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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÉ DÁMY A VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
rád využívám možnosti krátce prezentovat naši společnost v úvodu
tohoto vydání zpravodaje CzSTT.
Společnost ZEPRIS jsem jako první jednatel a ředitel zakládal v roce
1997 jako 100% dceru německé společnosti Ludwig Pfeiffer GmbH. Název společnosti měl na přání vlastníka
znít česky a vznikl tedy jako zkratka
slovního spojení „Zemní práce - inženýrské sítě“. Což zvláště ze začátku
svádělo znalce německého jazyka
při vědomí, že se jedná o společnost
s německým vlastníkem, k chybnému
vyslovování „Cepris“. Za tehdy masivní reklamy společnosti Zepter byla
tato chyba pochopitelná.
Po překonání těchto počátečních
přehmatů a potíží se mohla společnost ZEPRIS již nerušeně rozvíjet v jejím oboru výstavby inženýrských sítí
se zaměřením na potrubí jako vodovody, kanalizace a dále pak i na plynovody, teplovody a jiné produktovody.

Alexander Strádal
ředitel společnosti ZEPRIS s.r.o.

S potrubím nerozlučně nabízí i ČOV,
vodojemy, čerpací stanice, regulační
stanice a další technologické objekty.
Aby byla nabídka našich služeb okolo potrubí kompletní, začali jsme se
později věnovat i bezvýkopovým sanačním technologiím pro tlaková i gravitační potrubí. Tyto technologie tvoří
dnes cca 30% obratu společnosti.
Usilujeme o to, aby naše nabídka služeb byla komplexní a abychom uměli
v našem oboru nabídnout řešení nebo
technologii pro jakékoliv zadání nebo
problém. Velká část spolupracovníků,
kteří nastoupili do společnosti v jejích
počátcích, je dodnes součástí základního týmu vedení. Právě díky těmto
lidem, ale nejen díky jim, se podařilo
v průběhu 23 let vybudovat společnost, která se dnes opírá o práci více
jak 150 zaměstnanců.
Přeji tomuto vydání časopisu,
aby zaujalo své čtenáře, a těším se
na další spolupráci s Vámi.

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T

CO NOVÉHO V ESC ISTT? Z
MĚN
Ing. Stanislav Lovecký,
A
30.
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT
6. - T E R M
1. 7 Í N U
Byly uskutečněny dvě telefonní- Skypové konference vedení a členů
nů
. 20
„Member of Regional Support Fund Committee“ a vedení ISTT.
21
se
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 Malaisii, která se koná 17. 11. - 18. 11. 2020
- zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT versus přidružení
členové ISTT (Afﬁliated Societies)
- pokračování řešení podpory 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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SMĚRNICE CzSTT, ÚČEL, VZNIK,
SOUČASNÝ
STAV,VALNÁ
HROMADA
ZPRÁVA O ČINNOSTIVÝHLED
CzSTT ZA
ROK 2019
A OČEKÁVÁNÍ
Od minulé valné hromady uplynul rok. Je tedy nutno posoudit, jak naše společnost v tomto
období pracovala.
Předsednictvo společnosti se pravidelně scházelo jedenkrát za měsíc a řešilo jednak úkoly dle
plánu činnosti a další podněty dle požadavků, námětů, průběhu vývoje a možností se co v největší
míře zapojit do problematiky bezvýkopových technologií.

HLAVNÍ ČINNOSTI:
Pořádání 24. konference o bezvýkopových
technologiích
ve Znojmě, v hotelu SLUNCE, pod záštitou starosty
Znojma p. Groise,MBA, která se konala ve dnech 10.
a 11. září 2019
Průběh 24. konference ve svém příspěvku výstižným
a vyčerpávajícím způsobem popsal Ing. Marek Helcelet
který je uveden ve Zpravodaji NODIG 4/2019.

Příprava pořádání
25. konference o bezvýkopových technologiích
v Chebu v Kulturním centru Svoboda, pod záštitou
starosty města Chebu Mgr. Antonína Jalovce
Konference se bude konat ve dnech 15. – 16. září 2020
Den před zahájením konference, dne 14.9.2020 bude
pořádat naše společnost XII. ročník golfového turnaje
o pohár CzSTT na hřišti Golfového Clubu Kynžvart.
Program konference byl rozdělen do tří ucelených bloků řízených členy předsednictva.
Dne 15. září v rámci mimokonferenčního programu je
plánována v odpoledních hodinách prohlídka historických pamětihodností Města Chebu.

Příprava valné hromady
Společnost se intenzivně věnovala přípravě VH, její
programové skladby, příspěvkům a vystoupením jednotlivých členů.
Vzhledem k probíhající pandemii bylo pořádání VH přeloženo na 15. 9. 2020 a uskuteční se v rámci 25. Konference o bezvýkopových technologiích v CHEBU.
Informace o pořádání VH včetně programu je uveřejňována v našem odborném časopise a na našich webových
stránkách byly zveřejněny v přílohách jednotlivé zprávy,
které se dnes budou projednávat.
Společnost pravidelně obesílala E-mailovou poštou
všechny členy naší společnosti s pozvánkou jednak
na konferenci a rovněž na VH.

Národní studentská soutěž
Studentské práce, přihlášené do národní studentské
soutěže za akademický rok 2019 - 2020 byly odborně
posouzeny a vyhodnoceny.
Příslušné ﬁnanční ocenění za 1., 2. a 3. místo bylo vítězům převedeno na bankovní účet.
Vyhlášení vítězů včetně předání diplomů je předmětem programového bodu 4. této VH.

Pokračovala spolupráce s vysokým školstvím (Praha – Brno – Ostrava)
s cílem zapojení do výuky BT studentů na na příslušných
fakultách. FSV ČVUT Praha, FAST VUT Brno a FAST-VŠB-TU Ostrava.
Další činností byla spolupráce s institutem pro stavbu potrubí na odborné vysoké škole v Oldenburgu
s účastí našich odborníků na oldenburském fóru
O těchto a dalších činnostech naší společnosti se můžete detailněji seznámit v našem odborném časopise Zpravodaj č. 1-2020.

ISTT
Informace o činnostech ISTT vychází pravidelně v našem odborném časopise a dále je možnost získat další
informace na webových stránkách ISTT-www.istt.com
38. mezinárodní ISTT konference s výstavou -“NO DIG
SHOW“, která se měla konat 17. - 18. listopadu
padu
Z M v Malajsii,
byla odložena a bude se konat 30. 6. 2021
213 0 Ě N A T
E
. 6.
- 1. RMÍNU
7. 2
021
Webové stránky společnosti
Naše webové stránky odpovídají modernímu
dernímu trendu
a pravidelně informují nejenom naše členy, ale i širokou
odbornou veřejnost o bezvýkopových technologiích, pořádání výstav, konferencí školeních atd.
Stránky jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Redakční rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hlediska získávání sponzorů pro jednotlivá čísla našeho odborného časopisu NO DIG, který vychází 3x ročně-čísla
1. a 4. vycházejí samostatně, číslo 2. a 3. vychází u příležitosti konference.
Rovněž je náročné zpracování a výběr jednotlivých odborných článků a výběr autorské databáze tzn. odborníků a odborných ﬁrem z České republiky i ze zahraničí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat nejenom paní
předsedkyni, ale i celému týmu redakční rady za vynikající a časově náročnou práci na vysoké odborné
úrovni.

Závěr
Na VH byli pozváni všichni členové společnosti a to
včas a prokazatelně….
Vážené dámy, vážení pánové, mnohokrát děkuji za Vaší
pozornost.
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ZPRÁVY ODBORNÝCH SEKCÍ
Příloha 1.: Koncept dopisu na adresu: Asociace podnikatelů v geomatice (APGEO), Ing. Jaroslav Cibulka,
výkonný ředitel, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha
1 (jaroslav.cibulka@apgeo.cz, tel. 603 240 535) a dále
na adekvátní adresy MPO, MMR, MD, dále ČKAIT, HK
ČR, …..
Zdravím Vás a dovoluji si Vás oslovit jménem České
společnosti pro bezvýkopové technologie/BT (CzSTT,
Czech Society for Trenchless Technology, www.czstt.
cz; současně jsme členy ISTT, International Society for
Trenchless Technology, www.istt.com) ve věci zpracování nových Technických map měst a obcí v ČR, které
zajišťujete dle informace Vašeho předsedy představenstva Ing. Martina Hrdličky, přednesené na Technologickém fóru v rámci zahajovacího aktu FOR ARCH v září
2019 (PVA Letňany). Tam v diskusi tohoto fóra vystoupil
i náš místopředseda doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. s dotazem: Kdo bude garantem přesnosti a úplnosti, garantem
adekvátní kvality Technických map měst a obcí v ČR,
zpracovávaných Vaší společností APGEO? Protože
na místě samotném v PVA Letňany nedošlo k dostatečnému upřesnění odpovědi na tuto otázku (k adekvátnímu vymezení zodpovědnosti) i ze strany přítomných zástupců příslušných ministerstev a ČKAIT (ani následně
nebylo a není upřesnění této zodpovědnosti k dispozici
v rámci veřejně přístupných informačních zdrojů a databází příslušných ministerstev a ČKAIT, např. též i na Vašich stránkách www.apgeo.cz), tak si dovolujeme se
na Vás opětovně obrátit se stejným dotazem, protože
naše společnost a zejména naši ﬁremní členové-nositelé BT jsou bezprostředně a významně závislí na přesnosti a úplnosti, na adekvátní kvalitě Technických map
měst a obcí v ČR. Prosíme Vás proto o Vaše aktuální
vyjádření k této otázce se zohledněním veřejného zájmu a požadavku prokázání splnění podmínky udržitelného stavu a rozvoje měst a obcí (včetně jejich ucelené
technické obsluhy prostřednictvím inženýrských sítí) dle
platného stavebního zákona. – Současně se analogicky obracíme na odpovědná pracoviště a pracovníky příslušných ministerstev a dále např. ČKAIT, ČSSI apod.
Jinak nás též zajímá, kdo je zadavatelem zpracování
Technických map měst a obcí v ČR, kdo je objednatelem řešení tohoto důležitého úkolu?
Díky předem za porozumění i součinnost.
S pozdravem Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT

iniciativy organizátorů odborných vzdělávacích akcí
z Vašich řad (např. v Ústí n.L. prostřednictvím Ing.J.
Zimy) a dále prostřednictvím odborných aktivit PSM,
s.r.o. (prostřednictvím Ing. Merhauta). Tato kooperace
v rámci programu celoživotního vzdělávání měla a má
z našeho pohledu svůj smysl, protože problematika
bezvýkopových technologií (Trenchless Technologies)
pro obnovu, novou instalaci a modernizaci inženýrských sítí/IS není dosud v ČR adekvátně zastoupena
ve studijních programech stavebních průmyslových
škol i stavebních fakult technických univerzit a tudíž
dochází ke vzniku informačního deﬁcitu v oblasti, která nabývá a bude nabývat na své důležitosti ve vazbě na plnění požadavku garance udržitelného stavu
a rozvoje technické obsluhy sídel prostřednictvím IS.
Respektujeme veřejný zájem a jsme připraveni spolupracovat a pomáhat. Pro zjednodušení organizačních
aktů přípravy vzdělávacích akcí proto současně nabízíme odborné garanty (a přímá spojení na ně) z naší
strany pro jednotlivé kraje.
Díky předem za porozumění i součinnost.
S pozdravem Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT
Zpráva za Sekci provozovatelů a diagnostiky
v období březen 2019 - srpen 2020
- Provozovatelé veškerých inženýrských sítí v ČR již
běžně využívají téměř všechny dostupné metody běžně používaných metod BT. Jedná se nejen o v rámci
Zpravodaje NO-DIG uváděné převážně vodohospodářské stavby, ale zejména i o plynovody a kabelové trasy. Ačkoliv je tedy prostor pro to, aby všichni
provozovatelé těchto sítí mohli být členy CzSTT,
z nejrůznějších důvodů necítí potřebu stát se členy
společnosti. Členové společnosti však jsou informováni o využívání BT na konkrétních stavbách a to jak
z České republiky, tak i ze zajímavých staveb v zahraničí. V oblasti diagnostiky se stávající systémy
monitorování neustále vyvíjí, zejména v oblasti softwarového vybavení.

- Na konferenci ve Znojmě - Hatích byly předneseny
příspěvky z oblasti teoretické i z běžné stavební praxe, a to i za přispění konečných uživatelů. Potěšující je, že na aktuální konferenci v Chebu je několik
příspěvků ze strany provozovatelů. Přes opakované
výzvy všech členů společnosti zabývajících se prováděním staveb BT, aby své odběratele povzbudili
v tom, aby se o své zkušenosti s výsledkem podobných staveb podělili, odezva stále není odpovídající
počtu staveb, které jsou v této oblasti denně prováděny.

Příloha 2.: Koncept dopisu adresovaného oblastním kancelářím ČKAIT (ve všech krajských městech), KÚ, případně též Českému svazu měst a obcí
(s námětem jejich spolupráce prostřednictvím OK
ČKAIT) apod.

- Spolupráce se Sdružením SOVAK nadále pokračuje.

Vážení kolegové,
Zdravíme Vás a obracíme se na Vás jako předsednictvo odborné společnosti CzSTT (Česká společnost pro
bezvýkopové technologie, www.czstt.cz) s přáním o navázání vzájemné odborné spolupráce a kooperace, jakkoliv již dříve tato
spolupráce přirozeně fungovala
prostřednictvím

Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, vzdělávací
a popularizační/publikační činnosti) v období
od března 2019 do dubna 2020
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V rámci jeho časopisu, oslovujícímu většinu vodohospodářských společností v ČR, vyšel článek informující o znojemské konferenci.
27. července 2020 Za sekci PaD
Ing. Marek Helcelet

V rámci expertní činnosti, byla v tomto období již
stabilně zaměřena pozornost na zlepšení postavení

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

oboru BT v sektorech, kde jsem měl možnost sám aktivně participovat. To pak mnou bylo zejména sledováno a ošetřováno v rámci pokračující inovace důležitého metodického podkladu MMR pod patronací ÚÚR
Brno „Principy územního plánování, kap. 8. Technická
infrastruktura/TI“ (www.uur.cz), když došlo k přímému
včlenění BT do programu koncepčního rozhodování
v rámci tvorby ÚPD a ÚPP (využito bylo ustanovení
stavebního zákona požadujícího prokazovat garanci
udržitelného stavu a rozvoje TI, tedy též inženýrských
sítí/IS; to pak není možné bez kvalitního systému Facility Management a systémového uplatnění BT).
Dále byla sledována problematika pokračující, ale
zpomalené a dále se komplikující revize a inovace
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (ÚNMZ, TNK č. 66), která svým průběhem i výsledky aktuálně nedopadá příznivě pro IS
a ani pro BT. Analogicky pak též nedopadla adekvátně ani revize a inovace ČSN 73 7505 Sdružené trasy
pro vedení inženýrských sítí, iniciované společností
Kolektory Praha a.s. Předpokládala se (logicky pak
i nadále se předpokládá) v obou případech podpora
adekvátního, tj. systémového dořešení tohoto úkolu
včetně zohlednění nezpochybnitelného významu BT
ze strany hlavních subjektů-nositelů zodpovědnosti
za tento úkol (ÚNMZ, MPO, MMR …) a dále též potenciálních dalších zainteresovaných subjektů. To se však
ke škodě věci nestalo, nepodařilo a i nadále nedaří.
Aktuální stav obou těchto důležitých ČSN, jejich pseudorevize a pseudoinovace, je takový, že konservuje
fakticky předchozí nevyhovující stav, nezohledňuje
adekvátně současné a dále se komplikující podmínky
řešení včetně podceňování existence bezvýkopových
technologií/BT, nerespektuje veřejný zájem a nesplňuje požadavek garance udržitelného rozvoje sídel.
Naše CzSTT by měla a mohla podnikat adekvátní tlak
na zodpovědné osoby a zodpovědné instituce k zajištění nápravy. Lze tedy předpokládat další stupňování
chaosu v podzemí veřejného prostoru sídel ČR a tím
i zhoršování podmínek pro aplikace BT, zhoršování
podmínek pro nositele BT v ČR.
Navíc lze zdůraznit, že tento nemalý/závažný problém souvisí též nepochybně i s naším úsilím posledních let o standardizaci BT v rámci CzSTT (i zde jsme
mohli zaznamenat řadu vlastních problémů řešitelných nakonec v dané situaci především jen volným
označením výsledné verze elaborátu jako Směrnice
CzSTT – doporučení, kterou je možné dále doplňovat
a vylepšovat). Lze pak opakovaně doporučit přípravu
a realizaci naší oficiální žádosti o nápravu v případě
nepovedené revize a inovace ČSN 73 7505 a dlouhodobě stagnující revize a inovace ČSN 73 6005 adresovanou např. na Český svaz měst a obcí, na MMR, MV
a MPO, pod které spadá ÚNMZ atd.
Další dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak
spočívala zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací či odborných posudků, anebo též v rámci posouzení či zpracování několika územních plánů v úseku technické infrastruktury, tj. všude tam, kde jsem
se měl sám možnost odborně uplatnit a jsem k takové spolupráci vyzýván. - BT jsou i nadále prakticky
na trhu stavebních zakázek diskriminovány tím, že
dostávají šanci jen, když je to obvykle jinak neproveditelné a dále většinou též jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto stavem nesystémového rozhodování
nemůžeme být příliš spokojeni a je žádoucí vyvíjet

aktivity, jak to principiálně změnit). Opětovně pak lze
konstatovat, že CzSTT (ani dílčí síťová odvětví a instituce) nemá dosud zavedenu, ke škodě věci (právě
ve smyslu výše uváděného), ani jednoduchou evidenci ročních výkonů společností-nositelů BT v ČR.
Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období realizována prakticky v redukovaném rozsahu ve srovnání s dřívějším rozsahem i kvalitou, jako tomu bylo
v minulých obdobích. Došlo k jistému útlumu obvyklé formy BT - osvěty jednak na firemní úrovni a dále
prostřednictvím vzdělávacích programů celoživotního
vzdělávání ČKAIT. Zde jsou zejména méně aktivní
oblastní kanceláře ČKAIT či např. KÚ, jejich příslušné
odbory. Navíc pak nemáme žádnou náhradu za společnost PSM a.s., která nám dříve výrazně pomáhala na úrovni OK ČKAIT (s odchodem šéfa PSM a.s.
do důchodu došlo k jejímu zrušení). V rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT zůstává jako jistá minimalistická varianta jen ta, která je představována začleněním naší národní konference NO-DIG do tohoto programu (bez sledování faktického dopadu, faktických
výsledků). Na úrovni pracovišť technických univerzit
v ČR pak je možné situaci hodnotit též jako relativně stagnující. Zde nabízí pravidelně svá BT - témata
příslušná pracoviště FAST VUT Brno/ÚVHO (má BT
ve studijním programu jako volitelný předmět) a dále
se neformálně dostávají do šance BT též v rámci zadání diplomových a bakalářských prací na FAST VUT
Brno/ÚVHO, na ČVUT-FSv v Praze a na FAST VŠB-TU Ostrava. Jednotlivé akce BT - vzdělávacího programu v prostředí technických univerzit se i nadále
též uskutečňují neformálně v rámci tematicky blízkých
předmětů v Praze na ČVUT-FSv (K122, K144; doc.P.
Šrytr, Ing. K.Kříž), na FAST VUT Brno/ÚVHO (doc. L.
Tuhovčák, doc. J. Raclavský) a na FAST VŠB-TU Ostrava (Ing. M. Mohyla). Dařilo se pak opakovaně realizovat naši přímou konkrétní nabídku na zařazení naší
odborné konference NO-DIG CzSTT do vzdělávacího
programu ČKAIT.
Prosazování BT do výuky vysokoškoláků technických univerzit má šanci neformálně pokračovat v rámci procesů reakreditace studijních programů minimálně na všech stavebních fakultách TU v ČR. I to by bylo
potřeba soustavně sledovat a efektivně (prostřednictvím konkrétních našich spolupracovníků z těchto pracovišť) podpořit ze strany naší CzSTT. Jistá šance se
pak opakovaně nabízí též v rámci jednorázových akcí
typu TECHSTA (dne technologií staveb, která je opět
aktuálně připravována na FSv ČVUT). Je pak možné
konstatovat, že dříve jsme též na těchto stavebních
fakultách TU např. realizovali velice úspěšné posterové výstavy s tematikou BT (mohli bychom se o to opět
pokusit …).
Popularizační činnost a publikační činnost ve prospěch BT a jejich nositelů:
• Svůj význam i relativně dobrou úroveň (i při nižším
počtu přihlášených soutěžních prací) si zachovává
naše soutěž CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci z oboru BT. Podrobnosti, viz. aktuální zpřehlednění - příspěvky v našem Zpravodaji.

