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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

ÚVODNÍK
Ing. Pavel Drábek,

VERMEER - NOVÉ TRENDY

Transtechnik CS, spol. s r.o.

Nová řada strojů S3 Navigator

Vermeer - příběh rodiny
Firmu Vermeer netřeba dlouze představovat - všem, kdo
pracují v oboru bezvýkopových technologií, jsou známy
robustní, žluté stroje, které usnadňují práci při pokládání potrubí pod vodními
toky, komunikacemi atd.
Firma Vermeer vznikla jako rodinná ﬁrma:
V roce 1948 ji v americké Pelle založil pan Gary
Vermeer, původem Holanďan, za podpory celé
rodiny. A rodinná tradice
vedení ﬁrmy pokračuje
už třetí generací. Aby
z malé rodinné ﬁrmy
vyrostl koncern světové
velikosti i významu, je zapotřebí zejména mravenčí píle,
houževnatosti a také soudržnosti a vzájemné důvěry. To
vše rodina Vermeeru má a na těchto vlastnostech a tradicích svou ﬁrmu buduje. Jejich moto je snadné: Naslouchat
zákazníkům, jejich potřebám a vycházet jim vstříc. I moto
nového loga ﬁrmy Vermeer je jistou paralelou tradičního
hesla: „Equipped to do more,“ tedy jsme připraveni udělat
pro Vás (zákazníky) vše.

Vermeer pomáhá - Nadace
„Vermeer Charitable Foundation”

Již v 70. letech počala rodina Vermeeru
s dobročinnými aktivitami a později vznikla nadace Vermeer, v níž přední funkci převzal a stále zastává syn pana Garyho Vermeera, Bob. Nadace Vermeer
se zaměřuje na podporu aktivit v širokém spektru: od dobročinných charitativních, misijních projektů, přes vzdělání
pro sociálně slabší, nemocné až po občanské a environmentální aktivity.

Vermeer dnes
V současné době má „rodina Vermeer“ zastoupení v 60
zemích po celém světě v níž
zaměstnává více než 3000
zaměstnanců. V České republice má výhradní zastoupení
společnost TRANSTECHNIK
CS. Portfolio ﬁrmy se od svého založení mnohanásobně
rozšířilo, takže ﬁrma produkuje stroje v oblastech zemědělské, komunální techniky, bezvýkopové technologie,
zeleného programu, organické recyklace, zpracování
dřevního odpadu atd. Velký důraz je kladen na vývoj
a výzkum, nasazení moderních systémů včetně výpočetní techniky a elektronických komponentů, což umožní
produkci strojů, jež jsou schopny pracovat i v nejnáročnějších geologických podmínkách.
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Firma Vermeer přichází od roku 2015 na trh s novou řadu
vrtacích strojů Navigator, která ponese označení S3 Navigator (Serie 3 Navigator). Vrtaři se mohou těšit například
na zlepšenou efektivitu hydraulického systému a zrychlení funkcí stroje, čímž dosáhnou vyšší efektivity při vrtání.
Všechny modely S3 Navigator budou mít novou a sjednocenou platformu a ovládací prvky. To umožní obsluze
ovládat jakýkoli stroj zn. Vermeer bez nutnosti přeučování
se na jiné funkce. To znamená, že pokud vrtař přesedne
například ze stroje D9x13III na typ D80x100III, bude znát
všechny ovládací prvky bez nutnosti dalšího školení.

Vermeer - mobilní aplikace
S rozvojem mobilních
aplikací drží krok většina
předních výrobců strojů.
I společnost Vermeer reaguje na tyto požadavky
a spolupracuje na vývoji
aplikací, které zákazníkům
zjednodušují jejich každodenní povinnosti. Aplikace
Parts Scout usnadňuje vytipování potřebného dílu nebo
součástky. Díl nebo součástku jednoduše nafotíte a spolu s pár dalšími informacemi jako sériové číslo stroje, rok
výroby a model, odešlete pomocí této aplikace vašemu
autorizovanému servisu. Autorizovaný servis pomocí
těchto informací snadněji identiﬁkuje a zajistí díl, který
vám dodá v nejkratším možném termínu. K dispozici je
pro iPhone i Android.

Vermeer- zvýšení produktivity InSite Asset Management
Majitel stroje stejně jako každý jiný
investor potřebuje přesné informace
a kontrolu nad provozem své investice. V tomto případě je investicí stroj. Speciálně vyvinutý software InSite
Asset Management zpracovává informace získané z provozu stroje, které jsou přenášeny pomocí GSM modulu
do počítače nebo jiného elektronického zařízení. Jako
majitel si můžete zvolit, zda k některým informacím, jako
je například blížící se servisní interval, chybové kódy
apod., může mít přístup váš autorizovaný servis. Majitel,
potažmo servis, tak má přehled o provozu stroje, jeho
aktuální pozici, technickém stavu a využití.

Vermeer internetový obchod s náhradními díly
Firma Vermeer loni představila stránky WWW.BORESTORE.EU s kompletním přehledem skladu vrtacího nářadí a příslušenství. Zákazník nejprve získá přístup do virtuálního skladu. Poté si příslušenství jednoduše přiřadí
ke konkrétnímu typu stroje a může si objednat potřebný
díl. Sklad je k dispozici non-stop a vyhledávání je velmi
snadné a šetří čas i peníze.

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT
Ve dnech 28. 9. - 30. 9. 2015 se konala

33. MEZINÁRODNÍ ISTT KONFERENCE
A VÝSTAVA V ISTANBULU
v hotelu WOW a v jeho Konferenčním Centru.
JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO
VÝBORU - (ESC)
Časově náročný program konference byl dne
26. 9. 2015 na jednání
ESC projednán, připomínkován a schválen
členy výkonného výboru.
BOARD MEETING 27. 9. 2015
- zahájení v 10:00
Dne 27. 9. 2015 se konal v hotelu WOW Board
Meeting za účasti vedení ISTT a předsedů národních
společností-členů ISTT. Jednání předsednictva ISTT bylo
zahájeno projevem prezidenta ISTT pana Dereka Choie
v přítomnosti předsedů národních společností a trvalo do
pozdních odpoledních hodin.
Jednání bylo zaměřeno zejména na:
- schválení agendy jednání
- schválení zprávy z jednání vedení ISTT
- doplňovací volby dvou členů do ESC
- ﬁnanční zpráva za období 2014-2015
- návrh ﬁnančního rozpočtu na rok 2016
- zprávy předsedů národních společností o činnosti za období od 32. Mezinárodní konference ISTT v Madridu
do 09. 2015, včetně plánu činnosti na 2016. V tomto bodě
jednání jsem přednesl zprávu o činnosti CzSTT.
- prezentace pořadatelů příštích celosvětových
konferencí: - 2016 - Beijing - Čína
- 2017 - Medelline - Kolumbie
- volba a hlasování o pořadateli celosvětové konference v roce 2018
Přestože ﬁnská společnost FSTT měla dle mého názoru
nejlepší prezentaci po stránce ekonomicko-technické a organizační, v tajném hlasování těsně o dva hlasy vyhrála
SASTT (Jihoafrická společnost pro bezvýkopové technologie). Finské společnosti v tomto případě nepomohla ani podpora ze strany ﬁnských vystavovatelů > viz snímek.
V doplňovací volbě dvou členů do ESC jsem byl opětovně zvolen na období 2015-2018.
Druhým zvoleným byl Keh-Jian Shou z CTSTT (Čínsko-Taipejská společnosti pro bezvýkopové technologie)

KONFERENCE A VÝSTAVA 28. 9. - 30. 9. 2016
Konference probíhala ve čtyřech kongresových sálech.
Přednášky z oblasti BT byly kvalitně připraveny a předneseny a odborníky z pléna rozsáhle diskutovány.
Namátkou uvádím dvě přednášky, kterých jsem se zúčastnil a velmi mně z profesního hlediska zaujaly:
- Mikrotuneling pod řekou Labe v Hamburku
Průměr tunelu 3,0m délka 1,525 km pro instalaci dvou
nových plynovodů pro zásobování severního Německa
a Skandinávie zemním plynem.

- Mapování podzemních sítí
použitím zařízení Multichannel 3D GPR Array
V této přednášce byly prezentovány různé typy mapovacích zařízení dle rozměrů
plochy, která byla určena pro
mapování tj. od úzkých a krátkých komunikací až po 2-3
proudé komunikace. Mapovací zařízení přenáší k dalšímu
zpracování GPR signál v 3D o poloze zjištěných podzemních vedení, bezprostředně a přímo na počítač operátora.

- MODEROVÁNÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO BLOKU
Z pověření vedení ISTT jsem moderoval dne
29. 9. 2015 dopolední přednáškový blok:
TRACK A - sekci 4 A - „MIKROTUNELING - APLIKACE I.“

VÝSTAVA

Součástí konference byla výstava více než padesáti ﬁrem, které vyrábějí a dodávají technologické prostředky
a materiály pro realizaci staveb bezvýkopovými technologiemi. Byly prezentovány a předváděny poslední novinky z oblasti materiálů a technologických jednotek.

NO DIG AWARDS

Předání cen se uskutečnilo na slavnostním GALA VEČERU” dne 29. 9. 2015.

