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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

ÚVODNÍK
Stroj na šnekové vrtání BM400, který loni zakoupila ﬁrma Talpa RPF, představuje pro nás důležitý mezník.
Jsme přesvědčeni, že v budoucnosti je v České republice potenciál pro rozvoj mnoha oblastí
z profese bezvýkopového ukládání trub. Mikrotunelování je obzvlášť vhodné pro instalaci kanalizačních sběračů a kolektorů s vícero vedeními,
včetně na příklad horkovodů nebo kabelovodů.
Obzvlášť v místech pod hladinou podzemní vody,
při dlouhých úsecích, při podcházení řek, je mikrotunelování výhodným, jistým a ekonomickým
řešením. Proﬁtovat z něj mohou zejména větší
historická města jako Praha, Brno, Plzeň nebo
Ostrava.

Lutz zur Linde
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CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT,
člen výkonného výboru ESC-ISTT
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1DSURJUDPXW«WRWHOHIRQQ¯NRQ
IHUHQFH E\OR SURMHGQ£Q¯ D ᚏQ£OQ¯
VFKY£OHQ¯]HMP«na níže uvedených
dokladů:
- ISTT výukový program - teorie
a praxe
- průběžná zpráva o průběhu
překladů technologických postupů a tvorby odborn«ho slovníku ISTT do více jazykových mutací (Ing. S. Lovecký)
- přípravy 34. mezinárodní konference NO DIG v Pekingu

- program příští schůzky výkonn«KRY¿ERUX,677(6&
 Uı]Q«organizační úkoly
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT
Petra Frková, DiS. a kolektiv CzSTT

Řádná valná hromada CzSTT svolána v souladu se stanovami České společnosti pro
bezvýkopové technologie se konala v úterý 12. dubna 2016 v zasedací místnos Golden oﬃce,
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník. Jednání zahájil předseda CzSTT Ing. Stanislav Lovecký.
PROGRAM VALNÉ HROMADY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uvítání členů CzSTT
Volba komise pro usnesení
Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Předání odměn vítězům studentské soutěže
Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva
revizní komise
Standardizace
Přestávka – občerstvení
Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2016
Schválení ﬁnančního plánu CzSTT na rok 2016
Informace o stavu členské základny
Diskuze
Schválení usnensení a závěr

Smutná zpráva zasáhla všechny členy CzSTT ve čtvrtek 25. 2. 2016 zemřel Ing. STANISLAV DRÁBEK.
Rozloučení se Stanislavem Drábkem proběhlo dne
3. 3. 2016 v kostele sv. Markéty v Břevnovském klášteře v Praze 6, kterého se rovněž zúčastnili někteří
členové naší společnosti.

Součástí konference bylo pořádání 7. ročníku golfového
turnaje CzSTT na golfovém hřišti Čertovo břemeno
v Aleninině Lhotě, který se konal dne 14. 9. 2015, den
před zahájením konference.
Konference byla úspěšná, což se projevilo mnohými
diskuzními příspěvky k jednotlivým přednáškám, diskuzemi odborníků a to nejenom v rámci pořádaného „Diskuzního večera.“

- Příprava valné hromady
Společnost se intenzivně věnovala přípavě VH, její programové skladby, příspěvkům a vystoupením jednotlivých
členů.
Informace o pořádání VH včetně programu byla uveřejňována v našem odborném časopise a dále společnost
obeslala e mailovou poštou všechny členy.

- Příprava 21. konference o bezvýkopových
technologiích v Kroměříži
Konference se bude konat ve dnech 13. a 14. září v kulturním domě v Kroměříži.
Záštitu konference převzal starosta Kroměříže pan
Mgr. Jaroslav Němec Spolupořadatelem jsou Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s.

Jeho památce je věnován článek v našem časopise
a vyjde také článek v NO DIG International.

Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
od minulé valné hromady
Od minulé valné hromady, uplynul rok. Je tedy nutno
posoudit, jak naše CzSTT pracovala a jak budeme
pokračovat dál.
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:
- Příprava 20. konference o bezvýkopových technologiích v Třeboni
- Pořádání 20. Konference o bezvýkopových technologiích v kulturním domě Beseda v Třeboni
ve dnech 15. - 16. 9. 2015.
Program konference byl rozdělen do tří ucelených
bloků řízených členy předsednictva. Na konferenci se
setkalo 136 odborníků domácích i ze zahraničí.
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s cílem zapojení výuky BT studentů
na příslušných fakultách. FSV ČVUT
Praha, FAST VUT Brno a FAST-VŠB-TU
Ostrava.
- Další činností byla spolupráce s institutem pro stavbu potrubí a na odborné vysoké škole v Oldenburgu - účastí našich odborníků na oldenburském
foru.
O těchto a dalších činnostech naší společnosti se můžete detailněji seznámit
v našem odborném časopise NO DIG
a na výše uvedená témata se mohou přítomní dotazovat v rámci diskuze.
- Kooptace
Ke dni 31. 12. 2015 pan Ing. Miloše Karáska ukončil svou činnosti v předsednictvu
CzSTT.
Organizačním garantem je Vlasta Valentová konferenční s cestovní servis.
Informace o konferenci je uváděna v našem odborném
časopise a dále byla vydána a rozeslána I. informace
o konferenci.

Do předsednictva CzSTT byl kooptován
Ing. Petr Krejčí, který byl zvolený prvním náhradníkem
na poslední volební valné hromadě, která se uskutečnila
14. dubna 2015. Předsednictvo kooptaci Ing. Petra Krejčího
na svém zasedání dne dne 2. 2. 2016 odsouhlasilo.
Zjednodušená volba proběhne dle bodu 11 Této VH.

- Standardizace

ISTT

Společnost s větším úsilím pokračovala ve stanoveném
úkolu standardizace.
Byly vytvořeny pracovní skupiny pro zvolené technologie. Bližší informace o průběhu standardizace bude
součástí samostatného bodu dnešní valné hromady.
Členové naší společnosti byli vyzváni e mailovou poštou
k účasti na tomto úkolu.

Informace o činnostech ISTT vychází pravidelně v našem odborném časopise a dále je možnost získat další
informace na webových stránkách ISTT.
V současné době probíhá platba ISTT členský příspěvků:

- ČKAIT (česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků ve výstavbě)
Společnost se u komory nejprve zaregistrovala a dále
po vyplnění požadovaných formulářů přihlásila naší letošní konferenci v Kroměříži do akcí
Celoživotního vzdělávání. Přihláška
byla přijata a o zařazení naší konference do programu bude rozhodovat
komise komory a výsledek nám bude
oznámen.
- Národní studentská soutěž
Studentské práce, přihlášené do národní studentské soutěže za akademický rok 2015-2016 byly odborně
posouzeny a vyhlášení nejlepších
třech prací včetně předání diplomů
a příslušného ﬁnančního ocenění
je předmětem programového bodu
4. této VH.
- Pokračovala spolupráce s vysokým školstvím (Praha – Brno –
Ostrava)
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- za korporativní členy (39) je poplatek
ve výši ..................................... 50,- liber
- za individuální členy (12) je poplatek
ve výši ..................................... 20,- liber
Celková platba je ve výši ............................... 2190,- liber
34. mezinárodní ISTT konference se bude konat v čínském Pekingu ve dnech 10. – 12. 10. 2016.
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- Webové stránky společnosti
Původní webové stránky CzSTT byly prakticky z hlediska vkládání nových událostí a informací nepoužitelné
z hlediska velmi zastaralého softwaru.
V říjnu minulého roku bylo zahájeno výběrové řízení
pro tvorbu nových moderních stránek. Nakonec byla vybrána ﬁrma Acit, se kterou máme velmi dobré zkušenosti
a po schválení její nabídky předsednictvem společnosti
byly práce na tvorbě stránek zahájeny. Myslím, že nové
stránky odpovídají.

Nové stránky jsou moderněji pojaty a budou nejenom
našim členům přinášet pravidelné informace o bezvýkopových technologiích, pořádání výstav, konferencí
školeních atd.

