky jsou průchozí. Systém tvoří obvodová stoka,
tvořící uzavřený okruh, který je příčně rozdělen soustavou
vnitřních stok ve směru severozápadním, v souladu s uličním systémem. Původně se systém pravidelně proplachoval vodou z Ohře, kam byl i zaústěn výtok. Nyní jsou vody
odváděny na ČOV a stoka se čistí mobilní technikou.
Na hlavní systém navazují desítky podružných stok k významným objektům. Jako podružné byly zařazeny veške-
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ré stoky mimo hlavní systém. Tyto stoky má ve vlastnictví a správě město Terezín. Hlavní i podružné stoky jsou
převážně zděné z pískovcového kamene, s cihelnou klenbou. Součástí záměru byla také oprava zaústění stovek
domovních přípojek různorodého všelijakého provedení,
proﬁlů a velikosti, prostě tak, jak šel čas. Zvláště období
po 2. světové válce.

Problémy
Z provozního hlediska byla nejzásadnější vadou
celková nefunkčnost systému. Nedostatečný spád,
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vymleté dno a nánosy neumožňovaly odtok splašků na ČOV. Většina odbočných stok a zděných přípojek byla značně zanesená, nezřídka i zborcená.
Mimo to se zde vyskytovala řada dalších závad:
od běžných – vymleté spáry zdiva, utopené zaústění přípojek; až po těžko uvěřitelné – elektrické vedení ve stoce, trojpřípojka nebo zaražené ocelové
I profily. Zásadní však byla řada statických poruch,
z nichž mnohé bylo možno klasifikovat jako havarijní

- chybějící kusy zdiva i celá nároží na soutoku stok,
vyvalené stěny, otvory v klenbě těsně pod vozovkou.
Záludným problémem byly také průzkumem detekované rozvolněné zóny v nadloží stok, které mohly při
nedobré kombinaci ostatních faktorů vést k propadu
povrchu. Více
však řeknou fotografie…
Autor Inset s.r.o.
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Řešení
De facto celé město Terezín je národní kulturní památkou a to včetně původní podzemní infrastruktury, takže celý
návrh opravy stokového systému byl zásadně limitován požadavkem Národního památkového ústavu na dodržení historického vzhledu díla, použití původních pracovních postupů a materiálů v maximální možné míře. Například debaty
o vhodných maltách znamenaly 3 měsíce diskuzí a řadu zamítnutých návrhů.
Hlavním zásahem bylo obložení historického kamenného dna stoky čedičovými tvarovkami. Nejprve byly přepojeny
přípojky do provizorního obtoku, dno bylo očištěno, vyspárováno a dle potřeby doplněny chybějící kameny. Následně
bylo dno zakryto geotextilií pro zachování původní historické hodnoty a provedena jeho úprava. Do betonového lože byly
položeny čedičové žlaby R=1000 mm, čímž se dosáhlo koncentrovaného odtoku uprostřed proﬁlu po hladkém povrchu
oproti původnímu odtoku po celé ploše s nerovným povrchem. Celkem bylo vydlážděno přes 4200 m2 plochy. Požadavek NPÚ však zamezil výškovým úpravám dna, které by byly nutné pro nápravu nevhodných sklonových poměrů, takže
výsledek je kompromisem mezi provozními potřebami a požadavky NPÚ.