Ocenění byla předána v následujících kategoriích:
- Akademické prace/výukové programy
vítězem této kategorie byla společnost
DICAT-Training Course ASTT (ASTT - Australská společnost pro bezvýkopové technologie)
- Projekt nové instalace
vítězem této kategorie byl projekt
HDD Crossing in Turkey -TSITT (TSITT - Turecká společnost pro bezvýkopové technologie)
- Nové technologické zařízení
vítězem této kategorie byla společnost
IMS Robotiks - GSTT (GSTT - Německá společnost pro
bezvýkopové technologie)
- Nejlepší realizovaná stavba bezvýkopovými
technologiemi
vítězem této kategorie byla společnost
Stroitelna Mehaniztsia- BATT
(BATT-Bulharská společnost pro bezvýkopové technologie)
- Studenské práce
do této kategorie byl přihlášen vítěz naší národní soutěže
Bc. Ondřej Žárský s velmi kvalitní bakalářskou prací:
Posouzení použití mikrotuneláže pro realizaci kanalizačního sběrače na ulici Husarova v Ostravě.
Bohužel v této kategorii nebylo uděleno ocenění, protože
do soutěže byla přihlášena pouze výše uvedená práce.

Závěr:

Dle mého názoru byla konference velmi úspěšná, což
také vyplynulo z četných diskuzí a vyjádření účastníků.
Vytipovaná přednáška nebo vítězný projekt bude uveřejněn v našem
odborném
časopise
NO
DIG 1/2016.
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20. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH
Ing. Marek Helcelet,
BVK, a.s.

Do třetice všeho dobrého! Tak by se dalo zhodnotit
rozhodnutí předsednictva CzSTT uspořádat již třetí konferenci za sebou v Čechách. A nutno podotknout, že to
nebylo rozhodnutí špatné, protože se konference konala
v malebném městě Třeboni, obklopeném nespočetnými
rybníky, lesy protkanými turistickými cestami a spoustou útulných pohostinských zařízení, kde mohli účastníci
konference se svými kolegy či obchodními partnery probrat nástrahy, které na zhotovitele BT mohou číhat v nevyzpytatelném geologickém prostředí České republiky,
tak jak o tom hovořili někteří přednášející ve svých příspěvcích. Ti, kteří jsou navíc ještě golﬁsté, mohli zpětně
probrat, co se jim podařilo, případně nepodařilo, na doprovodném turnaji, který se uskutečnil na hřišti Čertovo
břemeno poblíž starodávného města Tábora, kde bylo
v minulých letech realizováno několik projektů, s využitím nejrůznějších druhů BT. Na rozdíl od roku 2014, kdy
nejprve dlouho pršelo a v den turnaje bylo krásně, zde
to bylo přesně naopak. Nejprve dlouhé období sucha,
a v den turnaje počasí jako v kolébce golfu – Skotsku.
Všichni účastníci ale byli na tuto nepřízeň dobře vybaveni a tak potvrdili úsloví, že není špatného golfového
počasí.
Třeboňská konference našla své útočiště přímo v centru Třeboně, v zrekonstruovaném objektu Besedy. Slavnostní zahájení provedla starostka města Mgr. Jenisová,
jejíž úvodní projev účastníci konference ocenili dlouhotrvajícím a vřelým potleskem. V čestném předsednictvu
dále zasedli ředitel společnosti VS Táborsko Ing. Míka,
předseda CzSTT Ing. Lovecký a místo generálního
sponzora Steinzeug Keramo zůstalo naneštěstí prázdné,
protože Ing. Kozlík byl pracovně zaneprázdněn a nikdo
z jeho kolegů nenašel dost morální odvahy zaujmout
jeho místo .
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Každoročně
je konference rozdělena
do tří ucelených
bloků,
a jako vždy
se
moderování
první
sekce
ujal
místopředseda CzSTT
Ing. Franczyk,
PhD.
Jako
první přednášející vystoupil Ing. Míka,
který
vlast- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
ně
navázal
na svou úvodní zdravici a zhodnotil stavby bezvýkopových technologií, které pracovníci VS Táborsko zajišťovali přímo v tomto městě. Jeho přednáška byla natolik
odborně způsobilá, že nikoho z přítomných ani neudivilo,
že v Táboře byla jako první na světě použita technologie
Compact Pipe s potrubím z materiálu PE 100 RC pro sanaci 115 m dlouhého vodovodu pod rychlíkovou tratí. Tradičním přednášejícím je také Doc. Ing. Šrytr, CSc., který
se tentokrát zamýšlel nad tím, jak účinněji a efektivně
podpořit používání BT v praxi, protože to je jeden z úhelných kamenů, na nichž celá CzSTT stojí. Pochopitelně
je to nikdy nekončící závod na dlouhou trať, vyžadující
nejen odborné znalosti, ale také značnou dávku fandovství pro tento obor stavitelství. V podstatě, aniž to bylo
domluveno, navázal na tyto úvahy Ing. Krejčí ze společnosti Duktus, jehož entuziasmus v oblasti BT je slibným
příslibem do budoucnosti, kdy by mohl v předsednictvu
nahradit končící členy. I když se s jeho zhodnocením
stavu některých oblastí, zajišťovaných předsednictvem
CzSTT jeho předseda přímo na místě příliš neztotožnil,
byl tento lehce provokativní „rýpanec pod žebra“ užitečný
a v době psaní tohoto článku se dlouho spící věci daly
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do pohybu a členové CzSTT se mohou v nejbližší době
těšit na aktualizované a zlepšené webové stránky společnosti (podle nového OZ spolku). Závěr prvního bloku
přednášek uzavřel Ing. Leitner ze společnosti TRASKO
s vděčným tématem již na několikáté konferenci v řadě,
a to s testováním rukávcových vložek, vytvrzovaných
na místě, kdy hodnotil jak teorii, tak i skutečnou praxi
na konkrétních stavbách. I zde je široké pole působnosti
pro všechny členy CzSTT, zabývajících se těmito technologiemi, aby na dalších konferencích buď potvrdili stanovisko Ing. Leitnera, nebo je případně zkusili vyvrátit.
Ing. Mikoláškovi byl, také již tradičně, svěřen nelehký
úkol, dostat po obědě spokojeně zasycené účastníky
do sálu, aby si mohli poslechnout další blok přednášek.
Pokud by si někdo, čistě náhodou, mohl myslet, že se mu
lehce zaklíží víčka, nesměl by jít na přednášku Ing. Barborika ze Saint-Gobainu, protože jeho typický expresivní
způsob přednesu to posluchačům nedovoluje. Ve svém
příspěvku zhodnotil své dlouholeté zkušenosti s používáním litinového potrubí, zhodnotil také fyzikální vlastnosti
jiných materiálů a jistě ne překvapivě mu z rovnice vhodnost použití, vlastnosti materiálu, cena a životnost díla
vyšlo jako nejlepší možné řešení, používat pro stavby
(nejen) BT potrubí z tvárné litiny. Poté si účastníci mohli
oprášit své znalosti angličtiny, zejména technické, protože přišel čas pro část bloku, zajišťovaného zahraničními
přednášejícími. Pan Lutz zur Linde z Herrenknechtu se
také už stává nepostradatelným účastníkem českých národních konferencí o BT a tentokrát seznámil přítomné
nejen s tím, co se již podařilo, ale i s vývojem nových
technologií v oblasti mikrotunelingu. Oblast průzkumu
a řízení hlavic vrtacích souprav z povrchu zastoupily přednášky pracovníků společnosti EXERGIA S. A. o projektu
ORFEUS, který je zaštítěn grantem EU a spolupodílí se
na něm zástupci z několika evropských zemí, mj. i například z Tracto-Techniku. Název ORFEUS je zkratkou pro
název, který by se dal přeložit jako „operační radar pro
provádění všech sítí vrtáním pod ulicí“. Další z přednášejících „stálic“ je Ing. Cígler ml., jehož přednáška o použití rukávců v horských oblastech Alp a Pyrenejí, doplněná působivými obrázky naprosto nepřístupných míst,
kde měly být realizace provedeny, posluchače uchvátila. Českým pracovníkům ﬁrmy Relineeurope se podaři-