•

Popularizační
činnost
probíhala
i nadále ne-
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formálně a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich
korporativních i individuálních členů. - Soutěž ISTT
v kategorii „Student or young professional paper“
se v posledních letech dostává do jisté nestability (buď z důvodů nedostatečného počtu účastníků
soutěže či příliš rozsáhlých změn místa a programu
konání konferencí ISTT). Přesto i zde bylo, zejména
v dřívějších letech, možné zaznamenat další úspěchy.

•

•

Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřednictvím cílených příspěvků v našem ZPRAVODAJI CzSTT a dále též např. prostřednictvím sborníku příspěvků naší NO-DIG CzSTT konference 2019
v hotelu Savannah ve Znojmě. Realizována byla aktualizace e-pomůcky s tematikou BT na K122 FSv-ČVUT.
Pokračuje snaha získat blízká akademická pracoviště (spolupracující s námi konkrétní pedagogové) stavebních fakult technických universit ČR pro členství
v naší CzSTT.

Potenciální efektivní příležitost ke zviditelnění BT se
nabízí prostřednictvím exkurzních akcí na stavbách
společností - nositelů BT (i to je třeba více využívat
včetně možností nabízených prostřednictvím Ing. R.
Cimra z IFK, GmbH, Salzburg).

Plán sekce EVPČ pro příští období:
-

Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích činností a aktivit, zejména soustředit pozornost na naší
soutěž CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou
práci s BT - tematikou včetně zabezpečení případné
početnější účasti autorů našich vítězných prací v soutěži NO-DIG AWARD ISTT, v kategorii „Student or
young professional paper“.

-

Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný předmět na dalších technických univerzitách (též
na průmyslových školách stavebních) v ČR (jistou příležitost nabízí opakující se proces reakreditace studijních programů).

-

Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN
73 6005 a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO, MMR
a dalších zainteresovaných subjektů.

-

Pokusit se pomoci zdárně dořešit úkoly související se
zpracováním Technických map měst a obcí v ČR, viz
Přílohu 1. a úkoly související s pokračováním realizace BT-seminářů v rámci oblastních kanceláří ČKAIT.

-

Pokusit se zajistit jednoduchou evidenci ročních výkonů společností-nositelů BT v ČR.

Pokračuje spolupráce s IRO a JADE FHO v Oldenburgu, která rovněž stabilně nabízí dobré možnosti
uplatnění (studijní pobyty či praxe) pro mladé adepty
našeho oboru z ČR, např. využitím Nadace prof.Lenze (www.stiftung-prof-lenz.de).
– Pravidelně se účastníme celoevropské odborné
akce Oldenburgského fóra. V únoru 2019 a 2020
jsme měli opět početné zastoupení (cca 10 osob)
FSv ČVUT a dvou externích spolupracovníků FSv
ČVUT) na 33. a 34. Oldenburger Rohrleitungsforum (viz informace v našem ZPRAVODAJI CzSTT
1/2019 a 1/2020 či i www.iro-online.de).

•

•

Za sekci/úsek EVPČ: doc. Ing. P. Šrytr, CSc.
(8. 5. 2020)
Sken podepsané přihlášky zaslat na
e-mail: karel.kriz@cvut.cz
nebo originál doručit na adresu:
Karel Kříž, PhD.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze,
katedra zdravotního a ekologického
inženýrství,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Nejpozději do 15. prosince 2020.
Souhlasím s přihlášením
práce do soutěže a soutěžními
podmínkami.

Datum a podpis autora práce
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TECHNICKÉ STANDARDY A STATIKA KANALIZAČNÍCH SANAČNÍCH
RUKÁVCŮ. PŘÍPRAVA, ZADÁNÍ A KONTROLA ZAKÁZKY
Martin Brož,
vedoucí oddělení stavebního servisu
ZEPRIS s.r.o.

A) Úvod
Požadavky na rukávcové vložky jsou stanoveny
v následujících normách:
ČSN EN ISO 11296-4 (dříve ČSN EN 13566-4)
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakých kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi –
Část 4: Vložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
DWA-A 143-3
Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy – Část 3:
Vložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
DWA-M 144-3
Dodatečné technické smluvní podmínky pro sanaci odvodňovacích systémů mimo budovy – Část 3: Rukávcové
vložky pro kanalizační potrubí a kanály.

České překlady uvedených norem jsou k dispozici
ve starší verzi, aktuální verze jsou dostupné v němčině a angličtině na internetu, např. zde: www.dwa.de.
Německé normy jsou lety prověřený, pravidelně revidovaný funkční systém, na který je možné se spolehnout. Kromě Německa jsou zmíněné normy základním pilířem pro návrh a realizaci sanačních projektů
také v celé řadě evropských zemí jako je například
sousední Rakousko, dále Holandsko, Chorvatsko
a další.

B) Technické standardy kanalizačních
sanačních rukávců
Obsah normy DWA-A 143-3 je níže. Dále okomentujeme několik
vybraných kapitol z uvedené normy DWA.
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Obsah normy DWA-A 143-3 s označenými vybranými kapitolami

1. OBLAST POUŽITÍ

Tloušťka protiabrazivní vrstvy musí být vždy větší než
hodnota otěru stanovená metodou Darmstadt dle DIN
EN 295-3. Zkouška simuluje podmínky v potrubí a měří
úbytek tloušťky stěny pro různé materiály. Důležitá podmínka je, že není-li k dispozici žádné prokázání otěruvzdornosti podle EN 295-3, musí být staticky relevantní
tloušťka stěny zvětšena o 1 mm.
Tloušťka protiabrazivní vrstvy není součástí staticky relevantní tloušťky stěny kompozitu em.

4.2.1 Trvanlivost
Pro rukávcové vložky existuje obsáhlé množství zkoušek pro prokázání trvanlivosti (nebývají součástí produktů schválených v ČR).

Stanovuje technické požadavky na vložkování trubkami vytvrzovanými na místě ve jmenovité světlosti ≥ DN
200. Nasazení v oblasti tlakových potrubí není předmětem této normy.

•
•
•
•

4.1.3 Konstrukce stěny hadicových vložek

Proto se délka životnosti, kterou musí hadicová
vložka splnit bez nákladů na obnovu, stanoví na 50 let.

zkoušky otěruvzdornosti;
zkoušky odolnosti proti vysokotlakému čištění;
zkoušky chemické odolnosti;
zkouška dlouhodobého testování.

4.1.3.1 Staticky relevantní tloušťka stěny
Staticky relevantní tloušťka stěny em vyplývá z celkové
tloušťky odečtením tlouštěk:

•
•
•

vnější fólie/nástřiku;
čisté vrstvy pryskyřice;
protiabrazivní vrstvy.

Nezávisle na tom se u velikostí kanalizací ≥ DN 200 mm
musí dodržet staticky relevantní tloušťka stěny ve vytvrzeném stavu em ≥ 3,0 mm.

4.2.2.1 Pryskyřičné systémy
Pro výběr různých pryskyřičných systémů se musí vzít
v úvahu tepelné, mechanické a chemické zatížení, které
se musí stanovit u konečného produktu.
Typ odpadní vody
1 Komunální odpadní
voda s nepatrným
chemickým
a biochemickým
zatížením

2 Komunální
odpadní voda

Skladba rukávu

4.1.3.2 Protiabrazivní (otěruvzdorná) vrstva
Protiabrazivní vrstva musí po dobu životnosti vložky zaručovat funkční bezpečnost s ohledem na fyzikální a chemickou odolnost. Proto se musí ke staticky relevantní
tloušťce stěny em hadicové vložky připočítat protiabrazivní
vrstva. Opotřebování protiabrazivní vrstvy nesmí ovlivňovat zbývající funkce hadicové vložky, jako např. těsnost
a únosnost. Protiabrazivní vrstva se může skládat z:

•
•
•

integrovaného nástřiku na vnitřní straně hadicové
vložky;
vrstvy čisté pryskyřice nebo
vrstvy bohaté na pryskyřici obsahující sklo, plst nebo
netkanou textilii na vnitřní straně hadicové vložky.