- PROJEKT PLUMBOSOLVENCE
Jedná se o odstraňování starých ekologických zátěží, nevyužívaných kabelů tzv. mrtvol, které mají vnější
olověný obal a je potencionální nebezpečí kontaminace
půdy a tím zhoršení životního prostředí. Naše společnost
by jako nezisková organizace měla mít pozici jeho nositele, což na schůzce s partnery bylo potvrzeno.
Administrátorem projektu je Ing. Jaroslav Hubáček.
Naší společnost bude zastupovat….
Doc. Ing. P. Šrytr, CSc.

- Ing. Jiří Kubálek
Ing. Jiří Kubálek ukončil pracovní činnost ve funkci sekretáře společnosti k 30. 11. 2015. Předsednicto společnosti pozvalo pana ing. Jiřího Kubálka na své prosincové
zasedání, poděkovalo panu inženýrovi za dlouholetou,
precizní a na vysoké odborné úrovni prováděnou práci
ve prospěch společnosti. Pan Ing. Jiří Kubálek byl zařazen do kategorie „Čestných členů společnosti.“

- Kontakty
Společnost prosí zástupce členů naší společnosti,
aby prověřili e mailové adresy, tak aby se pošta dostala
k pracovníkovi, který dále bude členy společnosti infor-

movat. Námi provedená kontrola kontaktů našich členů
proběhla cca. Před třemi týdny.

- Kancelář
Vzhledem k velmi stísněnému kancelářskému prostoru a po odsouhlasení předsednictvem se společnost
přestěhovala v březnu tohoto roku do větší kanceláře.
Kancelář bude sloužit i k zasedání předsednictva a případě potřeby může po domluvě situačně využít prostor
naší zasedací místnosti v kanceláři sekretariátu CzSTT
kterýkoli člen CzSTT. Použití pro členy společnosti bude
zdarma.

- Redakční rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hlediska získávání sponzorů pro jednotlivá čísla našeho odborného časopisu NO DIG.
Rovněž je náročné zpracování a výběr jednotlivých
odborných článků a výběr autorské databáze - tzn.
odborníků a odborných ﬁrem z České republiky i ze
zahraničí.
Při této příležitosti, bych chtěl poděkovat naší asistence společnosti Petře Vavřinkové, která je kromě jiného
zodpovědná za přípravu vydání příslušného čísla ve spolupráci s Tiskárnou Brouček. Zejména za její trpělivost
při s prominutím nahánění některých autorů článků, tak
aby bylo dané číslo včas odesláno do tiskárny pro ﬁnální
úpravy a vytištění.

- Závěr
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům předsednictva společnosti a členům redakční rady
a asistence společnosti Petře Vavřinkové za vynikající
a časově náročnou práci na vysoké odborné úrovni.

Sekce vzdělávací a expertní
(doc. Ing. Petr Šrytr CSc.)
Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, vzdělávací
a popularizační/publikační činnosti) v období duben
2015 – březen 2016.
Expertní činnost byla v tomto období zaměřena na zlepšení postavení oboru BT v rámci pokračující, ale zpomalené revize a inovace ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
(ÚNMZ, TNK č. 66). Analogicky pak
též v případě revize a inovace ČSN
73 7505, iniciované společností Kolektory Praha a.s. Předpokládala se
pak podpora adekvátního dořešení
tohoto úkolu ze strany hlavních subjektů - nositelů odpovědnosti (ÚNMZ,
MPO, MMR …) a dále též potenciálních našich spojenců, tj. např. arboristů (SZKT, Mendelovy univerzity),
ČSSI, ČKAIT atp. V obou revidovaných a současně inovovaných klíčových normách z hlediska nastartování
procesů zavádění pořádku v podzemí
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žeme být příliš spokojeni a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak
to principiálně změnit; např. též v souvislosti s aktuálně
probíhající inovací stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách a zákona o posuzování vlivu na životní
prostředí). Opětovně lze konstatovat, že CzSTT rovněž
nemá dosud zavedenu ke škodě věci (právě ve smyslu
výše uváděného) ani jednoduchou evidenci ročních výkonů společností-nositelů BT. Stále platí, že by šlo např.
využít výsledků práce diplomanta Ing. L. Habarty, který
návrh použitelného pro nás formuláře v elektronické podobě zahrnul jako dílčí úkol do své DP, kterou úspěšně
obhájil v lednu 2014 (podrobnější informace, viz příspěvek v č. 3/2014 našeho ZPRAVODAJE).

veřejného prostoru sídel (v aktuálních podmínkách ČR
pak za situace rozsáhlého a nebezpečně narůstajícího
chaosu v tomto podzemním prostoru včetně narůstajícího počtu mrtvol, tj. vedení vyřazených z provozu, ale
ponechaných na místě svému osudu) měl být význam
a postavení BT pečlivě ošetřen, tj. maximálně zodpovědně s ohledem na důležitost BT, jako nástroje k obnově,
kompletaci a k nové výstavbě vedení a ochranných konstrukcí inženýrských sítí (vedení technického vybavení
v obytném pásmu sídel, vedení technicko-technologického vybavení ve výrobních a servisních areálech různých
typů), navíc ve výrazně komplikovanějších podmínkách,
než tomu bylo kdykoliv dříve.Aktuální stav je nepřehledný a nevýhodný z hlediska oboru BT. TNK č. 66 ÚNMZ,
která je faktickým nositelem tohoto úkolu, doznala násilných personálních změn a další vývoj se ubírá cestou
improvizace realizovanou nekvaliﬁkovanými osobami či
osobami hájícími čistě resortní zájmy, kterou lze jednoduše charakterizovat: je mnoho odpovědných, ale téměř
nikdo opravdu zodpovědný.
Dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak spočívala
zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací či odborných posudků, anebo též v rámci posouzení zpracování
několika územních plánů v úseku technické infrastruktury, tj. všude tam, kde se mám sám možnost odborně
uplatnit a jsem k takové spolupráci vyzýván.
Jsem pak dále za sekci EVPČ povinen opětovně připomínat, že BT jsou stále prakticky na trhu stavebních
zakázek diskriminovány tím, že dostávají šanci většinou
jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto stavem nemů-
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Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období realizována prakticky ve srovnatelném, tj. standardním rozsahu, jako tomu bylo v minulých obdobích. Mám informace, že nebyla zanedbávána obvyklá forma BT-osvěty
jednak na ﬁremní úrovni a dále prostřednictvím vzdělávacích programů CVO ČKAIT. Zde nabízí pravidelně svá
BT-témata FAST VUT Brno/ÚVHO a dále se neformálně
dostává do šance též ČVUT-FSv v rámci akcí typu „Voda
pod kontrolou“ a „Hospodaření s vodou“. Jednotlivé akce
vzdělávacího programu v prostředí technických univerzit se i nadále uskutečňují neformálně v rámci tematicky
blízkých předmětů v Praze na ČVUT-FSv (K122, K144;
doc. P. Šrytr, Ing. M. Synáčková) a ČVUT-DF (K612;
doc. P. Šrytr) a na ZU v Praze (Ing. M. Synáčková)
a na FAST VŠB-TU Ostrava (doc. P. Šrytr, Ing. K. Franczyk, Ph.D.). – Relativně příznivější situace je na FAST
VUT Brno/ÚVHO, kde mají již dlouhodobě zaveden volitelný předmět s náplní BT (doc. L. Tuhovčák, doc. J.
Raclavský). Je rovněž plánováno učinit přímou konkrétní
nabídku na zařazení naší odborné konference NO-DIG
CzSTT do vzdělávacího programu ČKAIT či případně
též do vzdělávacích programů dalších nositelů takovýchto programů v oboru stavebnictví (www.eu-campus.cz,
www.asterius.cz).
Prosazování BT do výuky vysokoškoláků neformálně
pokračovalo a pokračuje na FAST VŠB-TU Ostrava a to,
na Katedře městského inženýrství a Katedře geotechniky (v rámci studijních programů Městského inženýrství
a stavitelství v několika tematicky blízkých předmětech:
Inženýrské sítě, Technická infrastruktura a Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování včetně snahy prosadit
zde BT i jako témata diplomových či bakalářských prací).
Analogicky též na FSv-ČVUT v Praze v rámci studijního
programu L, K122.