ly skutečně husarské kousky, kdy museli sanovat stará
potrubí v obrovských sklonech v nadmořských výškách,
přesahujících vrchol Sněžky, přičemž veškerá technika i osádka musela být na místa dopravována vrtulníkem. Jelikož se prezentace projektu ORFEUS protáhla,
i díky zvídavým otázkám z publika, původní přednášky
Ing. Kunce Z Hobasu CZ a Ing. Fialy ze Steinzeugu Keramo byly přesunuty na další den do bloku přednášek,
řízených Ing. Helceletem.
Tento blok bývá věnován příkladům použití BT na zajímavých stavbách a i v Třeboni tomu nebylo jinak. Již dva
zmínění přednášející, stejně jako Ing. Franczyk, PhD.,
Ing. Fryč a Ing. Mikolášek jsou snad všem členům společnosti velice dobře známí, takže se nelze divit, že účast
posluchačů na přednáškách byla i přes únavu z náročného programu předešlého dne výborná, protože skoro nikdo si nechtěl nechat ujít očekávané vrcholy konference.
Přednáška Ing. Kunce byla věnována jakostním požadavkům na potrubí dle českých i evropských norem a její
celkové vyznění bylo spíše pesimistické, protože přednášející zcela správně upozornil na nesmyslné kladení
největšího (a prakticky jediného) důrazu na cenu, což
je pochopitelně cesta do pekel, pokud tím ovšem není
sledován zájem poskytnout i dalším generacím možnost
rozkopávat veřejná prostranství měst a obcí a tím umožnit obyvatelům dopravně přetížených ulic chvíli klidu, byť
vyváženého ruchem stavebních strojů. O tom, jaké má
výrobce kameninových trub zkušenosti s využitím pro
BT, se s posluchači podělil Ing. Fiala. A přestože se jako
již několikrát na předchozích konferencích objevil případ
z realizace Úslavského sběrače I. v Plzni, i tentokrát museli posluchači vzdát hold pracovníkům mikrotunelovacího stroje pro potrubí DN 1000, kteří byli v těchto stísněných podmínkách schopni stroj po zaplavení „velkou
vodou“ do posledního šroubku rozebrat, vyčistit a znovu sestavit, přičemž se stroj pod hladinou řeky opětovně rozjel a dokončil plánovanou trasu. Uvedený případ
vynikl o to víc díky následné přednášce Ing. Franczyka,
PhD., pojednávající o skutečnosti, jak problematické je
správné určení
pro
nasazení vrtné hlavy
razícího stroje
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v proměnlivé geologii na našem území. Spolu s velikánem Járou Cimrmanem bychom si mohli povzdechnout:
„Copak Němec, Polák nebo Holanďan! Tomu se to v jednotvárných píscích vrtá, ale chudák Čech, aby se v kameni zedřel!“. Ale kdyby to byl jen kámen, to by problém
zase nebyl, ale ta nešťastná proměnlivost, kdy jednu geologickou vrstvu střídá druhá, mnohdy v mocnosti jen pár
decimetrů, přičemž vlastnosti každé z nich jsou naprosto
odlišné, což ale má vliv na postup ražby a opotřebování čela. A opět, jako červená nit se táhne celou problematikou otázka nedostatku ﬁnancí, kdy je zanedbáván
a podceňován podrobný geologický průzkum v období
projektové přípravy před zahájením stavby. To také potvrdila i přednáška dalšího z velikánů na poli českých mikrotunelingů, Ing. Fryče, tentokrát hrajícího v dresu společnosti Porr. Jeho poetický název přednášky o projektu
Čistá Bečva, znějící „Valašské pastorále“ sliboval mnohé,
ale na rozdíl od minulých přednášek, kdy sršel energií
a břitkým sarkastickým vtipem, byl tentokrát Ing. Fryč
jakoby skleslý, zadumaný a bez šťávy. Možná to bylo
způsobeno i tím názvem, smířlivý tón, jakým přednáška vyzněla, posluchače trochu ukolébala, takže možná
ani nepostřehli všechna technická úskalí, která na rea-

lizátora mnoha drobných částí celého souboru staveb
čekala a se kterými se musel poprat. A tak se jako diamant zablyštěla poslední přednáška konference o realizaci vyvložkování 250 m dlouhé kanalizační shybky DN
1400 pod řekou Moskvou s několika výškovými i směrovými lomy, přičemž díky původnímu zkorodovanému
ocelovému potrubí hrozilo v lomech nebezpečí proříznutí
vložky. Současně nebylo možné shybku vyčistit vyprázdněnou, jelikož hrozilo nebezpečí jejího vyplavání. S ohledem na nikdy nekončící provoz ruské megapole byl také
problém s dopravou nasycené vložky na staveniště. Jak
po skončení přednášky a při ukončení konference řekl
předseda CzSTT Ing. Lovecký, byl hřích tuto stavbu nepřihlásit do soutěže AWARD ISTT a tak je alespoň tato
přednáška ještě jednou uvedena v tomto časopisu.
V komplexu Beseda na třeboňském náměstí proběhl
i diskusní večer, a pro mnohé účastníky se úterní noc změnila ve středeční ráno, aniž by to nějak výrazně zaznamenali. Což ale nebylo důvodem neúčasti na dopoledních
přednáškách a ke cti všech je nutno podotknout, že se
nenechali zahanbit a programu se dle propozic zúčastnili.
V této souvislosti si jen lze s lehkým pousmáním připomenout jednu z prvních konferencí, také v Jižních Čechách,
kdy se po večerní diskusi ne českokrumlovském zámku
nedostavila nejen spousta posluchačů, ale i vedoucí bloku, takže ho musel zastoupit Ing. Drábek. Ale to byla většina účastníků podstatně mladší a živelnější. I proto je nutné
slyšet připomínky Doc. Šrytra o nutnosti začleňovat mladou generaci do společnosti bezvýkopových technologií,
aby její činnost neskončila s jejími průkopníky.
Na závěr opět použiji parafrázi nesmrtelného Cimrmanova odkazu, tentokrát ze hry Vizionář, kde pan Smrtka
sděluje, že on sice ví, ale nemůže ani naznačovat. Předsednictvo CzSTT už to také ví a já naznačit mohu. To
místo, kde se bude konat příští konference je opět na rovině, je na Moravě a je známé svými arcibiskupskými
sklepy a zahradami, zapsanými do fondu UNESCO. Rozluštění nechť slouží jako předběžné pozvání na 12. – 13.
září 2016 nejen pro tradiční účastníky, ale i pro všechny
ostatní členy, kterým účast ne vždy vychází.

25 LET ZKUŠENOSTÍ SPOLEČNOSTI WOMBAT, s.r.o.
V OBLASTI BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Ing. Jiří Mikolášek,
Wombat, s.r.o.

Společnost WOMBAT, s.r.o. byla založena v r. 1990 a v letošním roce tedy oslavila 25 let působení
na tuzemském i evropském trhu v oblasti bezvýkopových technologií. Již v počátku působení
na trhu se stala lídrem v dané oblasti a tuto prioritu si zachovala dodnes. Její dílo ocenili zástupci
veřejných i soukromých společností nejen v České republice, ale i v Rakousku, Německu,
Maďarsku, Polsku, Rusku, Finsku a Slovensku. V posledních letech vyhledala útočiště především
ve východoevropských zemích, především v hlavním městě Ruské federace, Moskvě.
Město Moskva je umístěno z hlediska odkanalizování ve zcela ne-
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vhodných spádových poměrech. Je
to dáno tím, že město až na výjimky, je rozloženo v rovinaté oblasti
po obou březích řeky Moskvy, která
městem meandruje korytem širokým téměř dvě stě metrů. Aby byla

uskutečněna správná funkčnost kanalizačního systému, byl kanalizační
systém vybudován v tlakovém režimu s páteřními ocelovými sběrači
o proﬁlu DN 1400 s nátokem do mohutných 14 podzemních čerpacích
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stanic, které odvádějí splaškové
a dešťové vody na čistírny odpadních vod. Ocelové sběrače několikrát křižují řeku Moskvu kanalizačními shybkami, které byly osazeny
do dna řeky a ochráněny kamenným
záhozem.
A právě tyto trubní rozvody, budované v polovině 20. století již dosluhují a jsou zdrojem častým poruch
na trubních rozvodech, projevujících
se ve vysoké korozi ocelového pláště
a tedy nežádoucí inﬁltrací říční vodou.
Na druhé straně dochází k obrovskému zatížení říčních vod splašky.
Počátek nového tisíciletí je spojován s velkým rozvojem v Ruské
federaci, tedy především v Moskvě
a dalších velkých městech. A právě počátek nového tisíciletí je doba,
kdy po mnoha desetiletích nezájmu
o životní prostředí vyvstaly vyšší
požadavky na ekologii, především
na ochranu podzemních i povrchových vod.
Již v roce 2008 jsme tedy obdrželi
objednávku na sanaci tří kanalizačních shybek, uložené na dně řeky.
Složitost díla byla komplikována
požadavkem na tloušťku stěny vystýlky – 30 mm. Při délce vystýlky
téměř 200 bm bylo nutné zpracovat
téměř 130 kg pryskyřic na každý
běžný metr vystýlky, celkem tedy
26 tun. Sycení vystýlky a její transport byl díky hustotě moskevského
provozu možný pouze v noci. Dalším zásadním technickým problém
byla vztlaková síla, působící na potrubí, která znemožňovala vyčerpání objemu vody ze shybky. Práce
tedy musely probíhat při zcela zatopeném potrubí, ale zase tak, aby
nedošlo k vyplavování pryskyřic.
Šlo přece o ekologickou stavbu.
Vyčištění jednoho úseku potrubí,
ze kterého bylo vytěženo více než
100 m3 sedimentů se zdálo v celkovém kontextu jako marginální
problém. Pro spuštění vystýlky
bylo nutno vybudovat mimořádně
vysoké pódium tak, aby bylo kromě
tření překonáno nestandardní převýšení kanalizačních shybek. Posledním krokem bylo vytvrzení vystýlky, což při její tloušťce a daném
objemu vody a navíc neustálému
ochlazování proudící říční vodou
bylo rovněž velmi náročné. Řešení
bylo odsouhlasno s experty z Vy-

