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Ú v o d n í k  /  L e a d i n g  a r t i c l e

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MC-BAUCHEMIE

Ing. Tomáš Plicka

Z činnosti  ISTT /  News from ISTT

OHLÉDNUTÍ ZA NO-DIG MOSKVA 2008

Od vydání 4. čísla našeho loňského Zpravodaje, kde naši kolegové 

hodnotili mezinárodní konferenci a výstavu NO-DIG ROMA 07 uplynu-

lo sotva pět měsíců a už píšeme svoje dojmy z NO-DIG MOSKVA 

2008.

Moskevská konference s výstavou byla od počátku pečlivě připravová-

na a odborníky očekávána, protože slibovala velkou účast vystavova-

telů z řady renomovaných světových fi rem a fi rem i vývojových praco-

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,

společnost MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG byla založena 

v roce 1961 v Německu panem Heinrichem W. Müllerem a patří k před-

ním výrobcům produktů a systémů stavební chemie. Jedná se o rodin-

nou fi rmu, která je dnes řízena jejím zakladatelem a jeho oběma syny 

Dr. Betramem R. Müllerem a Dr. Clausem M. Müllerem. Hlavním síd-

lem společnosti je město Bottrop v průmyslové části Německa v Porú-

ří. Zde sídlí správa společnosti, oddělení vývoje a výzkumu a je zde 

vyráběna většina našich produktů. Kromě hlavního výrobního závodu 

v Bottropu, má společnost MC-Bauchemie dalších 16 výrobních závo-

dů a přes 40 poboček v Evropě a v zámoří. Z původní malé rodinné fi r-

my v Bottropu s 25 zaměstnanci se dnes stal mezinárodní rodinný 

koncern s více než 1500 zaměstnanci po celém světě.

Po úspěšném rozvoji MC-Bauchemie v Německu se začala naše spo-

lečnost v sedmdesátých letech 20. století vyvíjet do celosvětově půso-

bícího koncernu. Postupně docházelo k rozšiřování našich aktivit do 

okolních zemí v západní Evropě a v 90. letech také do východní Evro-

py. Dnes jsou objevovány další trhy v zemích jižní Asie a jižní Ameriky. 

Cílem je vybudovat celosvětově propojenou síť našich poboček 

a výrobních závodů.

Česká pobočka MC-Bauchemie byla založena v roce 1995 se sídlem 

společnosti v Plzni, prvním velkým městem na spojnici s Německem. 

I naše česká společnost neustále roste a expanduje. Významným 

milníkem pro nás byl rok 2007, kdy bylo postaveno a otevřeno nové 

sídlo společnosti v Žebráku, v průmyslové zóně u dálnice D5 Praha 

– Plzeň. Byla postavena jedna nová hala se skladem a kanceláří 

s tím, že je očekávána další expanze a výstavba dalších hal pro výro-

bu a vývoj.

Činnost fi rmy MC-Bauchemie je dnes rozdělena do dvou divizí, divize 

Protection Technologies a divize Construction Chemicals. Výrobní pro-

gram společnosti zahrnuje produkty pro sanace betonových 

a cihelných konstrukcí, izolace staveb, ochranu průmyslových podlah, 

injektážní systémy, přísady do betonů a malt, sanační systémy jakož 

i speciální systémy pro oblast podzemní infrastruktury. Naše produkty 

a systémy nacházejí své uplatnění po celém světě v oblasti mostního 

stavitelství, dopravních staveb, výstavby tunelů, chladících věží, 

v oblasti vodního stavitelství a také v oblasti odpadních vod – v odpad-

ních stokách a šachtách. Zde působí speciální divize ombran®, nabí-

zející produkty dvou značek. Minerální produkty ombran® jsou 

určené pro sanace a ochranu průchozích kanalizačních stok 

a kanalizačních šachet. Jedná se o speciální modifi kované malto-

vé směsi určené pro lokální a celoplošné opravy v kanálech, pro 

osazování kanalizačních stupaček, pro výškové usazování rámů 

kanalizačních poklopů, pro ochranu konstrukcí před agresivními 

odpadními vodami nebo ochranu povrchů o odlučovačů tuků a leh-

kých topných olejů. Reakční pryskyřice Konudur jsou určené 

k nasycení rukávů touto pryskyřicí pro relining poškozeného potru-

bí, pro lokální bezvýkopové opravy poškozených stok, pro opravy 

prostřednictvím kanalizačních robotů či pro speciální výstelky 

potrubí na pitnou vodu, plynovody apod. V obou těchto oblastech 

spolupracujeme s předními českými aplikačními fi rmami. 

Úspěch společnosti není založen pouze na vysoké kvalitě našich 

produktů a systémů, ale především na maximálně možném servi-

su a poradenství. Dr. Bertram R. Müller říká: „My našim zákazní-

kům neprodáváme pouze náš produkt. Ještě před tím jim radíme 

a jsme jim jako partner k dispozici ve dne v noci, a to na celém svě-

tě. To nám pomáhá navázat se zákazníkem osobní a přátelský 

vztah.“

Ing. Tomáš Plicka
produktový manažer ombran®

višť domácích. RSTT svěřila organizaci konference a výstavy 

pra covníkům výstavního centra CROCUS EXPO, vybaveného 

moderními výstavními prostorami a školeným personálem, což se 

určitě vyplatilo. Na rozdíl od Říma žádné zmatky při registraci ani 

nekonečné fronty čekajících.

V informačních materiálech rozesílaných před konferencí byla sna-

ha podrobně popsat trasy městské dopravy k výstavišti ze všech 
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Delegace CzSTT

částí Moskvy včetně její časové náročnosti . Celkem se to povedlo, 

až na zřejmě rozdílný názor na význam slůvka „vedle“ nebo 

„poblíž“, což v moskevských rozměrech může být i kilometr. Zastáv-

ka veletržního autobusu byla v plánku značena vedle přechodu 

přes vnější moskevský dopravní okruh, což je v podstatě čtyřprou-

dá dálnice. Jaké bylo naše překvapení, když autobus zastavil 

u lesa přes který pěšinami to bylo k onomu přechodu asi tak ten 

kilometr. Nejvíce se divily dámy ve střevíčkách na podpatku. Vysvět-

lení bylo nakonec prosté. Po osmé hodině ranní nastává na okruhu 

taková dopravní zácpa, že by se autobusy pro ostatní návštěvníky 

k metru vrátily někdy v poledne. Organizátor si však tuto maličkost 

ponechal pro sebe.

Nezbývá než další část tohoto článku věnovat tomu podstatnému 

a to popisu odborné úrovně konference a výstavy a názoru na to, 

do jaké míry bylo splněno předsevzetí prezidenta RSTT p. Stani-

slava Chramenkova, že NO-DIG MOSKVA 2008 bude vedoucí akcí 

v oblasti bezvýkopových technologií v roce 2008 v celosvětovém 

měřítku.

Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
z fakulty stavební ČVUT sděluje:
Z mého pohledu, z pohledu mých zkušeností z účasti na analogic-

kých akcích ISTT v posledních pěti letech, působila konference 

a doprovodná výstava NO-DIG v Moskvě sympaticky tím, že zde 

fungovala evidentně harmonicky v partnerském, rovnocenném 

spojení s tématicky blízkou akcí ECWATEC. Obě akce měly k dis-

pozici zcela nový, rozsáhlý a moderně koncipovaný výstavní a kon-

ferenční areál KROKUS, nacházející se na severozápadním okraji 

Moskvy. Po jeho dobudování a prodloužení metra až do areálu to 

bude areál nesporně na velmi dobré úrovni a konkurenceschopný 

kterémukoliv podobnému areálu na světě. To ostatně potvrzuje 

i celkový dojem z pobytu v Moskvě: „Rusko – zem bohatá, s veliký-

mi možnostmi…“. Termínové a prostorové propojení s akcí 

ECWATEC zde nevyvolávalo pocit NO-DIG a obor BT „chudí pří-

buzní“.

Drobné organizační nedostatky pak bylo možné zaznamenat na 

samém začátku. Informátoři působící přímo v areálu neuměli ope-

rativně a přesně nasměrovat účastníky konference NO-DIG do 

hlavní haly A na zahajovací ceremoniál. Ten měl potom zpoždění 

a odehrál se v neklidu dalších „bloudících a následně se zpoždě-

ním přicházejících“. Kupodivu i vlastní místní orientační systém 

neumožňoval praktickou orientaci a nenabízel jednoduché nasměro-

vání do důležitých konferenčních prostor. Po praktickém odzkoušení 

systémem „pokus-omyl“ to však v dalších dnech již nedělalo potíže. 

Celý průběh odborné části konference i výstava měly opravdu dobrou 

standardní úroveň.

V Moskvě pak musí být návštěvník připraven na překonávání větších 

vzdáleností s tím, že dopravní provoz na povrchu je prakticky po celý 

den zahlcen v mnohem větším rozsahu, než jsme na to zvyklí z Prahy. 

Metrem se to dá však zvládnout. Od cca osmé hodiny ranní až do 

večerních hodin však i zde panuje prakticky permanentní dopravní 

špička, tj. tlačenice. Neskutečné fronty zde též občas vznikají jen 

z důvodu potřeby zakoupit si potřebnou jízdenku.

Nesporně zajímavé a svým způsobem pro mne překvapivé jsou perso-

nální změny v sekretariátu ISTT, deklarované ofi ciálně právě v Mosk-

vě. Progresivní diskriminace v podobě preference mladších na úkor 

starších se v prostředí ISTT odehrává střídáním schopného a v plné 

síle odcházejícího Johna Castla, generálního sekretáře ISTT, a dále 

též velmi schopné a vždy přátelsky laděné Pat Nolan, sekretářky pro 

vnější vztahy a členskou základnu. Každý je pravděpodobně nahradi-

telný, a takto to prakticky funguje konec-konců všude. Snad to ISTT 

a národní společnosti nějak přežijí?

Zdá se, že Rusové přistupují k BT racionálněji, než ostatní, se zjevnou 

snahou po komplexním řešení aplikací BT s vyloučením rizik jinde 

uměle vyvolávaných, např. přílišným resortismem. Důkazem pro to je 

i projevený zájem redakce časopisu „Techologia mira“ opětovně publi-

kovat tři naše konferenční příspěvky „City service tunnel 1.A Vodičkova 

as a komplex of trenchless methods on a single project in the centre of 

Prague“, „Trenchless technologies as the tool guaranteeing sustaina-

ble development of urban area in the Czech Republic“ a „Project 

Orfeus – optimised radar to fi nd every utility in the sreet“ s cílem je 

dostat k příslušnému širšímu okruhu čtenářů.

Ve „statistice“ účasti jednotlivých národních společností jsme pak jako 

CzSTT dopadly opravdu solidně (viz příslušné grafy a údaje ze zprávy 

SIBICO). To nám pak vytváří dobré image v mezinárodním měřítku.

V Moskvě se nám líbilo, říkají Ing. Oldřich Kůra 
a Martin Peniasko z fi rmy SEBAK spol. s r. o.
Světová konference NO-DIG Moskva 2008 probíhala v rozlehlých pro-

storách nového výstaviště Krokus, které zaujme návštěvníky rozlehlý-

mi moderními pavilony a probíhajícím velkorysým rozšířením o další 

výstavní plochy.

Vůbec poprvé v historii světových konferencí NO-DIG uspořádali 

Rusové svou bezvýkopovou konferenci společně s veletrhem 

ECWATECH, která je obdobou naší výstavy Vodovody a kanalizace, 

kterou každoročně pořádá v podmínkách naší republiky sdružení 

SOVAK.

V ovzduší příprav naší konference NO-DIG Evropa 2009 jsme se pře-

svědčili o tom, že je výhodné uspořádat konferenci o bezvýkopových 

technologiích a výstavu Vodovody a kanalizace 2009 současně. Ruský 

model organizace, kdy výstava ECWATECH a NO-DIG probíhaly 

nezávisle vedle sebe, jako rovnocenné akce, musí být inspirativní i pro 

nás při přípravě konference NO-DIG Evropa.

Na konferenci NO-DIG Moskva hodnotím kladně dobré organizační 

zvládnutí celého průběhu konference, kvalitní a rozsáhlý odborný pro-

gram, zajímavou výstavu, a to vše v atmosféře tradiční ruské pohostin-

nosti.

Stínem zůstávají komplikace a organizační problémy při přepravě 

účastníků NO-DIG Moskva od konečné stanice metra do prostor výsta-

viště Krokus.
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CO NOVÉHO V ESC ISTT

S úrovní konference jsme byli spokojeni,
říkají Ing. Lucie Nenadálová a Ing. Jiří Karásek
z fakulty stavební ČVUT.
Největší zajímavostí pro nás byla možnost exkurze na dvou stavbách 

ze čtyř, které nabídl pořadatel. Jednalo se o stavby, které byly prová-

děny bezprostředně v Moskvě.

První byla sdružená trasa inženýrských sítí řešená technologií HDD 

od fi rmy Vermeer.

Zařízení staveniště odpovídalo našemu standardu a vše během ukáz-

ky fungovalo, a to včetně lidí. Bohužel výklad byl pouze v ruštině, takže 

anglicky hovořící účastníci se orientovali během řinčení stroje pouze 

gestikulací průvodce.

Byli jsem svědky protahování rozšiřovacího kusu ve směru ke stroji. 

Na vzdálenost 300m, na kterou byla technologie použita, se podařilo 

bez problémů strojem rozšiřovací kus vytáhnout. DN 250 nebyl pro 

stroj velký problém. Jako pažení bylo použito bentonitové směsi.

Druhou stavbou z nabídky byla realizace kolektoru DN 3000 vedená 

pod dálnicí v délce zhruba 300m. Byla použita technologie Microtun-

neling s razícím štítem. Kolektor byl tvořen betonovými segmenty, 

skládanými do sebe v prstence. Stroj při práci jsme bohužel nevi-

děli, ale návštěva staveniště byla i tak velmi zajímavá. 