Popularizační činnost a publikační činnost

•

•

Svůj význam i relativně dobrou úroveň (i při nižším
počtu přihlášených soutěžních prací) má naše soutěž
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci
z oboru BT. Podrobnosti, viz. článek v našem CzSTT
ZPRAVODAJI č. 1/2016.
Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně
a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativních i individuálních členů. Soutěž CzSTT (a v tomto roce snad i soutěž ISTT v kategorii „Student or
young professional paper“) splní adekvátně svou
funkci popularizační i reprezentační ve prospěch BT
i dobré pozice CzSTT v rámci ISTT (v soutěži NO-DIG AWARD ISTT 2015 jsme měli své zastoupení
soutěžní prací vítěze naší CzSTT soutěže 2014/2015
Bc. O. Žárského, ale byl v soutěži ISTT pouze sám,

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

•

•
•

jediný a z tohoto důvodu soutěž v této kategorii nebyla realizována; snad se nám v r. 2016 podaří navázat
na minulé úspěchy?).
Pokračuje spolupráce s IRO a FHO v Oldenburgu,
která rovněž stabilně nabízí dobré možnosti uplatnění
(studijní pobyty či praxe) pro mladé adepty našeho
oboru, např. využitím Nadace prof. Lenze (www.stiftung-prof-lenz.de).
V únoru 2016 jsme měli opět početné zastoupení
(včetně pěti studentů-doktrorandů FSv-ČVUT) na jubilejním 30. Oldenburger Rohrleitungsforum (viz informace v našem ZPRAVODAJI CzSTT 1/2016).
Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřednictvím cílených příspěvků v našem ZPRAVODAJI
CzSTT a dále též např. prostřednictvím sborníku příspěvků naší NO-DIG CzSTT konference 2015 v Třeboni. Pokračuje též příprava BT-publikace na K122
FSv-ČVUT, viz příspěvek v našem ZPRAVODAJI CzSTT č. 4/2015.

Plán sekce EVPČ pro příští období:

•

•

Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích činností, zejména soustředit pozornost na naší soutěž
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci s BT-tematikou včetně zabezpečení početnější účasti 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 v ČR.

Zpráva sekce provozovatelů a diagnostiky
(Ing. Marek Helcelet)
- Ve Zpravodaji NO-DIG jsou čtenáři pravidelně informováni o využívání BT v praxi na konkrétních stavbách,
a to jak na domácích luzích a hájích, tak i na polích zahraničních. Pokud se objeví nějaká novinka z oblasti
diagnostiky, samozřejmě se taková informace ve Zpravodaji objeví také. V rubrice „Diskuse“, mají všichni
členové CzSTT možnost vyjadřovat své názory k jakémukoliv tématu bez jakéhokoliv redakčního upravování (kromě zjevných chyb). A i když tato možnost není
příliš využívána, rubrika zůstane zachována i nadále,
a členové se v ní mohou vyjadřovat i k obsahu časopisu, webových stránek, nebo práci celé CzSTT.
- Na konferenci v Třeboni zazněly nejen příspěvky z oblasti teoretické, ale i z praxe, pohříchu však spíše z pohledu zhotovitelů, nikoliv ze strany konečných uživatelů,
tedy provozovatelů. Světlou výjimkou bylo vystoupení
Ing. Míky, i když i on není „čistým“ provozovatelem, ale
„vlastníkem“ vodovodů a kanalizací. Stále se nedaří aktivovat zástupce provozovatelů, kteří si stavby budované pomocí BT sice oblíbili, ale považují je již za natolik
rutinní, že o nich necítí potřebu hovořit na širším plénu.
- Po navázání užšího kontaktu se sdružením SOVAK,
od něhož si předsednictvo CzSTT slibovalo možnost širšího oslovení vodohospodářských společností na území ČR se ukázalo, že tato idea byla správná
a na únorové konferenci o vložkách, vytvrzovaných
na místě, kterou uspořádal SOVAK ve spolupráci se členy CzSTT, se sešlo přes osmdesát pracovníků provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. Stejně tak se
očekává zvýšený zájem provozovatelů o účast na každoročních konferencí CzSTT po té, co bude získáno
zařazení do programu vzdělávání pro členy ČKAIT.

Sekce dodavatelů
(Ing. Igor Fryč)
Redakční rada Zpravodaje
Plán činnosti CzSTT na období 2015/2016

FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2016
1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky ........................................... 630.000.21. konference CzSTT ...................................... 100.000.Spoluúčast ﬁrem na vydávání „Zpravodaje.“ .... 200.000.Prostředky z minulých let k zajištění vlastní
odborné činnosti ............................................... 568.000.Z jiných zdrojů .................................................... 63.000.Celkem.......................................................... 1.561.000.2. VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu a nebytových prostor. ........ 135.000.Mzdové náklady ............................................... 460.000.Aﬁlační poplatky ................................................. 95.000.Údržba, opravy ................................................. 60.000.Investice
Internetové služby, telekomunikační poplatky .... 50.000.Cestovné (předseda, předsednictvo,
sekretářka) ......................................................... 60.000.Vložné na odborné konference ...........................41.000.Poštovné............................................................. 20.000.Odměny pro soutěž studentů ............................. 30.000.Časopis „Zpravodaj NODIG“ ............................ 200.000.Překlady, tlumočení ............................................ 20.000.Propagace, reklama, inzerce.............................. 20.000.Ostatní výdaje a výdaje související
s činností v ISTT ................................................. 45.000.Konference CzSTT ........................................... 85.000.Konference NO-DIG 2016 ................................ 155.000.Bankovní poplatky .......................................... 10.000.Webové stránky CzSTT...................................... 35.000.Celkem.......................................................... 1.561.000.-

Zpráva revisní komise
České společnosti pro bezvýkopové
technologie za rok 2015 předkládána
na valné hromadě 2016
Komise pracovala ve složení:
Ing. Vojtěch Karásek, Ing. Štěpán Moučka
Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlížela
na hospodárné vynakládání prostředků.
Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontrola
účetnictví. Byly zkontrolovány „Výkazy příjmů a vydání,“ potvrzen jejich souhlas s příslušnými účty, dále bylo prověřeno že výdaje, které nejsou běžné jsou podloženy zápisy ze
schůzí představenstva (odsouhlaseny představenstvem).
Lze jako v uplynulých letech s uspokojením konstatovat, že naše společnost je vedena v souladu se svými
stanovami a obecně platnými právními předpisy.
Jako každý rok společnost hospodaří zhruba s jeden
a půl milionem korun.
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Příjmy
Rozpočet obvykle ....................................... 1.5 mil. Kč
Celkem skutečnost .................................1 604 tis. Kč

Informace o stavu členské základny

Největší položkou příjmů kromě příspěvků jsou jako každý
rok konference a semináře, spoluúčast na zpravodaji.
V letošní uzávěrce není zohledněn převod prostředků
z let minulých.

1. Valná hromada vzala na vědomí
a) zprávu o činnosti a hospodaření CzSTT v roce 2015
přednesenou předsedou společnosti Ing. Stanislavem
Loveckým a předsedy odborných sekcí CzSTT

Převod k datu loňské uzávěrky byl................... 932 tis. Kč

b) zprávu „revizní komise“ o hospodaření společnosti
v roce 2015 přednesenou předsedou komise Ing. Štěpánem Moučkou

Výdaje
Rozpočet obvykle ....................................... 1.5 mil. Kč
Celkem skutečnost.................................. 1 035 tis. Kč
NA rozdíl od loňska, kdy byl rozdíl příjmů a vydání záporný (270 tis.) a doháněli jsme to z rezervního fondu,
letos je výsledek kladný. Bohužel se KRK nedozvěděla
jaký byl k datu letošní uzávěrky převod z minulého roku.