Druhou část prací tvořily zednické opravy stok a šachet, tj. klasické vybourávky poškozených úseků zdiva,
rozpadlých a nesoudržných cihel a jejich náhrada stejným typem kamene a cihel, tzv. šancovek. Požadavek NPÚ
donutil zhotovitele v maximální možné míře používat ruční nářadí a naučit se historické techniky. Například spáry byly v celém rozsahu čištěny pouze kramlemi, aby se minimalizovalo poškození původních zdících prvků a fi-
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nální začištění malty
bylo provedeno dřevěnými špalíky, aby
povrch získal patřičnou patinu. Mimo
to byly práce velmi
limitovány skutečností, že historické revizní šachty
měly průměr pouze
600 mm.
Veškerá
doprava
materiálu a osob tedy byla
velmi natěsno a bylo
rozebráno
mnoho
kusů pracovního oblečení.
Třetí objemnou skupinu prací tvořila sanace rozvolněného
nadloží stok. Původně se předpokládala
klasická nízkotlaká
injektáž cementopopílkovou
suspenzí
prostřednictvím vrtů
zevnitř stoky, což ale
z pohledu NPÚ byl
nepřípustný
způsob, vedoucí k nadměrnému
poškození
historických
konstrukcí (jednalo
se o 1 vrt Ø 40 mm/
m2, takže ať si to
každý sám posoudí). Vzhledem k negativnímu stanovisku NPÚ bylo nakonec přistoupeno k sanaci rozvolněných zón pomocí
injektáže dvojicí řízených vrtů vedených souběžně se
stokou. Z povrchu byl do koncové šachty proveden vrt
perforovaným PE HD potrubím, v cílové šachtě byla
vrtná hlava vyměněna za zátku a skrze potrubí byla
vtlačena injektážní směs.

Závěr
Je nutno říci, že hlavní poděkování za úspěšně dokončenou stavbou náleží městu Terezín a SVS a.s., které
společnou silou zajistily potřebné ﬁnancování celého záměru. Bez dotačních prostředků by nebylo možné stavbu
realizovat.
Pro společnost KO-KA s.r.o. to byla nová zkušenost
ve smyslu nutného kompromisu mezi provozními požadavky vodohospodářského díla a zachováním jeho
památkové hodnoty. Čas ukáže, zda zvolené postupy
a provedení prací jsou stejně kvalitní, jako původní
za císaře Josefa II. Věříme, že komplexně opravená
kanalizace bude městu Terezín sloužit alespoň dalších
100 let bez nutnosti dalších stavebních zásahů.
Foto autor: KO-KA s.r.o., VRV a.s.

Základní údaje stokového systému:
Proﬁl hlavních stok podkovovitý, 850 x 1450 mm
do 1350 x 1650 mm
Celková délka
4,2 km
Podélný sklon
0,3 – 6,5 ‰
Spárování
15 000 m2, 75 000 m
Obklad čedičem
4200 m2
Podružné stoky
150 ks; podkovovitý proﬁl
600 x 1200 mm až 800 x 1450 mm
Domovní přípojky
300 ks; zděné 600x400
až litinové DN 100
Hlavní zúčastněné subjekty:
Město Terezín (vlastník podružných stok)
Severočeská vodárenská společnost a.s. (vlastník
hlavního stokového systému)
Severočeská vodohospodářská společnost (správce)
Inset s.r.o. (průzkumy)
Čermák a Hrachovec a.s. (dodavatel stavebních prací)
1. SčV a.s. (dodavatel stavebních prací)
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. (dodavatel
PD podružných řadů), Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (technický
dozor).
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PRÁVĚ SE STAVÍ – VÍROVÉ SPADIŠTĚ SE
SPIRÁLOVÝM OBTOKEM LIBEŇ
Ing. Václav Stach,
KO-KA s.r.o.

V současné době probíhá výstavba jednoho z nejzajímavějších objektů na pražské stokové síti. Jedná se o 36 metrů hlubokou spadišťovou šachtu na jednotné kanalizaci.
A co je na ní tak zajímavé? Kromě
celkové konstrukční náročnosti je
na stavbě poprvé využit unikátní
systém pro samostatné svedení
splaškového průtoku.
Projekt rekonstrukce kanalizace
Nad Novou Libní vznikl z potřeby
nahradit zastaralý úsek kanalizace
vedoucí přes zahrádkářskou kolonii
Na Okrouhlíku. Úsek vede přes pozemky jednotlivých zahradních parcel a je proto špatně dostupný a udržovatelný. Velký sklon terénu je zde
překonán soustavou malých spadišť
ve špatném stavebně technickém
stavu, které jsou přístupny pouze
po soukromých pozemcích zahradních parcel.
Vzhledem k výše uvedenému byla
zvolena rekonstrukce úseku v nové
trase po veřejných pozemcích. Místo

soustavy malých spadišť byl zvolen
v současnosti preferovaný způsob
jednoho většího spadištního objektu (spadiště) a hluboce uložené stoky v mírném spádu. Pro navržené
hloubky uložení nového potrubí bylo
nutné navrhnout veškeré výkopové
práce hornickým způsobem, tedy
pomocí šachet a štol. Celá inves-