sokého učení technického, katedry
tepelné techniky, kteří upozornili
a vymysleli správné dodání tepla
do prostoru vystýlky a v požadovaném časovém rozlišení.
Po realizaci tohoto díla se zdálo,
že dveře na moskevském trhu má ﬁrma WOMBAT otevřené dokořán. Ale
psal se rok 2008 a nejen do Evropy
se přesouvala ekonomická krize.
Dramatický pád ceny ropy na světových trzích až na 20 USD za barel způsobil, že do ruské ekonomiky přestal proudit očekávaný přítok
ﬁnancí. Realizované stavby do rozpracovanosti 60% byly zakonzervovány a úplně zastaveny a na připravovaných projektech nebylo spuštěno ﬁnancování vůbec.
Přestože jsme s našimi moskevskými přáteli kontakt nepřerušili, další působení společnosti WOMBAT
na ruském trhu se prostě z ﬁnančních důvodů až do konce roku 2012
nekonalo.
Další spolupráce byla obnovena
až v roce 2013 projektem sanace
tlakových kanalizačních sběračů DN
700 a 800 v moskevské části Marino
v celkové délce více než pět kilometrů, který pokračuje dosud.
Ještě koncem roku 2013 se společnost MOSVODOKANAL se rozhodla
pro další realizaci sanace stávající
tlakové ocelové kanalizační shybky
DN 1400 pod řekou Moskvou.
Kanalizační shybka, určená k sanaci vystýlkou pod řekou Moskvou
byla dlouhá téměř 250 metrů. Problém byl v tom, že shybka nebyla přímá, ale lámala se pod velkým úhlem
až na úroveň dna. Ukázalo se navíc,
že na shybce se nachází další, celkem čtyři směrové a výškové lomy.
Při přípravě díla odborníci z MOSVODOKANALU konzultovali tyto
problémy ve Francii, Belgii a v Německu. Hledali řešení jak postupovat v řešení tohoto složitého úkolu.
Evropští specialisté jedním hlasem
tvrdili, že provést osazení vystýlky
do takto komplikovaného tvaru je
prakticky nemožné. Na několika místech hrozilo, že se vystýlka v místě
ohybu zapíchne do stěny a neprojde
do další části shybky. Jejich jediným
možným řešení prý bylo položení
nové shybky na dno koryta.
S touto odpovědí se moskevští

specialisté nesmířili. Ani nemohli.
Na řece je provozována pravidelná
lodní doprava jak výletních, tak i nákladních lodí, zásobující moskevské podniky potřebným materiálem
a zbožím.
Do hry bylo možno vstoupit ještě
s dalším řešením. Provést štolu pod
řekou a do ní osadit nové potrubí.
Ale i toto řešení by bylo neúměrně
ﬁnančně a časově nákladné.
V této chvíli moskevští odborníci
vyzvali prostřednictvím partnerské
ﬁrmy SPECTONNELSTROY naši
společnost k řešení tohoto složitého
úkolu, který západoevropští specialisté označili jako neřešitelný.
Při pominutí všech náročných
uzlů v celkovém díle – komlikované
čištění shybky, sycení vystýlky, kdy
každý metr vážil cca 150kg, složitém transportu, přípravě instalačního
pódia v pažených šachtách, do kterých neustále inﬁltrovala voda z řeky
a musely být neustále přetěsňovány
injektáží, bylo důležité najít správné
řešení instalace vystýlky. Obdobně jako u minulých případů sanace
kanalizačních shybek bylo přijato
řešení osazení prelineru a teprve
do něho spouštěna vlastní vystýlka.
Specialisté z ﬁrmy WOMBAT provedli osazení prelineru s určitým
předpětím, které částečně eliminovalo složitost zakřivení stávajícího
trubního vedení. Do prelineru byla
spouštěna vlastní vystýlka velmi pomalu přes instalační trať. To umožnilo plynulejší osazovaní vystýlky přes
lomy a oblouky po kratší dráze s následným dotažením vystýlky do celého obvodu. Takto plynule projela
vystýlka celým požadovaným úsekem pod řekou.
Následná polymerace vystýlky,
přestože bylo nutné dodat obrovské množství tepla do celého proﬁlu
a délky vystýlky, už v podstatě byla
jen standardní záležitostí.
Realizací díla ﬁrma WOMBAT získala značnou prestiž mezi odborníky
v oblasti sanací podzemních trubních vedení bezvýkopovými technologiemi.
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POUŽITÍ STROJŮ
VERMEER PRO HDD
Ing. Pavel Drábek,
Transtechnik CS, spol. s r.o.

Stroje značky Vermeer pro řízené horizontální vrtání ve společnosti TALPA-RPF používáme od roku
2007, kdy jsme koupili první stroj a postupně jsme nahradili stroje jiných značek vyrobené v devadesátých letech. Jednalo se o poměrně velký inovační skok, ale výsledky práce těchto nových strojů
potvrdily správnost investice. V současné době u nás pracují dvě soupravy Vermeer D36/50 Serie
II využívané pro nejtěžší práce, stroj Vermeer D20/22, který má největší uplatnění ve stísněném
prostředí měst a nejmenší stroj Vermeer D7/11 používaný pro bezvýkopové uložení přípojek. Kromě
značky Vermeer vlastníme i jeden stroj konkurenční značky DitchWitch JT 30 AT.
Stejně tak, jako došlo ve vývoji těchto strojů k významným inovacím po roce 2000, tak i v současné
době se stroje pro řízené horizontální vrtání rychle mění. Přibývá funkcí řízených počítačem a obsluha se spíše dostává do pozice vysoce odborného poradce než pouhého strojníka. Toto je jistě
nadsázka, stále platí, že rozhodují schopnosti a zkušenosti obsluhy, ta však s těmito stroji má mocný nástroj a může zvládat to, co před lety bylo pouze sci-ﬁ. Takže se můžeme těšit na to, co přinese
příští sezóna na trhu vrtných souprav!
Pro ilustraci bych rád uvedl nejčastější typy zakázek,
realizované stroji této značky:
Případ první:
Podvrt řeky
V dnešní době jsou podvrty vodotečí poměrně běžnou
záležitostí, přesto vždy potěší, pokud se podaří zrealizovat
křížení v náročných půdních podmínkách standardním vrtným nářadím. Takovým případem je například křížení řeky
Hron u Bánské Bystrice v délce 129 m pro průměr potrubí
D160, provedené vrtným nářadím typu TriHawk.
Případ druhý:
Bezvýkopová pokládka liniových sítí
Toto je dnes zřejmě nejčastější případ použití strojů
pro HDD. Ročně pokládáme desítky kilometrů vodovodů nebo tlakových kanalizací. Jako zajímavost můžeme
uvést pokládky výtlačného kanalizačního řadu D315 mm
v délce 3 018 m v obci Pitkovice.
Případ třetí:
Bezvýkopová pokládka kanalizačního potrubí
Možnosti použití technologie řízeného horizontálního
vrtání pro položení spádové kanalizace jsou omezené
splněním několika podmínek. Především se jedná o minimální spád kanalizace, kde doporučujeme 1,5% a výše.
U malých spádů je riziko ovlivnění nivelety nehomogenitami v půdě během rozšiřování a vtahování potrubí.
Na druhé straně je tato metoda v některých případech
jediné možné bezvýkopové řešení za srovnatelných
cenových podmínek. Takovýmto případem je například
použití strojů Vermeer na stavbě kanalizace Čistá Bečva II v délce 800 m pro dimenzi potrubí DN250 mm nebo
v obci Krmelín pro potrubí DN300 a DN250 v délce 900 m
celkem.
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Případ čtvrtý:
Odvodnění
Tento speciální případ vyžaduje nejen schopnosti provést přesně vrty s vtažením perforovaných potrubí, ale
zároveň i použití speciálních vrtných suspenzí, které
neutěsní okolí vrtu a umožní pozdější bezproblémový
průchod čerpaných vod do potrubí. Z tohoto pohledu je
zajímavým případem série dvanácti konkávních vrtů vedených v celkové délce 440 m souběžně s následně budovanou kanalizací v Ostravě. Jejich účelem bylo umožnit čerpání podzemních vod tak, aby stavba kanalizace
byla v těchto podmínkách vůbec možná.
Případ pátý:
Největší dosažené průměry vtahovaného potrubí
Každý stroj má své limity použití, kdy jeho práce je
nejefektivnější. Pro Vermeer D36/50 je touto horní hranicí
průměr potrubí D600 mm. Přesto praxe přináší i případy,
kdy se správnou technickou přípravou a použitím speciálních výplachových směsí podaří tuto hranici posunout.
Pro nás toto posunutí limitů znamenaly podvrty klusácké
dráhy v Bravanticích, kde jsme položili ocelové chráničky pro vysokotlaký plynovod DN800 mm v délkách 23
a 17 m. Na hranici možností stroje byla i pokládka potrubí
D630 mm v délce 200 m pod letištěm v Holíči.
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NAVRTÁVACÍ PASY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ
S VNĚJŠÍ MECHANICKOU OCHRANOU OCM/ZMU
Ing. Petr Krejčí,
Duktus litinové systémy, s.r.o.
Nezbytnou součástí dopravy
pitné vody k odběrateli jsou navrtávací pasy domovních přípojek.
Rádi bychom představili typy navrtávacích pasů domovních přípojek, které by měly být používány
v souladu s vnější mechanickou
ochranou potrubí OCM/ZMU. Občas se objevují dotazy na téma jak
a proč atd…. Pokusíme se tedy
vysvětlit dané postupy. Jak známo, na českém území jsou velice
rozšířeni dva výrobci navrtávacích
pasů, kteří se liší odstínem svých
modrých povrchových úprav. Oba
výrobci mají ve svém sortimentu
navrtávací pasy vhodné pro vnější
cementový obal.

