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ÚVODNÍK / LE ADING ARTICLE

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ PARTNEŘI
I když je společnost Steinzeug Keramo s.r.o. partnerem České společnosti
pro bezvýkopové technologie dlouhou
řádku let, primárně jako dodavatel kameninového potrubí pro stavby kanalizačních sítí bezvýkopovou technologií,
je namístě krátce popsat naší současnou situaci, ale především výhled do
budoucích let.
Steinzeug Keramo dnes na evropský
trh bezvýkopových technologií dodává
výrobky KERA - kameninové protlačovací trouby DN 150-600 a speciální
příslušenství, a výrobky DURA – polymerbetonové dílce pro sanaci šachet,
rekonstrukce stokové sítě a kanalizačních sběračů – více v článku v časopise.
V roce 2011 jsme se po 15 letech vrátili zpět do skupiny firem Wienerberger
AG, do divize Wienerberger Pipe Solutions. Tato divize se věnuje výhradně
vodnímu hospodářství – výrobě trub

Ing. Jan Kozlík
Obchodní ředitel,
Steinzeug Keramo s.r.o.

pro pitnou a odpadní vodu, drenážních
systémů, výrobou vsakovacích systémů
a produktů pro hospodaření s dešťovou
vodou. Vedení firmy vnímá celosvětové
změny klimatu se značným vlivem na
životní prostředí, na četnost přírodních
katastrof, které vedou ke stále větší
potřebě ochrany vodních zdrojů, zásobení obyvatel pitnou vodou, šetrnému
hospodaření s vodou dešťovou. Proto i
investice společnosti Wienerberger AG
budou v příštích letech směřovat právě
do sektoru vodního hospodářství, což
se bude týkat i portfolia naší společnosti
Steinzeug Keramo.
Dlouhodobá udržitelnost a provozuschopnost našich výrobků, ekologické
hledisko, nové inovativní výrobní procesy, jsou naší hlavní filozofií.
Nejsme jen dodavatelé, nabízíme systém a řešení pro vaše projekty!
Buďte zdrávi a pevné nervy v dnešní
turbulentní době!

ÚVODNÍK / LE ADING ARTICLE

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT,
Member of Regional Support Fund Committee
1-ON LINE jednání ISTT a předsedů všech
ISTT afilací:
International Trustess Meeting
(schůze správců)
International Council Meeting
(zasedání rady) - 15. 11. 2021
2-Dále platí změny a úpravy konferencí
pořádaných ISTT:
vzhledem k opatřením týkajících se Covid-19, které
byla vyhlášena v Malaysii byla přesunuta Mezinárodní
ISTT- NO-DIG konference s výstavou, která byla plánována 17. 11. - 18. 11. 2021 v Kongresovém centru v Kuala
Lumpur.
V novém termínu se bude konat konference
podporovaná ISTT s názvem

„TRENCHLESS ASIA“ 27. 7. - 28. 7. 2022
konáním v Kuala Lumpur
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38. Mezinárodní ISTT-NO-DIG konference
s výstavou se bude konat v Helsinkách
v termínu 3. 10. - 5. 10. 2022
3-Technické doklady
Všechny zejména přednášky a další technické dokumenty budou uchovány jednak pro konferenci Trenchless Asia a dále pro 38.konferenci s výstavou v Helsinkách.

4-No Dig Award
Rovněž všechny doposud zaslané přihlášky do soutěže
No-Dig Award budou postoupeny pro konference v roce
2022.
Vzhledem k výše uvedeným změnám je také posunut
termín pro zaslání dalších přihlášek
No-Dig Award na 1. 7. 2022

Z ČINNOSTI CzST T / NE WS FROM CzST T

26. NÁRODNÍ KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍCH
Ing. Marek Helcelet,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Článek o 25. Konferenci CzSTT o bezvýkopových
technologiích končil přáním porazit zákeřný koronavir
a znovu setkat se v lepších časech. I když boj s COVID-19
stále není úspěšně dobojován, blýská se na lepší časy
a tak se v tradičním termínu druhého zářijového týdne
ve dnech 14. - 15. září 2021 mohla uskutečnit 26. národní konference České společnosti pro bezvýkopové
technologie (CzSTT). Z loňského Chebu se tentokrát
přesunula do dalšího malebného města spojeného
s vévodou a generalissimem Albrechtem z Valdštejna.
Mimo této historické osobnosti ale i s daleko sympatičtější rodinou ševce, bydlící část své fiktivní existence ve
stejně fiktivním lese Řáholci. Zcela jistě už není potřeba
dodávat, že se jedná o Jičín, kde se účastníci konference uchýlili do příjemných prostor hotelu Tammel.
Nedílnou součástí konference je den před vlastní konferencí odehrán golfový turnaj o putovní pohár CzSTT. Po
chladném ránu ale záhy sluneční paprsky rozproudily krev
golfistek a golfistů, a jejich uspokojení ze sportovního zážitku z osmnáctijamkového hřiště v Myštěvsi symbolicky
navodilo příjemnou atmosféru, která provázela celé jednání konference, stejně jako již zmíněné slunečné počasí.
Slavnostního zahájení konference se zúčastnil starosta
Jičína JUDr. Jan Malý. Dalšími členy čestného předsednictva byli ředitel VOS, a.s. Jičín Ing. Richard Smutný, manažer výrobní divize Dopravní stavby společnosti OHLA ŽS,
a.s. Ing. Michal Sodomka, předseda CzSTT Ing. Stanislav
Lovecký a 1. místopředseda CzSTT Doc. Ing. Petr Šrytr,
CSc. (obr. 1).
Po poutavém seznámení starosty JUDr. Malého
o dávné, ale i nedávné historii města Jičína a informacích
o provozovateli vodovodů a kanalizací, které přednesl ředitel VOS, a.s. Ing. Smutný, jako první v dopoledním bloku, řízeném Ing. Fryčem, vystoupil p. Robert Kostolány
ze společnosti EUTIT s.r.o. s přednáškou na téma využití
velkoprofilových trub DN 1100 na sanaci shybky E v Praze.

Jako vždy se pracovníci firmy na výrobu produktů z taveného čediče s úspěchem vyrovnali s nelehkým zadáním
provozovatele Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. a na
základě přesně zpracované dokumentace a kladečského
schématu od projekční kanceláře se jim požadované trouby podařilo vyrobit a ve spolupráci se zhotovitelem Energie - stavební a báňská, a.s. následně do shybky instalovat. Na závěr jeho přednášky bylo úsměvné vystoupení
Ing. Moučky ze známé společnosti KO-KA s.r.o., propagující ve svých projektech bezvýkopové technologie, který
zdůraznil, o kterou projekční kancelář se jednalo.
Následná přednáška Ing. Daniela Šnajdra z firmyEgeplast international GmbH, tj. výrobce trub z diametrálně odlišného materiálu než z předchozí přednášky,
byla zaměřena na představení nového potrubí PE 100RC s kovovými proužky nebo celou vrstvou, které lze
využívat zejména při realizacích bezvýkopovými metodami. Jedná se o kovovou vrstvu pod opláštěním PE
potrubí, která kromě difúzní a permeační bariéry slouží i
pro kontrolu těsnosti zataženého potrubí. Jednou z referenčních staveb byla další shybka pro přívod odpadních
vod na ÚČOV Praha, realizovaná horizontálně řízeným
vrtáním (HDD) firmou TALPA-RPF., s.r.o.
Zástupce právě této společnosti, tj. TALPA-RPF s.r.o.,
Ing. Ivan Demjan, poté přítomné blíže seznámil s prováděním této stavby dvouramenné shybky, která měla
za cíl zkapacitnění výtlaku z ČS OV Podbabská. Přes
nepříznivé podmínky s nedostatkem prostoru pro pilotní
vrt, s nutností kromě Vltavy podejít i Litovicko-Šárecký
potok v poměrně strmém náklonu, to vše ve složitých
geologických podmínkách skalního vrtání. Zajímavostí
byla skutečnost, že kvůli lodní dopravě na Vltavě bylo
provádění pilotního vrtu rozděleno do dvou dnů a při
rozšiřování otvoru bylo z důvodu extrémního nebezpečí vypadávání úlomků horninových desek nutno jako
poslední použít rozšiřovač o průměru 700 mm, ačkoliv

Obr. 1
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pro vtahované potrubí DN 400 by v běžných podmínkách stačilo rozšíření max. 600 mm. Akce ale byla přes
všechny komplikace řádně dokončena a díky použití
trub, představených Ing. Šnajdrem, bylo prokázáno, že
nedošlo k jejich poškození.
Dopolední blok přednášek byl ukončen přednáškou
Ing. Petra Szotkowského ze společnosti HOCHTIEF
CZ a.s. Pozemní stavby Morava o stavbě kanalizačního sběrače B v Radvanicích. Pravidelní účastníci si jistě
vzpomenou, že o této akci již na minulých konferencích
několikrát slyšeli. Ale vzhledem k délce a významu se pro
Ostravu skutečně jednalo o stěžejní, několik kilometrů
dlouhou stavbu, na které bylo realizováno několik druhů
metod bezvýkopových technologií. Protože kromě výstavby nového sběrače probíhala i rekonstrukce již užívané
kanalizace, bylo využito snad všech běžně využívaných
metod. Od sanace stěn otryskáním s následnou injektáží, zatažením polyuretanových rukávců, přes ražbu štol
klasickou hornickou metodou, ražbu pomocí nemechanizovaného štítu, mikrotuneláže, protlaky ocelových chrániček až po zatažení trub do chrániček (relining).
Stavba trvala tři
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roky a díky ní mohlo být zrušeno sedm výustních objektů, čímž došlo ke zlepšení životního prostředí a zvýšení
čistoty v přilehlých tocích řek Lučiny a Ostravice.
Odpolední blok přednášek pod vedením Ing. Helceleta zahájil Ing. Igor Fryč ze společnosti PORR a.s. přednáškou o realizaci tradičních bezvýkopových technologií na Hané. Konkrétně se jednalo o přeložky nábřežních
kanalizačních sběračů v Olomouci z důvodu zvýšení
kapacity koryta řeky Moravy v rámci PPO celého povodí. Původní projekt uvažoval se štolami, prováděnými
klasickým hornickým způsobem, se zajištěním stability
čelby a zeminového prostředí okolo štoly pomocí tryskové injektáže z povrchu. Z důvodu uložení dalších inženýrských sítí a nebezpečí rozvolnění nadloží nad štolou
v důsledku velkého množství vrtů a následných poklesů
povrchu, došlo ke změně technologie a stavba byla realizována štítováním. Technickou zajímavostí bylo v prostoru u Masarykova mostu přerážení původní štítované
stoky (štít DN 2000) z poloviny 70. let minulého století
štítem DN 2560 (obr. 2). Na celé akci však nebylo vyřešení problémů technických, nýbrž administrativních,
spojených se změnou technologie provádění.
Neméně zajímavá byla i stavba, spojená s výstavbou cyklistické stezky Litovel - Uničov, kde společnost
OHLA ŽS, a.s. realizovala protláčení ŽB zhruba 18 m
dlouhého tubusu čtvercového průřezu 3,1 x 3,1 m pod
železničním koridorem Česká Třebová - Přerov - Bohumín za plného provozu a při minimální výšce nadloží
(obr. 3). O této stavbě referoval Ing. Michal Sodomka.
Pro ochranu náspu byl vrtnou soupravou Grundodrill
25N soustavou 21 ks ocelových trub DN 219 nejprve
vytvořen zajišťovací deštník. Před vlastní ražbou musela být vybudována technologická rampa pro osazení protláčecí soupravy na místě vybudovaného tubusu
(obr.4). Před zahájením prací musely být 2 x zaměřeny
nivelety kolejí, poté při injektáži a zavrtávání chrániček
1 x denně a při vlastním protláčení se četnost nutnosti
měření zvýšila na dvojnásobek. Ačkoliv při ražbě v proměnlivém geologickém podloží došlo k naražení na záporové pažení tělesa dráhy, které muselo být odstraněno, celá realizace protláčení trvala jen tři a půl dne.
Poslední přednášku odpoledního bloku měl produktový manažer společnosti Nicoll Česká republika, s.r.o.
Ing. Jiří Janich, jehož příspěvek se týkal představení sortimentu firmy, využitelného pro potřeby bezvýkopových