Usnesení valné hromady CzSTT ze dne 12. dubna 2016

2. Valná hromada schvaluje:
a) návrh rozpočtu společnosti na rok 2016 přednesený
předsedou Ing. Stanislavem Loveckým
b) plán činnosti společnosti na rok 2016 přednesený
místopředsedou Ing. Karlem Franczykem

Výsledek roku 2015
Odečtením příjmů a vydání dostaneme částku......569 tis. Kč
Po přičtení předpokládaného převodu by
společnost měla disponovat............................1.5 mil. Kč

c) ﬁnanční plán na rok 2016

Závěr

b) přednes standardizace – příslušnými zástupci sekcí

Hospodaření společnosti je zhruba vyrovnané a odpovídá minulým letům. Finanční výsledek roku je kladný,
což je oproti letům 13 a 14 pozitivní zjištění.

Valné hromady se zúčastnilo:
12 korporativních členů
4 individuální členi
1 přidružený člen

V Praze 11. 4. 2016

za KRK

3. Valná hromada bere na vědomí:
a) seznam členů přednesený sekretářkou společnosti
Petrou Vavřínkovou, DiS. K 31. 12. 2015

Dne 18. 6. 2016 si v Mníšku pod Brdy řekli své ano Petra Vavřínková a Lukáš Frk.
Pro členy CzSTT tak nastává jediná změna v tom, že na sekretariátu společnosti by
už se neměli dál pídit po slečně Petře Vavřínkové, ale všechny potřebné záležitosti
budou projednávat s paní Petrou Frkovou. Mailové i telefonické spojení zůstává beze
změny. Vedení CzSTT a věřím, že i ostatní členové společnosti, přejí novomanželům
pevné zdraví, šťastný společný život a trvalou přízeň bezvýkopovým technologiím.

NO DIG 22 / 2-3
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STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O CENU CzSTT
Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství

CzSTT Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ
o cenu CzSTT
Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 2015/2016
a dále pro každý následující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou práci,
bakalářskou práci, 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).

Ceny : 1. cena
15.000,- Kč
2. cena 8.000
,3. cena 5.000 Kč
,- Kč
Termín odevzdání práce: do 27. 10. 2016

(na stavební fakultu ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6 Thákurova 7, Ing. M. Synáčkové, CSc.; e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)

Vyhodnocení soutěže: Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do konce ledna 2016.

Formální náležitosti práce:
1. Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno vedoucího
práce, adresa)
2. Stručný souhrn v angličtině
3. Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
4. Posudek vedoucího práce (1 A4)

Odborní garanti za jednotlivé školy:
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního
a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4604, fax 22435 4607; synackov@fsv.cvut.cz
- Ing. Karel Franczyk,Ph.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 17. listopadu, 708 33 Ostrava, kfranczyk@seznam.cz
- Doc. Ing. Karel Vojtasik, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, L.
Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17,
708 33 Ostrava - Poruba, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
- Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí,
Žižkova 17, 611 00 Brno, tel. 54114 7720, fax 54114 7728; tuhovcak.l@fce.vutbr.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
a katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního hospodářství
a environmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 22438 2660; synackova@fzp.czu.cz
- Doc.Ing. Vladislav Horák,CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta
stavební, Ústav geotechniky, Veveří 95, 662 37 Brno, tel. 54114 7239,
horak.vl@fce.vutbr.cz, Ing. Igor Fryč; igor.fryc@eiffage.cz
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I BEZVÝKOPOVÉ TECHNIOLOGIE MAJÍ SVÁ ÚSKALÍ
Stanislav Absolon,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Obr. 3

Při revizích stokových sítí jsou v posledních letech stále
častěji odhalovány poruchy, které souvisejí s bezvýkopovou výstavbou jiných podzemních sítí. Jde o nabourání stok průnikem cizích vedení, což způsobuje problémy s řádnou funkcí kanalizace, podstatně snižuje i provozní spolehlivost těchto nově budovaných sítí a v neposlední řadě vytváří také velké bezpečnostní riziko.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajišťují revize stok
v rozsahu cca 120km ročně, a to zejména s využitím průmyslových televizních kamer. V soupisu zjištěných závad
se v posledních letech stále častěji objevují porušení vzniklá průnikem cizího vedení stokou po nesprávném postupu
bezvýkopové výstavby. Jedná se např. o horizontální vrtání,
protlačování, beranění, mikrotunelování apod. Obr. 1 a 2.
Takové nabourání do stok značně narušuje statiku potrubí,

Obr. 4

Obr. 1

Obr. 2
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způsobuje ucpávání kanalizace, snižuje její průtočnou kapacitu, dochází k vyplavování nadložních vrstev s následným propadem povrchu. Obr. 3 a 4.
Nebezpečí hrozí samozřejmě i pro tato cizí vedení úrovňově křižující kanalizaci. Vlivem agresivního prostředí
ve stokách dochází zejména u kovových potrubí k jejich
rychlé korozi (obr. 5 a 6), poškozena mohou být i mechanickým vlivem proudící odpadní vody s nesenými splaveninami. Velká pravděpodobnost poškození je při čištění stok
hydromechanizací, zvláště pokud je na odstranění „blíže
neurčené pevné překážky“ nasazena čistící rotační fréza,
která je schopna takové vedení odstranit prakticky během
několika vteřin. Obr. 7.
Z hlediska provozovatele kanalizace jsme tedy zaznamenali nové bezpečnostní riziko, související s následky porušení cizího vedení ve stoce, ať už k němu dojde prostým provozem nebo při čistícím zásahu v rámci prováděné údržby.
Pokud by se jednalo např. o el. kabel nebo plynové potrubí,
jde o událost mimořádně vážnou a životu nebezpečnou.
Při objevení takové překážky bývá pro provozovatele
kanalizace velký problém identiﬁkovat cizí vedení, zvláště
když od jeho výstavby uplynul delší čas. I když jsou obvykle k dispozici základní podklady o uložení většiny inženýrských sítí, v případě zjištěné kolize se k nim málokdy přímo
někdo hlásí. Oslovení správci sítí obvykle sdělí: „Naše to
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Obr. 5

Obr. 9

Obr. 6

Obr. 10

Obr. 7

Obr. 8

není, ale pro jistotu nesouhlasíme, abyste to odfrézovali“.
Samozřejmě, že se každý případ nakonec vyřeší, některý
třeba až ve spolupráci s příslušnými úřady. A tak se např.
zjistí, že kabel, který podle podkladů správce má být uložen
v hloubce 1,2m, úrovňově kříží stoku v hloubce 3,6m (někdo
se možná domníval, že průvrt provedl s trojnásobnou bezpečností). Obr. 8.
Uvedené případy se zpravidla objevují v křižovatkách
ulic městské zástavby. V těchto místech je často předepisována a realizována bezvýkopová technologie pro
pokládku veškerých vedení, a to i těch, která jinak bývají ukládána poměrně mělce. Nebývá zde zcela snadné,
ve spleti nejrůznějších inženýrských sítí, stavbu navrhnout a bezpečně realizovat. Obr. 9 a 10.
Jako velký fanda bezvýkopových technologií a pracovník společnosti, která má letité a mimořádně dobré
zkušenosti s využíváním bezvýkopových technologií,
jsem si dovolil uvést několik případů, kdy bohužel došlo k chybným krokům. Jako příčiny uvedených problémů jsou obvykle zjištěny podceněná projektová příprava, nedostatky při realizaci a kontrole díla a neú-

plné nebo nepřesné podklady o stávajících podzemních vedeních. Cílem tohoto příspěvku je upozornit
na možná nebezpečí při používání některých bezvýkopových technologií, dát tím podnět k důkladnější
přípravě a důsledné kontrole při realizaci obdobných
akcí, abychom bezvýkopové technologie společně
vedli k dalšímu
zdokonalování
a tím i k širšímu
využití.
NO DIG 22 / 2-3
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PROTLAČOVÁNÍ NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI
Lutz zur Linde