Spolehlivé provedení domovní
přípojky vyžaduje několik jednoduchých kroků, které zvládne každý
montér na stavbě. Z celého systému
je pro montéry nejméně komfortní navrtávání za použití své vlastní
síly a navíc z boku potrubí, namísto použití mechanických prostředků
a navrtání z přístupnější horní části
potrubí. Toto opatření samozřejmě
prodlouží i celkovou dobu provedení
domovní přípojky. Pro domovní přípojku zmínění dva výrobci používají
jak oblíbené celolitinové pasy, tak litinové pasy s třmeny. Velmi výhodnou
alternativou je však celolitinový pas
s vnitřním těsněním na vrtu trouby se
zabudovanou uzávěrovou stěnou.

Postup provádění:
1. Umístění a označení polohy
navrtávky
2. Odstranění obalu: v místě
sedla (navrtávky s třmenem) po
obvodě (navrtávky celolitinové)
neprovádí se (navrtávky
s vnitřním těsněním)
3. Místo po odstranění obalu se
zatře ochranným lakem
4. Umístění pasu, navrtání pod
tlakem (železné piliny vypustit)
5. Zatmelení spar bitumenovým
tmelem (popř. použití
termosmrštitelné manžety)

Fotogalerie navrtávacích pasů a jejich provedení:

Naříznutý obvod odstraňované plochy obalu

Plocha ošetřená antikorozním nátěrem

Typ navrtávacího
pasu s nerezovým
poplastovaným
třmenem

Nářadí potřebné k tomuto provedení

9

NO DIG 21 / 4
3

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

Typ navrtávacího pasu s nerezovým poplastovaným třmenem

Osazený navrtávací pas celolitinový

Osazený navrtávací pas s ocelovým třmenem

Osazený navrtávací pas s vloženým vnitřním těsněním
a uzávěrovou stěnou

Všechny typy domovních přípojek jsou spolehlivě využívány jak v České republice, tak v zahraničí. Plně vyhovují dostupným standardům provádění a jsou s nimi
mnohaleté zkušenosti. Pro navrtávky s nerezovými
třmeny je potřeba použít prodloužený třmen na

větší vnější průměr potrubí s cementovým obalem.
Společnost Duktus litinové systémy s.r.o. zdarma poskytuje konzultace a proškolení pracovníků na provádění navrtávacích pasů. K dispozici jsou i ukázková videa
montáže od jednotlivých výrobců.

REKONSTRUKCE VODOVODŮ DN 200 A DN 300
BEZVÝKOPOVOU METODOU BERSTLINING
ZA POUŽITÍ TRUBNÍHO MATERIÁLU Z TVÁRNÉ LITINY
Ing. Petr Krejčí,
Duktus litinové systémy, s.r.o.
Investor:
Zhotovitel technologie:
Dodavatel materiálu:
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
Pohl CZ a.s., D&Z spol. s.r.o.
Duktus litinové systémy,
s.r.o.
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Některé stávající sítě městské infrastruktury, které jsou
již po desítky let v provozu, je dnes nutné kvůli jejich
leckdy poruchovému stavu vyměňovat či rekonstruovat.
Původně vybudované potrubní vodovodní sítě v mnoha
případech již nesplňují požadavky na bezporuchový spolehlivý provoz a dodavatel pitné vody tím přichází o nemalé ﬁnanční prostředky, vynakládané na opravy potrubí a nákladu na výrobu ztracené vody. Tyto prostředky
se pak mohou negativně promítnout v konečné ceně
odběrateli, nebo ekonomických výsledcích vodárenských
společností. Ve velkých městech a zejména v Praze, kde
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Pokládka potrubí za plného provozu, stavba Praha – Všehrdova

jsou pozemní komunikace s tramvajovými pásy, se proto
pro rekonstrukci vodovodní sítě nabízí vyzkoušené řešení v podobě bezvýkopových technologií. Tyto technologie jsou samozřejmě vhodné i do jiných měst, kde je
neekonomické a nevhodné přerušovat veřejnou dopravu,
automobilovou dopravu a další veřejné služby. Pro města
a obce jsou taktéž vhodné z hlediska malého záboru veřejných ploch, malé prašnosti a hlavně z hlediska malých
nákladů na znovuobnovení povrchů a to jak v podobě
asfaltů tak i dlažby. Nejdražší na celé stavbě je obnova
povrchů. Čím více opravované ﬁnální plochy bude přibývat, tím vyšší budou konečné náklady. To platí hlavně pro
města, která dnes již nedovolí vyasfaltovat komunikaci
jen v šíři dané šířkou výkopu, ale požadují nový silniční
povrch v šíři celého jízdního pruhu, což samozřejmě zvyšuje celkové náklady stavby. Nejen z těchto důvodu je
proto jvýhodné využívat bezvýkopové metody pokládky
a obnovy potrubí. Díky materiálům jako je tvárná litina, se
nabízí možnost zatáhnout velmi dlouhé úseky najednou
a tím pádem minimalizovat náklady na zemní práce a obnovy povrchů. Výstavba vyžaduje jen startovací a koncovou šachtu o rozměrech potřebných pro pohodlnou manipulaci s trubkou. Oproti pokládce stejného vodovodu
do otevřeného výkopu, je zde markantní cenový rozdíl.
Použití bezvýkopových
technologií při pokládce
trubních systému k různým
účelům dnes v ČR není nic
neobvyklého. Tvárná litina
jako trubní materiál má své
pevné místo a je rozšířeným a oblíbeným řešením
u investorů. Provozovatelům zejména pro svou
dlouhou životnost, spolehlivost a odolnost vůči vnějšímu zatížení zase zaručuje mnohaleté bezstarostné
období provozu.
Představujeme zde výběr
z realizovaných projektů
v Praze, prováděných poZatahovací hlava DN 150
mocí bezvýkopové technopotřebná pro upevnění potrubí

Realizace bezvýkopové rekonstrukce vodovodu
v historické části hlavního města

logie pokládky metodou Berstliningu. Jedná se o pokládky
v centru města, které je značně zatíženo okolní dopravou
a nároky rezidentních obyvatel. Při těchto bezvýkopových
metodách dochází k minimálnímu zásahu do zpevněných
ploch jak asfaltových, tak v historickém centru i tzv. „kočičích hlav,“ kde obnova do původního stavu je do značné
míry komplikovaná a nákladná.
Díky existenci stávajících vodovodů byla pro tyto lokality zvolena bezvýkopová metoda Berstlining. Princip
metody spočívá v obnově starého potrubí v jeho původní trase. Existující staré potrubí se roztrhá pomocí trhací
hlavice, vytlačí se do okolní zeminy a současně se zatáhne nové potrubí z tvárné litiny. Nezanedbatelná je zde
výrazná rychlost pokládky potrubí touto metodou.
Pokládka probíhá ze startovací jámy (o rozměrech
1,2 m x 8 m), kam se vkládá nové potrubí z tvárné litiny
tažené na tažných tyčích stroje umístěných uvnitř starého potrubí, a koncové jámy (o rozměrech 2 m x 3 m), kde
je umístěn tažný stroj. Délky úseků se pohybují od 50 m
do 130 m, při velikosti tažných sil 250 - 380 kN.
Postup pokládky a zvolený trubní materiál s vnější mechanickou ochranou vychází z předpisu DVGW – GW
323 z r. 2004. Tento předpis přímo určuje pro pokládku
Berstliningem použití potrubí s ochranným obalem z cementové malty OCM/ZMU s kloubovými násuvnými bezešroubovými spoji BLS s návarkem.
Použití mechanicky odolného
obalu OCM/ZMU
je záměrné, ne-