O stavbu se zajímala zejména skupina asi pětadvacíti japonských 

inženýrů, ředitelů fi rem a zástupců ministerstva. Exkurze se zúčast-

nily i dvě překladatelky. Ruská, která překládala z ruštiny do anglič-

tiny a japonská překládající z angličtiny do japonštiny. My jsme se 

snažili vklínit mezi ně, když si vzájemně předávaly poznatky. 

Zaslechli jsme také radostné japonské povýsknutí, když naší sku-

pině byla nabídnuta možnost podívat se do tunelu a vidět stroj. 

V rámci dalších exkurzí bylo možné shlédnout stavbu renovace 

vodovodního řadu.

Současně s konferencí NO-DIG probíhaly v areálu výstavního centra 

ještě další 3 konference Ecwatech, BW Show a City Pipe, takže občas 

se podařilo navštívit i jinou výstavu případně i jinou přednášku.

Dojmy z Moskvy Ing. Karla Franczyka:
Samotná Moskva je dnes dynamicky se rozvíjejícím megaměstem 

víceméně normálních evropských parametrů. Všude se staví, náv-

štěvník se setkává s celosvětově známými fi rmami a rozhodně zde 

už žádné rudé prapory nevlají.

Samotná výstava a konference se konala v moderních prostorách 

na kraji města a měla velmi důstojný charakter. Organizace i veš-

keré zázemí fungovalo bezvadně, přednášky a prezentace byly 

velmi zajímavé a na výstavě byly k vidění všechny světové novinky 

a technologie. Z našeho pohledu bylo pozitivní, že jsme uhráli bez-

platný stánek pro CzSTT, a že jsme měli nebývale vysoké číslo 

aktivních příspěvků (5). Určitým záporem konference byly dlouhé 

dopravní časy při přesunech z hotelu na výstaviště a zpět a také 

větší hlučnost v některých přednáškových sálech.

Jinak se konferenci a výstavě a vlastně i celé Moskvě nedá nic 

vytknout, i když že by to tam člověk miloval, to se také říct nedá. 

Anebo to jsou jen reminiscence z minulosti?

Z příspěvků členů delegace CzSTT

připravil Ing. Jiří Kubálek, CSc.

Rozšiřování vrtu strojem Vermeer

V rámci moskevské konference a výstavy NO DIG se konala i další pra-

covní schůzka řídícího orgánu ISTT  – Executive Subcommittee (ESC) – 

a proto dovolte, abych se s Vámi podělil o některé dojmy:

Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech před konferencí probíhalo 

hektické rozhodování o novém výkonném řediteli a novém dodavateli 

periodika ( o obou tématech jsem široce referoval v minulých příspěv-

cích), probíhala schůzka tentokrát v uvolněnější atmosféře. 

Zejména to bylo rozloučení se stávajícím tajemníkem ISTT Johnem Cast-

lem, který v srpnu končí.

Dále jsme se hodně zabývali otázkou, je-li vhodné spojovat NO DIG kon-

ference s vodohospodářskými výstavami. Bylo vesměs konstatováno, že 

jde o zajímavou možnost, která se na příklad v Moskvě velice povedla, ale 

v jiných případech může být i kontraproduktivní.

Hodně se diskutovala i konference NO DIG v roce 2010, kde zůstávají ve 

hře jak Singapur, tak i Hong Kong. Hodně budeme spoléhat zejména 

na velmi vitálního člena ESC – Dereca Choie, který je právě z tohoto 

regionu, aby obě varianty dále prozkoumal a doporučil tu nejlepší. 

Tuto konferenci bude pořádat přímo ISTT, takže i výtěžek by měl být 

vyšší než jindy.

Velmi positivní bylo, že se podařilo vyjednat splácení většiny starých 

dluhů z řad některých národních asociací.

Jinak stojí za zmínku, že Executive Subcommittee, se v Moskvě výraz-

ně změnila k lepšímu, protože v rámci periodických změn v personál-

ním obsazení k nám přibyly dvě ženy – Japonka a Švédka, které tak 

posílí zatím osamocenou Ukrajinku Olgu. Jak se to projeví na dalším 

vývoji ISTT se necháme všichni rádi překvapit. 

A že vás o tom budu příště zase informovat je samozřejmostí.
Karel Franczyk
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I. EVROPSKÁ KONFERENCE NO-DIG 2009 SE V BRNĚ NEUSKUTEČNÍ

Ing. Stanislav Drábek, předseda CzSTT

Ještě před několika měsíci mě ani ve snu nenapadlo, že budu psát 

sdělení s tímto obsahem. Tržní vztahy jsou však i v oblasti „Kongre-

sů a veletrhů“ velice nemilosrdné a někdy mohou mít za následek 

velké fi nanční ztráty pro organizátory nebo i pro pořadatele. Toho 

jsme si byli vědomi i v době, kdy jsme jako představenstvo CzSTT 

zahájili přípravu I. evropské konference NO-DIG 2009 s předpoklá-

daným místem konání v Brně. Plánovaný termín se zdál reálný 

proto, že Česká republika v té době bude předsedat Evropské unii. 

Bohužel i hlasy určitých obav zaznívaly z různých míst ISTT, z afi -

lovaných evropských společností , ale také i z řad našich členů.

Psal se rok 2006. Protože jsme tyto negativní přístupy nejbližších 

partnerů nebrali na lehkou váhu, rozhodlo se předsednictvo i valná 

hromada CzSTT, že v roce 2008 uskutečníme jakousi generálku 

pro NO-DIG 2009 a to ve stejném místě, stejném termínu, se stej-

ným organizátorem a v souběhu s Ekologickými veletrhy.

Nyní už můžeme konstatovat, že generálka nebyla úspěšná a z toho 

důvodu se plánovaná premiéra I. evropské konference NO-DIG 2009 

v Brně musí odložit. O tomto kroku rozhodlo předsednictvo CzSTT 

na svém jednání 16. 7. 2008 v Ostravě. V současné době nevíme, 

zda se této evropské konference NO-DIG ujme jiná země, nejdů-

ležitější však je, že jsme našim nejbližším partnerům tuto skutečnost 

oznámili. V následujícím si můžete přečíst plné znění dopisu organi-

zátorovi plánované akce – BVV a.s. Brno. Současně bylo v tomto 

smyslu informováno předsednictvo ISTT.

Vážený pan Ing. Aleš Pohl

1. náměstek generálního ředitele

Veletrhy Brno a.s.

Věc: NO-DIG EVROPA 2009  Praha 17. 7. 2008

Vážený pane inženýre,

dne 16. 7. 2008 v Ostravě projednalo předsednictvo CzSTT 

dosavadní vývoj příprav na pořádání I. evropské konference 

NO-DIG 2009 v Brně a dospělo k následujícím závěrům:

1. V průběhu let 2005 – 2008 bylo vynaloženo velké úsilí na 

uspořádání této konference v Brně v roce 2009 v rámci Ekologic-

kých veletrhů, ale od počátku nebylo vnímáno s dostatečnou 

podporou ze strany ISTT, ani ze strany STT z členských zemí 

EU, ani ze strany našich dotázaných ministerstev (MŽP, MP).