Spadiště Libeň
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Zákres stavebního záměru rekonstrukce
kanalizace Nad Novou Libní do ortofoto
mapy. Ing. P. Bařinová Projekt KO-KA s.r.o.

tiční akce se pak skládá z hluboko
uložené stoky PNIV 900/1600 z prefabrikátů beton-čedič, spojné komory, mezilehlé revizní šachty hloubky
22,2 m a spadiště SŠ3 Libeň hloubky 36,5 m.
Bezesporu nejzajímavějším objektem akce je právě spadiště Libeň. Při
návrhu tohoto objektu si inženýři
z projektové ﬁrmy KO-KA s.r.o. vytyčili nelehký úkol, a to, vyřešit odvěký
problém hlubokých spadišť se splaškovým obtokem.
Pokud se použije obtoková „fajfka“
z potrubí DN400, hrozí při velkých
spádech její poškození či ucpání. Pokud je veškerý průtok veden
hlavním spadišťovým prostorem,
dojde ke vzniku biologicky nebezpečného a chemicky agresivního
aerosolu, který nejen velmi znepříjemňuje revizi a údržbu objektu, ale
zároveň velmi destruktivně působí
na veškeré povrchy objektu samotného.
Po týdnech odborných diskusí
a kritickém hodnocení mnoha konceptů dospěl řešitelský tým k použitelnému řešení – spirálový skluz
pro splaškový průtok.
Tento skluz je proveden v rámci
vstupního oddělení do spadiště, tj.
točitého schodiště. Jde ve shodném
spádu se schodištěm a je umístěn
v betonovém korytě. Samotný průtokový proﬁl skluzu je zhotoven ze
speciálních žlabových tvarovek z taveného čediče. Pro svůj „ve všech
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Spirálový skluz a schodiště, spadiště
Libeň
Foto: František Rieger

směrech křivý“ tvar byly tyto tvarovky navrženy a následně na zakázku
vyrobeny ve spolupráci s odborníky
ze společnosti Eutit.
Úkolem skluzu je odklonit splaškový průtok z hlavního spadišťového
prostoru a bezpečně, s minimálním
provzdušněním, jej svést o bezmála 27 metrů níže. Toto řešení omezí

vznik nežádoucího aerosolu na minimum a zároveň je díky otevřenosti
a přístupnosti systému bude možná
snadná revize a případná údržba. Odklon splaškového průtoku je zajištěn
jednoduchým, ale maximálně funkčním štěrbinovým oddělovačem, kdy
štěrbina ve dně průtočného proﬁlu
oddělí veškerý průtok do určité hodnoty. Návrh parametrů štěrbinového
oddělovače a celková optimalizace
hydraulické funkce spadiště byly prováděny ve spolupráci s vědeckými
pracovníky katedry hydrauliky a hydrologie fakulty stavební ČVUT.
Kromě speciálně tvarovaných konstrukcí a čedičových prvků je spadiště mohutně opevněno množstvím
kamenicky opracovaných žulových
výrobků tak, aby odolalo jen obtížně
představitelné mechanické energii
návrhového průtoku 1660 l/s. Tuto burácející masu musí objekt bezpečně
převést z výšky srovnatelné s věžovým obytným domem a po ztlumení
energie v uklidňovací komoře ji poslat
dál stokovou sítí.
V současné době je spadiště v intenzivní výstavbě. Betonové konstrukce a kanalizační vyzdívky rostou doslova před očima.
Uvedení do provozu ještě nějakou
dobu potrvá a až dlouhý čas ukáže,
nakolik je navržené inovativní spadiště efektivní a spolehlivé ve své
funkci.
Inženýři z ﬁrmy KO-KA s.r.o. se
však již nyní nemohou dočkat, až se
sklouznou první splašky po jedinečném „tobogánu“.