3 Silně agresivní
odpadní voda

Přípustné druhy pryskyřic
Systémy s UP-pryskyřicí
DIN 16946-2 min. typ 1130
(tepelné a mechanické požadavky)
DIN 18820/1
Skupina 2 nebo podle DIN EN
13121 – 1 skupina 2.
Příp. přípustné pryskyřice na
řádcích 2 a 3
UP-pryskyřice
DIN 16946-2 min. typ 1130 (tepelné
a mechanické požadavky) DIN
18820-1 Skupina 3 nebo podle DIN
EN 13121-1 skupina 4 EP –
pryskyřice
DIN 16946-2 typ 1020, typ 1021,
typ 1040 (tepelné a mechanické
požadavky) nebo teplotně stálé EP
– pryskyřice odolné odpadním
vodám a hydrolýze s průkazem
o způsobilosti vydaným schváleným
nezávislým zkušebním ústavem.
Příp. přípustné pryskyřice na řádku 3
Vinylesterová pryskyřice
DIN 16946-2 min. typ 1130
DIN 18820-1 skupina 5 nebo podle
DIN EN 13121-1 skupina 7a

Přípustné druhy pryskyřic

5.3 Statický výpočet
Statický výpočet pro rukávce se provádí podle DWA-A 143-2 (dříve ATV M 127-2). Všechny potřebné parametry pro statický výpočet
musí stanovit
investor.
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Příklady těchto parametrů jsou:
• geometrie původní kanalizace;
• stav původní kanalizace, (údaj deformaci);
• prověření obsypu potrubí u stavu starého potrubí II
a III.

7.1.1 Odebrání a velikost vzorku

dále statické účinky na rukávce, např.:
• zatížení od spodní vody;
• překrytí potrubí zeminou u stavu starého potrubí III;
• parametry materiálů původního potrubí u stavu
starého potrubí III;
• parametry zeminy, u stavu starého potrubí III.

7.1.2 Průvodní list vzorku

7.1 Vzorek materiálu – zajištění požadované
jakosti
Pro zajištění kvality se z vytvrzené hadicové vložky
odebere vzorek materiálu na stavbě, který se podrobí
materiálové zkoušce.

Vzorek materiálu se odebere libovolně ze šachty nebo
ze sanované stoky. U hadicových vložek do tloušťky
stěny 10 mm se vyžaduje minimální velikost vzorku
200 mm x 350 mm.

Průvodní list vzorku zabezpečí, že budou zaznamenány
všechny požadované údaje o materiálu a stavbě.

7.2 Zkoušky materiálu
Materiálová zkouška probíhá podle kritérií popsaných
v dodatku. Dojde-li k odchýlení od těchto kritérií, musí
se tato skutečnost podrobně uvést ve zkušebním
protokolu.
Všechny prováděné materiálové zkoušky by měly zajistit, aby dodávaná kvalita odpovídala objednané kvalitě.
Přípustné tolerance výsledků jsou uvedeny ve věstníku
DWA-M 144-3.

9. Vlivy na náklady a na životní prostředí
Při použití vložkování potrubí je možné uspořit značné
ﬁnanční prostředky. Odvodňovací systémy, které
potřebují renovaci, jsou při pečlivém provedení dříve
popsaných způsobů opět trvale uvedeny do řádného
stavu. Ekonomicky změřená délka životnosti, kterou
musí hadicová vložka bez nákladů na obnovu splnit, je
stanovena na 50 let.
Použití popsaných způsobů renovace přináší s sebou
oproti otevřené obnově ekonomické výhody. V dnešní
době je asi nejvíce preferované velmi výrazné zkrácení
doby stavby a významná minimalizace negativních vlivů
stavby na okolí.

C) Statika kanalizačních sanačních rukávců
Norma DWA-A 143–2 deﬁnuje 3 stavy porušení starého
potrubí, na základě kterých se pak dále provádí statický
výpočet.
Stav starého potrubí I.
- Stávající potrubí je plně únosné a bez deformací;
- potrubí je netěsné ve spojích;
- přípustný je výskyt vlasových trhlin.

Zkouška tříbodovým ohybem

=> Potrubí je dimenzováno na tlak podzemní vody
Stav starého potrubí II.
- Systém potrubí a okolní zemina (obsyp) je stále únosný,
potrubí je netěsné ve spojích;
- vyskytují se podélné trhliny;
- globální deformace do 6 % viz výpočet dle DWA-A 1432 kapitola 7.3 (pozn. je třeba nezaměňovat deformaci
a ovalitu, jeden parametr je dvojnásobek druhého);
- lokální deformace do 2% (minimální hodnota)
=> Potrubí je dimenzováno na tlak podzemní vody

Zkouška únosnosti ve vrcholovém tlaku
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Stav starého potrubí III.
- Systém potrubí a okolní zemina (obsyp) není
dlouhodobě únosný;
- potrubí je netěsné ve spojích;
- vyskytují se podélné trhliny, střepy a chybějící části
stěn;
- globální deformace nad 6 %.
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Příklady stavu starého potubí I.

Příklady stavu starého potubí II.

Příklady stavu starého potubí III.

Dlouhodobé hodnoty1)
Skupina

Modul pružnosti, zjištěný
Napětí v ohybu
podle DIN EN 1228 v [N/mm²]
v [N/mm²]

Plstěný rukávec sycený epoxidovou pryskyřicí
1
1000
23
2
1500
31
Plstěný rukávec sycený polyesterovou pryskyřicí
3
1400
14
4
1400
16
5
1400
18
6
1500
17
7
1500
18
8
1600
20
Sklolaminátový rukávec sycený polyesterovou pryskyřicí
9
3500
75
10
4000
80
11
4500
85
12
5000
90
13
5500
95
14
6000
100
15
6500
105
16
7000
110
17
7500
115
18
8000
120
19
8500
125

20
21

9000
9500

130
135

POZNÁMKA
1) Dlouhodobý modul pružnosti ze zkoušky vrcholovým tlakem, extrapolovaný na 50 let a dlouhodobé napětí v ohybu podle věstníku ATV-M-127-2.

=> Potrubí je dimenzováno na tlak podzemní vody,
přitížení zeminou a zatížením od dopravy
Dále pak tato norma stanovuje vstupní data pro:
• statický výpočet,
• zatížení,
• bezpečnostní model,
• postup výpočtu.
Stav starého potrubí II. je z cca. 80 % nejčastější stav
sanovaného
potrubí. Do statického výpočtu
vstupují imperfekce
(lokál-
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ní deformace, globální deformace, velikost mezikruží)
a výška hladiny podzemní vody. Z tohoto důvodu lze použít tabulkový návrh obsažený v normě pro stav starého potrubí II. s deﬁnovanými imperfekcemi (deformace
do 3%) podle normy DWA–M 144-3.
Ostatní případy, tzn. stav II. s globální deformací >3%
a stav III. musí být navrhovány individuálně pomocí programů, případně metodou konečných prvků.
Statický výpočet
V normě DWA-M 144-3 jsou v kapitole 5.1 uvedeny
Charakteristické skupiny materiálů
Pro různé produkty rukávcových vložek (ﬁlcové, sklolaminátové) jsou deﬁnované charakteristické skupiny materiálů.
Dlouhodobým modulem pružnosti a dlouhodobým napětím v ohybu zjištěným při zkoušce způsobilosti je nabízený
produkt zařazený do charakteristické skupiny materiálů, jejichž obě charakteristické hodnoty budou alespoň dosaženy.
V dnešní době již existuje 25 materiálových skupin.
Materiál zařazený do skupiny 25 dosahuje dlouhodobé
hodnoty modulu pružnosti až 16.000 MPa. Norma je vždy
doplněna o novou skupinu podle toho, jak postupuje vývoj v dané oblasti materiálů.

D) Příprava, zadání a kontrola zakázky
Podklady pro zadávací podmínky:
• Délka a dimenze úseků určených k sanaci;
• informace o přípojkách - počet, včetně dimenzí, a požadovaný způsob napojení;
• situační výkres s vyznačením úseků určených k sanaci;
• podélný řez nebo alespoň hloubka uložení potrubí
(měřeno např. v šachtách);
• záznam z TV inspekce;
• informace o šachtách (rozměry, hloubka, přístupnost);
• požadovaný způsob napojení rukávce v šachtách;
• informace o nutných dopravních uzavírkách;
• požadavky na přečerpávání splašků během sanace
včetně průtoků;
• požadavky na materiál (např. v chemických provozech);
• stav starého potrubí a data pro statický výpočet.
Speciﬁkace materiálu:
• bezpečně se lze odvolat na normu DWA-A 143-3
a DWA-M 144-3 (dostupné v české verzi);
• normy zavádí požadavky na materiál a požadavky
na zkoušky materiálu po instalaci;
• tyto normy zavádí požadavky na zkoušky tzv. provozní
stálosti / trvanlivosti (abrazivzdornost / otěruvzdornost,
odolnost vůči vysokotlakému proplachu a chemickou
odolnost) – vždy zkoušeno u německých systémů se
schválením DIBt, ne však u systémů certiﬁkovaných v ČR.
Nabídka:
• musí obsahovat statický výpočet k nabízenému
materiálu s určením tloušťky stěny (dle výpočtu podle
DWA-M 144-3, nebo tabulkový návrh podle DWA-M
144-3);
• dokumentaci k nabízenému materiálu (schválení, STO,
schválení DIBt ..);
• speciﬁkaci zakončení rukávce v šachtách a speciﬁkaci
technologie napojení přípojek;

NO DIG 26 / 2-3
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•
•
•
•

formální doklady;
cenovou nabídku;
harmonogram;
další dle požadavků investora.