Úvod
Podzemní vedení jsou nenahraditelné v zásobování vody, plynu,
ropy, elektrické energie apod. pro
stále rostoucí populaci. Také zajišťují odvádění odpadních vod a zabezpečují telekomunikace. Z toho
pohledu vzrůstá význam bezvýkopových technologií, vzhledem
k ekologickým i ekonomickým omezením a také vzhledem k povrchové
zástavbě. Tyto technologie se dají
použít v jakýchkoliv geologických či
hydrogeologických a stále víc a víc
se objevují v celosvětovém měřítku.
Tunelářské projekty se tak stávají
stále soﬁstikovanějšími a vzrůstají
tak nároky na potřebné strojní vybavení. To se týká nejen velkoproﬁlových tunelů v panelovém ostění,
ale také tunelů protlačovaných.
(Viz obr. 1)
Kromě toho vzrůstá tlak na vývoj
speciálních podzemních struktur,
navíc často v podmínkách obzvlášť
náročných nebo ekologicky cenných. Je tady třeba jmenovat nejen
známé postupy, jako extrémně dlouhé úseky protlačování, ale i aplikace jako výpusti do moře a protlaky
na slepo. Herrenknech AG, světově
špičkový výrobce tunelovacích strojů
, tak vyvíjí další technologie a jejich
modiﬁkace pro podporu zhotovitelů
a pro nalezení optimálního řešení
na nejnáročnějších projektech.

Protlačování na dlouhé
vzdálenosti

Obr. 1 Trendy v protlačování (vyšší hydrostatický tlak, nižší krytí, větší protlačované
proﬁly, delší vzdálenosti, různorodější geologické podmínky.)

diska bezpečnosti práce, protože
přímo v tunelu se nemusí zdržovat žádná osádka. Navádění stroje
se provádí naváděcím systémem.
Schéma tohoto modelu protlačování
je vidět na obrázku 2.
Před asi deseti lety platilo, že tímto
způsobem se u větších proﬁlů (nad
1500 mm ID) dalo dosáhnout celkových délek 600 až 800 metrů. Dnes
umožňuje nově vyvinutá technika
pracovat i v obzvlášť složitých geologických podmínkách a na velmi
dlouhé vzdálenosti. Je možné se
bavit o projektech v délkách 1200
až 1400 metrů, dokonce i delších.
Tady je samozřejmě zásadní otázkou i správná lubrikace a v tomto
kontextu jde o naprosto klíčovou
věc. Tato automatická lubrikace redukuje tření mezi vnějším pláštěm

trouby a horninou tím, že vstřikává
do vzniklé mezery bentonit. V případě, že jde o proﬁly průlezné, dají
se, jako další podpůrný prvek, využít
mezitlačné stanice. Tyto se vkládají
do sledu potrubí v intervalech, které
se předem spočítají. Mezitlačné stanice představují pomocný tlačný prvek, který pomáhá lepšímu rozložení
tlaku v běhu potrubí.

Automatická bentonitová
lubrikace
Při zatlačování se trouby vtlačují
do země proti odporu zeminy. Třením mezi zeminou a vnějším pláštěm
trubky dochází k nárůstu tlačných sil.
Tento nárůst je ale limitován pevností
jednotlivých trub v tlaku. Pro snížení
tohoto tření je třeba lubrikovat prů-

Při protlačování se k tlačení trub
do země využívá silných a výkonných tlačných hydraulických válců.
Ve stejnou dobu provádí řiditelný
štít rozrušování zeminy na čelbě.
Mikrotunelovací stroje jsou ovládány dálkově z řídícího pultu v řídícím
kontejneru na povrchu v blízkosti
startovací jámy. To je výhodné z hle-
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Obr. 2 Schéma protlačování na velkou vzdálenost.
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Herrenknecht používá novou generaci bentonitové lubrikace, který optimalizuje dávkování lubrikantu podél trub
a zajišťuje, že vstřikované objemy jdou do všech trub rovnoměrně a ve stejném čase. Tento systém také umožňuje
přizpůsobení dávek místům se změněnou geologií. V řídící kabině, kde dohlíží operátor na proces protlačování,
se zajišťuje také monitorování, ovládání a také ukládání
relevantních dat, jako je množství bentonitu a velikost injektážního tlaku.

Mezitlačná stanice

Bentonitová lubrikace s přizpůsobitelným dávkováním pro různé
geologické úseky podél trasy tunelu.

běžně. Jako lubrikant slouží směsi na bázi bentonitu. Jsou
namíchávány na staveništi a dopravují se do tunelu přes
hadice nebo trubní rozvody. Do mezery za pláštěm trub
se dostanou pomocí jednocestných ventilů v otvorech trub.
Takto se dá významně snížit tlačná síla. Redukované tlačné
síly pak optimalizují práci tlačného procesu. Pokud budou
tlačné síly nižší, je možné provádět i delší úseky.

Dalším pomocným prvkem při dálkovém protlačování
jsou mezitlačné stanice. Skládají se do ocelových trub,
které se přidávají v daných intervalech do tlačného potrubí a pomáhají separátně k zatlačování trub. Dá se říci, že
nemají pracovat neustále, ale pokud by došlo k zastavení
zatlačování, je bezpečnější restartovat tlačení po sekcích
než zatlačovat celý sled trub ze startovací jámy najednou.
Tím se zamezí nárůstu tlačných sil na zadních troubách.
Velké výkyvy v tlacích by taky mohly způsobit zablokování. I proto je lepší zatlačovat v problémových místech
po sekcích a rovnoměrně. Mezitlačná stanice je znázorněna na obrázku 6.

Přístup do čela pro výměnu vrtných náčiní
Velký význam má taky možnost, mít přístup do čela stroje za účelem výměny řezného náčiní. Přes dvířka do těžební komory se tak dá dostat do čela a zkontrolovat stav
řezného náčiní a jeho případnou výměnu. Takto je možné
výrazně prodloužit délky protlačovaných úseků. Mimo to
tento přístup do čela umožňuje i odstranění případných
překážek, takže pak není nutné kopat záchranné jámy.

Navádění
Pro navádění tunelovacího sztroje slouží řada speciálních zařízení a jejich přesné využití závisí na podmínkách projektu. Herrenknecht vyvinul systém U.N.S.
(Universal Navigation Systém), který se dá využít
ve všech proﬁlech. Zaměření se děje prostřednictvím

Mezitlačná stanice nainstalována do trouby.

Mezitlačná stanice v provozu.

Přístup do čela
přes
těžební
komoru
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soustavy gyroskopů a elektronických vodováh. Řízení
stroje se děje prostřednictvím natáčení řídících válců
v čele stroje. Lze tak pracovat velmi přesně i v podmínkách opakovaných a dokonce i prostorových
otáček. Systém U.N.S. se dá využívat universálně.
Dá se využít i pro jiné účely, třeba pro měření spár
mezi troubami nebo pro dodatečné pracovní mody.
Na přílklad může jít o systém FCE (Fuzzy Control Expansion), který se stará o minimalizování odchylek
od ideálního směru. V přístupnějších podmínkách lze
využít jiných způsobů navádění, na příklad na bázi laseru a teodolitu.

D-modul
Technologie AVN nabízí speciální zajištění pro případ
proměnlivé a nestabilní geologie a pro větší proﬁly. Stroje
AVND jsou vybaveny dodatečnou tlakovou komorou umístěnou za těžební komoru. Tak jako u mixštítů, je zde ovládán tlak v komoře kombinací tlaku vzduchu a hydraulického tlaku výplachu v trubkách. Tím se snižují tlakové špičky
v těžení komoře a a dá se tak řídit stroj i v heterogenních
podmínkách. Takto mohou stroje AVND pracovat i v případech, kdy je okolí náchylné k sedání, kde je vysoká hladina
podzemní vody a nízké krytí.