Obr. 3
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technologií, zejména elektrotvarovek a montážního příslušenství pro bezvýkopové pokládky potrubí z PE, stejně jako odbočky pro potrubí položené pomocí BT.
Po tomto bloku proběhla valná hromada České společnosti pro bezvýkopové technologie, která stejně jako
v r. 2020 nemohla být z důvodu COVIDu-19 uskutečněna
v řádném dubnovém termínu. Po tříletém období působení stávajícího předsednictva mu však mohli členové
spolku „vystavit vysvědčení“ a měli možnost kandidovat
a volit předsednictvo nové. Potěšitelnou skutečností byl
převis zájemců, takže bylo z čeho vybírat. O napínavosti
voleb svědčí i to, že po sečtení hlasů jednotlivým kandidátům muselo být provedeno, sportovní terminologií řečeno, play-off, které řešilo situaci, kdy kandidáti na 6. – 8.
místě měli stejný počet bodů. Po ukončení voleb bylo vyhlášeno složení nového sedmičlenného předsednictva
CzSTT. Toto bude během dalších tří let působit ve složení
Ing. Stanislav Lovecký - předseda, Doc. Ing. Petr Šrytr,
CSc., Ing. Michal Sodomka - místopředsedové, Ing. Igor
Fryč, p. Robert Kostolány, Ing. Pavel Král (BVK, a.s.) a
Ing. Štěpán Moučka (KO-KA s.r.o.) - členové a náhradníkem je Ing. Ladislav Haška (VAS a.s.).
Po ukončení prvního dne konference měli její účastníci možnost zúčastnit se komentované prohlídky města a jeho pamětihodností. Jako vždy bylo zřejmé, že
průvodkyně své město miluje a tak více než hodinová
prohlídka v příjemné atmosféře utekla jako voda. Večer pak proběhlo slavnostní setkání s pohoštěním, kde
byla možnost prodiskutovat otázky k jednotlivým dosud
předneseným přednáškám, utužit, či navázat nové přátelské vztahy, příp. se domluvit na budoucí spolupráci
v oblasti realizací vodovodů a kanalizací pomocí metod
bezvýkopových technologií. A vlahé a příjemně teplé počasí přímo vybízelo i posezení na terase hotelu, kde přes
den byly umístěny venkovní expozice vystavovatelů.  
Druhý den byl sál zaplněný hned od rána a tak vedoucí posledního bloku Ing. Sodomka mohl přivítat prvního přednášejícího. Ing. Juraj Barborik ze společnosti
SAINT GOBAIN PAM CZ s.r.o. se ve své přednášce
zamýšlel nad otázkou, co je z hlediska ekologických
a ekonomických hledisek pro vlastníky a provozovatele inženýrských sítí, potažmo pro celou společnost,
výhodnější. Zda upřednostňovat pouze pořizovací náklady i za cenu materiálu trub s dosud ne zcela jasnou

dobou životnosti, nebo jít cestou použití trub z materiálů, osvědčených staletími, a to i při vyšších cenách,
ale s vědomím skutečnosti, že doba pro příští obnovu
příslušného produktovodu bude dvou až trojnásobná.
Následně poukázal na nesporné výhody trub z tvárné
litiny pro použití v oboru BT a uvedl příklady jejich použití v praxi při realizacích obnovy vodovodů. Na závěr ještě poukázal na skutečnost, na kterou se často
zapomíná, a tou je neměnnost technických parametrů
litinového potrubí během celé doby životnosti trub.
Metody bezvýkopových technologií neslouží převážně pouze pro kanalizace a vodovody. O tom posluchače
přesvědčil Ing. Petr Janoušek z fy OHLA ŽS, a.s. Na příkladu budování kabelových tras v železniční stanici Poříčany, tedy podobně jako u tubusu u Červenky na vysoce
vytíženém železničním koridoru, ukázal, jak se liší představa zpracovatele projektové dokumentace od skutečného stavu v terénu. Ať už to vznikne kvůli nedostatečně
provedenému geologickému průzkumu, nepředvídatelným překážkám či jiným okolnostem. V tomto případě
se zjistilo, že původní návrh zaberanit startovací a koncovou šachtu pomocí štětovnic není možné provést
a kopanou sondou bylo zjištěno geologické rozhraní
dvou horizontálně uložených hornin, které je pro navrženou metodu šnekového vrtání nevhodné. Proto došlo
k povedení protlaků metodou horizontálně řízeného vrtání. Díky této metodě se podařilo projekt zrealizovat na
exponované rychlíkové trati s minimálním omezením provozu a to i při nízkých teplotách a problémech, spojených
s všude přítomnými omezení kvůli koronaviru. Současně
nebylo nutné realizovat v plném rozsahu původně navrženou mezišachtu. Ta byla provedena až na závěr jako
tzv. „nasazená“, tzn. technicky i finančně méně náročná.
Po ukázce z praxe se Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
z ČVUT Praha ve své přednášce zabýval jak a zda lépe
pečovat o obor bezvýkopových technologií. Metodicky
popsal stávající stav v oblasti infrastruktury měst a obcí,
kdy díky nedodržování základního uspořádání tras inženýrských sítí (IS) dochází ke stavům, že při jejich obnově
či snaze vybudovat nové již ve veřejném prostoru není
místo. Jako možnou cestu dostat se z této situace doporučil budování sdružených tras vedení IS ať už v kolektorech, technických chodbách nebo pomocí multikanálů.
Při využití vhodného typu BT tak lze podzemní prostory
„vyčistit“ a při následných požadavcích provozovatelů
jednotlivých IS na jejich obnovu tuto provádět bez větších nároků na omezení běžného provozu na povrchu.
I když jsou tyto požadavky logické a do budoucna naprosto nezbytné, je smutné, že se oboru bezvýkopových
technologií nedostává v učebních osnovách stavebních
středních a vysokých škol takové pozornosti, jakou by si
obor zasluhoval.
V době výstavby zděných nebo na místě betonovaných
stok nebyl v minulých dvou stoletích problém v případě
potřeby provést trasu kanalizací v obloucích. S ohledem
na dobu vzniku takovýchto stok však dochází k nutnosti
jejich obnovy z důvodu konce jejich životnosti. Na výrobce betonových trub Prefa Brno, a.s. se proto stále
častěji obrací projektanti a provozovatelé s dotazem na
možnost výroby obloukových trub, aby byla zachována
původní trasa. Ať už na základě nemožnosti umístit trasu
kanalizace do jiné polohy z důvodu přeplněnosti veřejného prostoru,
jak o tom přednášel Doc. Šrytr, nebo s ohle-
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dem na ekonomické zákony, které
posuzují
posun
trasy už ne jako
opravu, ale jako
rekonstrukci, tedy
akci, která se hradí z jiných finančních prostředků.
S
představením
tohoto sortimentu,
i s ukázkami z již
realizovaných akcí
v Plzni (obr. 5 a 6)
a Praze, vystoupil
p. Milan Polčín.
Výrobce je vyvíjí
ve výrobním závodě ve Strážnici
jak u kruhových,
tak i vejčitých trub
a to dle požadavku i s čedičovou
výstelkou, přičemž
max. úhel na jedné
troubě je čtyřicet
pět stupňů. Úsměvným detailem je, že
jim podle vedoucího provozu kanalizace Vodárny Plzeň
Bc. Mádra, který
se je nebál použít
a stal se jejich příznivcem, pracovně v Prefě říkají „Mádrovky“. V každém
případě je takové řešení trasy bez vložení alespoň jedné
šachty ve vrcholu oblouku hodně odvážné, zejména u neprůlezných profilů, a to i s ohledem na budoucí vytyčování.
Výstavba podzemních vedení malých profilů v prostředí
velmi pevných skalních hornin bývá pro jejich zhotovitele
obvykle velmi náročná. Zejména s ohledem na těžkou fyzickou práci dělníků, rubajících na samé hranici bezpečnostních předpisů. Na příkladu výstavby štoly pro splaškovou kanalizaci ve Staré Plesné, o rozměrech 1,6 x 1,2/1,1
m v délce 325 m poukázal Ing. Karel Franczyk, PhD. na
úskalí tradiční metody ražení hornickým způsobem. Z důvodu diametrálně rozdílné geologie oproti předpokladům
se stavba prodloužila o pět měsíců a tím pochopitelně
i prodražila, nehledě na omezení a kvalitu života obyvatel
v lokalitě, která v Ostravě představuje
jednu z nejprestižnějších. Přednášející
Obr. 6
se zamýšlel nad otázkou, zda nebylo
vhodnější použít nějakou jinou modernější metodu BT. Porovnával metody
horizontálně řízeného vrtání, šnekového horizontálního vrtání a mikrotunelování a z porovnání vyvodil, že v dané
lokalitě by se jako nejvhodnější jevila
mikrotuneláž s tím, že ji lze použít i pod
hladinou podzemní vody a v blízkosti
ohrožených objektů na povrchu, což
byl právě tento případ. Do štoly se ná-

Obr. 5
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sledně pokládalo potrubí DN 300 a celý vyražený prostor
musel být prolit PCS směsí. I z tohoto důvodu by provedení jiným způsobem mohlo být ekonomičtější.
Během prvního dne konference byly ukázány příklady výstavby kanalizačních shybek. Aby zkrátka nepřišli i zástupci
vodovodů, Ing. Jan Brabec ze společnosti HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o. posluchače seznámil s realizací vodovodní shybky pomocí technologie mikrotunelování, čímž
prakticky navázal na předřečníka. Z důvodu stáří a špatného technického stavu bylo nutné rekonstruovat stávající
dvouramennou shybku ocelového potrubí DN 820 v délce
132 m pod řekou Labe poblíž obce Obříství. Nová trasa,
opět dvouramenné shybky, byla realizována pomocí ocelových chrániček DN 1200. I přes provedenou tryskovou
injektáž v místě šachet došlo u startovací jámy po odřezání
štětovnic pro razící štít k provalení zeminy a injektáž musela
být doplněna. I když ražba probíhala v náročném prostředí
nasákavých plastických jílů, které mají vliv na četnost výměny výplachových směsí, byla vlastní realizace mikrotuneláže
provedena během dvou a půl měsíce, Díky této metodě nebylo nutné omezit vodní dopravu, jako by tomu bylo v případě „klasických“ metod výstavby shybek pod vodními toky.
A skoro jako u všech staveb, realizovaných v letech 2020
- 2021 byl zhotovitel postižen nutností reagovat na epidemiologickou situaci a z ní vyplývajících nařízení a omezení.
Závěrečná přednáška Mgr. Romana Dlabaji, PhD.
z ITC a.s. Zlín se týkala aktuálního stavu standardizace
a norem pro testování na místě vytvrzovaných vložek.
Pro beztlakové systémy, tedy pro kanalizace, se jedná
o ČSN EN ISO 11296-4, pro tlakové systémy, vložkování
vodovodních řadů, se jedná o ČSN EN 11298-4, která je
platná od října letošního roku.  
V závěrečném slovu staronový předseda CzSTT Ing.
Stanislav Lovecký zhodnotil ukončenou konferenci, poděkoval všem přítomným i vystavovatelům trub, materiálů
a inspekčních systémů za jejich aktivní účast a současně
všechny pozval na následující národní konferenci v tradičním termínu, tedy v polovině září r. 2022. Bude se konat nedaleko lázeňského města, spojeného s čarodějnickými procesy, malebným zámkem a stále fungující
výrobnou ručního papíru. Ti, kdo mají rádi hádanky, na
to již určitě přišli, ale pro ty, kteří se z pracovních důvodů nemají čas se zamyslet, odtajňujeme, Dlouhé Stráně.
Tedy v okolí nedotčená panenská příroda a všude čistý,
zdravý horský vzduch, takže je to místo, kde se určitě
konference bude moci uskutečnit.
Podrobnosti k jednotlivým přednáškám jsou ve sborníku konference (ISBN 978-80-904551-1-5) a budou
také umístěny na webové stránky CzSTT.  
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ZPRÁVA Z VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE CzSTT
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda společnosti
Volební členská schůze CzSTT musela být vzhledem k pandemii-Covid-19 přeložena z plánovaného termínu 04/2021. VVH se po dohodě členů předsednictva společnosti konala v rámci
26. konference o bezvýkopových technologiích v Jičíně v hotelu TAMMEL dne 14. 9. 2021 od
14:00. Předseda společnosti uvítal přítomné členy společnosti. Oznámil, že všechny zprávy, hodnocení a životopisy členů, kteří se ucházeli ve volbách do výboru spolku byly uvedeny na stránkách společnosti cca 1,5 měsíce před konáním této Volební členské schůze.