Uklidňovací komora s rozrážecí stěnou,
spadiště Libeň
Foto: František Rieger

Investor:
Hlavní město Praha, v zastoupení
PVS, a.s.
Generální projektant:
KO-KA, s.r.o.
Vedoucí projektu:
Ing. Štěpán Moučka
Zodpovědný projektant:
Ing. Petra Bařinová
Generální dodavatel stavby:
INOS Zličín, a.s.

Poděkování:
Poděkování patří zejména investorovi PVS, a.s. za odvahu investovat
do inovativního řešení a dodavateli
stavby INOS Zličín, a.s.
V neposlední řadě patří poděkování
zástupcům provozovatele pražské
stokové sítě PVK, a.s., jejichž aktivní přístup umožnil uvedení nových
nápadů ve skutečnost, jmenovitě již
bohužel zesnulému Ing. Michalu Dolejšovi.
Ing. Václav Stach

Vizualizace nátokové a obtokové komory spadiště SŠ3 Libeň

Cyril Vítek
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STAVBA D3 ÚSILNÉ – HODĚJOVICE,
PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU
Ing. Michal Sodomka,
OHL ŽS, a.s..

V roce 2019 jsme se zúčastnili výstavby významné silniční stavby, jejíž součástí bylo provedení přeložky
VTL plynovodu. Jednalo se o stavbu
dálnice D3 v úseku Úsilné – Hodějovice. Realizaci protlaků byla zahájena v říjnu 2019.

Předmětem realizace měly být podchody komunikací, železnice a vodního toku. Na některých úsecích bylo
zatahováno ocelové potrubí DN 400,
které plnilo funkci chráničky, do které
bylo zataženo samotné plynovodní
potrubí. Další podchody byly prováděny přímým zatažením plynovodního
potrubí. Tyto protlaky byly prováděny
z PE potrubí d 160, d 225 a ocelového
potrubí DN 250 s vnější izolací FZM/S.
Izolace je tvořena cementovou vrstvou chránící potrubí před poškozením.

Průběh přípravných prací

Popis stavby

Vše začalo v září 2019, kdy nás
objednatel požádal o schůzku s projektantem pro řešení jednotlivých
podchodů přeložky VTL plynovodu.

Přeložky byly realizovány na dvou
stavebních objektech SO 503 a SO
506. Celkem měly být provedeny protlaky v následujícím rozsahu:

Úvod

- Protlak PE potrubí d 225 – celková
délka 127,8 m
- Protlaky PE potrubí d 160 – celková
délka 166,5 m (61 + 81,5 + 18 m)
- Protlaky ocelové chráničky DN 400
– celková délka 144 m (66 + 78 m)
- Protlak ocelového plynovodního
potrubí DN 200 s ochranou povrchu cementací - celková délka 85 m
- Protlaky ocelového plynovodního
potrubí DN 250 s ochranou povrchu
cementací – celková délka 308,9 m
(218,3 + 34,2 + 56,4 m)
Stavba byla situována v jižní části města České Budějovice. Trasa
jednotlivých protlaků byla vedena
od Rudolfovské třídy a končila u místní části Vidov.

Obr. č. 1: Manipulace s potrubím
DN 200 s cementovou ochranou
vrstvou.

Obr. č. 2: Ocelové potrubí
DN 400 nachystané
na zatažení, dl. 81 m
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Obr. č. 3: Ocelové potrubí DN 250 s ochranou povrchu cementací při zatahování, dl. 203 m

Realizace
Samotná realizace byla zahájena
v druhé polovině října 2019. Pro první
vrt bylo vybráno „nejvhodnější“ místo, část vrtu totiž procházela přes zrušenou (asi černou) skládku. Vrt měl
délku 84 m a bylo zataženo ocelové
potrubí DN 200 s cementovou ochranou (viz. obr. č. 1). Vrt i v místě bývalé
skládky proběhl hladce a za dva dny
bylo potrubí zataženo.
Po tomto vrtu pokračovaly práce na dalších protlacích ocelových
chrániček DN 400, kdy po dohodě
s objednatelem byly tyto chráničky již vystrojeny mediálním potrubím. První protlak byl proveden
pod Rudolfovskou třídou, kdy konečná délka protlaku byla 60 m.
Geologie v této lokalitě byla velmi
příznivé. Vrt byl veden v jílovitých
zeminách, které byly velmi stabilní
a dobře vrtatelné. Mezitím druhá
vrtná souprava realizovala tři protlaky PE potrubí d 160 (57 + 84 + 16
m). Po dokončení protlaku ocelové
chráničky DN 400 jsme se s vrtnou
soupravou Grundodrill 25N přesunuli na další protlak tohoto průměru, délka protlaku byla již 81 m (viz.