Realizace:
• při provádění je nutno dokladovat proces vytvrzování
(protokolem o vytvrzení a instalaci)ve smyslu DWA-M
144-3, kapitola 6.3.2,
• kde pro vytvrzování teplou vodou (kapitola 6.3.2.1) je
nutné splnit tyto požadavky:
- elektronické měření a monitorování výšky vodního
sloupce
- elektronické měření teploty a dokumentace ve 30ti
minutových cyklech na konci šachty a u mezišachet,
vždy na dně a vrcholu vnější hrany vložky
- dokumentace teploty přívodní a vratné otopné vody
na kotli na teplotním čidle na inverzní šachtě vždy
v reálném čase.
• Pro vytvrzování UV zářením (kapitola 6.3.2.3) je
nutné splnit tyto požadavky:
- elektronické protokolování vlečné rychlosti UV
zářiče, funkce zářiče a vnitřního tlaku
- elektronické měření a záznam průběhu teploty
v povrchové oblasti vložky
- zhotovitel kontroluje intenzitu záření zářičů, provádí
pravidelný servis dle v normě stanoveném počtu
provozních hodin, předkládá kontrolní osvědčení
obsahující údaje jako počet provozních hodin, datum
kontroly, měřené hodnoty a další.
• po provedení je nutno sanaci opticky zkontrolovat
kamerou;
• provést zkoušku těsnosti dle ČSN EN 1610;
• odebrat vzorky pro laboratorně technickou kontrolu
vytvrzeného rukávce ve smyslu normy DWA-A 143-3.
Na základě výsledků laboratorně technických zkoušek
provedených na odebraných vzorcích se ověří pevnostní
vlastnosti vytvrzeného materiálu. A tyto hodnoty se
porovnají s hodnotami vstupujícími do statického výpočtu.
Výsledným hodnocením se tedy prokáže, zda vytvrzený
rukávce kvalitativně odpovídá nabízenému produktu či
nikoliv. Lze ověřovat tyto parametry:
• těsnost dle EN 1610 (na staveništi);
• vizuálně tvorbu vrapů a nehomogenitu materiálu;
• pevnostní charakteristiky - E-modul, pevnost v ohybu
dle EN 178, EN 1228;
• instalovanou tloušťku stěny laboratorně na zkušebních
vzorcích;
• těsnost laminátu - podtlakovou zkouškou laboratorně;
• kríp - náchylnost k tečení;
• zbytkový obsah styrenu (stupeň polymerizace);
- spektrální analýza - ověření typu pryskyřice;
- určení obsahu skla a plniva.
1

DIBt je Německý institut pro stavební techniku, veřejnoprávní
instituce, povolovací místo pro stavební výrobky a konstrukce,
stavebně technický zkušební úřad, člen Evropské organizace
technických povolení EOTA a Evropské unie pro osvědčení
ve stavebnictví UEAtc. V ČR je členem EOTA TZUS Praha
(www.tzus.cz) a CSI (www.csias.cz)

Martin Brož
ZEPRIS s.r.o.
E-mail: broz@zepris.cz
www.zepris.cz
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KANALIZAČNÍ ROBOTY - BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY
MÍST NAPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK DO ŘADU
Martin Brož,
vedoucí oddělení stavebního servisu
ZEPRIS s.r.o.

Úvod
Mnoho vlastníků a správců se potýká s netěsností kanalizačních řadů. Volba správné technologie opravy bývá o to
složitější, že mnohde je stoka staticky v pořádku, „pouze“ špatně zaústěnými a neodborně napojenými přípojkami
natékají balastní vody. (*foto přípojek před opravou)

Příklady poškozených míst napojení kanalizačních přípojek do řadů

1. Popis problému
Tyto závady lze samozřejmě opravit otevřeným výkopem. Opravy ve větších hloubkách a v případě umístění
řadu v hlavní silnici jsou ﬁnančně náročné, ale především
stavební činnost z časového hlediska trvá dlouho a tím
i výrazně zasáhne a zkomplikuje život v obci. Tyto typy
závad, spolu s netěsnými spoji trub, napojením do revizních šachet a těsností mezi jednotlivými stavebními dílci
revizních šachet jsou slabým místem celého systému.
Vše za předpokladu, že trouby samotné jsou staticky
v pořádku. Pokud někde ve střednědobém horizontu nastane problém, bude to právě v těchto místech. Včasným
zásahem a opravou již v rámci prevence se předejde kolapsu v místě poškození, což by v budoucnu znamenalo
řádově vyšší náklady na opravu.
Kolem netěsných a neodborně napojených přípojek
natékají do kanalizačního řadu balastní vody. Ty pak
objemově zatěžují čistírnu odpadních vod, která bývá
kapacitně přetížená a neumožňuje napojení dalších
subjektů v rámci rozvoje obce či napojení obcí sousedních. Dále to zatěžuje majitele ﬁnančně (mnohde
ze zkušenosti i násobně), jelikož platí za objem vyčiš-

těných vod. Sekundárním negativním efektem je vyplavování zeminy v okolí přípojky. To vede ke vzniku
kavern, které následně způsobují propad chodníku či
komunikace.

2. Řešení bez výkopu
Výše popsané typy poruch opravujeme pomocí speciálního kanalizačního injektážního robota, který bezvýkopově technologií ZEP-RE-CON injektuje do místa
špatného napojení přípojky speciální kanalizační maltu
Ergelit Kanaltec ® od ﬁrmy Hermes Technologie. Takto
je možné opravovat místa napojení přípojek v kruhových
proﬁlech od DN 250 do DN 600. Robot je zaveden do řadu
revizními šachtami o průměru 1 m, maximální vzdálenost
přípojky od šachty je 50 m. Malta se do poškozeného
místa injektuje z vozíku do doby, než čidlo umístěné
ve štítu robota zahlásí, že je kaverna kompletně vyplněna.
Těsnící vak zajede až 35 cm do přípojky. V případě
„ustřižené“
přípojky
či
vypadlého
střepu dojde
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Kolona se sanační technikou

Prostrčení laminátového pera

Příprava na sanaci přípojky

Kanalizační injektážní robot

Vozík s příslušenstvím k injektážnímu
robotovi

Dodávky s frézovacími roboty

k vytvoření nové tvarovky. Spoj malty s materiálem
hlavního řadu (beton, kamenina) je vodotěsný. Tímto
způsobem je možné zapravovat i napojení přípojek
po sanaci kanalizačními rukávci.
Malta má vysokou přilnavost k podkladu ≥ 2 N/mm2,
zrnitost je < 0,5 mm, je otěruvzdorná, v maltě jsou skelná
vlákna kvůli zabránění vzniku trhlin. Malta dlouhodobě
odolává pH 4,5 – 12. Celý systém je testovaný na zatížení kanalizace 50ti lety provozu (vysokotlaké čištění,
proplachy apod.), má schválení DIBt1 v Německu. Z našich zkušeností několika tisíc provedených oprav vychází
průměrná spotřeba malty okolo 20 kg na přípojku, rekord
prozatím drží brněnská přípojka s 90 kg malty. Dle podmínek je možné opravit 2-5 napojení denně. Přípojky
není nutné odstavit z provozu, doba vytvrdnutí malty je
přibližně 45 minut. Opravu je možné provádět i při nátoku podzemních vod. Oba roboty – frézovací i injektážní

- potřebné pro tyto typy oprav jsou velmi tiché, je možné
s nimi kvůli eliminaci dopadů na dopravu v obci pracovat
v obytných částech města i v noci. Roboty mají kamery,
veškerá práce se nahrává a předává zákazníkovi v digitální podobě. Výrobce robota uvádí, že doposud bylo
tímto způsobem opraveno přes 180 000 přípojek. Naše
společnost ZEPRIS očekává letos 8 000 zainjektovanou
přípojku.
Tuto technologii lze použít i na zaslepování nepoužívaných přípojek a odboček. V praxi se s podobným
zadáním setkáváme relativně často. V dobách minulých
se při výstavbě vysadily odbočky s tím, že se na ně
v budoucnu někdo napojí. A do doby napojení se zaslepily kamenem nebo prkýnkem. Nikdo se nenapojil,
prkno jako záslepka přestalo po pár letech fungovat
a výsledkem je stejný problém jako u neodborně provedeného napojení.

Sanace napojení přípojky injektáží maltou, zaslepení (3. obrázek)
1
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Injektáž přípojky po sanaci rukávem, zaslepení nepoužívané přípojky (3. obrázek)

Doplňkovým typem oprav je v případě lokální poruchy na stoce osazení tzv. krátkých vložek. Na místo
poškození se pomocí pakru nalepí tkanina se skelnými vlákny nasycená pryskyřicí. Dále pak oprava
(vymazání) revizních šachet - oprava místa napojení trouby do šachty a pomocí speciální kanalizační malty utěsnění spojů mezi skružemi i při nátoku
spodních vod.

Všechny výše uvedené typy oprav by měly být
vždy realizovány na jednom úseku kanalizace společně.
Martin Brož
ZEPRIS s.r.o.
E-mail: broz@zepris.cz
www.zepris.cz
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3. Doplňkové opravy
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Motto: Nejúčinnější prezentací ﬁrmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich ﬁrem, jejíž podstatou je využití
publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG. Časopis s převahou
informací o vaší ﬁrmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru vašeho propagačního materiálu.
25
ÍK
ČN
RO

•
•
•
•
•

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 20 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace
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Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

•
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Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a případně reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání Zpravodaje 20.000,- Kč,
cena reklamní stránky, reklama 5.000,- Kč). Jsme přesvědčeni, že nabízená
forma prezentace je dostupná i malým ﬁrmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán
všem státním a regionálním knihovnám v ČR.
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CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE BURSTLINING
PRO KANALIZACE
Kateřina Vosková,
ZEPRIS s.r.o.
Již více než deset let nabízí ZEPRIS svým klientům kromě klasické pokládky také sanaci potrubí moderními
bezvýkopovými metodami. Stávalo se, že po posouzení stavu starého potrubí nebylo možné bezvýkopové
opravy s dosud používanými technologiemi provést. Jediným řešením byl klasický výkop a toto řešení často
vyvolávalo nespokojenost jak u klientů, tak i u nás. Rozhodli jsme se ukončit opakování věty „…bezvýkopová
oprava není možná, jediným řešením je výkop“. Začali jsme hledat nové technologie a našli jsme ji v roce
2018. Rozšířili jsme naše portfolio bezvýkopových metod pro opravy gravitačních potrubí o další – Burstlining
do kanalizace. Technologie, která dnes umožňuje bezvýkopové opravy i u výrazně poškozeného potrubí. Metoda
Burstlining, doposud používaná k sanaci vodovodních a plynovodních potrubí, vyžaduje vykopání startovací
a cílové jámy a nebyla tak vhodným řešením pro sanaci kanalizací. Nové pokroky v technologiích nám ale
dovolily použít metodu Burstlining i pro kanalizaci, kdy jako startovací a cílové jámy jsou použity revizní šachty.