11

NO DIG 21 / 4
2

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS

Rozšiřovací a tažná hlavice po vytažení do koncové jámy

Připravená startovací jáma pro zatahování trub

Nalámané
ostré střepy
např. od stávající
trouby
z šedé litiny

boť z důvodu výskytu nalámaných ostrých střepů či kameniva by při použití jiné (např. epoxidové či PE a PUR)
ochrany došlo k jejímu poškození a současnému porušení vlastních protikorozních (zpravidla zinkových)
ochranných vrstev potrubí. Neméně významný je i fakt,
že v těchto případech dochází k významnému snížení
izolační funkce obalu, což má negativní důsledky pro životnost potrubí v lokalitách s výskytem bludných proudů.
Samotné potrubí je vyráběno v souladu s ČSN EN 545,
ČSN EN 15 542 a je opatřeno vnitřním vyložením cementovou výstelkou z vysokopecního cementu. Spoj BLS je

díky své vnitřní konstrukci pro zatahování potrubí přímo
vyvinutý. Hladký konec trouby s návarkem v hrdle blokují
pro DN 200 dva jistící segmenty s pojistkou, které jsou
pro případ bezvýkopové pokládky doplněny o segment
pro vyšší zatížení. Pro DN 300 jsou to čtyři segmenty.
Takto sestavený spoj pak nadstandardně odolává běžným provozním podmínkám, umožňuje odklon v hrdle 4°
a tedy pokládku do oblouku s poloměrem zakřivení 115 m
a lze jej zatížit osovou tažnou silou až 380 kN.
Potrubí na berstlining podle předpisu DWGW – GW 323
chrání vnější obal z cementové malty OCM, což je plasticky modiﬁkovaná cementová malta na bázi vysokopecního
cementu s tloušťkou 5 mm, která je navíc vyztužená plastickou síťovou bandáží zajišťující soudržnost a odolnost
obalu. Tato ochrana primárně při bezvýkopové pokládce
funguje jako mechanická ochrana potrubí z tvárné litiny
proti poškození a oděru od ostrých úlomků roztrženého
potrubí a nesoudržné zeminy. Pokud by na troubě nebyla,
existuje zde velké nebezpečí narušení povrchové ochrany
potrubí a tím i významné snížení jeho životnosti.
Navíc obal z cementové malty OCM/ZMU vycházející
z ČSN EN 15 542 je podle ČSN EN 545 klasiﬁkován i jako
těžká protikorozní ochrana, tzn. dochází zde k prodloužení životnosti oproti klasické ochraně u klasické pokládky výkopem podle údaje výrobce až na 140 let. Za tímto
účelem jsou spoje potrubí vybaveny CM ochrannými pryžovými manžetami chránícími trubní spoje a u bezvýkopové pokládky ochrannými plechovými límci, chránícími
CM ochranné pryžové manžety při zatahování.
Výhody tvárná litina/ostatní materiály

Násuvný jištěný
hrdlový spoj BLS®
pro bezvýkopové
technologie
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Hrdla trub
při zatahováním jsou
chráněna pryžovými
manžetami
a ochrannými
límci, stavba
Litovel
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Závěrem shrnuji výhody bezvýkopové pokládky tvárné litiny
berstliningem oproti klasickému výkopu:
vysoká provozní bezpečnost,
zvýšená ověřená životnost potrubí až 140 let
(životnost ostatních materiálů pro vodovodní sítě je
v rozmezí od 50 do 80 let),
rychlost pokládky dle DN potrubí až 150 m/den,
vysoká dovolená tažná síla spoje,
vysoká odolnost vůči zatížení od provozu,
úsporné řešení pokládky z pohledu
o zemních prací,
o opravy poškozených povrchů,
možnost vtahování do oblouku (úhly odklonů potrubí
podle DN od 5° do 1,5°),
úspora životního prostředí,
nedochází k omezení komfortu bydlení obyvatel
z přilehlé lokality.
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JE PŘIPRAVOVÁNA PUBLIKACE
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH NA FSV ČVUT
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
ČVUT FSv
Připravovaná publikace Technická infrastruktura a stavební
technologie, připravovaná na katedře technologie staveb, si klade za cíl vyplnit mezeru, která dosud existuje v prostředí této
naši technické university, což znevýhodňovalo a znevýhodňuje obor bezvýkopových technologí/BT tím, že se např. studenti
ČVUT, zejména stavební fakulty, neměli prakticky možnost včas
a adekvátně seznámit s oborem BT, jakkoliv lze již celkově hodnotit situaci vzdělávacího systému v ČR i tak, že úměrné informace o BT patří nesporně již delší dobu i do náplně všeobecně
vzdělávacích programů a to, vzhledem k důležitosti BT, jejich
užití ve veřejném zájmu, v zájmu splnění požadavku udržitelného rozvoje urbanizovaného území, v zájmu udržitelného rozvoje
ucelené technické obsluhy měst a obcí. Tuto udržitelnost rozvoje technické infrastruktury/TI lze pak hodnotit jako významnou
a prakticky nezastupitelnou civilizační hodnotu. V této souvislosti
lze doporučit k přečtení příspěvek autora na téma Technická infrastruktura na rozcestí svého vývoje - jak dál?, uveřejněný v periodiku Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2013 (www.uur.cz).
Ano, jsme povinni též vnímat, že se TI dostává na rozcestí
svého vývoje, že zaostává za ostatními sektory techniky a vykazuje nebezpečně neúměrnou heterogenitu svého faktického
technického stavu. To pak evokuje další motivaci adekvátně
přizpůsobovat vzdělávací programy TI, vlastně přizpůsobit též
připravovanou publikaci svou náplní i z tohoto hlediska.
Navrhovaná základní struktura připravované publikace:
1. Úvod, příprava staveb TI s aplikacemi BT a následná jejich realizace z pohledu městského inženýrství (včetně DIO, DIR, …)
2. Zpřehlednění BT (klasiﬁkace BT, katalogové listy reprezentativních variant BT, …)
3. Zpřehlednění technologií speciﬁckých průzkumů pro aplikace a provozování staveb TI s aplikacemi BT
4. Zpřehlednění nejdůležitějších technologických nástrojů (mechanizace) pro aplikace reprezentativních variant BT včetně nejdůležitějších technologických nástrojů pro průzkum
v rámci přípravy aplikací BT
5. BOZP při aplikacích BT
6. Ochrana veřejné zeleně při stavební činnosti
7. Seznam podkladů, zkratek a příloh
Protože v tomto případě tvorby BT-publikace jde především
o to, jak účinně a efektivně podpořit BT v praxi, tak je třeba
i v tomto ohledu dokázat zareagovat. To pak dnes není v celkově
komplikovanějším prostředí českého stavebnictví i komplikovanějším prostředí obecně vůbec jednoduché. Musíme být dostatečně pozorní a důslední již při vymezení pojmu praxe (v kompletní podobě), např. formou úplného výčtu sektorů praxe:
v praxi stavebního průmyslu (včetně výroby technologických
celků a zařízení pro BT a dále materiálů a komponent pro BT),
v praxi územně plánovací (tam již dříve měly a mohly být BT
prosazovány jako koncepčně adekvátní technologická řešení
ale, bohužel, se tak dosud nestalo a neděje),
v praxi investorské, v praxi plánování a přípravy investičních
záměrů dle jednotlivých síťových odvětví (zpracování zadávací dokumentace včetně adekvátního provedení a zohlednění výsledků i speciﬁckých průzkumů, zvládnutí schvalovacích řízení – úředních řízení státní správy) včetně výběrových
řízení na zhotovitele (např. i za situace použití podpory OP
EÚ vyžadující nikoliv jednoduchou administraci),
v praxi projekční (včetně praxe zajištění provedení a adekvátního zohlednění výsledků doplňkových/dodatečných speciﬁckých průzkumů, zvládnutí schvalovacích řízení – úředních