Obr. č. 4: Protlak ocelového potrubí DN 250 s ochranou povrchu cementací, protlak před zatažením dl. 100 m

Obr. č. 2). Protlak byl průměrně
veden 4 m hluboko a procházel 2
x pod místní komunikací (ul. Vidovská), soukromou zahradou a železniční tratí.
Následně byly provedeny dva kratší protlaky plynovodního potrubí DN
250 s ochranou povrchu cementací.
Oba byly provedeny pod vodotečí
a měly délku 24 a 30 m. Předposlední
protlak byl ten nejzajímavější. Jednalo se opět o protlak plynovodního
potrubí DN 250 s povrchovou cementací. Celková délka protlaku byla
203 m (viz. Obr. č. 3). Trasa protlaku
podcházela zatrubněný Hodějovický potok, dále pokračovala kolem
soukromého pozemku a na konci
trasy podešla místní komunikaci (ul.
Dr. Mladého). Hloubka uložení potrubí se pohybovala od 4 m do 6,2 m.
Pilotní vrt proběhl bez větších komplikací, jen v místě křížení zatrubněného Hodějovického potoka (železobetonový tubus) došlo k lokálnímu
kolísání signálu. Celý vrt byl prováděn v jílovitých zeminách, které byly
stabilní a pro realizaci takto dlouhého
protlaku takřka ideální. Toto všechno
jsme stihli do konce roku 2019.

V únoru 2020 jsme dodělali poslední vrt plynovodního potrubí DN
250 s ochranou povrchu cementací.
Délka tohoto vrtu byla 100 m a opět
se podcházel Hodějovický potok.
Tímto vrtem byly všechny vrtné práce na této stavbě v současné době
dokončeny.

Závěr
Po dlouhé době jsme pracovali
na stavbě, kde byl objednatel připravený provádět přípravné a pomocné
práce dle předešlých dohod (likvidace bentonitu, příprava a manipulace
s potrubím, zemní práce). Na postupu prací se to pozitivně projevilo
a vše proběhlo na jedničku, ke spokojenosti všech. A na závěr snad jen
jedno jediné přání, kéž by takto připravených staveb a hlavně objednatelů bylo více!
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HYDROTECHNIK PRAHA na stavbě dálnice
D3 0310 ÚSILNÉ – HODĚJOVICE
Ing. Jan Brabec,
Hydrotechnik Praha spol. s r.o.

Přeložky vodovodních řadů
DN 1000 DN 500
Od září loňského roku realizuje
ﬁrma HYDROTECHNIK PRAHA
další velkou zakázku v Jihočeském kraji. Jedná se o dva stavení
objekty – „SO341 Přeložka vodovodního řadu DN 1000 v km 132,4
– 133,7“ a „SO343 Přeložka vodovodního řadu DN 500 v km 133,2
– 133,7“. Vodovodní řad DN 1000
je jeden z hlavních řadů Vodárenské soustavy jižní Čechy. Stávající
vodovod je v majetku Jihočeského
vodárenského svazu (JVS), který je
současně provozovatelem vodovodu. V přeloženém úseku jsou realizovány i šachtové objekty. Naše
ﬁrma zajišťuje montáž veškerého
trubního vedení včetně propojů
na stávající řady. Termín dokončení
je předpokládán na konec května
roku 2020.
Součástí stavby byly i dva protlaky produkčních vedení v délkách
52,9m, které byly prováděny technologií šnekového vrtání. Nejprve
bylo provedeno protlačení ocelové
chráničky DN 600, které bylo následně osazeno produkční potrubí
DN 500 s vnitřní cementovou výstelkou a vnější třívrstvou polyetylénovou izolací N-n. Vnější izolace byla zároveň chráněná izolací
z vláknotocementové malty FZM-S
pro zatažení. Obdobně to bylo provedeno i u druhého protlaku, ve kterém ocelová chránička DN 1100
byla vytlačena produkčním vedením vodovodu DN 1000. Během vytlačování chráničky byl meziprostor
vyplňován bentonitovou směsí kvůli
bezpečnější instalaci potrubí, aby
nedošlo k poškození vnější ochranné vrstvy a eliminovaly se tak mož-
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Dámský tým na exkurzi