Obrázek 1 + 2 : Technologie Burstlining

Burstlining je technologie, pomocí které se stávající starou trubkou
protlačuje speciální trhací a tažné
zařízení, za kterým se vkládá nová
trubka sestávající z polypropylenových modulů podle DIN 877/78. Závitový spoj zajišťuje bezpečné a těsné spojení modulů. Montáž potrubí
probíhá přímo ze stávajících šachet
ručně, pouze pomocí ručního nářadí (obr. 3). Technologie umožňuje
za určitých podmínek zvětšit průměr stávajícího potrubí maximálně
o jednu dimenzi.
I tato metoda má svá omezení
a to je dimenze a způsob uložení
stávajícího potrubí. Sanace technologií Burstlining je možná u potrubí
výhradně kruhových proﬁlů, vyrobených z jakéhokoli druhu materiá-
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Obrázek 3: Montáž polypropylénových modulů v šachtě
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Obrázek 4: Poškození stávající kanalizace

lu, rozměrů od DN 100 do DN 400.
Důvodem pro vyhodnocení nevhodnosti této technologie může být typ
materiálu obklopujícího potrubí určené k sanaci, například pokud je
potrubí zasazeno do pevného materiálu, např. betonu.
Existuje však mnoho výhod této
metody. Na rozdíl od některých jiných metod lineární expanze, se
zde nepoužívají dynamické rázy,
které vyvolávají dodatečné pneumatické a hydraulické síly na kontaktní povrchy a riziko kolapsu okolní půdy je tak u těchto dynamických
metod vyšší. Metoda Burstlining
rozruší stávající potrubí, které neplní ochranou funkci nového, jak
je tomu u některých jiných bezvýkopových způsobů opravy. Hydrodynamické čištění potrubí a odstraňování kořenů, pevných sedimentů
a jiných předmětů, které pronikají
do vnitřku potrubí před sanací,
také není nutné. Sanace je možná
prostřednictvím vstupu standardní
velikosti poklopu šachty. Rovněž
v důsledku radiálního roztažení a drcení staré trubky a vložení
nové trubky stejných nebo větších
rozměrů nedochází k žádným redukcím proﬁlu toku. Ve skutečnosti lze tímto způsobem v závislosti
na charakteristikách okolní půdy
zvýšit proﬁl toku až o jednu velikost.
Kapacita potrubí se zvýší, aniž by

se zvětšil poloměr potrubí, tj. zvýší
se, pokud rozměr potrubí zůstane
stejný jako dříve, díky velmi dobrým
hydraulickým vlastnostem polypropylenových trubek používaných při
metodě Burstlining.

škození stávajícího potrubí na dvou
úsecích. (Obr. 4)
Touto technologií bylo opraveno
celkem 138 metrů potrubí. Parametry potrubí byly v obou případech
stejné, byly použity polypropylenové
trubky DN 300 v hloubce 5,2 metru.
Jako první se provádějí přípravné
práce, které spočívají ve vybourání
šachtových den a vysekání zaústění potrubí do šachty. Vzniklý otvor
v místě zaústění potrubí do šachty
musí byt tak velký, aby bez problémů prošla trhací hlava.
Technolog sanace určil délku sanovaných úseků a velikost tažné síly.
Jeden sanační úsek jsme sanovali
jeden den. Polypropylénové moduly, určené k sanaci, jsou připravené
u koncové šachty.
Pokračuje usazením tažné jednotky ve startovací šachtě. Kanalizační
šachty nebyly v moc dobrém stavu,
a tak, aby nedošlo k jejich porušení,
jsme vytvořili výztuž, o kterou se tažná jednotka zapřela (obr. 5).
K jednotce se připojí hydraulické
hadice a začnou se starým potrubím
protahovat ocelové tažné tyče.

PŘÍKLAD Z PRAXE,
stavba Most, Obránců míru
- rekonstrukce kanalizace.
Asi osmdesát kilometrů severozápadně od Prahy, mezi Českým
středohořím a Krušnými horami, leží
město Most, kde jsme použili metodu Burstlining do kanalizace.
Zajímavostí tohoto projektu je použití tří různých způsobů oprav. Část úseků byla opravena klasickým výkopem,
část bezvýkopovou technologií sanací
rukávcem vyztuženým skelnými vlákny a vytvrzeným UV zářením (CIPP GFK Liner) a třetí část metodou Burstlining. Revizní šachty byly opraveny
technologií strojního nástřiku.
Projekt sanace zahrnoval sanaci
čtyř stok.
Klasickým výkopem bylo opraveno 33 metrů kameninového potrubí
DN 300.
Technologií sanací rukávové vložky vyztužené skelnými vlákny a vytvrzené UV zářením (CIPP - GFK Liner) bylo opraveno celkem 160 metrů kameninového potrubí DN 400.
Technologie Burstlining byla v tomto projektu použita kvůli velkému po-

Obrázek 5: Osazení opěrných desek,
aby nedošlo k poškození šachet
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Obrázek 6: Připravené polypropylénové moduly k sanaci

Prvních 5 tyčí je zasunuto manuálně, poté se aktivuje hydraulický systém jednotky a tažné tyče se protlačí
do koncové šachty. Zde se k tažným tyčím připojí řezná hlava s prvním modulem. Tento speciální modul je upraven
tak, aby se mohl z jedné strany bezpečně připojit k trhací hlavě a z druhé
strany k ostatním modulům (obr. 6).
Během dopoledne byl startovní set
připraven a jednotka začne s taháním ocelových tyčí zpět stávajícím
potrubím. Současně se ve startovací
šachtě spojují polypropylénové moduly a ve vzájemné koordinaci operátorů
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Obrázek 7: Usazení tažné jednotky v kanalizační šachtě

v obou šachtách, kteří jsou nepřetržitě
spojeni vysílačkami, dojde k zatažení
potrubí do celého úseku (obr. 7).
Spoje modulů jsou navrženy tak,
aby odolaly tažným a třecím silám
při instalaci.
Když se startovní set dostane zpět
ke startovací šachtě, vymění se tažná jednotka za speciální rám, díky
němuž je možné odpojit a vytáhnout
tržnou hlavu.
Sanace celého úseku je hotova
a následují končovací práce, které
spočívají k zařezání a zapravení konců potrubí v kanalizačních šachtách.

Obrázek 8: Metoda opravy
kanalizačních šachet technologií odstředivého nástřiku

Aby byla sanace kanalizace kompletní, bylo investorem rozhodnuto
i o opravě kanalizačních šachet. Zvolena byla dokončovací technologie
odstředivého nástřiku (obr. 8 a 9).
Video z jedné z instalací naleznete v případě zájmu na našich
stránkách nebo na našem Youtube
kanálu.
Kateřina Vosková
ZEPRIS s.r.o.
E-mail: voskova@zepris.cz
www.zepris.cz

Obrázek 9: Kanalizační šachta po sanaci
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SANACE KANALIZACE PÁTEŘNÍ STOKY DN 400 A DN 500
V ŘÍČANECH U PRAHY TECHNOLOGIÍ COMPACT PIPE
Kateřina Vosková,
ZEPRIS s.r.o.
V prosinci roku 2017 realizovala
naše společnost ZEPRIS pro investora Město Říčany bezvýkopovou
opravu kanalizace v dimenzích DN
400 a 500 v celkové délce 450 m.
Řešená lokalita se nacházela v západní části města Říčany, mezi ulicemi Říčanská, Kolovratská, Březinova a Jelení. Rozsah řešeného
území byl dán poškozením stávajícího kanalizačního systému z důvodu
hydraulického přetížení kanalizace.
Důsledkem byl vznik netěsností
ve spojích, prasklin materiálu stoky,
zhoršení spádových poměrů, porucha těsnosti šachet a další poruchy
kanalizačního systému. Tyto poruchy
mohou mít za následek kontaminaci
okolí stoky odpadní vodou a zhoršení jakosti povrchových i podzemních
vod v místě. Dále mají za následek
zvýšený nátok balastních vod do kanalizace, což má negativní dopad
na provoz ČOV Říčany.
Páteřní stoka B byla vedena v obtížně přístupném terénu. V předmětném úseku křižuje Říčanský potok,
nachází se zde náletové dřeviny,
vzrostlé stromy a to vše je situováno v prostředí silně zvodněném
a podmáčeném. Z tohoto důvodu
byla zvolena oprava bezvýkopovou
technologií Compact Pipe, takže se
obnova stoky vedla v trase stávajícího vedení.

Popis a charakteristika
technologie
Sanace metodou Compact Pipe
spočívá ve vyvložkování stávajícího
potrubí polyethylenovým potrubím
s požadovaným SDR předdeformovaným již ve výrobě do tvaru písmene C a následné vykružení potrubí
pomocí horké páry. Jedná se o sanaci tzv. close ﬁt, tedy o těsné přilnutí nového PE potrubí ke stěně původního potrubí. Díky tomuto efektu nedojde k významnému zmenšení průřezu potrubí. Zmenšení je vždy pouze
o tloušťku stěny nového PE potrubí.
Kapacita potrubí není však zásadně
snížena i přes zmenšení průtočného
proﬁlu. Tohoto efektu je docíleno díky
velmi dobrým hydraulickým vlastnos-

Detail propařovacího kontejneru na stavbě v centru Prahy

tem potrubí z polyethylenu, ve srovnání se starou betonovou trubkou
dojde například k významnému zlepšení součinitele drsnosti.
Technologie Compact Pipe je velice efektivní, nové potrubí je samonosné a má životnost omezenou
pouze životností samotných PE trub.
V případě potřeby lze využít statického spolupůsobení nové PE vložky
se stávajícím potrubím. Zde je třeba vždy provést statické posouzení
součinnosti s novou PE vložkou.
Pro těsné přilnutí ke stávajícímu
potrubí a zaručení vykružení v celé
délce sanovaného úseku je nutné
provést vždy před sanací kalibraci potrubí. Tomuto kroku předchází
důkladné vyčištění a následný monitoring se změřením deformace.