•
•
•

•

řízení státní správy) včetně výběrových řízení na zpracovatele PD (např. i za situace použití podpory OP EÚ vyžadující
nikoliv jednoduchou administraci),
v praxi přípravy a vlastního provedení investičních záměrů
(včetně vyhodnocení výsledků a zpracování dokumentace
skutečného stavu provedení),
v praxi provozu staveb realizovaných užitím BT, v praxi provozovatelů TI i dopravní infrastruktury/DI (v praxi Facility Management/FM pro TI včetně praxe speciﬁckých průzkumů
a sledování životnosti těchto staveb),
v praxi subjektů-nositelů BT (národních, nadnárodních společností, konsorcií apod.; malých, středních a velkých společností)
v praxi uniﬁkace TI (v praxi uniﬁkace řešení, v praxi standardizace a typizace, dnes též intenzivně probíhající na ﬁremní
úrovni nabídkou variant ucelených typových řešení),
v praxi legislativní zasahující do oblasti TI (včetně např. využití podkladů OŽP/ochrany životního prostředí apod.),
v praxi uživatelů veřejného prostoru sídel a služeb TI,
v praxi vědecko-výzkumné, inovační v oblasti TI a BT,
v praxi přípravy a realizace vzdělávacích programů s aplikací BT,
v praxi mezinárodní spolupráce (přímé spolupráce subjektů-nositelů BT, ISTT, …),
v praxi tvorby metodických nástrojů a podkladů pro aplikace
BT (pro většinu sektorů a aktivit výše uváděných),
v praxi HZS/Hasičského záchranného sboru v případech havárií a rozsáhlé disfunkce TI,
v praxi stavebního řízení, kolaudačního řízení, uvádění TI
do provozu,
v praxi výběrových řízení na zhotovitele investičních záměrů
s užitím BT,
To zcela jistě není jednoduché uceleně a v plném rozsahu
respektovat, tj. kvalitně všechny tyto sektorové procesy zvládat
včetně jejich potřebné koordinace. Navíc je všeobecně známo, že
prakticky ve všech sektorech praxe i napříč těmito sektory praxe zaostává adekvátní koordinace, tj. schopnost řešit problémy
uceleně a na odpovídající úrovni za dnešních relativně složitějších
podmínek, heterogenního stavu TI, značně různorodé situace sídel a jejich veřejného prostoru. To pak nemůže být přehlíženo ani
v případě tvorby připravované BT-publikace.
Svým způsobem se též nabízí otázka, zda by bylo možné
účelně využít této příležitosti k zamyšlení se nad tím, jak efektivně
a všestranně prospěšně těžit i z bohatého poznatkového zázemí
ﬁrem-nositelů BT, analogicky též zázemí investorů využívající pro své
záměry BT a zázemí projektantů investičních záměrů s aplikacemi
BT atp. včetně nabídky pracovní praxe pro naše studenty. Případné
názory a náměty k tvorbě této připravované publikace jsou vítány
(např. na adrese svoboda@mirro.cz a srytr@fsv.cvut.cz). Předpokládá
se rovněž BT-publikaci nabídnout všem technickým universitám,
technickým středním školám, krajským úřadům atd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soupis základních informačních zdrojů:
Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství (VŠB-TU Ostrava, FAST,
Katedra městského inženýrství, 1. vydání, Ostrava, 2012, ISBN
978-80-248-2828-2) atd.
Šrytr P: Výpadky (poruchy, havárie) inženýrských sítí z hlediska
udržitelného rozvoje (ČVUT-FSv, Praha, 2009, ISBN 978-80-01-2).
Šrytr P..: Principy a pravidla územního plánování-udržitelného
rozvoje území, kap.8–Technická infrastruktura (Metodická pomůcka
MMR ČR, ÚÚR Brno, 453/2006-La.82 s., aktualizace 2010).
Městské inženýrství, Stavební kniha 2011 ČKAIT (kap. 3 BT
ve prospěch městského inženýrství,
IC ČKAIT, Praha,
2011, ISBN 978-8087438-09-1) atd.
NO DIG 21 / 4
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VERMEER, NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT INSITE
(www.vermeerinsite.com)
Ing. Pavel Drábek,

InSite Projects

Transtechnik CS, spol. s r.o.

Tento plánovací nástroj se používá
k mapování pracoviště a plánování vrtání pomocí aplikace, která je
přístupná prostřednictvím počítače,
tabletu nebo chytrého telefonu. Veškerá projektová data mohou být uložena v jednom archivu a mohou být
elektronicky sdílena vlastníky projektů a kontrolory, aby se urychlilo
schvalování. Jakmile je práce hotova,
může uživatel vyexportovat odbornou
zprávu o veškerých aspektech projektu, což pomáhá urychlit fakturaci.

Nástroje produktivity InSite™
od společnosti Vermeer pomáhají
zhotoviteli horizontálního směrového
vrtání (HDD) zefektivnit a zjednodušit
celý pracovní proces od plánování
po fakturaci, což mu umožňuje snadnější dokumentaci projektové práce.
Kombinováním složek dokumentace, plánování vrtu, sběru dat a vzdáleného monitorování pomohou nástroje InSite zhotoviteli lépe řídit jeho
činnosti od plánování, přes mapování, vrtání až po fakturaci. Nástroje
mohou být používány jednotlivě nebo
mohou pracovat společně, uceleně a přístup k nim může mít mnoho
stran, což umožňuje spolupráci a sdílení informací v reálném čase.
Vlastníci projektu požadují více
informací, což komplikuje současné
procesy plánování a vedení záznamů. Nástroj InSite eliminuje staré
ruční, papírové metody a poskytuje
přesné, elektronicky dokumentované záznamy celého projektu, což
pomáhá urychlit fakturaci.
Nástroje produktivity InSite obsahují následující programy, které mohou být používány jednotlivě nebo
dohromady jako jeden balíček:

InSite Fleet
a InSite Fleet Edge
InSite Fleet je produkt, který správcům vozového parku a provozním
manažerům udává GPS polohu strojů, aby mohli lépe lokalizovat svá
zařízení a posádky a nasměrovat je
na pracoviště. Zachycuje plánovanou údržbu a odvedené služby a kategorizuje jak dobu nečinnosti strojů, tak spotřebu paliva. InSite Fleet
Edge poskytuje obsluze a správcům
vozového parku dostupné informace
o stroji, včetně sledování produktivity, stanovování priorit údržby, odhadu úspor paliva a časového řízení projektu. InSite Fleet Edge bude
k dostání v lednu 2016 na vybraných
modelech Vermeer HDD.
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InSite Mapping
Aplikace pro mapování s GPS se
používá pro přesné rozkreslení nebo
označení trasy vrtání a pomáhá dokumentovat pozici stávající technické
infrastruktury. Data jsou zadávána
do InSite Projects, aby vygenerovala
vizuální mapu (z ptačí perspektivy)
navrhovaných a stávajících inženýrských sítí nebo důležitých bodů. Tato
aplikace pro mapování je kompatibilní s celou řadou GPS přístrojů.

InSite BoreAid® Design Tool
Softwarový balíček pro plánování
a navrhování, který provádí uživatele
procesem plánování vrtu s využitím
informací o půdě, typu a vlastnostech produktu, fyzických překážkách
a jiných klíčových prvcích, za účelem
poskytnutí komplexního pochopení
proveditelnosti a identiﬁkování obtíží, které mohou během vrtání nastat. Nástroj přináší uživateli přesný
a podrobný plán pro vrtání, který je
v souladu s průmyslovými normami
a správnou praxí.
Uživatel může generovat zprávy
pro předpokládaný plán vrtání a dodat informace do tendrové dokumentace nebo provozních plánů, přičemž
je zajištěn soulad s příslušnými průmyslovými normami. InSite BoreAid
je k dispozici již nyní.

InSite BoreAssist
Tato aplikace pro vrtná zařízení, vyvinutá ve spolupráci s Digital Control
Incorporated (DCI), umožňuje, aby
bylo možno prohlížet si plán vrtání
na displejích DCI AuroraTM, čímž je eliminována potřeba papírových plánů.
Data o poloze jsou zaznamenávána
z lokátoru DCI F5® přímo do aplikace.
Uživatelé jednoduše nahrají plán
vrtání na displej Aurora a poté
mohou dodržovat vytyčený plán.
Obsluha může také zaznamenávat
odchylky od plánu na základě polních
podmínek a případné změny plánu
vrtání na místě a také navrhovat
jednoduché vrtání na daném místě
pomocí šablon, které mohou být
převedeny pomocí USB disku zpět
na osobní počítač.
Od tendru po fakturu, nástroje produktivity InSite nabízí sadu aplikací,
které pomáhají dodavatelům lépe plánovat, mapovat, provádět, fakturovat
a řídit HDD projekty – a to vše vede
k méně papírování a zajišťuje přístup
k důležitým informacím v reálném
čase, které jsou zapotřebí v kanceláři
nebo na pracovišti, aby bylo možno
učinit důležitá rozhodnutí.
Nástroje produktivity InSite budou
k dostání začátkem roku 2016 prostřednictvím globální distribuční sítě
Vermeer. Pro více informací o nástrojích produktivity InSite navštivte

www.vermeer.com.
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SHYBKA POD ALBERTOVÝM KANÁLEM
Ing. Petr Krejčí,
Duktus litinové systémy, s.r.o.

V Grobbendonku, v belgických
Flandrech, byla vybudovaná pomocí bezvýkopové metody pokládky
v celkové délce 378 m nová vodovodní shybka DN 600. Bylo použito potrubí z tvárné litiny, s jištěnými spoji
BLS a vnějším obalem z cementové
malty OCM od společnosti Duktus.
V tomto roce byl Albertův kanál
u Grobbendonku překřížen shybkou
teprve potřetí. Nejprve byla vybudovaná v roce 2010 shybka DN 900
a v roce 2011 shybka DN 500. Tyto
shybky byly zatahované po částečné
montáži jednotlivých trub. V dubnu
2015 byl použit zatahovací stroj
s tažnou silou 100 t, který metodou
řízeného horizontálního vrtání (HDD)
zatáhl celý řad v délce 378 m najednou. Bylo naplánováno nejprve sestavení celého trubního řadu DN 600
a poté jeho zatažení, které provedla
společnost Verbraecken Infra z belgického Temse.

Předností montáže celého trubního řadu před zatažením je možnost
provést jeho tlakovou zkoušku před
vlastním zatahováním, celková rychlost instalace a pohodlný přístup
k potrubí při spojování jednotlivých trub. Není nutno instalovat
a používat montážní rampu, dl.
zpravidla 10-12 m. Nevýhodou tohoto postupu byly zvýšené prostorové nároky při montáži celého
řadu, kdy bylo potřeba staveništního
pruhu v délce skoro 400 m. Dále
bylo nutno počítat s větší tažnou
silou a přípravou kluzných podpěr.
Při dané délce shybky bylo potřeba
65 kluzných podpěr. Tyto podpěry
lze alternativně nahradit ocelovými plechy, po kterých se smontovaný trubní řad posouvá. Nutnou
přípravou pro zatahování, bylo vyvrtrání vrtu průměru 1,2 m, který byl
vyvrtán v hloubce až 10 m. Tímto
vrtem bylo poté protaženo potrubí
shybky. Montáž trub byla zahájena
21. a vlastní zatahování, které trvalo
pouze 7 hodin, proběhlo 30. dubna.
Síla potřebná k zatažení činila 42
tun, což je zhruba polovina hmotnosti celého trubního řadu.