Program Volební Členské schůze CzSTT 2021:
1. Uvítání členů CzSTT
2. Volba komise pro usnesení a volební komise
a komise pro Volby do výboru spolku
3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období a zprávy komisí
4. Předání odměn vítězům studentské soutěže Studentská soutěž bohužel nebyla vyhlášena z důvodu pandemie.
5. Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva revizní
komise
6. Volba předsedy revizní komise
7. Volby do Výboru spolku-CzSTT
8. Přestávka – občerstvení
9. Vyhlášení výsledků voleb do Výboru spolku CzSTT
10. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2021
11. Schválení finančního plánu na rok 2021
12. Informace o stavu členské základny
13. Diskuse
14. Schválení usnesení a závěr
Po schválení programu byla schůze zahájena

2. Volba komisí:
NÁVRHOVÁ A MANDÁTOVÁ KOMISE - „KOMISE PRO
USNESENÍ": Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D
- zapisovatel a Ing. Radek Foukal v.r. ověřovatel - Návrh
komise byl schválen.
VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO VÝBORU CzSTT
ING. MAREK HELCELET - předseda volební komise,
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D - člen volební komise, Ing. Radek Foukal - člen volební komise
Návrh komise byl schválen.

3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
- zpráva o činnosti CzSTT se skládala ze zpráv předsedy a dále dílčích zpráv vedoucích odborných sekcí
a to: - sekce vzdělávací a expertní
- sekce provozovatelů a diagnostiky
- sekce dodavatelů
- redakční rady Zpravodaje

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
ZA OBDOBÍ OD MINULÉ VALNÉ HROMADY
Od minulé valné hromady uplynul rok. Je tedy nutno
posoudit, jak naše společnost v tomto období pracovala. Předsednictvo společnosti se pravidelně scházelo je-

denkrát 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.
Důležitým úkolem, který se ještě řeší je kompletní začlenění CzSTT do registru Spolků. Výzvu jsme obdrželi
od městského soudu v Praze 2. Soudu jsme poskytli
požadované dokumenty, které budou doplněny dokumenty z dnešní „Volební schůze“ celý proces by měl být
uzavřen do poloviny října. O této skutečnosti budete informováni.

Hlavní činnosti:
Pořádání 25. Konference o bezvýkopových technologiích v Chebu v kulturním centru Svoboda, pod záštitou
starosty Města Chebu Mgr. Antonína Jalovce.
Konference se konala ve dnech 15. – 16. září 2020.
Den před zahájením konference, dne 13. 9. 2020 upořádala naše společnost XII. ročník golfového turnaje
o pohár CzSTT na hřišti Golfového Clubu Kynžvart.
Příprava valné hromady
Společnost se intenzivně věnovala přípravě VH, její
programové skladbě, příspěvkům a vystoupením jednotlivých členů. Vzhledem k probíhající pandemii bylo
pořádání VH přeloženo na 15. 9. 2020.
Příprava pořádání 26. Konference o bezvýkopových
technologiích v JIČÍNĚ
v hotelu TAMMEL, pod záštitou starosty Města JIČÍNA JUDr. Jana Malého. Konference se konala 14. – 15. září
2021. Den před zahájením konference, dne 13. 9. 2021
upořádala naše společnost XIII. ročník golfového turnaje o pohár CzSTT na hřišti Golfového Clubu Myštěves.
Program konference byl rozdělen do tří ucelených bloků
řízených členy předsednictva.
Příprava valné hromady
Společnost se intenzivně věnovala přípravě VVH, její
programové skladby, příspěvkům a vystoupením jednotlivých členů. Vzhledem k probíhající pandemii bylo
pořádání VVH přeloženo na 15. 9. 2021 a uskuteční se
v rámci 26. Konference o bezvýkopových technologiích v Jičíně.
Informace o pořádání VH včetně programu je uveřejňována v našem odborném časopise a na našich webových stránkách byly zveřejněny v přílohách jednotlivé
zprávy. Společnost pravidelně
obesílala E-mailovou
poštou
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všechny členy naší společnosti s pozvánkou jednak na
konferenci a rovněž na VH.
- Národní studentská soutěž
Nebyla vzhledem k pandemii vyhlášena.
- Pokračovala spolupráce s vysokým školstvím (Praha – Brno – Ostrava) - FSV ČVUT Praha, FAST VUT
Brno a FAST-VŠB-TU Ostrava
- Další činností byla spolupráce s institutem pro stavbu potrubí na odborné vysoké škole v Oldenburgu
s účastí našich odborníků na oldenburském fóru
O těchto a dalších činnostech naší společnosti se můžete detailněji seznámit v našem odborném časopise
Zpravodaj č.1-2020
ISTT
Informace o činnostech ISTT vychází pravidelně v našem odborném časopise a dále je možnost získat další
informace na webových stránkách ISTT-www.istt.com.
- Webové stránky společnosti
Naše webové stránky odpovídají modernímu trendu a
pravidelně informují nejenom naše členy, ale i širokou
odbornou veřejnost o bezvýkopových technologiích,
pořádání výstav, konferencí, školeních atd. Stránky jsou  
pravidelně doplňovány a aktualizovány.
- Redakční rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hlediska získávání sponzorů pro jednotlivá čísla našeho
odborného časopisu NO DIG, který vychází 3 x ročně-čísla 1. a 4. vycházejí samostatně, číslo 2. a 3. vychází
u příležitosti konference. Rovněž je náročné zpracování
a výběr jednotlivých odborných článků a výběr autorské
databáze - tzn. odborníků a odborných firem z české
republiky i ze zahraničí. Chtěl bych touto cestou poděkovat nejenom paní předsedkyni ale i celému týmu redakční rady za vynikající a časově náročnou práci na
vysoké odborné úrovni.
- Závěr
Na VVH byli pozváni všichni členové společnosti, a to
včas a prokazatelně.

4. Předání odměn vítězům studentské
soutěže
Studentská soutěž bohužel nebyla vyhlášena z důvodu pandemie.

5. Zpráva revizní komise a zpráva
o hospodaření za minulý rok 2020
- zprávu revizní komise přednesl Ing. Š. Moučka - Zpráva byla schválena
- Zprávu o hospodaření a přehled majetku a závazcích
k 31. 12.2020 - přednesl Ing. S. Lovecký:
Přehled o majetku a závazcích k 31. prosinci 2020 je
uveden na webových stránkách společnosti.
Přehled o příjmech a výdajích za zdaňovací období
od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 je uveden na webových stránkách společnosti.
Zprávy byly schváleny
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6. Volba nového předsedy revizní komise
Do funkce předsedy revizní komise schválen byl Ing.
Marek Helcelet.

7. Volby do Výboru spolku CzSTT
Všem účastníkům schůze byly při zápisu předány volební lístky. Zvolené volební komisi byla předána zapečetěná urna.

8. Přestávka – občerstvení
9. Vyhlášení výsledků voleb o Výboru 		
spolku CzSTT
ING. MAREK HELCELET - předseda volební komise
oznámil výsledky voleb, včetně doplňující volby a níže
uvedení členové společnosti byli zvoleni do výboru
spolku na následující tři roky.
Ing. IGOR FRYČ, ROBERT KOSTOLÁNY, Ing. PAVEL KRÁL, Ing. STANISLAV LOVECKÝ, Ing. ŠTĚPÁN
MOUČKA, Ing. MICHAL SODOMKA, Doc. Ing. PETR
ŠRYTR, CSc.

10. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2021
Ing. S. Lovecký přednesl níže uvedený plán činnosti na
rok 2021, který byl účastníky schůze schválen

Plán činnosti CzSTT na období 2020 - 2021
I. Rozdělení činností
- sekce vzdělávací a expertní (zodp. Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.)
- sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. Marek
Helcelet)
- sekce dodavatelů a projektantů (zodp. Ing. Igor Fryč)
- redakční rada zpravodaje (zodp. Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D)
II. V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT
Praha a VŠB Ostrava, včetně začlenění zástupců škol
přes individuální členství do CzSTT
- pravidelné poskytování prostoru ve Zpravodaji pro informace o aktivitách škol
- spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/
AITES, EFUC, SÚRAO, svazem plynařů a dalšími příbuznými sdruženími
- pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci v
oblasti BT včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD
- spolupráce se SOVAK, případně dalšími organizacemi v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména na bázi expertní činnosti
- pokračování normotvorné činnosti a příprava standardů a to i ve spolupráci se sekcí projektantů a dodavatelů
- posuzování standardů nebo katalogových listů vydaných jinými sdruženími
- ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o využití BT
- zajistit udílení bodů ČKAIT za konference NO DIG v
ČR
- Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný předmět na dalších technických univerzitách v
ČR.
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III. V oblasti provozovatelů a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací budovaných pomocí BT, zejména na platformě Zpravodaje CzSTT
- volba vhodných materiálů a postupů a její dopad na
provozování vodovodů a kanalizací – diskuse, na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT
- pokračovat v komunikaci i s mimovodárenskými provozovateli (plyn, elektro, telefon, atp.)
IV. V oblasti projektantů a dodavatelů
- publikování nejzajímavějších projektů a staveb BT ve
Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze světa
ve Zpravodaji
- publikování zvlášť zajímavých staveb z ČR v Trenchless
International
- pokračovat ve vytvoření základních standardů k jednotlivým hlavním BT metodám
V. Redakční rada
- vydat 3 čísla Zpravodaje v roce 2021, z toho číslo 2 – 3
bude v jednom vydání, které bude distribuováno na
konferenci
- rozšířit rubriky o aktivity vysokých škol
- průběžně aktualizovat databázi členů a zlepšit vzájemný způsob komunikace
VI. pravidelně pořádat jednou měsíčně zasedání
předsednictva a redakční rady
- realizovat Volební valnou hromadu společnosti
- vést společnost aktivně, odborně a zodpovědně,
včetně úzké spolupráce s členskou základnou

- pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Executive
subcomitee)
- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně konferenci 26.Konferenci CzSTTo bezvýkopových technologiích- v 09-2021 v Jičíně
- pracovat na přípravě:
konference společnosti pro rok 2022, Valné hromady
2022 a dalších souvisejících činnostech
11. Schválení finančního plánu na rok 2021
Ing. S. Lovecký přednesl níže uvedený finanční plán na
rok 2021, který byl schválen.
FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2021 je uveden na
webových stránkách společnosti (stav účtu k 31. 12.
2020-konečný zůstatek 1 169 710,91 Kč)
12. Informace o stavu členské základny
Pokles stavu členském základny oproti minulému
období nepřevyšuje dlouhodobý průměr. K datu valné
hromady tvoří naši členskou základnu: 33 členů korporativních (firemních), 7 členů individuálních, 7 členů přidružených.
13. Schválení usnesení z Volební členské schůze
níže uvedené Usnesení z Volební členské schůze bylo
schváleno:
14. Závěr - ukončení Volební členské schůze
Ing. S. Lovecký ukončil konání schůze a poděkoval
všem účastníkům za aktivní přístup v průběhu konání
schůze. Po skončení Volební členské schůze se uskutečnilo krátké jednání zvolených členů předsednictva a byl zvolen předseda a místopředsedové:
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Pandemie Covid-19 zasáhla naší činnost na mnoha místech a v mnoha směrech. Došlo k tomu i ve velmi citlivém
sektoru naší činnosti, v sektoru, ve kterém usilujeme o těsnou spolupráci s významnými univerzitními pracovišti
v ČR prostřednictvím vyhlášení a organizování studentské soutěže o nejlepší studentskou práci (bakalářskou práci,
diplomovou práci, písemnou práci ke státní doktorské zkoušce a disertační práci) o cenu CzSTT v akademickém roku
2020/2021. Bohužel, panující podmínky neumožnily těmto pracovištím i nám úspěšně tuto soutěž finalizovat, protože
byla realizována a do naší soutěže přihlášena pouze jediná práce z FSv ČVUT v Praze. Předsednictvo CzSTT za této
situace rozhodlo nevyhlašovat vítěze naší soutěže pro akademický rok 2020/2021, jedinou přihlášenou práci přijmout
do dalšího ročníku 2021/2022 a doufat, že se nám společně podaří naší soutěž oživit a vrátit ji její tradiční parametry.