❱ na pozvání GŘ BVV a předsedy CzSTT k bezplatné účasti před-

sedů společností afi lovaných v ISTT na Stavební veletrhy i na 

Ekologické veletrhy nikdo nepřijel (opakovalo se dvakrát, v letech 

2006 a 2007).

❱ ze strany ISTT byl kritizován nedostatečný časový odstup od celo-

světové konference International NO-DIG 2009 Toronto, která se 

koná na začátku dubna v Kanadě.

❱ GSTT, našemu nejsilnějšímu partnerovi v Evropě, se zdá příliš 

malý časový odstup od výstavy a veletrhu WASSERBAU BERLIN, 

který se koná v dubnu 2009

❱ velmi nepříjemný je i malý odstup od národní konference FSTT 

Ville sans tranchee konané v červnu 2009 a která má velkou tradici

2. Konání naší 13. konference o bezvýkopových technologiích letos 

v Brně v rámci Ekologických veletrhů potvrdilo obavy, že účastníci 

konferencí VOD-KA a ENVI nebudou ve stejném termínu platit vlož-

né na dvě konference. Výsledkem byl propad účasti na cca 60 % 

z dosavadního třináctiletního průměru.

❱ ze strany účastníků naší 13. konference zaznělo zcela jednoznač-

ně, že časový souběh těchto dvou akcí je nevhodný a doporučili, 

aby se konání národních konferencí o bezvýkopových technologiích 

vrátilo do podzimního termínu.

❱ z výše uvedených důvodů nebyla naše národní 13. konference ani 

po fi nanční stránce úspěšná.

Po podrobné diskusi uvedených názorů a hledisek proběhlo hlaso-

vání přítomných 5 členů předsednictva (usnášení schopná většina 

ze 7 statutárních členů předsednictva CzSTT) a jednomyslně bylo 

rozhodnuto odvolat pořádání I. evropské konference NO-DIG 2009 

v Brně a tuto skutečnost co nejdříve ohlásit sekretariátu ISTT. Před-

běžně byla konzultována se zástupci FSTT možnost, aby konferen-

ce Ville sans tranchee PARIS 2009 byla z národního rozsahu rozší-

řena na konferenci evropskou. 

Oznamujeme Vám toto rozhodnutí jako nutnou skutečnost a dovolu-

jeme si Vás požádat, aby dosavadní reklamní akce na pořádání 

NO-DIG EUROPE 2009 Brno byly zrušeny a vhodnou formou odvo-

láno její konání.

Je nám velmi líto, že bylo vynaloženo z Vaší i naší strany marné úsi-

lí. Bylo by však mnohem horší rozhodnout se opačně a kráčet vstříc 

mezinárodnímu fi asku. 

Závěrem Vás prosím, abyste se snažili naše jednání pochopit a ješ-

tě jednou děkuji za dosavadní spolupráci. Určitě neznamená, že se 

k této myšlence v budoucnu už nevrátíme. Ještě jednou Vám za 

celou společnost CzSTT srdečně děkuji. Bylo mi velkým potěšením 

s Vámi spolupracovat.

S pozdravem 

Ing. Stanislav Drábek 

předseda CzSTT

13. KONFERENCE CZSTT O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH

Ing. Marek Helcelet, BVK a.s.

„Ekologický je jen ten výkop, který se neudělá.“ Tenhleten zdánli-

vý protimluv byl mottem již třinácté konference o bezvýkopových 

technologiích, která proběhla ve dnech 19.–20. května letošního 

roku v prostorách hotelu Holiday Inn na brněnském výstavišti. 

Konference byla současně součástí Ekologických veletrhů Brno 

2008, tj. výstavy VOD-KA, jak je u všech vystavovatelů a návštěvníků 

stále zapsána.

Přestože CzSTT měla velkou snahu a podporu evropských zemí pro 

pořádání světové konference v r.2009, nakonec ve volbě zvítězilo 

Toronto a proto předsednictvo CzSTT přišlo s myšlenkou uspořádat 
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v r.2009 v Brně jako náhradu konferenci evropskou. Tato myšlenka se 

jevila jako přínosná a právě letošní národní konference měla být 

generálkou. Současně se velice optimisticky jevila i možnost syner-

gického efektu v přičlenění k Ekologickým veletrhům. Naneštěstí se 

ukázalo, že v českých zemích je číslo 13 opravdu nepříliš šťastné 

a původní předpoklady, že konference bude hojně navštívena i lidmi, 

kteří jinak s bezvýkopovými technologiemi tak často nepřijdou do sty-

ku, byly mylné. Naopak, část lidí, zejména druhý den konference dala 

přednost výstavě a přednáškový sál byl více než poloprázdný. Na tuto 

skutečnost předsednictvo CzSTT zareagovalo a po složitých jedná-

ních s BVV se rozhodlo pořádání evropské konference zrušit a termín 

národní konference vrátit na rozhraní léta a podzimu, tak jak bývalo 

tradicí. Bližší podrobnosti 

jsou k dispozici v článku 

předsedy společnosti Ing.

Drábka.

I když se tedy ukázalo, že 

přesunutí termínu jednání 

národní konference bylo 

nahlédnutím do slepé ulič-

ky, odborné náplni konfe-

rence to nic neubralo. Kon-

ference byla zahájena za 

účasti představitelů města 

Brna, zástupců vysokých 

škol, ředitelky SOVAKu, GŘ 

SmVaK a předsedy CzSTT. 

Součástí slavnostního za-

hájení byl i křest publikace 

SOVAK, týkající se bezvý-

kopových metod a všeho, 

co s tím souvisí. Náplň 

přednášek byla rozčleněna 

do pěti sekcí, které se týka-

ly ekonomických úspor BT, ekologických aspektů BT, metodických 

přístupů při plánování, příkladů aplikací BT a nových přístupů k vol-

bám technologií a materiálů.

 Jelikož z prostorových důvodů nelze komentovat každou odeznělou 

přednášku, zmiňujeme se jen o těch, které pravděpodobně poslucha-

čům mohly nejvíce utkvět v paměti, přičemž ale není řečeno, že ostat-

ní nebyly z odborného hlediska stejně, či i více hodnotné. V první sek-

ci to byl i díky známému osobitému pojetí přednášek v podání Ing.