IVANČICE, DVOJRAMENNÁ SHYBKA DN 250,
HDD, POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY
Ing. Petr Krejčí,
Duktus litinové systémy, s.r.o.

V rámci projektů rekonstrukce VH
infrastruktury v Ivančicích byla společnost Duktus litinové systémy s.r.o.
oslovena k dodávce dvojramenné
shybky DN 250, 2 x 36m, jejímž účelem bylo překonání Rokytné, přítoku
řeky Jihlavy v Ivančicích. Z důvodu
dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti bylo navrženo potrubí z tvárné
litiny s dvojkomorovým zámkovým
spojem BLS®, jištěným proti tahu
návarkem a jako ochrana potrubí
proti případnému poškození při vtahování a současně zvýšené antikorozní ochrany byl zvolen obal z cementové malty. Zámkový BLS® spoj
je předurčen všeobecně právě pro
bezvýkopové technologie metodou
vtahování, protože jej lze zatížit vněj-

ší tažnou silou až 375 kN a současně odolá bez problému provoznímu
tlaku až 40 barů. To na jedné straně
nebylo sice základním požadavkem
na použitý materiál, na straně druhé
však umožňuje vysokou provozní
bezpečnost. Spoj mimo jiné funguje
jako pružný, tzn., že jej lze ve spoji
odklonit z osy v případě DN 250 až
o 4°. Obal z cementové malty podle
ČSN EN 15 542 s tloušťkou 5mm
a vyztužený plastickou bandáží
chrání povrch litinového potrubí před
mechanickým poškozením při vtahování a současně vytváří kolem kovu
vysoce zásadité prostředí, čímž zabraňuje jeho korozi a maximálně tak
zvyšuje životnost vedení.
Metoda pokládky byla zvolena
HDD dvou souběžně vedených potrubí DN 250 a 36m vedle sebe tak,
že na každém břehu řeky byly úseky
napojeny na potrubí položené do výkopu.

V první fázi pokládky byly provedeny pilotní vrty z důvodu její přípravy.
Jakmile byly vrty připraveny ke vtahování potrubí, bylo pomocí tažné
hlavice zapůjčené výrobcem připojeno k tažnému zařízení s rozšiřovací
hlavicí, která do vrtu rozstřikuje směs
usnadňující vtahování spojeného
trubního vedení. Spojování jednotlivých trub se stavební délkou 6m
umožňuje konstrukce spoje, která umožňuje pomocí jistících segmentů zablokování hrdla o návarek
na hladkém konci potrubí za dodržení jeho deklarovaných parametrů.
Výsledkem rychlé montáže spoje je
pak i rychlá pokládka potrubního vedení s časovou a ﬁnanční úsporou
v porovnání s pracemi na dně řeky.
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
Ing. Lenka Kubinová
Den co den nasedá do auta a objíždí stavby. V zadním kufru má gumáky, přilbu a bílomodrou reﬂexní bundu s nápisem „Ostravské vodárny a kanalizace“. To je
ta ﬁrma, která se stará o to, aby lidem v Ostravě tekla
z kohoutků voda. Její starostí zase je, aby stavby na vodovodech, kanalizacích i technologiích, probíhaly tak,
jak mají. O kom je řeč? O inženýrce Lence Kubinové
z investičního oddělení ostravských vodáren.
Jestli zná bezvýkopové technologie? Samozřejmě,
že je zná! Ale nezná je jen z učebnic a přednáškových
sálů, ale z dennodenní praxe. Ty její gumáky už prošlapaly na podobných stavbách desítky kilometrů. Nikdo jí
nemusí vysvětlovat, která metoda se hodí nebo nehodí
do různých podmínek. Vždyť ona sama už nesčetněkrát
nařídila opakování podvrtu, odstranění netěsnící vložky
nebo lokální opravu závady.
Zajímavé přitom je, že jí se na její názor zeptá málokdo. Vše je většinou už předem dáno projektovou dokumentací, a dost často ne zrovna chytře. Přesto je to
posléze ona, kdo se musí dohadovat s provozními dělníky a techniky, reagovat na stížnosti občanů, probírat

se stavebními deníky, škrtat ve zjišťovacích protokolech
a změnových listech.
A hlavně věřit tomu,
že přes veškeré
problémy a úmorné
plahočení, se stavba nakonec úspěšně dokončí, předá
a bude sloužit, jak
má. Že to všechno zvládá i klidně,
věcně a dost často
s milým úsměvem
na rtech, je bonus
navíc a vyplývá z její
povahy a z jejího celkového založení.
Taky možná i proto, že je spokojená v osobním životě. Volný čas tráví se svou rodinou nejraději v pohybu:
V létě s manželem a dětmi (6 a 9 let) převážně na kole
a v zimě zase na lyžích.
K. Franczyk

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto: Nejúčinnější prezentací ﬁrmy je přehled její úspěšné činnosti.
Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich ﬁrem, jejíž podstatou je
využití publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG.
Časopis s převahou informací o vaší ﬁrmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru
vašeho propagačního materiálu.

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

•
•
•
•
•
•

Návrhu a graﬁckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT. Návrh bude obsahovat
vyobrazení technologií užívaných ﬁrmou a logo ﬁrmy podle vašich podkladů
Uveřejnění úvodníku s fotograﬁí představitele ﬁrmy
Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě, rukopisy úvodníku
a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání Zpravodaje 30.000,- Kč,
reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem 37.750,Kč včetně DPH. Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je
dostupná i malým ﬁrmám. Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním
a regionálním knihovnám v ČR.

NO DIG 21 / 4

16

RŮZN É / MI SCELL A N EO U S I N FO R M ATI O N

KALENDÁŘ NO DIG 2016
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

Únor

WaterEx 2016
10. - 12. 2. 2016

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

Mezinárodní výstava a konference
Gujarat University Exhibition
Hall, Ahmedabad, Gujarat, INDIA

Duben

Valná hromada CzSTT

12. 4. 2016
Bezová 1658/1 Praha 4 - Braník

Září

Konference BT

13. -14. 9. 2016
Kroměříž

17
17
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ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., WSDTI, EFUC,
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI,
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de http://www.efuc.org

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

Ing. Stanislav Drábek,
Gončarenkova 30, 147 00 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz

HOBAS CZ spol. s r.o.,
třída Maršála Malinovského 306
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
E-mail: hobas.czech@hobas.com

Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: ofﬁce@czstt.cz

IMOS group s.r.o.,
763 02 ZLÍN, Tečovice 353
E-mail: stary@imos.cz; imos@imos.cz

http://www.hobas.com

http://www.imos.cz

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

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
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:cb@cipos.cz http://www.cipos.cz
ČKV PRAHA s.r.o.,
Ke Kablu 289, 100 37 PRAHA 10
E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz

http://www.ckvpraha.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
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
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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
INTERGLOBAL DUO, s.r.o.,
Ořešská 939/55, 155 00 PRAHA 5 - Řeporyje
E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz
http://www.interglobal.cz
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
METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz http://www.metrostav.cz
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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
PŐYRY Environment, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: trade.wecz@poyry.com
http://www.poyry.cz
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Provoz Morava: Šmahova 356/111
627 00 Brno – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz
http://www.pvs.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.stavoreal.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Husova 21, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz
http://www.keramo-kamenina.cz
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 spol. s r.o.,
Průběžná 90, 100 00 PRAHA 10
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
info@transtechnikcs.cz http://www.transtechnikcs.cz
VEGI s.r.o.,
U Rejdiště 3469/18, 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

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Pařížská 67/11, 112 65 Praha 1
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.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

Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: info@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz

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

RABMER-sanace potrubí, spol. s r.o.,
Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
E-mail: info@rabmer.cz http://www.rabmer.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
Drábek Stanislav Ing.,
Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4
E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz
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
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
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RELINEEUROPE Liner GmbH & Co, KG,
Grosse Ahlmuhle 31, D-76865, Rohrbach-Deutschland
Doručovací adresa: Ing. Otakar Cigler,
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http:// www.relineeurope.com
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
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
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 12. dubna 2016
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.
14.

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
Volby nového předsednictva
Přestávka – občerstvení
Vyhlášení výsledků voleb
Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2015
Schválení ﬁnančního plánu na rok 2015
Informace o stavu členské základny
Závěrečná zpráva o výsledku voleb
a usnesení VH
Diskuse
Schválení usnesení a závěr

Nezapomeňte si vyznačit toto datum do Vašeho nového diáře na rok 2015!
Vaše účast je velice důležitá, protože hlavním bodem programu bude volba
„Nového předsednictva CzSTT“ na další 3 roky od roku 2015 do 2018.
Využijte Vašeho členského práva navrhnout kandidáta do předsednictva
podle Vašich představ.


20. KONFERENCE
o bez v ýkopov ých
technologiích

NO-DIG TŘEBOŇ 2015
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