Samotná kalibrace spočívá v mechanickém protažení kalibru starým
potrubím. Rozměr kalibru garantuje
minimální požadovaný rozměr, aby
došlo k dokonalému rozvinutí PE
vložky zpět do kruhového tvaru.
Rozsah a použití metody Compact
Pipe jsou závislé pouze na prostorových a výškových poměrech dané
trasy. Samotná délka úseku na rovné
trase je omezena maximální povolenou tažnou silou stanovenou výrobcem potrubí pro jednotlivé Da (Durchmesser außen=d) a SDR potrubí
a maximální možnou délkou návinu.
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Průběh sanace páteřní
stoky B
Pro sanaci je možné využít stávajících revizních kanalizačních šachet,
pokud zákazník nepožaduje vystavět šachty nové, jako to bylo v případě naší stavby v Říčanech. Je třeba
zajistit přečerpávání odpadních vod.
Monitoring potrubí je prováděn pomocí kamerového vozu před čištěním potrubí a po čištění potrubí.
Kamerový průzkum prokázal průchodnost proﬁlu v celé délce, větší
poruchy potrubí nebo předměty zasahující do potrubí byly odstraněny.
Všechny tyto práce provedl kanalizační frézovací robot.
Kalibrace potrubí byla provedena
pomocí kalibru vytvořeného přesně
pro danou dimenzi.
Ke startovací jámě nebo šachtě se
umístil buben s návinem požadované délky sanovaného úseku s přivařenou tažnou hlavou. Návin umístěný na speciálním rozvinovacím
vozíku se urovná u startovací šachty
a ocelové lano navijáku se protáhne

Navaření tažné hlavy
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celou délkou sanovaného
potrubí až k tažné hlavě,
kde se připojí. V koncové
jámě se instaloval naviják
požadovaného
výkonu
a zatáhl PE návin do stávajícího potrubí.
Po dokončení protažení se odřízla tažná hlava
v dostatečné vzdálenosti
tak, aby nedošlo k následnému vtažení PE
za hranu stávajícího potrubí. Po dokončení zatažení se oba konce návinu
uzavřou a připojí se k propařovacímu kontejneru,
který vhání pod tlakem
do potrubí horkou páru
(110-129°C). Celý proces dotvarování PE trub
do původního kruhového
tvaru a nastartování close
ﬁt efektu trval cca 5 hodin. Samotné vykružení
potrubí se dělí do tří fází.
V první fázi jde o nahřátí
potrubí pod minimálním
tlakem 0,4-1,6 bar, v druhé fázi jde o zvyšování
tlaku v potrubí vzduchem
s klesající teplotou až
na 6,9 bar (u SDR 17)
a ve třetí fázi jde o chlazení potrubí
pod dosaženým tlakem do doby, než
teplota potrubí klesne pod 25° C.
Za všechny tyto fáze, požadované tlaky, teploty a časy, odpovídá
obsluha propařovacího kontejneru
a technolog sanace. Konec potrubí COMPACT PIPE musí být vždy
vyztužen. Vyztužení jsme provedli
navařením kotvícího pásku a zapravením v kanalizační šachtě.
Oprava povodní poškozené kana-

lizace v této lokalitě přispěla ke zvýšení kvality života v místě, umožnila
kvalitnější odvedení a čištění odpadních vod z lokality a zabrání znečištění vod v lokalitě v důsledku poruch
kanalizačního systému.
Kateřina Vosková
ZEPRIS s.r.o.
E-mail: voskova@zepris.cz
www.zepris.cz
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WESTERNOVÝ PŘÍBĚH Z MARKVARTOVIC
(Zaznamenal pro Zpravodaj NO DIG Karel Franczyk – geotechnický dozor na předmětné stavbě.)
Ten příběh známe z mnoha westernových ﬁlmů: Chudý, ale poctivý
farmář je konfrontován s bandou
bezohledných banditů. Chce chránit svou rodinu, své pozemky, svůj
život. Obrátí se na statečné pistolníky, kteří ještě věří na poctivost
i čest, a ti spravedlnost vezmou
do svých rukou. Přesila banditů je
zlikvidována, farmář i jeho rodina
zachráněni, a hlavní hrdina odjíždí
na koni vstříc zapadajícímu slunci
a novým dobrodružstvím. Po boku
má pochopitelně krásnou dívku,
která se během příběhu odněkud
vždy vynoří, většinou z místního nevěstince.
A teď realita dnešních dnů z vesnice Markvartovice v blízkosti Ostravy:
Kolem statku pana Augustina Milaty

má vést nová kanalizace v otevřeném výkopu. Statkář se však obává o osud svých dvou mohutných
hrušní, které má výkop míjet v bezprostřední blízkosti. Stromy jsou to
nádherné, impozantní, a velmi plodné. Z každého stromu každoročně
vznikne na sedmdesát litrů výtečné
hruškovicové pálenky.
Pan Milata – jinak akademický
architekt, autor mnoha vydařených vodohospodářských projektů
a dlouholetý aktivista v boji proti
suchu a praktikám, které jej v zemědělství spoluzapříčiňují – si nechal udělat dendrologický posudek
na chystaný projekt, který potvrdil
jeho obavy – hluboký výkop v blízkosti starých stromů by mohl znamenat jejich uhynutí. Pan Milata se

informoval na alternativní možnosti
provádění instalace kanalizačního
potrubí a prosadil, že v úseku asi
30 m kolem jeho stromů, se využila
bezvýkopová technologie. Vzhledem k tomu, že v místě byl dostatečný spád, dobrá geologie (písčité
jíly) a vstřícní lidé na straně zhotovitele projektu (F. Hydrospor a Talpa RPF), byla využita technologie
HDD a kanalizační potrubí o proﬁlu
300 mm bylo instalováno bezvýkopově během necelých dvou dnů
a ke všeobecné spokojenosti.
Jak je vidět, westernové příběhy
lze zažívat i dnes. Chybí tedy už jen
ta krásná dívka, ale čtenáři Zpravodaje nebudou ochuzeni, ani o ni.
Stačí zalistovat do rubriky „Ženy
a bezvýkopové technologie“.

Pohled na inkriminované místo kolem dvou hrušní. Vzadu statek pana Milaty.
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30. narozeniny fy WOMBAT, s.r.o.
2. července tohoto roku v tichosti, oproti 20. výročí, proběhlo 30. let
od založení společnosti, pohybující
se na poli bezvýkopových technologií a kterou v českých luzích a hájích
není potřeba detailně představovat.
Důvodem skromného připomenutí
tohoto výročí je současná zdravotně - bezpečnostní situace, ale není
pochyb o tom, že až hlavní restrikce pominou, vynoří se vedení společnosti, spolu s jejich legendárním
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potápěčem, z hlubin sanovaných
kanalizací a opět to roztočí, jako
v bájných „devadesátkách“ ☺! Není
účelem připomenutí tohoto výročí
vyjmenovávat všechny druhy technologií a inovací, stejně jako mezinárodních ocenění v rámci ISTT,
které pracovníci Wombatu za ta
léta získali a vyvinuli. To všechno si
zájemci pochopitelně mohou najít
na webových stránkách společnosti (www.wombat.cz).

Ovšem, třicet let, to již není zanedbatelná část života každého člověka, ale ani společnosti.
Pojďme se tedy společně podívat
za oponu času, jak k tomu všemu došlo. Prapůvod všeho bylo seznámení se dvou hochů ze severní Moravy
na střední škole, odkud společně
dále putovali na VUT FAST v Brně,
a poté, protože oba byli a jsou dobrodružných povah, zamířili do jednoho ze socialistických stavebních
dinosaurů - Ingstavu n.p. Brno. Konkrétně do závodu 16 Opava (později
Brno), který měl na starosti výstavbu
vodohospodářských staveb pomocí
protlaků a štítovacích strojů. A protože v té době v Brně probíhala masivní rekonstrukce kmenových stok,
oba čerství inženýři, jak Ladislav
Dokládal, tak i Petr Holeš st. v tomto městě v polovině 80. let minulého
století zůstali.
První zkušenosti s nelehkým životem na stavbě, nejprve ve funkcích mistrů, pak i stavbyvedoucích,
získali pod vedením p. Marečka a při spolupráci s kolegy, mj.
Ing. Králem, Ing. Fryčem, Ing. Jálem či Ing. Müllerem, kteří všichni
jistě mnohým členům CzSTT nejsou neznámí. Ing. Dokládal měl
mimochodem svou první stavbu
dozorovanou pisatelem tohoto
článku ☺. Ing. Dokládal své první
ostruhy získával při výstavbě kmenové stoky „E“, zatímco Ing. Holeš se podílel na experimentálním
nasazení
polomechanizovaného
štítu DN 3600 při výstavbě kmenové stoky „C“. V době společenských změn tak již měli dostatek
znalostí, zkušeností a nápadů,
jak by chod ﬁrmy měl vypadat.
Ale protože v prostředí mamutího
podniku, kterým v r.1990 Ingstav
ještě byl to bylo neschůdné, jako
jedni z prvních se pustili na zprvu nelehkou cestu samostatného
podnikání v oblasti bezvýkopových
technologií. Spolu s dalšími pěti
společníky tak založili společnost
s poetickým názvem dle roztomilého australského a tasmánského
zvířete, vytvářejícího rozsáhlé nory
a současně tím přispěli i k osvětě
technokratů ohledně rozšíření vědomostí na poli přírodovědném.
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V době založení společnosti nebylo pro nová stavební uskupení
lehké získávat zakázky, nehledě
na v podstatě nulové vybavení technikou, stroji a nářadím. A tak Wombati prakticky začínali s jedním stavebním vrátkem při ručním čištění
kanalizační štoly pod Bílou horou
v Brně pro dnešní Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nutno podotknout, že od té doby se datuje úzká
spolupráce mezi těmito subjekty.
Ač oba jednatelé, fyzicky se při této
nelehké práci podíleli a Ing. Dokládal dokonce utrpěl zranění, vyžadující si amputaci jednoho článku
prstu na ruce. Po této příhodě však
pochopili, že je nezbytné jít jiným,
novým směrem. Při průzkumu trhu
pochopili, že právě oblast BT je
v ČR dosud polem neoraným a brzy
zahájili jednání o koupi licence pro
sanace kanalizací pomocí geotextilní vložky. Díky podnikavému duchu obou jednatelů, jejich nápadům
a neustálé chuti inovovat zavedené
technologie byly v rámci BVK společností Wombat provedeny desítky staveb jak na kanalizacích, tak
i na vodovodech. První z nich byla
v r. 1992 vložka na vejčité stoce DN
500/750 na ul. Údolní, která by bezpochyby vydržela v dobrém stavu
ještě dalších dvacet sedm let, kdyby
po této době v r. 2019 nebyla v rámci
rekonstrukce celé ulice trasa kanalizace změněna. Pochopitelně přišly i drobné neúspěchy, ale veškeré
závady byly po uplatnění reklamací
okamžitě odstraněny a napraveny.