Moučky příspěvek o „Zajištění vodotěsnosti kolektoru pod Vltavou za 

použití speciální přísady do betonu“, což je samozřejmě záležitost, 

týkající se všech vodohospodářských staveb obecně. Ve druhé sekci 

významná německá odbornice na BT Ing. Flittnerová zhodnotila 

„25 let používání kameninových trub pro mikrotunelování v SRN“ a i když 

i tentokrát její přednášku překládal Ing.Fiala, svůj nezapomenutelný 

a dnes již legendární výkon z Litoměřic nepřekonal. Nevděčnou roli 

mají přednášející bloku po přestávce na oběd, kdy pozornost poslu-

chačů je otupena činností trávicího systému a při výrazně vědecky 

laděné přednášce Ing.Vojtasíka o „Stanovení sedání povrchu terénu 

následkem jeho odvodnění vedením inženýrské sítě“ museli někteří 

posluchači silně bojovat s únavou. Zajímavou informaci o mezinárod-

ní spolupráci mezi ČVUT a FSv v Oldenburgu přednesl doc. Šrytr, 

kde v současnosti ve své vědecké kariéře pokračuje jeho bývalá stu-

dentka Ing.Nenadálová, která se se svou studentskou prací stala 

vítězkou soutěže NO-DIG AWARD nejen v rámci CzSTT, ale i ISTT 

v r. 2007 v Římě. Druhý den přednášek byl poznamenán již zmiňova-

nou malou účastí posluchačů, kteří tak přišli o snad nejzajímavěj-

ší přednášky každé konference, kterými jsou příklady z praxe, kdy 

byly BT použity. Kromě dvou přednášek Ing. Krkošky a Ing.Fran-

czyka o Karviné, kde v současné době probíhá obrovský projekt 

s masovým využitím BT a v ČR dosud neviděným protlakem 

kameninových trub DN 1400, to bylo i „Využití BT pro rekonstrukci 

stokové sítě ve Znojmě“, kterou za kolektiv autorů z Pöyry Brno 

přednesl Dr. Prax, dále „BT pod vřídlem“ v Karlových Varech od 

Ing. Zimy a Ing.  Beňáka a velice zajímavá byla přednáška Ing. 

Mikoláška z WOMBATu o „Sanaci tlakových kanalizačních sběra-

čů v Moskvě“, kde je vidět, že i české fi rmy jsou schopné kon-

kurovat na silném mezinárodním poli i starším a známějším 

zahraničním společnostem. 

V poslední sekci byl Ing. 

Barboríkem místo původně 

uvedené přednášky prof. 

Karouse, který onemocněl, 

přednesen fi remní příspě-

vek fy Buderus, který zaujal 

natolik, že je v celém znění 

zařazen do tohoto čísla 

NO-DIG.

Součástí každé národní 

konference je také slavnost-

ní večer, ale všude přítomná 

smůla, provázející 13. roč-

ník, pronásledovala i tuto 

akci. Kromě toho, že část 

účastníků „odčerpaly“ různé 

společenské akce fi rem, 

vystavujících na výstavě, 

prostředí sálu v hotelu Voro-

něž bylo příliš neosobní 

a naprosto se nedalo porov-

nat s poslední brněnskou konferencí, přestože prostory byly tytéž. 

O zábavu se v první části programu starali „četníci z pátrací stanice 

Brno“ v podání herců Městského divadla Brno Zdeňka Junáka 

a Erika Parduse, ale ani jim se nepodařilo prokletí čísla 13 zlomit. 

Vzruch přinesl až tanec „Nanajských“ loutek v podání Fantomase 

a jeho věčného pronásledovatele Fuňase, kdy se na závěr ukázalo, 

že obě postavy ve fyzicky náročném představení hrál pouze jeden 

člověk. Přestože na závěr kulturní části programu, na rozdíl od Čes-

ké televize v osmdesátých letech, přišel i kouzelník, ani on nemohl 

zachránit poněkud rozpačité vyznění večera.

Průběh 13. konference ukázal, že tradice jsou silné a neměly by 

se svévolně a příliš radikálně měnit. Tak, jako by Britové zřejmě 

„nepřekousli“ pořádání tenisového Wimbledonu v prosinci, Italové 

přemístění závodu F1 v Monze na jiný okruh a Španělé zrušení 

býčích zápasů, tak i členové CzSTT jasně dali předsednictvu na 

vědomí, že nejvhodnějším termínem pro pořádání národních kon-

ferencí o bezvýkopových technologiích je druhá polovina září a to 

bez ohledu na to, zdali je konference pořádána v oblastech, kde 

zrovna v tu dobu v sudech probíhá mocné kvašení nového mladé-

ho vína. Předsednictvo CzSTT názor svých členů vzalo v potaz 

a další, už 14. ročník, již znovu v tomto termínu proběhne a opět 

bude nastartován proces putování po zajímavých místech České 

republiky. V těchto dnech probíhají první jednání o místě konfe-

rence a zatím neofi ciálně mohu slíbit, že kdo má rád Beskydy, 

neměl by být zklamán.

Přednáškový sál konference.
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NOVÉ TROUBY Z TVÁRNÉ LITINY PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE

Ing. Juraj Barborik, 

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

Buderus litinové systémy s.r.o. Beroun

Kancelář: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 498 500 384, mobil.: 606 938 254,

e-mail: barborik@buderus-ls.cz, www: buderus-ls.cz

Úvod
Výstavba a rekonstrukce vodovodního a kanalizačního potrubí 

pomocí progresivních a technicky vyvinutých bezvýkopových tech-

nologií se rozvíjí především ve vnitřní části měst (v intravilánu). 

Tyto nové technologie výstavby a obnovy tlakových potrubí nachá-

zí stále častěji uplatnění i  vně měst (v extravilánu), zejména při 

křížení vodních toků, komunikací, při vedení trasy přes chráněné 

přírodní území a další. 

Bezvýkopové technologie vzhledem ke svým přednostem mají zře-

telnou stoupající tendenci a při použití trubního materiálu z tvárné 

litiny je dosažena vysoká bezpečnost a dlouhá životnost.

Bezvýkopové systémy pokládky potrubí mají následující obecné 

výhody a přednosti:

● zábor a přikrytí velkých ploch vytěženým materiálem je minimál-

ní oproti otevřenému-klasickému systému výstavby, 

● minimalizace snížení průjezdnosti ulic,

● redukce zemních prácí, bourání a oprav zpevněných ploch 

komunikací až o 80%, 

● snížení transportu zeminy z výkopu, včetně uložení a skládková-

ní materiálu, 

● minimální potřeba místa pro zařízení staveniště,

● malá, lokální staveniště,

● stavební jámu lze i zastřešit a tím se vyhnout povětrnostním vli-

vům, což přispívá ke kvalitě pokládky a montáže potrubí,

● realizace stavebních prací bez otřesů a s minimem hluku,

● žádná poškození stromů a minimální poškození uliční zeleně,

● možnost zvětšení průměru starého potrubí,

● snížení stavebních nákladů.

K využití všech těchto výhod jsou k dispozici i bezpečné a spoleh-

livé hrdlové trouby z tvárné litiny. Vysoký stupeň bezpečnosti trub 

z tvárné litiny je dosažen vynikajícími mechanickými vlastnostmi 

materiálu tvárné litiny při extrémním namáhání bez poškození. 

Zvýšené nároky na trubní materiál jsou splněny vysoce zatížitelný-

mi troubami z tvárné litiny s pružnými násuvnými jištěnými hrdlový-

mi spoji (např. systém BLS). 

Pro veškeré bezvýkopové technologie pro dosažení stoprocentní 

bezpečnosti proti poškození žárového zinkování jsou k dispozici 

trouby z tvárné litiny se speciální mechanicky zatížitelnou venkovní 

povrchovou ochranou obalem z cementové malty OCM/ZMU. Tato 

speciální ochrana zabrání poškození ochranné zinkové vrstvy 

a současně umožňuje pokládku i ve velmi vysoce agresivním 

a/nebo kamenitém půdním prostředí. 