Stroj AVND s vzduchovým polštářem
(Bentonitová suspenze, vzduchový polštář, tlaková stěna, bentonitová suspenze, napájecí vedení, přívod bentonitu, řezná hlava,
ochranná stěna)

Referenční stavba –
Elbedücker – Hetlingen, Německo
V severním Německu probíhá modernizace plynovodních
vedení.
V rámci této modernitace bylo třeba realizovat projekt
„Elbedücker Hetlingen“, kde v roce 2014 podcházel stroj
Herrenknecht AVND o proﬁlu 3,025 m řeku Labe v blízkosti Hamburgu. Tunel byl vedený ze startovací jámy v Hetlingenu do cílové jámy na labském ostrově Lühesand a byl
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Protlačování v délce 1,5 km v „Elbedücker Hetlingen“ se odehrálo
pod řekou Labe v různorodých geologických podmínkách a pod
tlakem podzemní vody až 4 bar.

pod velkým tlakem. A to jak pod tlakem času tak také pod
tlakem podzemní vody. Geologické poměry byly velmi různorodé – od písčitých štěrků s balvany, přes vrstvy jílovců,
horninové formace až k vrstvám lepkavého jílu. To vše bylo
ještě komplikováno vysokým tlakem podzemní vody – až
4 bar a také celkovou délkou přes 1,5 km, což představuje jeden z nejdelších projektů na protlačování na světě.
Zhotovitel – ﬁrma A. Hak Drillcon se od začátku spoléhala
na expertní pomoc ﬁrmy Herrenknecht. Na stavbu přišli
od Herrenknechtů dva operátoři, kteří zajišťovali nepřetržitou pracovní dobu na stavbě. K dispozici přímo na místě
také byli zkušení servisní technici ﬁrmy Herrenknecht, aby
se neztrácel zbytečný čas.
Pro zvýšení bezpečnosti si zhotovitel objednal kompletní sadu navádění od dceřiné ﬁrmy Herrenknechtu - VMT.
S využitím systému IRIS (monitorování přes internet) bylo
mimo jiné možné sledovat nárůsty tlaků a dávat je do relace se změnami projevů přílivu a odlivu na Labi. Dále se
v Německu poprvé využil systém komplexní komunikace
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HADES, který v sobě obsahuje video nahrávání, požární poplach a kontrolu pohybu na staveništi RFID. Díky
laserové navigační technologii dodané dceřinou ﬁrmou
VMT, dokázala osádka štítu AVND2400, řídit jej přesně
ve stanovené trase.
V průběhu asi dvou set metrů byly nafárávány velké balvany. Nicméně se tyto podmínky očekávaly a díky svým
zkušenostem si s tím tým na místě poradil. Poté došlo k výměně opotřebovaného náčiní v čele a zbývající část zvládl
stroj AVND2400 ve velké rychlosti, takže špičkově dosáhl
i denních postupů až 40 m/den. Díky této rychlosti nebylo
nutné používat mezitlačné stanice a stroj byl po celou dobu
tlačený z hlavní startovací jámy. Tyto výkony byly umožněny
technologií AVND, automatickou lubrikací a vynikající spolupráci všech účastníků projektu.

Současnost na stavbě
v České republice
Tunelovací stroj Herrenknecht EPB pokřtěný jako „Viktorie“ o vnějším průřezu 9720 mm a délce 110 m nyní razí
tunel v Ejpovicích poblíž Plzně v České republice. Pod
kopci Homolka a Chlum razí dva nejdelší tunely v Česku. Jedná se o část železniční dráhy Plzeň – Rokycany
v rámci celoevropské železniční sítě v koridoru III vedoucím z Prahy přes Plzeň a Cheb k německé hranici.
Po ukončení stavby bude trvat cesta z Prahy do Plzně
vlakem méně než hodinu. Kromě zvýšení rychlosti dopravy bude tato doprava i bezpečnější a také komfortnější. Maximální dosahovaná rychlost na trati bude až
160 km/h.
Obě samostatné jednokolejné tunelové trouby budou
propojeny vícero propojkami. Délka každého z obou tunelů od východního vstupního portálu k západnímu výstupnímu portálu bude zhruba 4150 metrů. Po vyražení
prvního tunelu bude stroj částečně rozmontován a vrácen zpět přes zhotovený tunel do vstupního portálu, aby
se připravil na ražbu druhé tunelové trouby.

Tunelovací stroj Herrenknecht EPB po smontování v továrně
Herrenknecht v červnu 2014, Schwanau, Německo
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ŘÍZENÉ ŠNEKOVÉ VRTÁNÍ
Dr. Gregor Nieder,
Generální ředitel Bohrtec GmbH

Šnekové vrtání je již časem dobře prověřená a populární metoda pro bezvýkopovou pokládku kanalizačních
sběračů. V závislosti na geologických podmínkách se
dají aplikovat dvě různé varianty této metody:

• Řízené

šnekové vrtání v roztlačitelných zeminách
s pomocí pilotního vrtu

• Řízené

šnekové vrtání v neroztlačitelných zeminách
a v horninách s pomocí čelního navádění

Případně: Druhé rozšíření pomocí hydraulického pohonu

Tyto dvě metody budou nyní dále vysvětleny:

1. Řízené šnekové vrtání v rozpojitelných
zeminách s pomocí pilotního vrtu
Pokud pracujeme v roztlačitelných zeminách, půjde
o nejjednodušší možnost. V prvním kroku jsou do země
zatlačovány pilotní trubky, aniž se odtěžuje zemina.
Ve druhém kroku následují pilotní trubky ocelové chráničky, ve kterých jsou uvnitř šnekové vynášeče. V závěrečném kroku se zatlačují produktové trouby o víceméně
stejném vnějším průřezu, jako chráničky. Alternativně je
možné nasadit další rozšiřovací jednotku se samostatným hydraulickým pohonem s tím, že těžená zemina se
dopravuje do cílové šachty.
V květnu 2015 se rozhodla česká společnost Talpa RPF
z Ostravy Kunčiček zakoupit soupravu Bohrtec BM 400.
Ředitel společnosti, ing. Ivan Demjan byl tímto zařízením už dlouho velmi zaujatý, zejména jeho kompaktností
a ﬂexibilitou využití pro různé průměry do 400 mm ID.

Provedení pilotního vrtu

Tlačení produktové trouby

Na stavbě u TALPA RPF s.r.o.
Rozšíření do ocelových chrániček
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Talpa RPF s.r.o. se rozhodla odebrat základní sestavu
se sadou ocelových chrániček pro keramické trubky ID
300 mm a hydraulickou rozšiřovací sadu s výbavou pro
ID 400 mm. S tímto zařízením má pan Demjan možnost
pokrýt velkou variabilitu průřezů, neboť je samozřejmě
také možné využívat i plastové trouby.
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2. Řízené šnekové vrtání v měkké hornině
na plný proﬁl
V roce 2015 získala italská společnost F.LLI ANDRESINI S.R.L. z Polignana a Mare u Puglie veřejnou zakázku
pro vodárenskou organizaci z oblasti Pugliese.
Zakázka zahrnovala výstavbu nových sběračů pro
město Lecce, a to 2900 m v otevřené rýze a 800 m bezvýkopově, vše v proﬁlu 800 mm ID. Bezvýkopové úseky
se týkaly vesměs podcházení hlavní ulice Viale della
Liberta. Smyslem výběru bezvýkopové technologie bylo
nenarušit dopravu a komerční aktivity, anebo jen v minimálním rozsahu. Také šlo o to, zabránit vzniku prachu
a hluku a předejít sedáním na okolní zástavbě.

BM 400 ve dvoumetrové kruhové startovací šachtě s ocelovou
chráničkou proﬁlu 406 mm a délce 1 m.