Zkušenosti se však získávají nejen
úspěšnými stavbami.
Ale jak bylo uvedeno, podnikatelský duch vedení Wombatu je nevyčerpatelný, takže se brzy dostali
i na zahraniční trhy, z nichž mezi
nejvýznamnější patří Polsko a Rusko. O jedné z velmi zajímavé stavby
sanace kanalizační shybky v hlavním ruském městě Moskvě nedaleko
legendárních Lužnik byl i příspěvek
na konferenci v Třeboni, který byl
jako přínosný pro členy CzSTT otištěn i v časopisu NO-DIG (4/2015).
Samozřejmě, život nepřináší jen radostné chvíle, takže se v průběhu
třiceti let museli Wombati rozloučit

s téměř nepostradatelnými kamarády, se kterými od začátku začínali.
Namátkou jmenujme Ing. Mikoláška,
jehož přednášky ozdobily nejednu
konferenci CzSTT, mezi jinými i již
zmiňovanou třeboňskou. Na druhou
stranu již stačili vychovat novou generaci pokračovatelů, např. Ing. Holeše ml., který žezlo přednášejícího
po Ing. Mikoláškovi převzal.
Obecně o prosperitě ﬁrmy svědčí
(v duchu Parkinsonových zákonů)
její rozrůstání se jak zakázkami,
tak i pracovníky. Jestliže toto pravidlo platí, pak je WOMBAT ﬁrmou
na vzestupu, o čemž svědčí i právě
probíhající přístavba v jejich areálu
v Brně - Slatině.
Co dodat? Snad jen popřát celé ﬁrmě všechno nejlepší do dalších let,
spoustu krásných, technicky zajímavých, dobře odvedených zakázek se
solidními, ekonomicky zabezpečenými partnery, nepozdržujícími vyplacení ﬁnancí za bezvadně provedené práce, fungující stroje a zařízení,
zkrátka všechno, co se jubilantům
přává. A samotným zakladatelům?
Pevné zdraví a neutuchající elán, aby
ještě dlouhá léta mohli svými nápady a kreativním pojetím vystavovacího prostoru bavit návštěvníky výstav
a dráždit konkurenci ☺. Pochopitelně
už za dalších třicet let asi ﬁrmu nepovedou, ale základy jsou položeny dobře a nic nebrání tomu, aby v oblasti BT
Wombati své nory nehrabali i v příštím
století. Tak ať se i nadále daří!
Za BVK, a.s. i za předsednictvo
CzSTT Ing. Marek Helcelet
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ŽENY A BT - OD TUŽKY K HELMĚ
MATEJA FABEČIĆ
Již na prvním stupni základní
školy jsem jasně věděla, čím chci
být až vyrostu. Svůj první článek
jsem napsala v devíti letech, pět
let po sobě jsem se zúčastňovala
soutěží v žurnalistice, šest let jsem
byla redaktorkou školních časopisů
a scenáristkou ve ﬁlmové skupině.
Při výběru střední školy jsem tedy
neměla žádné dilema. Na klasickém
gymnáziu jsem si užívala studia
latiny a klasické řečtiny, četla jsem
ﬁlozoﬁcká díla, překonávala strach
z veřejného mluvení při hodinách
rétoriky. Teprve v posledních dvou
letech studia se nějakým náhlým
způsobem a bez předchozího varování stala matematika zábavným
způsobem odreagování od Cicera
a fyzika získala čestné místo v limbu
za využití zbytků nevyužité kreativity.
A tak jsem se, pomocí tajuplných formulí a kouzel profesorek matematiky
a fyziky, ocitla na stavební fakultě
na Záhřebské univerzitě.
Během bakalářského studia mě
nejvíce zaujaly stavební materiály.
Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla
účastnit výzkumného projektu „FP7
Anagennisi- Innovative Reuse of
All Tyre Components in Concrete“,
díky němuž jsem mohla zpracovat
svou bakalářskou práci „Plastické
smršťování samozhutnitelného betonu vyztuženého polymerními vlákny
z recyklovaných pneumatik.“ Ale i zde
na mě přichází neklid a vrhám se
do nového a neznámého. Zvědavost
mě zavedla k vodovodům, kanalizacím
a mořským vlnám. Hned po prvním
semestru jsem byla rozpolcena mezi
dvěma odvětvími - sanitární hydrotechnikou a vědeckým výzkumem
moře a oceánu. Nemohla jsem si
vybrat, komplikovala jsem si konec
studentských dnů a zároveň jsem
pracovala na projektech sanitární hydrotechniky a mořských jevů. Studium
dokončuji obhajobou diplomové práce „Vývoj metody ekvivalentního trvání pro odhad výšek
mořských vln z naměřených dat větru“
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a už za dva dny pluji na vlně nového
dobrodružství. Stěhuji se do Prahy.
Během studia jsem se účastnila
dvou letních škol v Estonsku a v Polsku pořádaných studentskou asociací
BEST. Přesto jsem měla stále velkou touhu jít a získávat nové znalosti
a dovednosti. Právě v této chvíli se
objevuje program Erasmus +. Je to
program pro mladé lidi, kteří nedávno absolvovali studium a umožňuje
jim podnikat první pracovní kroky
v zahraničí. Ještě před ukončením
studia jsem se tedy vrhla do hledání
profesní stáže v Praze. Nacházím
ji po dvouměsíčním výběru na jihu
hlavního města, v budově obklopené
stavbami, v oddělení bezvýkopových
oprav kanalizací společnosti ZEPRIS
s.r.o. v Modřanech.
Dnes chodím po stejném schodišti
jako před rokem a půl a začínám
svůj každý nový den v oddělení pro
bezvýkopové opravy kanalizace.
Prostřednictvím pozitivní atmosféry
a s podporou zkušenějších kolegů
rozvíjím a získávám znalosti a doved-

nosti potřebné pro mladou inženýrku.
Účastním se velmi zajímavých projektů a pracuji s nejnovějším vybavením
a materiály. Cítím význam a sílu kvalitní
práce ve zdravém a funkčním týmu.
Nikdy jsem tak tvrdě nepracovala,
abych vylepšila své vlastní „měkké
dovednosti“. Kromě investic do rozvoje znalostí a dovedností potřebných
ve stavebnictví mi ﬁrma ZEPRIS usnadnila zdejší pobyt zorganizováním
kurzu českého jazyka. Dále jsem měla
možnost zažít inovativního mezinárodního ducha naší „matky“ – společnosti
Ludwig Pfeiffer GmbH. Na konferenci
v Bělehradě jsem se setkala s inženýry
a inženýrkami z celého světa, od Mongolska přes Senegal až po Bolívii, dozvěděla jsem se o organizaci
staveniště při -40° C nebo o stavbě
v poušti s jediným bagrem v okruhu
2000 km. Při práci u společnosti ZEPRIS jste automaticky motivováni
k vlastnímu přemýšlení, sdílení svých
nápadů a ke konstruktivní kritice.
A tak po vypršení smlouvy Erasmus
+ zůstávám na jihu Prahy v budově
obklopené stavbami. Učit se. Myslet.
Růst.
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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: 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

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

MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz
http://www.michlovsky.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

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

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
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
EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ
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OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.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

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
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
E-mail: vanous@vak.cz http://www.vak.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
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.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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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

Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky

Kalábová Květoslava Ing., Duroton GmbH
Maria Lanzendorferstrasse 19, Leopoldsdorf bei Wien
E-mail: k.kalabova@duroton.at
http://www.duroton.at

Karásek Vojtěch Ing.,
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRAHA 6 - Vokovice
E-mail: vojtech.karasek@email.cz

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

Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA

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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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;

BEZVÝKOPOVÉ SANACE VODOVODNÍCH,
áĵ¥¶Ī¶7¥|-qࢳ¥zŁ0¥|-qá¶þèč%|

Srdečně Vás zveme na

38. mezinárodní
mezinárodní konferenci
NO-DIG 2020 v MALAJSII
17. - 18. listopadu 2020
ZM

Ě N A Malajsie
Kuala Lumpur - Kongresové
centrum,
30
T

. 6.

4 HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SE ZÚČASTNIT
T





ERM
- 1.
Í
7. 2 N U
021

Klíčová událost v oboru bezvýkopových technologií,
hnologií, kde strávíte užitečný ččas
as s k
kolegy
oleg
ol
legy
eg
gy a zá
zzákazníky
ák
ka
azn
ník
íky
Unikátní vzdělávací příležitost v oboru bezvýkopových
ýkopových technologií s účastí předních
h me
mezinárodních
ezi
ziná
náro
rodn
dnííc
ích př
p
přednášejících
řed
edná
nášejíc
Mnoho příležitostí k navázání nových kontaktů
ktů a obchodních příležitostí
Velkolepá mezinárodní výstava představující nejnovější produkty a služby v oboru bezvýkopových technologií