Jištěné pružné násuvné spoje s dovoleným úhlovým odkloně-

ním umožňují provádět prostorové polygony. Doposud se reali-

zovala potrubí v délce jednoho vtažení několik stovek metrů 

a velkých jmenovitých průměrů, např. u technologie horizontál-

ního vrtání s proplachem HDD až DN 900 v délce jednoho 

vtažení 465 m.

Obal cementovou maltou OCM/ZMU, mechanicky zatížitelná povr-
chová ochrana pro bezvýkopové technologie
Spolehlivost vnějšího obalu z cementové malty je daná technologií 

nanášení:

– štěrbinovou tryskou je na rotující troubu opatřenou zinkovým povlakem 

šroubovitě nanášená plasticky modifi kovaná, pigmentovaná cemento-

vá malta z vysokopecního cementu s přimíchanými plastovými vlákny

– povrch je navíc vyztužen plastovou síťovou bandáží, čímž je 

dosaženo vynikajících mechanických vlastností proti otěru, vrypům 

a namáhání rázy

– jmenovitá tloušťka je minimálně 5 mm.

Montáž trub se provádí stejným způsobem jako u standardní povrcho-

vé ochraně a pro montážní pracovníky nepředstavuje žádnou změnu.

Stoprocentně ochrání povrchovou protikorozní ochranu trouby žáro-

vým zinkováním před případným poškozením. Jde zejména o tření při 

tažení nebo tlačení půdním profi lem.

Nový obal cementovou maltou OCM/ZMU-Plus, s hladkým-rov-
ným venkovním povrchem trouby
V sypkých zeminách mají jednotlivé kameny během vtahování po prů-

chodu širšího hrdla sklon k sesypání. Tento proces je nežádoucí. Pro 

tyto speciální případy byla vyvinuta nová trouba s obalem z cemento-

vé malty OCM/ZMU-Plus. Větší tloušťka vrstvy vytváří z hrdlové trouby 

rovný válec. Přechod mezi tělem trouby a hrdlem je srovnám tloušťkou 

obalu. Toto provedení venkovní plochy se osvědčilo v půdních profi -

lech se sypkým materiálem. Uvedený problém sesypání půdního pro-

fi lu u nové trouby OCM/ZMU-Plus nenastává.

Přednosti pružných násuvných hrdlových jištěných spojů
Systém jištěných hrdlových spojů je vhodný pro veškeré bezvýkopové 

technologie. Těsnící funkci zajišťuje speciálně profi lované těsnění 

z pryže vložené do hrdla trouby, např. TYTON. Úhlové odklonění spoje 

je možné až do 5o podle jmenovité světlosti. Při montáži lze provádět 

velmi malé poloměry zakřivení již od 69 m.

Axiální síly vznikající při pokládce potrubí jsou přenášeny jištěnými 

spoji (např. systém BLS). K zajištění spoje dochází vzepřením litino-

vých segmentů mezi návarkem na hladkém konci trouby a s troubou 

odlitým prodlouženým hrdlem tvořícím jistící komoru. 

Výhodou odlitého prodlouženého hrdla je jeho malý venkovní průměr 

a jednoduchá rychlá montáž vložením několika segmentů. Průměrný 

čas montáže jednoho jištěného spoje, např. u systému BLS je 5 (DN 80) 

až 30 minut (DN 1000). U optimální organizace práce lze dosáhnout vel-

ké rychlosti pokládky.

Pružný násuvný hrdlový spoj bez jištění lze použít za podmínky, že při 

pokládce potrubí nevzniknou žádné tažné axiální síly. Trouby jsou 

například zatlačovány směrem do hrdla.

Praktické aplikace litinových trub pro bezvýkopové technologie
Jsou určeny pro všechny bezvýkopové technologie realizující poklád-

ku nového nebo rekonstrukci starého potrubí.

Jde zejména o:

– technologii horizontálního vrtání s proplachem HDD

– výtlačně-zátažné technologie (Berstlining, hydros®, Trakto-Technik 

apod.)

– vložení (vtažení, zatlačení) nového potrubí do stávajícího potrubí

– technologie raketového pluhu.
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Dovolené tažné síly, úhlové odklonění a poloměr zakřivení trub 
z tvárné litiny s jištěnými spoji 

Jmenovitý
průměr

DN v mm

Dovolený
provozní tlak

PFA v barech1)

Dovolená
tažná síla
F v kN1),2)

Úhlové odkloněné
v hrdlech
v stupních

Minimální 
poloměr zakřivení

v m

80 110  115 5  69

100 100  150 5  69

125 100  225 5  69

150  75  200 5  69

200  63  350 4  86

250  44  375 4  86

300  40  380 4  86

400  30  650 3 115

500  30  860 3 115

600  32 1525 2 172

700  25 1650 1,5 230

800  16 1460 1,5 230

900  16 1845 1,5 230

1000  10 1560 1,5 230

Uvedené hodnoty platí pro jištěné hrdlové spoje BLS (výrobce trub Buderus Giesserei Wetzlar).
1) Výpočet proveden pro třídu tloušťky stěny trouby K9. 
 Vyšší tlaky a větší tažné síly jsou k dispozici po dohodě s výrobcem trub.
2) Při rovné trase (max. odklonění do 0,5 stupně pro trubní spoj) mohou být tažné síly zvýšeny 

o 50 kN. Trouby DN 80 až DN 250 s přídavným segmentem pro vysoká zatížení.

Technologie horizontálního vrtání s proplachem HDD
● technologie si získala v uplynulých 15 letech ve výstavbě a poklád-

ce nového potrubí pevné místo a vrtací technika doznala razantního 

vývoje, 

● pokládání potrubí probíhá vtažením při posledním rozšiřovacím 

vrtu,

● přes tažnou hlavu je napojeno celé předem smontované potrubí 

nebo montáž trub probíhá v průběhu zatahování,

● praktické zkušenosti s jmenovitým průměrem od DN 80 až do DN 900 

v délkách několik stovek metrů na jedno vtažení až do cca 460 m.

Výtlačně-zátažné technologie (Berstlining, hydros®, Tracto-Tech-
nik apod.)
● staré potrubí se vytlačí ze země nebo rozláme, rozřeže a zůstane 

v zemině a současně speciální tažnou resp. tlačnou hlavou se vznik-

lá dutina rozšíří, aby se mohlo do stejné trasy vtlačit resp. zatáhnout 

nové litinové potrubí stejného nebo většího průměru,

● v Berlíně se realizuje ročně v jmenovitých průměrech DN 80 až DN 

200 cca 21 km potrubí.

Vložení, zatažení nebo zatlačení nového potrubí do stávajícího 
potrubí
● v posledních letech a desetiletích klesá spotřeba pitné vody 

a následkem toho i produkce splaškových vod,

● menší spotřeba vody umožňuje použití trub s menším průměrem 

a tuto okolnost lze využít pro vtažení nebo vsunutí trub z tvárné liti-

ny do stávajícího nevyhovujícího vodovodního nebo kanalizačního 

potrubí,

● postačující je pouze počáteční a koncová montážní šachta nebo 

výkop v délce pro montáž jedné trouby,

● dutý prostor mezi novou a starou troubou je možné po úspěšné 

rekonstrukci vyplnit.