2021/2022
2021/2022

do 17. prosince 2021

do 1. února 2022
do 1. března 2022

14. dubna 2021
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VLIV KVALITY VZORKŮ CIPP RUKÁVŮ NA VÝSLEDKY
ZKOUŠEK JEJICH PEVNOSTNÍCH PARAMETRŮ

dr inż. Dariusz Zwierzchowski
Přeložil: Robert Kostolány
Recenzoval: Ing. Jan Frantl
1. Úvod

Technologie renovace kanalizačních systémů s využitím vytvrzených pryskyřičných rukávů (CIPP) je v současnosti jednou z nejpoužívanějších v Polsku. Jednotné, souvislé sanační ostění, vyznačující se dobrými pevnostními parametry a plnou těsností, si získalo velkou
skupinu příznivců.
Pro získání všech výše uvedených kladných vlastností
však musí být splněny následující požadavky:
1. Kanalizaci je nutné před rekonstrukcí důkladně vyčistit od usazenin, nahromaděných sedimentů a vyčnívajících konstrukčních prvků.
2. Pro renovaci by měly být použity pouze materiály výstelek a pryskyřice od výrobců, kteří zaručují dostatečnou kontrolu kvality.
3. Nasycení výstelky pryskyřicemi by mělo probíhat za
kontrolovaných podmínek s použitím zařízení zaručujících získání optimální pryskyřičné směsi a plné
nasycení stěn. Všechny parametry nasycení musí být
zaznamenány.
4. Pokládku nasycených rukávů a jejich vytvrzení by
měly provádět firmy specializující se na tyto práce,
mající velkou praxi a odpovídající vybavení.
5. Po instalaci a vytvrzení výstelky uvnitř renovované
kanalizace by měl být odebrán vzorek pro laboratorní zkoušky, aby se potvrdilo, že byly získány navržené parametry a že práce byly akceptovány.

2. Příjem rekonstrukčních prací
Renovační práce se považují za provedené v souladu
s projektovou dokumentací, technickou specifikací a požadavky objednatele, pokud všechna měření a zkoušky
vyšly s kladným výsledkem.
Práce mohou být přijaty pouze v případě kladného
výsledku zkoušek, zkoušek a měření, jakož i provedení
všech prací v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými normami a předpisy.
Pro převzetí renovačních prací je vyžadována následující dokumentace:
 Protokoly o vizuální kontrole vnitřního povrchu renovovaného kanálu (CCTV).
 Protokoly o zkoušce těsnosti kanalizace po rekonstrukci.

 Zprávy z laboratorních zkoušek týkající se získaných výsledků pevnostních a geometrických parametrů aplikované CIPP výstelky.

Laboratorní zkoušky výstelek CIPP
Laboratorní testy výstelek CIPP zahrnují:
 Pevnostní zkoušky výstelek CIPP.
 Počáteční, správná obvodová tuhost.
 Krátkodobý modul pružnosti.
	 Napětí při prvním zlomu.
 Deformace při prvním zlomu.
 Pevnost v ohybu.
 Měření geometrických parametrů výstelek
 Zkoušky těsnosti výstelek na průnik vody.

3. Vliv kvality odebraných vzorků
z vytvrzených výstelek CIPP na výsledky
laboratorních zkoušek
O tom, zda získané výsledky laboratorních zkoušek
geometrických a pevnostních parametrů budou vyhovovat jak zhotoviteli sanačních prací, tak investorovi,
rozhoduje kvalita provedených sanačních prací a kvalita
vzorků dodaných do laboratoře.
Norma PN-EN ISO 11296-4, bod 8.8 odběr vzorků
Doporučuje se, aby se vzorky nařezané ke kontrole jakosti odebraly na přístupném místě vložky po
jejím nafouknutí a vytvrzením na stejný obvod, jako
je obvod vložkované trubky. Kdykoli je to možné,
doporučuje se vytvořit takto odebrané vzorky spíše
uprostřed, než na jednom nebo druhém konci celého
úseku trati.
Odběr vzorků ve vstupních šachtách se obecně praktikuje při vložkování potrubí o průměru do 600 mm. Za
jiných okolností by měly být odebrány vzorky ze skutečné stěny potrubí a výsledný otvor ve vložce by měl být
opraven podobnými materiály podle postupu popsaného v instalační příručce.
Alternativní metody odběru vzorků mohou být výjimečně zvoleny tam, kde odběr ze stěny potrubí není
odsouhlasen zákazníkem nebo je nepraktický z důvodu podmínek na místě (např. přitékající podzemní
voda brání dostatečnému naplnění a utěsnění vložky po odběru vzorků).
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Nejčastější chyby vyskytující se při odběru vzorků výstelek CIPP přímo ovlivňující jejich
kvalitu a výsledky laboratorních testů
Ovalita v příčném řezu

Chybějící rovinatost

Změny tloušťky a vlnitost
e - tloušťka stěny - ne menší než návrhová tloušťka
emin - nejmenší tloušťka - ne méně než 80% projektované tloušťky
Tloušťka stěny měřená podél řezné hrany vložky CIPP u vstupních šachet nebo otvorů domovní kanalizace
nemusí být reprezentativní pro hlavní díl výstelky.
V přímých trasách potrubí s konstantním průřezem by vložka CIPP neměla vytvářet povrchové nerovnosti
větší než 2 % průměru nebo 6 mm.
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Rozvrstvení stěn

Nevytvrzené vzorky

4. Závěr
Použití sanačních rukávů je rozšířené po celém světě. Pokud je metoda použita k sanaci potrubí, kde jsou   vhodné podmínky na tento typ
sanace, je použit kvalitní materiál   s únosností
podle projektu, dodrží se všechny technologické
procesy, tak provozovatel bude spokojen.
Nezbytnou součástí instalace musí ale být doložené zkoušky které jsou zde zmiňovány.
Velice často se setkáváme při zkouškách s
výše uvedenými chybami. To odsuzuje sanovaný úsek ke kratší životnosti a nutnosti provést
další opravu. Je proto dobré provádět při těchto
metodách sanace zvýšenou kontrolu prací a dodržování technologických postupů a mít zvlášť
dobrý důvod k jejímu použití.

Potvrzení důvěryhodnosti
Laboratoř
PN-EN ISO / IEC 17025: 2005
Obecné požadavky na způsobilost
zkušebních a kalibračních laboratoří.
Spolehlivost zkoušek vychází z postupů o dohledu a kontrole PCA,
návazné měření - všechny zkušební
přístroje jsou kalibrovány akreditovanými laboratořemi nebo Úřadem pro
měření.
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BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE Z POHLEDU PROJEKTANTA
Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.,
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.
Recenzoval: Ing. Michal Sodomka
Společnost D-PLUS, a.s. vznikla
v roce 1990 a již od této doby se začala podílet na tvorbě  vodohospodářských projektů. V dalších letech
jsme začali projektovat báňské stavby i stavby pro energetiku.
S postupným vývojem bezvýkopových technologií a ubývajícími
možnostmi povrchové výstavby
těchto děl, společnost začala postupně přecházet k řešení příslušné
problematiky právě s využitím bezvýkopových technologii.
V tomto článku chceme čtenářům představit několik staveb, které
jsme projektovali, a kde byly z našeho pohledu úspěšně použity různé
typy bezvýkopových technologií.
Velmi často bylo naší společností
využito, metody close-fit kterou jsme
využili především při sanaci vodovodních přivaděčů. Tato metoda je
obecně velmi rozšířená a oblíbená,
má mnoho desítek či stovek realizací, proto jí zde dále nebudu rozvádět,
ale přesto jí zmiňuji, protože patří
v naší společnosti k velmi často využívaným metodám sanace potrubí.
Rád bych zde ale zmínil jednu
stavbu z historie (rok 2004), na které
jsme použili tehdy unikátní metodu
RIBLINE.

Tato metoda může být dnes již
překonána jinými metodami, které
přinášejí vyšší efektivitu práce, ale
v době realizace naší stavby byla
použita patrně podruhé v Evropě
a poprvé v ČR. Tuto skutečnost
jsme již nijak dále neověřovali, tak
se předem všem čtenářům omlouváme, není-li tomu tak.

z důvodů nemožnosti vstupu do
nové komunikace a pozemkových
vztahů.
V rámci naší stavby byla provedena
oprava
stávajících
betonových
trub DN 1200 – DN 1500, včetně
oblouků – vyvložkování technologii
RIBLINE DN 1000-1200. Celkem bylo
opraveno 517,43 m kanalizace.

Rekonstrukce dešťového
oddělovače v ul. Bártlova
v Praze 9, Horních
Počernicích

Popis technologie RIBLINE

Část: rekonstrukce
kanalizace
Stavba byla realizována technologií
RIBLINE v krátkém časovém úseku.
Její využití bylo zvoleno ze dvou
důvodů. Prvním důvodem bylo
směrové i výškové „rozkolísání“  
stávající betonové stoky, která byla
skládána z jednotlivých trub, kde
nebyla úplně ideálně zajištěna jejich
směrová návaznost, především
v obloucích.
Druhým důvodem (i přes poměrně
menší hloubku uložení) byla nemožnost použití otevřeného výkopu

Stavba kanalizačního sběrače "H" prodloužení do Běchovic, foto PRAGIS
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Sanace potrubí velkého průměru
konstrukčně samonosnou vložkou
RIBLINE, je bezvýkopová technologie určená pro sanaci velmi poškozených kanalizačních stok, dešťových stok a propustcích o průměru
od DN 450 do DN 3000.
RIBLINE poskytuje kompaktní
strukturální vložku fixního průměru,
zahrnující ocelová žebra uzavřena
v kontinuálním pasu z PVC profilu.
Metoda spočívá v odvíjení profilovaného pásu PE profilu z transportní cívky do potrubí, přes skružovací hlavu umístěnou na dně vstupní
šachty. Do PE profilu jsou zatavená
ocelová žebra.