Pánský minitým v akci

né poklesy nadloží. Práce byly dokončeny v průběhu dvou měsíců.

Mikrotunelování na D3
Přípravy a jednání ohledně
mikrotuneláže na D3 probíhají téměř dva roky a stále nejsou
zcela u konce. Konkrétně se jed-

ná o stavební objekty „SO301
Dálniční kanalizace – Stoka K10“
a „SO336 Přeložka kanalizace
v km 138,080“, které budou realizovány opět formou stavby
na klíč. Kvůli nejasnostem ohledně hloubeného tunelu Pohůrka
je termín zahájení zatím nejistý.
K výstavbě dešťové kanalizace
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Protlačování ocelové chráničky DN 600 vrtnou soupravou American Augers 60-120
Turbo, havarijní přítok vody z potoka do startovací jámy

Razící štít AVN800XC-A

(Stoka K10) budou použity železobetonové trouby DN 800 pro
protlačování s vnitřní čedičovou
výstelkou. Celková délka ražené stoky je 793 m, jejíž součástí
je i 12 stavebních šachet ze štětových stěn Larsen (tři startovací,
čtyři cílové a pět mezilehlých šachet). Úsek byl napřímen v maximální možné míře. Protlačovat se
tak bude pouze ze tří startovacích
šachet a to vždy v obou směrech.
Délky jednotlivých protlaků budou

ravníkem bude prováděno ve spolupráci s ﬁrmou TALPA-RPF, která
ke svým pracím využívá stroj BOHRTEC BM 400. Realizace ražené
kanalizace DN 300 je odhadována
na dva měsíce. O dalším průběhu
staveb Vás budeme rádi informovat na našich webových stránkách
ﬁrmy HYDROTECHNIK PRAHA
(www.hydrotechnik-praha.cz) nebo
se budeme těšit na osobní setkání
třeba při exkurzi na stavbě v Českých Budějovicích.

do 150 m, které se jeví jako optimální pro mechanizovaný razící štít
AVN800XC-A od ﬁrmy HERRENKNECHT AG. Mikrotunelovací práce
jsou odhadovány na šest měsíců.
Poslední zmíněnou stavbou je přeložka stávající kameninové kanalizace DN 300, která je v současné
době ve správě ČEVAK. Objekt sestává z výstavby šesti stavebních
šachet ze štětových stěn Larsen
a pěti protlaků o délkách do 50 m.
Mikrotunelování se šnekovým dop-
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ŽENY A BT - Ing. PETRA BAŘINOVÁ, KO-KA s.r.o.

PROČ PROJEKTUJI KANALIZACE?
Vyrůstala jsem s bratrem, který
byl vždy zaměřen spíše humanitně
a umělecky. Byla jsem to já, holka,
kdo vzal do ruky kladivo a zkoušel zatlouct hřebík. Proto moje volba střed-

ní školy byla stavební průmyslovka.
Ale osud tomu chtěl a náhodou jsem
byla zařazena na obor vodní stavby.
Do té doby jsem ani neměla tušení,
že nějaký takový existuje. Tato ná-