Technologie raketového pluhu
● raketovým pluhem se vtahují trouby do nových tras,

● jedná se o zdokonalení trubních a kabelových pluhů, které jsou 

přes 30 let používány při pokládce kabelových vedení a pruž-

ných potrubí, 

● metoda raketového pluhu se používá pro trouby z tvárné litiny až 

do jmenovité světlosti DN 300,

● strojní zařízení se v podstatě skládá z tažného stroje s lanovým 

zvedákem a pluhem,

● v počáteční šachtě je svazek trub uveden do odpovídající sta-

vební hloubky a připevněn k radlici,

● tažnou silou radlice zeminu rozšiřuje a v prostoru potrubní zóny 

vzniká dutý prostor, do kterého se ihned vtahuje potrubí,

● metoda je zvláště vhodná pro velké délky potrubí v extravilánech 

a venkovských oblastech.

Závěr 
Bezvýkopové technologie při použití litinových trub se vyznačují 

vysokou účinností a rychlostí montáže za každých klimatických 

podmínek, spolehlivostí a tudíž vysokou hospodárností.

Výrazně redukují náklady na zemní práce. Zásah do komunikací, 

zpevněných ploch a životního prostředí je minimální. 

Použitím trub z tvárné litiny s jištěnými spoji se realizují vodovodní 

a kanalizační systémy nejvyšších užitných vlastností s vysokou 

bezpečností. 

Mechanickými vlastnostmi trub, spojů a venkovní povrchové ochra-

ny je zajištěna dlouhá životnost a bezporuchový provoz.

Pružné násuvné jištěné hrdlové spoje DN 80 až DN 1000 pro 
bezvýkopové technologie, např. systém BLS

Konstrukce a montáž spoje BLS

   DN 80 až DN 500       DN 600 až DN 1000

Uhlové odklonění pružného násuvného hrdlového spoje až do 
5o na jeden spoj, 
1o odklonění u 6 m dlouhé trouby je odklonění od osy 10 cm.

Zkouška těsnosti vodou při tlaku 10 barů a všesměrného 
odklonění rotací hrdlových spojů litinových trub deklarující těsnost 

a bezpečnost spojů za všech podmínek realizace pokládky potrubí 

bezvýkopovou technologií.
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Schéma prostorových horizontálních a vertikálních polygonů

Nová speciální povrchová ochrana obalem cementovou mal-
tou OCM/ZMU-Plus, tloušťka obalu vytváří hladké-rovné tělo trou-

by, určena pro bezvýkopové technologie v půdních profi lech se 

sypkou zeminou

Speciální povrchová ochrana obalem cementovou maltou 
OCM/ZMU 
tloušťky 5 mm vyztužené plastovými vlákny a síťovou bandáží, 

mechanicky zatížitelná, určena pro bezvýkopové technologie 

Technologie horizontálního vrtání s proplachem HDD, 
vtahování trub z tvárné litiny DN 80 až DN 900, délka až do 460 m, 

křížení vodních toků, chráněných přírodních oblastí, zastavěných 

území a další aplikace, jištěný spoj např. BLS®, obal cementovou 

maltou OCM/ZMU, vertikální a horizontální poloměr, krátká doba 

výstavby, velká rychlost vtahování

Výtlačně-zátažné technologie (Berstlining, hydros®, Tracto-Tech-
nik apod.)

Vložení, zatažení nebo zatlačení nového potrubí do stávajícího 
potrubí

Technologie raketového pluhu
Zatahování-zaorávání litinového potrubí připojeného za válcové těleso 

pluhu
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Ing. Tomáš Plicka, MC-Bauchemie s.r.o.

 

V mnoha případech je nejlepší technologií pro provedení opravy kana-

lizačního potrubí (samozřejmě zde mluvíme o bezvýkopových techno-

logiích) použití tkaninového rukávu nasyceného reaktivní pryskyřicí. 

Obvykle lze touto metodou opravovat potrubí se zdeformovaným, ale 

stále ještě kruhovým průřezem, se změněným průměrem, a v případě 

použití speciálních systémů je možno takto opravit rovněž kolena zalo-

mená dokonce do úhlu 90°. Další obrovskou výhodou této technologie 

je bezesporu malá redukce světlosti existujícího kanálu. Správným 

výběrem tloušťky tkaniny můžeme dosáhnout požadované obvodové 

tuhosti. Rukáv se pokládá do potrubí, ideálně kopíruje jeho tvar a při 

použití epoxidových pryskyřic se chemicky i fyzicky spojuje s podkla-

dem. Dalšími výhodami tohoto řešení je nemožnost prorůstání kořenů, 

snadnost čištění, zlepšení hydraulických podmínek, odolnost proti 

oděru, těsnost a chemická odolnost. 

Klademe si však otázku: měl by být rukáv nasycen již ve výrobě nebo 

jej můžeme efektivně a účinně sytit na stavbě?

Dosažení cíle, kterým je oprava potrubí a zajištění jeho dalšího, mno-

haletého, bezhavarijního používání závisí, v případě použití této meto-

dy, na třech faktorech: použitém rukávu, použité pryskyřici a správné 

aplikaci kombinace obou předchozích faktorů, čili rukávu nasyceného 

pryskyřicí. Pouze správné spojení těchto prvků může přinést kýžený 

efekt. 

Rukávy pro sycení pryskyřicí
Důležitými parametry jsou samozřejmě druh materiálu fi lcu (základu), 

jeho tuhost, druh fólie, způsob spojení, odolnost, podélná i příčná roz-

tažitelnost. Při opravách rovných úseků máme k dispozici fi lcové ruká-

vy s velkým rozsahem průměrů DN100-1500 a tloušťky 3–15 mm. Na 

opravy domovních přípojek, které obsahují sifóny nebo kolena se 

používají elastické rukávy tkané z polyesterových vláken v rozsahu 

DN70-250 a stálé tloušťce kolem 4 mm.

Rukávy nasycené pryskyřicí
Zaprvé nasycení rukávů pryskyřicí bezprostředně na staveništi 

nemůže probíhat jako experimentování s náhodně vybranými prysky-

řicemi, které nejsou pro tyto účely určeny. Podmínky v kanále, čili vyso-

ká vlhkost, nízká teplota, občas tlak podzemních vod, nevytváří zrovna 

ideální podmínky pro pryskyřičné materiály. Proto byly pryskyřice 

zkoumány a došlo k vývoji speciálních druhů pryskyřic k tomuto účelu 

určených, které jsou na bázi polyesterů, epoxidů a polyuretanů. 

Mnohaleté zkušenosti a praxe používání těchto technologií v západ-

ních zemích ukazuje, že mezi různými druhy pryskyřic jedině pryskyři-

ce epoxidové umožňují dosáhnout požadovaného efektu opravy.