Instalace
Z poškozeného potrubí jsou nejprve odstraněny usazeniny a překážky,
potrubí je vyčištěno a prohlédnuto TV
kamerou. Skružovací hlava RIBLINE
je spuštěna do kanalizační šachty
a umístěna na začátek úseku. Profilovaný pás PVC je odvíjen z transportní
cívky umístěné na povrchu a je zaveden do skružovací hlavy. Hydraulicky
poháněná skružovací hlava je fixovaná na počátku úseku a vyrobenou
vložku šroubuje do potrubí. Proces
probíhá kontinuálně až po dosažení
konce sanovaného úseku.
Konce potrubí jsou z obou stran
utěsněny a vyspárovány. Mezikruží
vzniklé mezi vložkou RIBLINE a stávajícím potrubím může být vyplněnou řídkou cementovou maltou.
Ale to už je minulost. V současné
době jsme zpracovali projekt KANALIZAČNÍ SBĚRAČ „H“ – PRODLOUŽENÍ DO BĚCHOVIC, ETAPA
0002 – STOKA H2 BĚCHOVICKÁ, č.
inv. akce: 8548

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICS
Součástí tohoto projektu je jedna
z nemodernějších bezvýkopových
technologií, a to mikrotuneláž. Tento projekt je v současné době ve
fázi přípravy výběru zhotovitele díla.
Vzhledem k této skutečnosti zde
neuvádím některé konkrétní skutečnosti, abychom nenarušili legislativní proces, ale pár základních údajů
o této stavbě uvedeme.
Jak jsme již uvedli, část stoky v rozsahu šachet SŠ1 – SŠ8 bude provedena metodou mikrotunelování. Jako
mediální bude použito železobetonové potrubí DN 800 určené k protlačování, s radiální vložkou z taveného
čediče v rozsahu 360°.
Tuto technologii jsme zvolili, protože vyžaduje menší plochu záborů
a tedy méně zásahů do veřejného
prostoru, je rychlejší a použitý technologický soubor je méně hlučný.
Také množství odváženého odpadu
je významně menší. Dalším důvodem pro volbu mikrotuneláže bylo
značné riziko průvalu vod a zvodnělého materiálu. Geologické poměry
v předmětné trase kanalizace nejsou zcela ideální.

Stavba kanalizačního "H" prodloužení do Běchovic, foto PRAGIS

Geologické poměry území

V místě realizace kanalizace se
nachází skalní podloží, které je tvořeno horninami ordovického stáří,
které jsou součástí barrandienského synklinoria.
Z rozsáhlého komplexu zvrásněných ordovických hornin je v zájmovém území zastoupeno souvrství
bohdanecké a králodvorské. Bohdanecké souvrství tvoří tmavě šedé
a černošedé velmi jemně slídnaté
jílovité břidlice, místy se zvýšeným
obsahem prachové frakce. Při zvětrávání se břidlice zbarvují šedohnědě, úlomkovitě až střípkovitě se
rozpadají. Konečným produktem
zvětrávání jsou jílovitohlinitá a jílovitá eluvia se střípky břidlice.

Hydrogeologické poměry
území
S ohledem na geologické poměry
lze prostředí výskytu rozdělit podzemní vody v zájmovém území na několik
typů. Voda je zde vázána na horniny
skalního podloží a na pokryvné útvary
v zájmovém území zastoupené.
Hladina podzemní vody je v zájmovém území ovlivňována blízkostí
vodního toku Rokytky a Počernického rybníka. Poměrně mělký výskyt
hladiny bude nepříznivě ovlivňovat
hloubení otevřených výkopů, v malé
míře i projektovanou ražbu.

Trasa byla v celé délce volena tak,
aby docházelo k minimálním kolizím
s inženýrskými sítěmi a produktovody. Cílem technického řešení je
minimalizace zásahů do horninového prostředí a ovlivnění systémů
proudění podzemní vody a zároveň
představuje minimální riziko pro
okolní povrchové objekty.
Výsledkem realizace bude kanalizace DN 800 mm o sklonu cca 0,382 %
s kontrolními šachtami. Hloubka zamýšleného díla se pohybuje od cca
20 metrů v místě napojení na stávající
stoku, až do hloubky cca 7 metrů, tj.
koncového úseku bezvýkopové technologie. Průměrná hloubka stavby se
pohybuje kolem 12 metrů. Poslední
část stoky je již prováděna v malých
hloubkách, otevřeným výkopem a do
bezvýkopové části se napojuje přes
budovanou spádišťovou šachtu. Toto
hlubinné uložení stoky může v bu-

doucnu umožnit napojení další pobočných čistíren v okolí na páteřní
sběrač povodí ústřední čistírny odpadních vod. Vzdálenosti vstupních
šachet byly voleny s ohledem na průleznost stoky a situační řešení stoky
v obloucích s průměrnou délkou rozestupů cca 100 metrů, což vedlo k finanční úspoře stavby, při zachování
všech funkčních parametrů pohodlné
obsluhy stoky. Potrubí bude osazeno
ocelovými manžetami, které vytvoří
dostatečně těsný, vodě odolný celek.
Závěrem bych chtěl poděkovat za
přijetí do vaší společnosti a doufám,
že se budeme potkávat na zajímavých projektech, které budou prováděny výhradně bezvýkopovými
technologiemi.
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SANACE NESTANDARDNÍCH PROFILŮ KANALIZACÍ
S DURA.PC
Ing. Petra Niedlová,
Steinzeug Keramo s.r.o.
Recenzoval: Ing. Jan Frantl
Moderní metody bezvýkopové
sanace mohou rychle a hospodárně obnovit provozní spolehlivost
potrubních sítí. S naším sortimentem DURA.PC vám nabízíme systémové řešení. Tam, kde jsou jiná
řešení za hranicí svých možností,
nabízí renovace s DURA.PC z technického hlediska obzvláště zajímavou alternativu.
Kanalizační systémy jsou stejně
složité jako města, která odvodňují. Ty nejstarší, obvykle cihlové
průchozí stoky jsou obvykle nejsložitější. Tvoří páteřní stoky často
v historických částech měst nebo
pod dopravně nejvytíženějšími komunikacemi. Zároveň ale potřebují
stále častěji lokální opravy a mnohdy se svým technickým stavem
na hranici životnosti stávají noční
můrou nejednoho provozovatele a
vlastníka. Hledání dlouhodobého
konstruktivního řešení opravy takovýchto velkoprofilových stok, často
potrápí všechny zúčastněné strany
při její přípravě. Stoky nejen že nemají standardní profil, který zvládne většina běžných technologií, ale
navíc se tento profil často mění ve
velikosti i tvaru nebo se vyskytují
v trase oblouky různého poloměru.
Správný hospodář tak přemýšlí nejen o maximálním zachování
průtočnosti profilu, ale i o životnosti
celé opravy/sanace, o minimalizaci
zásahu do veřejného života v lokalitě (a to jak na povrchu, tak v podzemní ostatní infrastruktuře) a rychlosti výstavby.
Systém DURA.PC lze vyrobit prakticky v jakémkoliv tvaru a jednotlivé
prvky lze také přizpůsobit konkrétním podmínkám. Díky vysoké stabilitě materiálu a jeho statickým
a dynamický, vlastnostem lze vyrábět prvky s poměrně tenkými stěnami. DURA.PC je proto ideálním
materiálem pro částečné i úplné sanace, zejména pro
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• nestandardní profil vyžadující
speciální geometrické řešení
• výrazně strukturálně poškozené
stoky
• kanalizace s omezeným přístupem (vstupní šachty)
• zajištění tvarové stability i při velkém zatížení
• zajištění vysoké dlouhodobé
chemické odolnosti na vysoké
úrovni.
• zajištění vodotěsnosti projektu
Díky vysoké vlastní stabilitě materiálu a jeho statickým a dynamickým vlastnostem lze prvky DURA.
PC vyrábět s poměrně tenkými stěnami a tím i nízkou hmotností.

Materiál a jeho zpracování
Prvky DURA.PC jsou vyrobeny z
polymerbetonu. Jedná se o materiál
vyrobený z různých frakcí křemene
(85%), který tvoří nosnou část prvků, z polyesterové pryskyřice (13 %)
jako pojivo a přísad (2 %) ve stálém
směšovacím poměru mj. pro charakteristickou barvu. Například pro
renovace prováděné v prostředí
s extrémními požadavky na hodnotu pH (kyselé i alkalické), používáme speciální polyesterovou pryskyřici vysoce odolnou vůči pH. Prvky

Hrdlový spoj pro instalaci v otevřeném
výkopu

z polymerbetonu mají ve srovnání
s běžnými betony vyšší mechanickou pevnost v ohybu, jsou odolnější
proti opotřebení a vyšší chemickou
odolnost. Prvky jsou vyrobeny dokonalou přesností a s hladkým povrchem téměř bez pórů. Všechny
tvary, průřezy a tloušťky stěn jsou
vyráběny na zakázku v souladu s požadavky konkrétního projektu. Délka
prvků je vždy upravena pro konkrétní
požadavky a podmínky a pohybuje
se od 0,5 m do 1,5 m.
Spojení prvků je jednoduché a nabízí bezpečné spojení po celou dobu
životnosti.
Prvky na sebe navazují standardně zubovým spojem, který je slepený dvousložkovým lepidlem (např.
Sikadur 31 apod). Výhodou tohoto
spoje je přesnost spojení a nenavýšení vnějšího profilu  ve spojích. Na
požadavek je možné prvky opatřit i tupým spojem.
Prvky DURA.PC jsou primárně
určeny pro sanace stok, nicméně
právě díky variabilitě profilů jsou
často navrhovány také v otevřených výkopech s obetonováním.
Pro tyto případy jsou prvky nově
opatřeny hrdlovým spojem s těsněním z EPDM, což zajistí flexibilitu
a ochranu prvků při dalším technologickém postupu – obetonování.

Standardní zubový (falcový) spoj
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Fyzikální vlastnosti polymerbetonu:
Pevnost v tlaku: > 80 N/mm²
Pevnost v ohybu: > 20 N/mm²
E-modul: 18.000 N/mm²
Otěruvzdornost: 0.14 mm po
100 000 cyklech (Darmstadtská
metoda)
Chemická odolnost: pH 2 - 12
Teplotní odolnost: Odolnost proti
stálé teplotě do 80°C
Nasákavost: < 0,13 hmotnosti

DURA.PC pro částečnou sanaci
Pokud kanalizace vykazuje poškození pouze v oblasti dna, nemusí
být celková sanace vždy ekonomicky výhodná.
Běžným příkladem renovace takovýchto sběračů je obložení dna
tenkostěnnými
korozivzdornými
prvky. Tato forma sanace je vhodná
zejména pro stoky s pravými úhly
nebo dokonce ostrými úhly v průřezu. Jednotlivé prvky požadovaného profilu jsou připraveny z výroby
a dovezeny na stavbu, kde se poté
přímo v kanalizaci spojují k sobě navzájem. Díky tomu mohou být prvky
vkládány do kanalizace přes úzké
šachty bez požadavku na velké výkopové jámy, mnohdy lze vkládat
i přes stávající vstupy do šachet.

Foto: Arnheim (NL) – částečná sanace
dna v oblouku

Foto: Praha – Vinohradská (realizace 2019)

Další možností je obložení vrchní
části kanalizace v kombinaci s jinými
materiály, např. často používaným
čedičovým obkladem dna. Oproti tradičnímu ručnímu zdění je tak dosaženo výrazného snížení počtu spár až
o 80% a s tím související nižší nároky
na odbornost a zručnost pracovníků.
Celý postup sanace se tak může
výrazně zrychlit až o polovinu času.
Prvky lze také použít při stavbě nových stok velkých profilů ke zlepšení
odtokových poměrů zejména v bezdeštném období. Dno navržené stoky
lze vyprofilovat prvky DURA.PC vytvořením dnového žlábku s bermami.
ARNHEM (Nizozemsko) - PRVOTŘÍDNÍ RENOVACE 150 LET STARÉHO HLAVNÍHO SBĚRAČE  
Před téměř 150 lety byl vybudován
přibližně 1,5 km dlouhý hlavní kanalizační sběrač známý jako „ Moerriool“. Často je nazýván největší
stavbou Arnhemu. Profil sběrače je
tvořen cihlovou klenbovou konstrukcí  se žlabem pro bezdeštné období
a bermami z nevyztuženého betonu.
Kanalizace prochází pod celým historickým centrem městem.
Když měl být v roce 2018 sběrač
obnoven jako součást rozsáhlého
projektu renovace, rychle se ukázalo, že jeho umístění v srdci historického města Arnhemu vylučuje
obnovu v otevřeném výkopu.
Dopad do života místních obyvatel,
podnikatelů, turistů a každodenního
provozu by byl příliš významný.
Bylo třeba najít řešení, které by se
vyhnulo jakýmkoliv zemním pracím,
a zároveň bylo stabilní a dlouhodobé.
Město Arnhem společně se stavební firmou a projekční kanceláří
našli řešení s využitím našeho systému DURA.PC. Klíčovými požadavky byla trvanlivost a odolnost
použitého materiálu. Flexibilita
celého systému však byla nakonec rozhodujícím faktorem pro výběr. Profil sběrače v daném úseku
mění geometrický tvar, a proto
vyžadoval individuální řešení, které by bylo navíc možné zavést do
kanalizace i při velmi omezeném
přístupu.
Před samotnou instalací prvků byla
příprava projektu realizována ve dvou
fázích. Pomocí pokročilé laserové
skenovací a radarové technologie
a klasické inspekční technologie.
Výsledek také přesvědčil odborníky
v oboru, díky kterému projekt získal
NSTT No-Dig Award 2018 a to
zejména díky použitým inovativním
technikám a vynikajícímu provedení
projektu.