Po zaškolení a zprovoznění ze strany Bohrtec GmbH
začala Talpa RPF pracovat na svém prvním nasazení,
což bylo v srpnu 2015. Místem stavby bylo městečko
Sumice a jednalo se zde o instalaci keramických trub
400 mm ID v délce 37 m. Práce byla dokončena po jednom týdnu a souprava mohla být převezena na další
krátký podvrt do Ostravy.
Po dvou týdnech, kdy pracovali pod vedením Bohrtecu,
byli pracovníci Talpy RPF dostatečně obeznámeni a zaškoleni, že mohli na dalších nasazeních již pracovat sami.
Od té doby až do dnešních dnů Talpa RPF dokončila
dlouhou řadu projektů o různých vrtaných průřezech a se
soupravou Bohrtec je naprosto spokojená.

Metoda čelního řízeného vrtání pomocí optické navigace

Jednou z možností by bylo mikrotunelování s pomocí výplachového odtěžení, ale ﬁrma F.LLI ANDERSINI
S.R.L. se rozhodla pro řízené horizontální vrtání, a to
jednak vzhledem k ekonomice a také vzhledem k minimálnímu dopadu na životní prostředí. Výhodou zde
je na příklad suchá doprava zeminy na povrch, Tento
fakt se stal později klíčovým faktorem při rozhodování,
jestli využít šnekové vrtání nebo mikrotunelling s výplachem.
S projektem se seznámil italský
representant f. Bohrtec – Dr. Bagnagatti De Giorgi, velký expert
na bezvýkopovou pokládku a seznámil se komplexně s celým
rozsahem problémů, protože pan
Andresini ho kontaktoval hned
v úvodní fázi výběrového řízení.
Z jednání bylo možné nabídnout
variantu řízeného šnekového vrtání od německé ﬁrmy Bohrtec
GmbH – člena skupiny Herrenknecht, jako technicky a ekonomicky výhodné řešení.
Pro lepší představu o poměrech
v místě neváhal ředitel f. Bohrtec
cestovat opakovaně do Lecce
a mohl tak prodiskutovat tento

Modře: Startovací šachty, Zeleně:
Cílové šachty
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projekt s italskými kolegy v zastoupení f. Bohrtec, tak
i s panem Andresinim, jako našim zákazníkem.
Horninovým prostředím byly středně tvrdé horniny,
zvané jako leccský vápenec, žluté barvy, jemně zrnitý a přilnavý. Průměrnou délkou protlačování bylo 80 m
a tlačit se měly trouby Hobas ID 800 mm.
Brzy bylo zřejmé, že standardní vrtání s pilotním vrtem
nebylo možné využít, protože leccské vápence rozhodně nebyly roztlačitelné. Řešením bylo vrtání s jednotkou
na plný proﬁl.
Metoda čelního vrtání ﬁrmy Bohrtec je řízené šnekové
vrtání, které se hodí do měkkých nebo zvětralých hornin.
Je to jednoduchá metoda šnekového vrtání s optickým
naváděním – to se skládá z teodolitu s digitální kamerou,
monitorem a LED terčem ve vrtné hlavě. Ve šnecích jsou
ponechány otvory pro průsvit laseru, aby bylo možné dělat s vrtnou hlavou řídící manévry.
Díky této precisní technice může operátor řídit proces
zatlačování průběžně a udržovat výškové a směrové odchylky na nízké úrovni. Ideální je rozsah stoupání nebo
klesání mezi 2,0 až 6,0 mm/m.
Během přípravných debat se strany shodly na využití
stroje BM600LSC ﬁrmy Bohrtec GmbH. Jedná se o silnější vrtací stroj s vysokým kroutícím momentem, který je
sto tlačit dvoumetrové tlačné trouby ze startovací šachty
o průřezu 4,8 m.
Bohrtec doporučil pracovat se sadou chrániček
o proﬁlu 406 mm s dutými šneky, které se umísťovaly
centrálně do trub Hobas ID 800, OD 860 mm. Andresini
s tímto řešením souhlasil a v červnu 2015 byl podepsán kontrakt.
Hned za tři měsíce odjelo zařízení z dílen Bohrtecu, aby
mohlo splnit náročné časové termíny projektu. Od počátku
října (přesně 5.10.
2015) začal operátor
Bohrtecu
zaučovat osádku
na místě v Lecce.
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Díky detailním instrukcím Bohrtecu
ohledně přípravy startovacích a cílových
jam se podařilo panu Andresinimu vše
nachystat a osádka mohla okamžitě začít
zmontovávat soupravu.
První úsek měřil 42 m a byl dokončený
bez jakéhokoliv problému během šesti dnů. Čelní hlava se dostala do cílové
jámy a nebylo na ní vidět prakticky žádné
opotřebení. Systém pracoval perfektně
a jak řízení, tak vrtání v leccských vápencích bylo brilantní. Po prvním nasazení
se ještě druhý podvrt prováděl pod dohledem operátora z Bohrtecu. Tento úsek
měřil 60 m a osádka pana Andresiniho jej
zvládla za pouhých pět dnů.
Operátor z Bohrtecu zůstal ještě
na třetí nasazení, které měřilo 64 m a trvalo pět dnů.
První nasazení systému plného čelního
šnekového vrtání v Itálii názorně dokumentoval možnosti této technologie v neroztlačitelných horninách. V těchto podmínkách bylo dříve myslitelné pracovat
pouze mnohem dražší metodou mikrotunelování. Výhodami je rychlá příprava,
jednoduchý provoz, krátké lhůty na zacvičení a také fakt, že není třeba separační zařízení, protože
vynášení drtě je suché, pomocí šneků.
Jak konečný zákazník – vodárenská ﬁrma Acquedotto
Pugliese Spa, tak i zhotovitel – F.LLI ANDRESINI S.R.L.
byli velmi spokojeni s kvalitou a spolehlivostí provozu zařízení Bohrtec i tím, jak jednoduché a přitom účinné
je jeho řízení. Lidé od Andresiniho ocenili i podporu, která se jim dostala ze strany f. Bohrtec i jejího zastoupení
v Itálii.
Do dnešních dnů je hotovo asi 400 metrů protlačování a denní postupy jsou 15 až 20 metrů. S dvoumetrovými troubami bylo dosaženo nejvyššího denního
výkonu 24 metrů.

-

Tlačné trouby Hobas 860 mm OD.
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RAŽENÁ ŠTOLA PRO KANALIZACI
V OSTRAVĚ MICHÁLKOVICÍCH
Ing. Karel Franczyk, PhD.,
Ingutis, spol. s r.o.
Po dlouhých deseti letech se v Ostravě zase jednou realizovala ražená kanalizační štola. Stalo se tak
v rámci vybudování jednotné kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod v Michálkovicích..
Celková délka navržené nové kanalizace je 2043,80m. Jako materiál
kanalizace je navrženo kameninové
potrubí DN 500, 400, 300. Výjimku
tvoří část stoky MG, kde umístění
je dáno místem napojení a morfologií zájmové oblasti. Tato část stoky
MG v délce 279m je v místě paty
stávající haldy. V této části bude kanalizace vedena sklolaminátovým
potrubím HOBAS DN 1000 mm uloženým do předem vyražené štoly. Je
to jak z důvodu obtížného přístupu
a velké hloubky uložení, tak i z důvodu větší retenční kapacity. Zhotovitelem stavby je ostravská ﬁrma KR
Ostrava a.s., zhotovitelem štoly pak
PORR, závod vodohospodářských
staveb.
Na základě spíše archivních informací předpokládal projektant následující geologické podmínky v trase:
- Předkvarterní podloží budované
do písčitého eluvia a překryty neogenními vápnitými jíly.
- Kvarterní sedimenty tvořené jílovitopísčitými eolity (F4–CS), uloženými na vrstvě glacigenních