hoda způsobila, že mě vítr zavál až
k pražské kanalizaci. Vysoká škola
s příslušným oborem byla jen logickým pokračováním.
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Žádné vzdělání ale nenahradí
praxi, jejíž délku si raději ani nepřipouštím. Po dokončení vysoké
školy a po lehké odbočce v zahraničí a v projekčním ústavu Hydroprojekt, jsem zakotvila ve ﬁrmě
KO-KA s.r.o. Přišla jsem do menší projekční kanceláře, v té době
v počtu sedmi spolupracovníků.
Firma se postupem času rozrostla
na téměř 30 zaměstnanců.
Jak je naznačeno v úvodníku
tohoto čísla, první otázka při příjímacím pohovoru byla, jestli umím
lyžovat. Je pravda, že v té době
jsem své schopnosti na svahu
lehce podcenila, ale všechno se
dá s trochou snahy dohnat. Tým
spolupracovníků je plný zapálených
lidí nejen pro práci, ale také pro zábavu a společné lyžování, výlety
a jiné akce.
Moje práce se týká především
projektování rekonstrukce pražské
kanalizace. Kanalizační síť v Praze
je letitá, spletitá a krásná. Někdy
dokáže být záhadná a vždycky
plná překvapení. Nejúžasnější jsou
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samozřejmě kanalizační stavby ze
začátku 20. století, tj. doby pana
Williama Lindleye. Některé dnešní
kanalizační stavby se jim ale téměř
vyrovnají.
Práce spojené s jejich rekonstrukcemi jsou vždy výzvou a vzhledem

k městskému prostředí je velmi často nutné využívat i různé bezvýkopové technologie. Všichni pracovníci
naší ﬁrmy jsou vynikající odborníci,
kteří se rádi pouští i do velmi zapeklitých problémů, před které nás někdy
praxe staví.
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KALENDÁŘ NO DIG 2020
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

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

Září

Mezinárodní veletrh IFAT

25. NÁRODNÍ KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍCH

7. - 11. 9. 2020
Mnichov Německo

15. - 16. 9. 2020
Cheb

AQUA, 23. ročník mezinárodní výstavy
vodního hospodářství, hydroenergetiky,
ochrany životního prostředí, odpadového
hospodářství a rozvoje měst a obcí

Světový den vody 2020 - setkání vodohospodářů
21. 9. 2020

29. 9. - 1. 10. 2020 Trenčín,
Slovensko

Listopad 38. mezinárodní No-Dig
konference s výstavou

17. - 18. 11. 2020
Kuala Lumpur - Malajsie

Provoz vodovodů a kanalizací 2020
3. - 4. 11. 2020
Praha - Akce SOVAK
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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

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. Stanislav Drábek
Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 BRNO – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

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

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
LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz
http://www.lbtech.cz
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

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.,
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz, bvk@bvk.cz
http://www.bvk.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

BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: f.hensch@brochier.cz
http://www.brochier.cz

OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.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
EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@eutit.cz
http://www.eutit.cz
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PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
Provoz Morava: Jahodová 523/58
620 00 BRNO
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 vesela@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
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

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
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
http://www.vodarenska.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,
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
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz http://www.subterra.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: michal.ricli@vonroll-hydro.world
http://www.vonroll-hydro.world
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: holes@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
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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

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

Franczyk Karel Ing. Ph.D
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz

Horáček Ludvík Ing.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL

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

25.
Konference
o bezvýkopových technologiích

25.th
Conference
on trenchless technology

CHEB
15. a 16. září 2020
15 and 16 September 2020

Srdečně Vás zveme na

25. KONFERENCI
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH,
TECHNOLOGIÍCH,
která se bude konat v Chebu
ve dnech 15. a 16. září 2020

Cheb - letiště

Motto:

Pod tím chebským hradem, nechť výkopy leží ladem!
May the Cheb Castle close the door and trenching be no more!

Interier hradní kaple
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Chebský hrad s Černou věží

Srdečně Vás zveme na

38. mezinárodní
mezinárodní konferenci
NO-DIG 2020 v MALAJSII
17. - 18. listopadu 2020
Kuala Lumpur - Kongresové centrum, Malajsie
4 HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SE ZÚČASTNIT





Klíčová událost v oboru bezvýkopových technologií, kde strávíte užitečný čas s kolegy a zákazníky
Unikátní vzdělávací příležitost v oboru bezvýkopových technologií s účastí předních mezinárodních přednášejících
Mnoho příležitostí k navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí
Velkolepá mezinárodní výstava představující nejnovější produkty a služby v oboru bezvýkopových technologií