před

po
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DURA.PC pro celkovou sanaci
U významně strukturálně poškozených kanalizačních stok a sběračů, kde jiné sanační technologie jsou
za hranicí svých možností jsou prvky DURA.PC stále vhodným řešením celoprofilové sanace. Nová kanalizace z DURA.PC je instalována
uvnitř té stávající, s níž tvoří pevné a
trvanlivé spojení: prvky, jakmile jsou

instalovány a vzájemně slepeny,
se cementují tak že. mezi stávající
a novou kanalizací nezůstává žádný volný prostor. Právě díky tomuto pevnému spojení dochází k
jejich spolupůsobení, a tím i zlepšení statiky celého systému a podstatnému prodloužení životnosti o
desítky let.   
Velkou a významnou výhodou
tohoto technologického postupu je
bezpochyby minimalizace požadavků na přečerpávání odpadních vod
nebo řešení obtoků během pokládky. Po instalaci a slepení jednotlivých prvků je možné nezávisle na
cementaci mezikruží kanalizace nechat běžné odtoky protékat novou
kanalizací.
Díky tenké stěně prvků (zpravidla
2-6 cm) a nižší objemové hmotnosti je možné jednotlivé prvky vkládat
do kanalizace pomocí velmi jednoduchých nástrojů (např. jednoduché
ližiny) nebo u větších profilů dodat
na míru vyrobené instalační vozíky.
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ZELZATE (Belgie) náročné podmínky v trase
kanalizace
Již ve fázi plánování renovace přibližně třicetimetrového úseku stoky
v belgickém Zelzate (leží mezi Gentem a Antverpami) bylo všem zúčastněným stranám jasné, že obvyklé
metody renovace se nedostanou příliš daleko. Rukávcové metody a nástřiky, jinak v takovýchto případech
běžně používané, nebyly vhodné
kvůli náročné geometrii a stavu stávající stoky. Vhodné řešení nalezl
projektant v systému DURA.PC.
Specifickou výzvou byl zejména
krabicový profil stávající betonové
kanalizace s rozměry 700 x 1100
mm. To znamenalo především vysoké nároky na statiku sanovaného
profilu. Situaci navíc komplikovaly dva nepřehlédnutelné faktory:
vlámská bažinatá půda s tendencí k
vztlaku a minimální krytí sanované
kanalizace.
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Sanace byla provedena celoprofilovými prvky. Předběžný výpočet
FE metodou klienta ujistil, že v každé fázi výstavby bylo zohledněno
i výše uvedené zatížení této stoky.
Během celého procesu byli přítomní odborníci pro možnost konzultací
se stavební firmou provádějící práci.

Sanace šachet s DURA.PORT
Poruchy konstrukcí v kanalizaci se
však zdaleka netýkají pouze samotného potrubí, ale velmi často také
vstupních šachet. Mezi nejčastější
poškození šachet patří, kromě poškození kovových stupadel průsaky
ve spojích na stěnách šachet, praskliny nebo díry nebo poškození kynety a podesty šachty. Často bývá jednou z příčin těchto poruch chemické
složení odpadních vod a s ním
pojená tzv. sulfátová koroze betonů.
Šachty vykazující takovéto poškození již nemohou správně plnit svoji
funkci a hledá se vhodná technologie renovace šachty dříve, než se
přistoupí ke kompletní výměně celé
šachty. Právě pro případy výraznějšího poškození betonové šachty,
kde může být až ohrožena statika
konstrukce, se osvědčila renovace
našimi segmenty DURA.Port. Systém nejen že dobře odolává síranové
korozi a otěru, ale zejména díky pevnému spojení mezi sanačními prvky
a stávající šachtou nabízí zlepšení
její konstrukční únosnosti. Další velkou výhodou šachtového systému
DURA.Port je možnost vložení všech
prvků do šachty standardním otvorem DN600. Eliminují se tím nákladné zemní práce a nimi spojený rušivý
zásah do komunikace a její obnovy.
Ve standardní variantě je systém určen pro kruhové šachty DN 1000.
Sanace šachty pomocí našeho
systému DURA.Port zpravidla probíhá v několika krocích. Po vyčištění
šachty otryskáním je dle potřeby a
místních podmínek částečně ubou-

ráno dno stávající šachty tak, aby
byla zajištěna niveleta pro osazení
žlabů na potrubí. Následuje osazení
žlabu a podest do rychle tuhnoucí
cementové malty a jejich zafixování.
Kruhové podesty mají již vyspádované dno a po obvodu připravený profil
pro plynulé napojení stěnových prvků. Všechny polymerbetonové dílce
jsou poté spojeny dvousložkovým
lepidlem, stejně jako napojení na stávající přítokové a odtokové potrubí.
Po několika hodinách (v závislosti na
použité maltě) může být přítok uvolněn a další práce mohou probíhat za
plného provozu šachty.
Stěnové obložení šachty (tzv. tybink) je tvořeno trojicí segmentů spojenými do tvaru  skruží uvnitř šachty.
Tyto segmenty   jsou spojeny zubovými spoji navzájem, nahoře i dole
a lepeny dvousložkovým lepidlem.
Prostor mezikruží je postupně zaléván zálivkovou maltou, čímž dojde
k pevnému spojení stávající šachty  
a nových segmentů šachty. Vysoce
odolný tenkostěnný materiál umožňuje zachovat maximum volného
prostoru uvnitř šachty. Vznikne nové
ostění šachty s vnitřním průměrem
900 mm.
Celý systém doplňuje speciální
čtyřdílný prvek pro obložení šachtového konusu.

Další informace
naleznete na
www.steinzeug-keramo.com
a na youtube.
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SHYBKA POD ŘEKOU VLTAVOU PROVEDENÁ
METODOU ŘÍZENÉHO HORIZONTÁLNÍHO VRTÁNÍ
Ing. Ivan Demjan,
Talpa - RPF s.r.o.

Město je jak živý organismus. Pokud se rozvíjí a roste, musí s ním růst i jeho technická
infrastruktura. Ve velkoměstě, jako je Praha, je výstavba důležitých tepen infrastruktury pochopitelně velmi náročná, někdy téměř nemožná díky překážkám, které této výstavbě stojí v cestě. Zde se otevírá velká příležitost pro bezvýkopové technologie.
Něco málo z historie
Rozvoj města nevyžaduje pouze výstavbu inženýrských sítí v právě budovaném místě, ale musí dojít k navýšení
kapacity všech navazujících částí systému, ať se to týká vodovodů, kanalizací
nebo rozvodů energií.
V první polovině dvacátého století byla
pro kanalizační systém Prahy klíčová stará čistírna odpadních vod v Bubenči, kterou v roce 1967 nahradila nová ústřední
čistička odpadních vod na nedalekém
Císařském ostrově. Určitě si vzpomínáte na povodně v roce 2002, kdy došlo
k jejímu zaplavení a velkým škodám na
technologiích čištění vod. Tato událost
a fakt, že čistírna nesplňovala normy
Evropské unie, vedly v roce 2013 k rozhodnutí o výstavbě nové čistírny odpadních vod. Ta byla dokončena v roce
2018 a v současné době by měl skončit
její zkušební provoz. Obě linky čistí přibližně 93 % odpadních vod vzniklých
na území Prahy a přiváděných jednotnou městskou kanalizací.

Promyšlený projekt je
základem dobrého výsledku
Pokud tedy bylo úspěšně operováno srdce kanalizačního systému, nyní
musí být posíleny jeho důležité tepny.
Mezi ně patří výtlak z ČSOV Podbabská
u ústí Litovicko-Šáreckého potoka určený k dopravě odpadní vody do kmenové stoky E v areálu ÚČOV. Tento výtlak
provedený v dimenzi potrubí D225 mm
je kapacitně nedostatečný, proto pražská projekční kancelář D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
a.s. připravila řešení v podobě výstavby
dvojitého výtlaku PEHD d400x23,7 RC.
Trasa výtlaku bezprostředně u rekonstruované ČSVO musí překročit Litovicko-Šárecký potok a boční koryto Vltavy
na Císařský ostrov a dále povede podél
obslužné komunikace v sousedství areálu ČOV.
Původní výtlak byl v minulosti vybudován provedením překopu obou
toků s využitím těžké techniky pracující
v říčním toku. Toto řešení je organizač-
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ně velmi náročné, vyžaduje dlouhou
odstávku provozu v plavebním kanále,
v jehož ústí byla trasa navržena. V neposlední řadě se ukázalo, že toto řešení
je rovněž velmi nákladné. Proto projektant s ohledem na současný rozvoj bezvýkopových technologií zvážil využití
metody řízeného horizontálního vrtání.
Tento způsob překonání říčního toku se
jevil jako efektivnější a mnohem méně
ovlivňující říční provoz v plavebním kanále. Křížení Vltavy na rozdíl od stávajícího výtlaku může probíhat šikmo na
plavební dráhu, v hydraulicky optimální
trase bez zbytečných lomů.

Podmínky provedení shybky
Každé na první pohled krásné řešení
s sebou po podrobnějším prozkoumání
přináší komplikace a otazníky. Nejinak
tomu bylo i v tomto případě.
Komplikací číslo jedna byl nedostatek
prostoru pro první část pilotního vrtu. Oblouk vrtu je striktně dán tuhostí vrtných
tyčí, jejich minimální dosažitelný rádius
se nedá překročit. Litovicko-Šárecký potok v místě, kde jej shybka kříží, protéká
v terénním zářezu hlubokém cca 6 m
a jeho nejhlubší bod se nachází po dvaceti metrech od startovací jámy. Vrtná souprava měla za zády rušnou Roztockou
ulici, prodloužení vrtu tedy nepřipadalo v
úvahu. Od řeky Vltavy je potok oddělen
pouze úzkou hrází a zde byla povodím
Vltavy nastavena podmínka minimální
hloubky pokládané shybky 5 metrů od
hladiny na okrajích toku a 7,5 m od hladi-

ny ve středu toku. Díky tomu byla první
shybky vedena v poměrně ostrém náklonu směrem dolů, pod středem toku
ve vzdálenosti 80 m od startu však musela být přesměrována dovrchně. U vrtu
prováděného v měkkých náplavových
vrstvách někde na jižní Moravě by toto
vedení nepředstavovalo velký problém.
V námi popisovaném případě se však
pohybujeme v náročných geologických
podmínkách skalního vrtání. S geologií
souvisí naše druhá komplikace.  Při přípravě bezvýkopového provedení shybky jsme vycházeli z geologických průzkumů v minulosti prováděných v okolí
stavby.
Do hloubkového profilu shybky zasahují proterozoické droby a prachovce,
které dosahují pevnosti až R3, těžitelnost proterozoických sedimentů dle
ČSN 73 3050 v 5. třídě, místy až v 6. třídě. V mělčích vrstvách byly zjištěny kvartérní fluviální štěrky a písky a v příbřežních pásmech se těsně pod povrchem
nacházely hlinité sedimenty. Fluviální
písčité a štěrkovité sedimenty dosahují
dle ČSN 73 3050 3. - 4. třídy, při výskytu
kamenů a balvanů o velikosti mezi 10 až
25 cm v objemu nad 50% pak 5. třídy.
Těžené zeminy jsou zvodnělé.