sedimentů tvořených písčitými a jílovitopísčitými zeminami (S2-SP).
Na základě předpokládaných
IG poměrů byla zvolena pro technologii provádění štoly tak zvaná klasická hornická technologie
s ručním rozpojováním a budováním TH obloukové výztuže z proﬁlu
K24. Průřez důlního díla je 4,67 m2
se sklonem 7,2 ‰ a délkou, jak už
bylo řečeno 279 m. Ocelové TH
oblouky stojí na ocelovém prahu,
jsou ve třech místech rozepřeny
podélnými svařovanými rozpínkami
a jsou po celém obvodě zapaženy
ocelovými pažinami „UNION“, které
jsou ve stropní části zaháněny
do předpolí. Oblouky jsou budovány

s roztečí 0,5 – 1,2 m dle podmínek
a rozhodnutí závodního.
Během hloubení těžní šachty Š1
a při zahájení ražby štoly byly v plánované trase štoly zastiženy velmi
nesoudržné navážky geologem označené jako redeponované slabě ulehlé
štěrkovité zeminy – haldovina. Protože
se jednalo o diametrálně odlišně geologické prostředí, než bylo projektem
a zadávací dokumentací předpokládáno, bylo nezbytné provést urychleně doplňující geologický průzkum. Ten
potvrdil, že haldovina se může v trase
ražby objevovat opakovaně.
Ze závěrů IG průzkumu a zejména z vlastní zkušenosti bylo jasné,
že novým geologickým podmínkám
bude nutné přizpůsobit technologii
ražby. Z právního pohledu bylo nejjednodušší řešení zůstat u klasické
technologie ručního rozpojování, ale
doplnit ji o aplikaci ochranného deštníku ze samozávrtných injektážních
tyčí a silikátové pryskyřice. (Alternativní metody jako štítování nebo
mechanizované mikrotunelování by
totiž mohly způsobit investorovi akce
potíže s ohledem na Zákon o veřejných zakázkách.)
K dni vydání tohoto článku je 279 m
dlouhá štola již vyražená a vystrojená. Po kompletním dokončení a předání díla bude vhodné se k tématu
ještě vrátit.
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
(převzato z podnikového časopisu se souhlasem f. Herrenknecht a paní Rennkampové)

w
e
i
v
r
e
t
InDIANA RENNKAMP,

38 let, Inženýrka v oboru Utility Tunnelling
Proč jste se rozhodla pro inženýrské povolání?
D. Rennkamp: Vždycky mě zajímaly technické obory. Členové naší rodiny pracovali ve stavitelství, což na mě mělo vliv už od dětství. Fascinovalo mě, co všechno se
dá postavit a dokázat. Nejvíc mě asi přitahovala možnost kreativního produktivního
přístupu.
S jakými požadavky a nároky se musí denně vyrovnávat technická inženýrka
jako příslušnice něžného pohlaví?
D. Rennkamp: Požadavky jsou stejné, ať už jde o ženy nebo muže. Musíme dbát
o všechny technické otázky a souvislosti, a také o dodržování určité ﬁremní kultury a zvyklostí. Přesto se ještě i dnes občas stává, že žena v technickém povolání musí bojovat
s určitými předsudky ze strany mužských kolegů, což bývá někdy docela tvrdý oříšek.
Jaká byla až dosud vaše největší úloha, kterou jste jako inženýrka musela zvládnout?
D. Rennkamp: Už brzy po mém nástupu k ﬁrmě Herrenknecht v roce 2005, jsem
dostala příležitost se podílet na vývoji nového systému Direct Pipe®, a to od samého
počátku vývoje. Jako vedoucí tohoto projektu jsem pak pobývala hodně času na cestách, abychom mohli Direct Pipe® optimalizovat v dialogu se zákazníky a posléze, abychom jej propagovali. Z technologie, která částečně existovala již dříve a částečně byla
nově vyvinutá, je dnes metoda, která je v odborném prostředí těžko přehlednutelná.
Je velmi zábavné růst společně s novým produktem. A přitom je i důležité zůstat vždy
věrná sama sobě.
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KALENDÁŘ NO DIG 2016
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

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

Září

13. -14. 9. 2016
Kroměříž
FOR ARCH 2016
27. mezinárodní stavební veletrh

20. - 24. 9. 2016
PVA EXPO PRAHA
Praha 9 - Letňany

Říjen

34. Mezinárodní konference
ISTT PEKING 2016

Konference Provoz vodovodů
a kanalizaci 2016

10. -12. 10. 2016

25. - 26. 10. 2016

Peking - ČÍNA

Hradec Králové
Vady a poruchy izolačních
systémů pozemních staveb

Prosinec

7. - 12. 2016
Dům ČKAIT, Praha 2

Únor

WaterEX 2017
Mezinárodní konference

14. - 17. 10. 2017
Mumbai - INDIA
INDIA

Duben

Valná hromada CzSTT

11. 4. 2017
Bezová 1658/1 - Braník
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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. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: ofﬁce@czstt.cz
Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 Brno – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz http://www.eutit.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
IMOS group s.r.o.,
763 02 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz
http://www.imosgroup.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: ingo@aquatis.com
http://www.poyry.cz
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: bmh@bmh.cz http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – ŘEPORYJE
E-mail: cerhra@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
ČIPOS spol. s r.o.,
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cipos@cipos.cz http://www.cipos.cz
DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: dorg@dorg.cz http://www.dorg.cz
DUKTUS litinové systémy s. r. o.
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ
E-mail: obchod@duktus.cz http://www.duktus.cz
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INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com
KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz http://www.ko-ka.cz
KOLEKTORY PRAHA, a.s.,
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz http://www.kolektory.cz
LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz http://www.lbtech.cz
MEBIKAN spol. s r.o.,
Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad labem – Všebořice.
(Doručovací adresa: Ing. Dalimil Kotas, Nerudova 1995/10,
412 01 Litoměřice)
E-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz
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METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz http://www.michlovsky.cz
MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice
E-mail: mikrotunel@volny.cz http://www.mtas.cz
OHL ŽS, a.s., závod PS,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: vkral@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Provoz Morava: Šmahova 356/111
627 00 Brno – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: sebak@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA Mariánské Hory
E-mail: smvak@smvak.cz http://www.smvak.cz
STAVOREAL BRNO spol. s r.o.,
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz
http://www.protlaky-mikrotunelovani.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.steinzeugkeramo.com
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 PRAHA 8
E-mail: info@subterra.cz http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY
E-mail: demjan@talparpf.cz; talparpf@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@vhs.cz
http://www.vhs.cz

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

VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ nad Orlicí
E-mail: obchod@vak.cz http://www.vak.cz

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz

WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: wombat@wombat.cz http://www.wombat.cz

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: repopraha@repopraha.eu http://www.repopraha.eu

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@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
Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http://www.relineeurope.com
Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
Franczyk Karel Ing. PhD., ISEKI MICROTUNNELLING,
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: nea@cvrez.cz

Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT
Horáček Ludvík Ing.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL
Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRAHA 6 - Vokovice
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Krčík Marián Dipl. Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk
Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5

Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o.,
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com http://www.geonika.com
Mutina Jiří,
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@adasi.cz; adasi@adasi.cz;
http://www.adasi.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://www.pt.mc-bauchemie.cz
Synáčková Marcela Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz
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Pytl Vladimír Ing.,
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4
Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz
Sochůrek Jan Ing.,
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;

Předsednictvo České společnosti
pro bezvýkopové technologie
se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658/1
IČO: 62932357 Reg. č.: MV CR II/6
OS/1-25465/94R

svolává

VALNOU HROMADU
C z STT
která se bude konat

v úterý 11. dubna 2017
v 10.00 hodin
v zasedací místnosti budovy,
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník.

Program Valné hromady CzSTT:



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uvítání členů CzSTT
Volba komise pro usnesení
Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Předání odměn vítězům studentské soutěže
Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva
revizní komise
Standardizace
Přestávka – občerstvení
Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2017
Schválení ﬁnančního plánu na rok 2017
Informace o stavu členské základny
Závěrečná zpráva o výsledku voleb
a usnesení VH
Diskuse
Schválení usnesení a závěr

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

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