Provedení shybky
Pro realizaci shybky byla vybrána vrtná souprava DitchWitch JT60 s tažnou
silou 267 kN a kroutícím momentem
12 200 Nm. Práce byly zahájeny 13.4.2021.
Pilotní vrt byl prováděn speciálním vrt-
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ným nářadím pro vrtání ve skále nízké až
střední pevnosti. Tato volba se ukázala
jako optimální s ohledem na nároky na
přesné řízení vrtu a zároveň umožňovala
provedení vrtu v těchto náročných geologických podmínkách. Použití mud motoru nebo valivých dlát s duálními vrtnými
tyčemi je ve skalním prostředí efektivnější, vyžaduje však mnohem plynulejší
křivku vrtu s radiusem ohybu 350 a více
metrů, v  případě této shybky byla křivka
ohybu naprojektována na 290 m.
Během provádění vrtu bylo Povodím
Vltavy povolena výluka v lodní dopravě na
jeden den v době mezi 9.00 až 16.00. Proto bylo provádění pilotního vrtu rozděleno
na dva dny, přičemž první den proběhlo
vrtání pod příbřežní částí u ulice Roztocká
a pod Litovicko-Šáreckým potokem, druhý den pod Vltavou a na Císařském ostrově. Důvodem pro výluku v lodní dopravě
byla nutnost natažení lana, které označovalo osu mezi oběma rameny budoucí
shybky. První rameno shybky bylo vedeno
dva metry od lana vlevo, druhé bylo plánováno se stejným odstupem od lana vpravo. Obsluha technologie, která trasovala
a řídila provádění vrtných prací, seděla
v motorovém člunu zakotveném na tomto
středovém laně. Během přípravy vrtu jsme
zvažovali použití Magnetic Guidance Systém (magnetický naváděcí systém), který
dokáže provést pilotní vrt bez nutnosti
přítomnosti obsluhy nad vrtem. Systém
je však velmi nákladný, v našem případě
by prodražil provedení obou vrtů cca o 1,5
mil. Kč. Zároveň v době realizace byl lock
down vyvolaný pandemií Covid-19, což
znemožňovalo přítomnost zahraničního
technika nezbytného pro provedení vrtu.

V následujících pěti dne probíhalo
rozšiřování vrtu rozšiřovači typu Kodiak postupně až na rozměr 750 mm.
V této fázi práce je účelem provést otvor v horninovém prostředí dostatečně
velký pro vtažení potrubí DN400 mm
a vymístění veškerých úlomků horniny pomocí vrtného výplachu z vrtu do
jam. Tento detail je velmi důležitý, protože pokud by část rozdrobené horniny
zůstala ve vrtu, při vtahování potrubí by
pak došlo k hrnutí úlomků před potrubím a k jejich postupnému upěchování
vedoucímu až ke kolapsu procesu vtahování potrubí. Dalším úskalím tohoto
projektu je stav horninového prostředí.
Z geologických zpráv vyplývá, že hornina je porušena ve vrstvách a je tedy
extrémní nebezpečí vypadávání vrtáním uvolněných horninových desek
do provedeného otvoru. To bylo důvodem, proč bylo rozhodnuto použít jako
poslední rozšiřovač průměru 700 mm,
ačkoliv v běžných podmínkách by bylo
dostatečné rozšíření na průměr 550 až
600 mm.
Pro transport odvrtaných úlomků horniny je naprosto klíčový výběr typu vrtného výplachu a jeho recyklace pro další
použití. Pokud vrtný výplach v rozpukaném horninovém prostředí začne utíkat
do okolního prostředí vrtu, pak hrozí, že
transportované částečky horniny zůstanou ve vrtu. Proto jsme v době přípravy
vrtu věnovali výběru a modifikaci vrtného výplachu největší péči. Pro recyklaci
vrtného výplachu byla použita jednotka
s nátřasnými síty AMC Shaker 624 a pro
dočištění pak M-I SWACO MONGOOSE
se sestavou hydrocyklónů.

Potrubí, které bylo projektantem vybráno pro bezvýkopovou část, je technická novinka společnosti egeplast. Jedná
se o z materiálu PE 100-RC d400x23,7
s dodatečným ochranným pláštěm
z modifikovaného PEplus značeným
třemi zelenými pruhy, které má pod
ochranným pláštěm integrované vodivé
proužky. Potrubní systém SLM DCT jednak využívá výhod opláštěného potrubí, které zajistí bezvadný nepoškozený
povrch trubek u bezvýkopové instalace,
a navíc nabízí jedinečnou možnost kontroly, že k poškození opravdu nedošlo.
Vodivé proužky pod opláštěním mohou
sloužit jako signalizační vodič, ale především umožňují test nepoškození po
dokončení instalace. Investor tak může
zkontrolovat, že nedošlo k poškození
potrubí bezvýkopovou pokládkou. Na
závěr po vtažení každého potrubí byla
provedena zkouška integrity potrubí,
která potvrdila jeho celistvost. U první
shybky byl desátý den vrt dostatečně
rozšířen a vypláchnut a mohlo být přistoupeno k vtahování potrubí. Ukázalo se, že vrt je stabilní a beze zbytků
a úlomků horniny, takže vlastní proces
vtahování potrubí byl po třech hodinách
završen, potrubí dosáhlo cílovou jámu.
Provedení pravého ramene shybky již
bylo prováděno s využitím zkušeností
levého ramene a proběhlo během následujících sedmi dní bez větších komplikací. Opět byla na dobu jednoho dne
zastavena plavba tak, aby mohlo být
nataženo lano a postup rozšiřování probíhal ve stejném pořadí jako v prvním
případě. Vtažení potrubí bylo stejně
hladké jako u levé shybky.
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SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PRO
BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE (CzSTT) A SOVAK ČR
Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT
V současné době by bylo zcela jistě nošením dříví do lesa
či sov do Athén vysvětlovat členům CzSTT výhody, které
do měst a obcí přináší realizace vodohospodářských děl
pomocí bezvýkopových technologií (BT). To jsou již téměř
notoricky známé skutečnosti. Téměř všichni provozovatelé
se již s nějakou formou BT ve své praxi setkali a u některých
byly rekonstrukce jejich staveb oceněny mezinárodním
oceněním v rámci celosvětové organizace bezvýkopových
technologií ISTT (CHEVAK, SmVaK).
Ale i když jsou bezvýkopové technologie známy a vnímány pozitivně, ne všechny jsou použitelné pro všechny
případy, které se při projektovaných stavbách a realizacích
mohou vyskytnout. Předsednictvo CzSTT se proto rozhodlo
požádat vedení SOVAK o umožnění postupně představovat
nejprve základní technologie, a návazně i další varianty
a podvarianty, které dnes svět BT nabízí.
Začátkem prosince 2021 se uskutečnilo setkání
ředitele a člena předsednictva SOVAK ČR Ing. Vilém a
Žáka se zástupci předsednictva CzSTT Ing. Michalem
Sodomkou a p. Robertem Kostolánym, v rámci kterého

bylo projednáno několik záležitostí, které se jeví pro obě
organizace jako přínosné. V únorovém čísle časopisu
SOVAK by mělo vyjít představení prvních bezvýkopových
technologií. Dále je plánovaná reciproční výměna
informací o zajímavých realizovaných stavbách, které
byly buď celé, nebo částečně prováděné pomocí BT
(např. v minulosti velice úspěšný projekt Vodárny Plzeň
výstavby úslavského kanalizačního sběrače).
V neposlední řadě pak informování členů obou spolků
o chystaných akcích (prezentace, semináře, konference
apod.), zajišťovaných buď SOVAK nebo CzSTT.
Zástupci CzSTT schůzku s Ing. Žákem vnímali velmi
pozitivně nejen pro jeho osobní přístup a zaujetí, ale
oslovila je i myšlenka umožnit sledování konferencí
streamovanou formou on-line. Na závěr si zástupci
obou spolků vyměnili kontakty na vedoucí redakčních
rad časopisů, které obě strany vydávají, a i když je
četnost časopisu NO-DIG oproti SOVAKu jen čtvrtletní,
je nepochybné, že přínos lze vidět u členů obou
organizací.

REKONSTRUKCE PŘIVADĚČE VSVČ
(ÚSEK PODLAŽICE – MIKULOVICE)
Mgr. Ivo Doskočil, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
V rámci spolupráce SOVAK ČR
s CzSTT budou zveřejňovány články z časopisu Sovak.
Jednou z podporovaných akcí
byla společností VAK Chrudim připravena Rekonstrukce přivaděče
VSVČ (úsek Podlažice – Mikulovice)
– I. etapa. První etapa přesněji představovala rekonstrukci výtlačného
potrubí průměru 500 mm z Podlažic
do vodojemu ve Slatiňanech (celkem
10 917 m). Během příprav na rekonstrukci bylo zvažováno několik různých variant realizace. Nakonec po
dohodě mezi vlastníkem (VAK Chrudim) a provozovatelem (Vodárenská
společnost Chru dim, a. s., – dále VS
Chrudim) bylo rozhodnuto odstavit
celý přivaděč z Podlažic a zásobování VSVČ zajistit pouze pitnou vodou
z úpravny vody Monaco – Slatiňany.
Odhad nákladů na I. etapu rekonstrukce byl na úrovni 130 milionů korun. V ceně bylo mimo jiné i vybudování nového vápenného hospodářství
na úpravně vody, aby se kvalita vody
dodávané do sítě co nejvíce blížila
původním vlastnostem (po smíchání
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vody podzemní
a povrchové) ve
vodojemu Slatiňany.
Sama
r e ko n s t r u kc e
pak měla být
provedena
bezvýkopově metodou Close-fit za
pomocí redukce profilu přes upínací
čelist na místě stavby (DYNTEC), tj.
zjednodušeně zatažení nového plastového potrubí do stávajícího potrubí
ocelového. Díky použitému materiálu
se po zatažení potrubí a uvolnění tažných sil nové potrubí těsně přimkne k
původnímu ocelovému potrubí. Jedná
se o velice efektivní metodu, sanované potrubí je samonosné a životnost
je omezena životností samotných PE
trub (v našem případě byla navržena
síla stěny potrubí 30 mm).
Na základě řádné soutěže dle zákona o zadávání veřejných zakázek
byla jako zhotovitel vybrána společnost ZEPRIS s. r. o. Ze strany MZe
bylo rozhodnuto, že uvedenou akci
podpoří dotací ve výši více než 84
milionů korun. Na žádost společnosti VAK Chrudim ze svého rozpočtu
přispěl na rekonstrukci částkou 5 milionů ko run i Pardubický kraj. Ostatní náklady byly hrazeny z prostředků

společnosti VAK Chrudim. Vlastní rekonstrukce byla stavebně zahájena,
po dokončení a zprovoznění vápenného hospodářství na úpravně vody
Monaco u Slatiňan, v listopadu 2020.
Předpoklad ukončení stavebních prací byl prosinec 2021. Skutečnost však
díky skvělé práci zhotovitele byla taková, že slavnostní spuštění přivaděče z Podlažic proběhlo za přítomnosti
významných hostí dne 21. 9. 2021.
Celé dílo, včetně provedení terénních
úprav a administrativního předání,
včetně zaměření, bylo dokončeno na
přelomu října a listopadu.
Postup prací prováděl zhotovitel
podle předem schváleného harmonogramu. Mimo vlastního vytýčení
všech sítí byly zahájeny výkopové
práce v místech startovacích jam,
kontrolních výkopů a cílových jam.
Jedna z pracovních čet připravovala na povrchu svařence (metodou
„sváření na tupo“) z dodaného potrubí v délkách odpovídajících vzdá-
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Plánované rekonstrukce v rámci VSVČ

lenosti startovacích a cílových jam
(od několika desítek metrů, po více
než 500 m). Vytvořený svařenec byl
na jednom konci vždy upraven a připevněn na vlečný kužel s tažnou hlavou. Druhá pracovní četa ve stejném
čase prováděla čištění a kontrolu
stávajícího ocelového potrubí (délka
jednotlivých kontrolovaných úseků
byla limitována možností technických
prostředků – kontrolní jámy byly zbudovány zhruba po 50–100 metrech).
Pokud bylo vše správně připraveno,
byly zahájeny v prostoru startovací
jámy práce na zatahování potrubí
přes redukční hlavu (umožňuje redukci potrubí o 8–12 %) pro přetvarování potrubí před zatažením do
původního potrubí. Vlastní zatažení
bylo realizováno díky hydraulickému zařízení instalovanému v cílové
jámě a propojení kuželové hlavy s
tímto zařízením pomocí ocelových
segmentů délky 0,75 m, skládaných
na požadovanou délku.
Propojování nově zataženého PE po-

trubí (zpravidla v místech lomů stranových nebo výškoých, napojení armatur
apod.) bylo realizováno pomocí „elektrotvarovek“. V předem určených mís tech bylo
stejným
způsobem
na potrubí navařeno
potrubí menší dimenze sloužící k napojení
odboček z řadu, odvzdušnění nebo odkalení rekonstruovaného
výtlačného řadu. Po
dokončení domluvených úseků (zpravidla
kolem 2,5 km) byly na
novém potrubí provedeny tlakové zkoušky,
proplachy, dezinfekce
a odebrány vzorky
vody pro laboratorní
ověření nezávadnosti.
Pokud vše dopadlo
dobře, zahájil zhotovitel neprodleně obsyp
potrubí, zasypání otevřených jam a
uvedení rekonstrukcí zasažených pozemků do původního stavu.
I. etapa rekonstrukce přivaděče
VSVČ v číslech:
• rekonstrukce potrubí v délce
10 917 m
• typ použitého potrubí PE 100 SDR
17 d 530
• počet svárů „na tupo“ 865
• počet použitých elektrotvarovek
cca 120 ks
• počet zatažených úseků 44
• množství dodávané vody přivaděčem 3–4 000 000 m3
• počet zásobených obyvatel cca
300 000
Za realizaci I. etapy rekonstrukce přivaděče VSVČ je třeba odpovědné vedoucí pracovníky, ale i řadové zaměstnance zhotovitele, ocenit především
za významné zkrácení doby realizace
akce. Ocenění si zaslouží všichni pracovníci stavby za řešení problémů a vy-

Porušené ocelové potrubí v místě křížení s elektrickou sítí

Připravený svařenec s vlečným kuželem

pořádání se s nepřízní počasí (3× došlo k zaplavení startovacích a cílových
jam při přívalových deštích), za bezproblémové řešení případů křížení potrubí
s komunikacemi a železniční drahou,
za práci v zastavěných obytných oblastech, za způsob řešení přechodu
pod vodními toky křížícími trasu přivaděče a vyrovnání se s celkovou nepříznivou zdravotní situací v republice. To
vše za perfektní součinnosti technického dozoru stavitele a VS Chrudim.
Pracovníci provozovatele si mimo jiné
zaslouží dík i za bezproblémové zajištění dodávek pitné vody obyvatelstvu
v době odstávky zdroje z Podlažic.
Na I. etapu rekonstrukce přivaděče
VSVČ bude bezprostředně navazovat II. etapa rekonstrukce mezi vodojemem ve Slatiňanech a vodojemem
v Mikulovicích. Během této druhé
etapy bude rekonstruováno potrubí v celkové délce 8 188 m, z toho
4 569 m ocelového potrubí průměru 700 mm a 3 619 m ocelového
potrubí průměru 600 mm. Technicky
bude rekonstrukce provedena stejně jako v případě I. etapy metodou
Close-fit za pomocí redukce profilu
potrubí přes upínací čelist na místě
stavby (DYNTEC). Vítězem soutěže
na zhotovitele stavby se stala podobně jako v případě I. etapy společnost
ZEPRIS s. r. o. Na rozdíl od I. etapy je
časově realizace plánována na dobu
24 měsíců. To především z důvodu
zachování dodávky pitné vody (pomocí suchovodů) pro Chrudimsko
a Pardubicko i v době realizace rekonstrukce. Stavba bude zahájena
v březnu 2022 a z hlediska nákladů
bude spolufinancována z rozpočtu
MZe ČR formou dotace ve výši 50 %
z uznatelných nákladů.
(Zkráceno. Úplné znění článku
„První etapa rekonstrukce Vodárenské
Soustavy Východní Čechy byla úspěšně
dokončena“ naleznete v časopise
Sovak č. 2/2022).
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ŽENY A BT
ING. PETRA NIEDLOVÁ, STEINZEUG KERAMO s.r.o.

NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto: Nejúčinnější prezentací firmy je přehled její úspěšné činnosti.

NOD
IG

Jihočeška Petra Niedlová, vystudovaná inženýrka fakulty stavební na
ČVUT – obor Inženýrství životního prostředí, pracovala před nástupem do firmy Steinzeug Keramo s.r.o. ve společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., na pozici
ředitelky divize v Českých Budějovicích.
Jako prodejní inženýr(ka) se věnuje výhradně technickému poradenství našim
zákazníkům, technické podpoře projektantům a stavebním firmám, návštěvám
staveb, ale také i problematice bezvýkopových technologií v České a Slovenské
republice. Tedy i projektům při použití kameninových protlačovacích
trub pro stavby kanalizací, anebo polymerbetonových dílců DURA
pro sanaci kanalizačních sběračů a šachet.
Zákazníkům poskytuje kompletní servis pro produkty DURA:
návrh optimálního technického řešení sanovaného objektu, výkresovou část projektu, konzultaci s výrobou, a nakonec i vytvoření
cenové nabídky včetně zpracování objednávky materiálu. Samozřejmostí je i následná pomoc při realizaci díla na místě.
Vzhledem ke svému vzdělání a znalosti anglického jazyka se stává i technickým konzultantem této problematiky pro ostatní evropské země.
Ve volném čase se věnuje sportu – lyžování, cyklistice, vodáctví ale nejraději pozoruje svět (nejen ten kanalizační) z koňského sedla.
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Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich firem, jejíž podstatou je
využití publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje NODIG.
Časopis s převahou informací o vaší firmě bude zajisté vhodným doplňkem souboru vašeho
propagačního materiálu.

•

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
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Nabízená forma prezentace bude sestávat z:
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Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"
Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)
Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje
Dodání 20 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a případně reklamní přílohu v počtu 150 ks.
Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání Zpravodaje 20.000,- Kč,
cena reklamní stránky, reklama 5.000,- Kč). Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je dostupná i malým
firmám.
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KALENDÁŘ NO DIG 2022
NO DIG CALENDAR
Kdy

AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

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

Březen

VODA ZLÍN 2022

Duben

Tunelářské odpoledne 1/2022

10. 3. 2022 - 11. 3. 2022
13. 4. 2022

13.00 centr. vzd. Metrostav/on-line

Květen

IFAT 2022 Mnichov, Německo
30. 5. 2022 - 3. 6. 2022 www.ifat.de

2. ROČNÍK ODBORNÉ
VODOHOSPODÁŘSKÉ
KONFERENCE
31. 5. - 1. 6. 2022
HOTEL ZÁMEK VALEČ u Hrotovic

Červenec TRENCHLESS ASIA
27. 7. - 28. 7. 2022
Conference, Exhibition
The Kuala Lumpur
Convention Centre

Září

27. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

/20
19

NOLO
NOLO GIE
GY

13. - 14. 9. 2022
Jeseníky, Dlouhé Stráně

VALNÁ HROMADA
13. 9. 2022
Valná hromada společnosti se uskuteční
v rámci 27. konference v Jeseníkách

Říjen

International
No-Dig 2022 HELSINKI

3. 10. - 5. 10. 2022 Conference,
Exhibition Messukeskus Helsinki,
Expo and Convention Centre
24. - 30. 10. 2022

Bauma Mnichov, Německo
www.bauma.de

25
25
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RŮZNÉ / MISCEL L A NEOUS INFORM ATION

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

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: vaclav.kastan@aquatis.cz  
http://www.poyry.cz  
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: marek.koutny@bmh.cz     jiri.vinkler@bmh.cz
http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.,
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz, bvk@bvk.cz
http://www.bvk.cz
Czech Pipe Relining s.r.o.
Kodaňská 3738, 430 03 Chomutov
martin@czechpiperelining.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – Řeporyje
E-mail: volf@cerhra.cz     
http://www.cerhra.cz
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45A, Praha 8 - 186 00
Tel.: +420 221 873 111
E-mail: d-plus@d-plus.cz

EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@eutit.cz
http://www.eutit.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10

NO DIG 27 / 4
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(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 BRNO)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
HYDROTECHIK PRAHA spol. s.r.o.
Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6
www.hydrotechnik.cz
polivkova@hydrotechnik.cz

INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com       
http://www.inset.com
KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: moucka@ko-ka.cz      ko-ka@ko-ka.cz  
http://www.ko-ka.cz
LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz    
http://www.lbtech.cz
MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz     
http://www.michlovsky.cz
MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 MOSTKOVICE (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 ZNOJMO (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz tomas.krzak@forteas.cz
http://www.mtas.cz
OHLA ŽS, a.s.,
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
E-mail: sodomkam@ohla-zs.cz    
http://www.ohla-zs.cz

R ŮZ N É / M I S C EL L A N EO US I N FO R M AT I O N

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
Provoz Morava: Jahodová 523/58
620 00 BRNO
E-mail: igor.fryc@porr.cz     
http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: PacvonZ@pvs.cz     info@pvs.cz     vesela@pvs.cz
http://www.pvs.cz
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz      
http://www.pvk.cz

STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com    
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz  http://www.subterra.cz
TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz
TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 VYŠKOV
E-mail: s.leitner@trasko.cz    m.mazlova@trasko.cz
www.trasko.cz
VEGI s.r.o.,
U Rejdiště 3469/18, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz    http://www.vegi-km.com
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
http://www.vodarenska.cz

Profit Construction, s.r.o.
Jihlavská 916 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: vasak@profitconstruction.cz
http:/www.profitconstruction.cz

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

REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: krejci@repopraha.eu      
http://www.repopraha.eu

VonRoll hydro (cz) s.r.o.
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ
E-mail: michal.ricli@vonroll-hydro.world     
http://www.vonroll-hydro.world

REVIS-Praha, spol. s r.o.,
Výpadová 317/19, 153 00 PRAHA 5 - Radotín
E-mail: beranek@revis.cz

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

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 KRÁLŮV DVŮR
Obchodní kancelář: Smrčkova 2485/4, Praha 8
E-mail: pam.marketing@saint-gobain.com
www.pamlinecz.cz

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz
http://www.zepris.cz

SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz
http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz     smvak@smvak.cz  
http://www.smvak.cz
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INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

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

Franczyk Karel Ing. Ph.D
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 PRAHA 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@volny.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://www.pt.mc-bauchemie.cz
Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz
Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
E-mail: jiri.zima@seznam.cz
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Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRAHA 6 - Vokovice
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Krčík Marián Dipl. Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk
Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz
Sochůrek Jan Ing.,
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;

Srdečně Vás zveme na

38. Mezinárodní ISTT NO-DIG
konference s výstavou
3. - 5. října 2022
Helsinky - Finsko

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
Již přes 30 let pro vás projektuJiž přes 30 let pro vás projektujeme a připravujeme stavby ve
jeme a připravujeme stavby ve
vodním hospodářství, dopravě,
vodním hospodářství, dopravě,
energetice, pozemních stavbách
energetice, pozemních stavbách
a báňském inženýrství. Za dobu
a báňském inženýrství. Za dobu
své existence naše firma zpracosvé existence naše firma zpracovala více než 6 000 projektů a rádi
vala více než 6 000 projektů a rádi
zrealizujeme i ten váš.
zrealizujeme i ten váš.

Sokolovská 16/45
186 00 Praha
8
Sokolovská
16/45
tel.: 00
+420
221 873
186
Praha
8 111
E-mail:
d-plus@d-plus.cz
tel.: +420 221 873 111
E-mail: d-plus@d-plus.cz

Pro více informací
navštivte
naše
Pro více
informací
webové
stránky
navštivte naše

www.d-plus.cz
webové stránky
www.d-plus.cz
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