Epoxidové pryskyřice mají schopnost hluboké penetrace podkladu, 

tudíž ideálně utěsňují a slepují praskliny a spoje. Díky velmi malé smrš-

titelnosti se trvale pojí s podkladem. Tkanina, která spolupracuje 

s opravovaným potrubím, jej zpevňuje. Můžeme zde hovořit o skuteč-

né opravě starého potrubí, protože toto potrubí dále pracuje a přenáší 

společně zatížení, a styčné plochy i praskliny jsou slepeny. Jelikož 

není jev spolupráce tkaniny s opravovaným potrubím zatím ještě dob-

ře defi nován pomocí výpočtů (chybí odpovídající matematický model), 

je obvykle opomíjen. Ovšem pokud používáme hraniční tloušťky tkani-

ny, bude vždy, z hlediska nosnosti, existovat vhodná, velká rezerva 

RELINING RUKÁVY SYCENÝMI PRYSKYŘICÍ
(Nasytit v továrně nebo na stavbě?)

bezpečnosti. Epoxidové pryskyřice jsou ve zpracování velmi jedno-

duché a netoxické pro ty, kteří s nimi pracují, stejně jako pro životní 

prostředí. 

Použití polyesterových pryskyřic k nasycení tkanin je rok od roku 

stále problematičtější. Velká smrštitelnost polyesterů rozpojuje 

vytvrzený rukáv od stěn potrubí, což způsobuje, že se vytváří sou-

stava „roura v rouře“. Odpadní a podzemní vody mohou být vedeny 

mezi tkaninou a opravovaným potrubím, pryskyřice nepenetruje 

a neutěsňuje spoje a praskliny. Utěsnění je prakticky na vstupu tka-

niny do šachty. Tkanina musí být absolutně samonosná, co impli-

kuje tlustší stěny a větší ztráty průměru potrubí. Stále častěji se 

upouští od nasycení rukávů polyesterovou pryskyřicí na stavbě, 

vzhledem k vysoké toxicitě polyesterů (rakovinotvorný styren vylu-

čující se v průběhu tuhnutí této pryskyřice je hrozbou pro ty, kteří 

s nimi pracují). 

Kritéria výběru správného typu pryskyřice budou představeny na 

příkladu epoxidových pryskyřic nabízených fi rmou MC-Bauchemie 

– jednoho z nejvýznamnějších výrobců epoxidových pryskyřic 

v Evropě.

Nejdůležitější body, které jsou kritériem výběru materiálu jsou: 

● doba zpracování pryskyřice (a možnost řízení času zpracovatel-

nosti),

● doba vytvrzování až do plné pevnosti kompozitu,

● metoda vytvrzování (samotvrdnoucí, termoaktivní),

● chemická odolnost,

● pevnostní charakteristiky. 

Z pohledu zhotovitele by ideální materiál měl mít dlouhou dobu 

zpracování, která by umožnila pohodlnou instalaci, a velmi rychlou 

dobu vytvrzování po provedení instalace. Bez dodatečných zásahů 

je korelace těchto parametrů ovšem nepříznivá, dlouhá doba zpra-

cování znamená také dlouhou dobu tuhnutí. Velmi důležitým para-

metrem, který ovlivňuje průběh tuhnutí pryskyřičných materiálů, je 

teplota zpracování. Pomocí teploty lze reakci tuhnutí prakticky 

zastavit, ale lze ji i významně zrychlit. Proto již ve fázi organizace 

staveniště je třeba zohlednit vliv ročního období, ve kterém jsou 

práce realizovány a délku i průměr sanovaného úseku. To všechno 

proto, abychom si zajistili čas nezbytný k instalaci nasyceného 

rukávu. Parametry odolnosti jsou zohledněny hlavně při volbě 

odpovídající tloušťky stěn nasyceného rukávu a volbě vlastní prys-

kyřice. V případě renovace průmyslových instalací je třeba prověřit 

chemickou odolnost pryskyřice na procházející média. Tuhnutí 

a vytvrzení pryskyřice může probíhat dvojím způsobem: rozlišujeme 

pryskyřice samotvrdnoucí (za studena tvrdnoucí) a termoaktivní. 

U samotvrdnoucích pryskyřic reaguje pryskyřice s tvrdidlem samo-

volně, pokud teplota překročí +10 °C. Doba reakce závisí na typu 

pryskyřice a teplotě okolí. U termoaktivních pryskyřic složky tuh-

nou výhradně po dosažení určité teploty. 

Příkladně, pryskyřice Konudur 160 PL jsou používány v zimě vzhle-

dem k prodloužené době zpracování v nižších teplotách. Obvykle 

stačí 30–60 min. na to, aby schopná pracovní četa nasytila a nain-

stalovala rukáv. V létě je pryskyřice Konudur 160 PL příliš rychlá 

a má tedy příliš krátkou dobu zpracování (viz tabulka). Proto se 

v této situaci používají pryskyřice Konudur 160 PL-XL – s pro-

dlouženou dobou zpracování. Pokud je doba tuhnutí pryskyřice 

Konudur 160 PL-XL příliš dlouhá, vzhledem k potřebám (kolem 
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36 hodin), lze tento proces zkrátit zahříváním rukávu teplou vodou o teplotě +50 °C po dobu 

cca 3 hodin. Zahřívání teplou vodou z ohřívacího zařízení je proces velmi jednoduchý a snad-

ný. Po naplnění rukávu vodou je zapojena recirkulace teplé vody tak, aby při návratu měla 

+50 °C. Od momentu dosažení této teploty je třeba ji po dobu 3 hodin udržovat na stejné úrovni.

Teplota 
skladování

Doba zpracovatelnosti rozmíchané 
pryskyřice v min.

5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C

Konudur 160 PL
cca 22 °C 40  30  27 15 10

Konudur 160 BRAWO I

Konudur 160 PL-L cca 22 °C 48  43  40 35 25

Konudur 160 PL-XL
cca 22 °C – 115 105 65 55

Konudur 160 BRAWO III

Stav potrubí po renovaci

Odsávání vzduchu z rukávu (vakuování)

Odsávání vzduchu z rukávu (vakuování)

Míchání pryskyřice

Impregnace rukávu

Následně se soustava ochlazuje na teplotu +20 °C, a to vypnutím ohřívacího prvku nebo pří-

vodem studené vody. Jedná se o to, že rukáv bude správně vytvrzen, ale zahřátý na +50 °C 

nedosahuje ještě odpovídající tuhosti. Následné otevření rukávu způsobí odtok vody a ukon-

čení prací.

V případě nutnosti dosažení ještě vyšších parametrů pevnosti a velmi dlouhé doby aplikace je 

možno použít epoxidovou pryskyřici Konudur 170 TL-NV. Vyžaduje to kolem 8 hodin na mon-

táž tkaniny. Jedná se o termoaktivní pryskyřici, tzn. vytvrzení vyžaduje přidávání teplé vody 

o teplotě +60 °C po dobu 3 hodin. Pozor, teplota nižší, např. +50 °C je nedostačující a prysky-

řice by správně neztuhla. 

Aktuálně je na trh uváděn ještě jeden druh termoaktivní pryskyřice (Konudur 102), která má 

dobu zpracování 24 hodin. Výhodou tohoto materiálu je to, že je možné rukáv nasytit např. na 

základně, v místnosti, která zaručuje pohodlné pracovní podmínky, a dodávat jej připravený 

na místo instalace. Tímto způsobem se redukuje čas a velikost záboru, např. dopravního pru-

hu pro realizaci renovačních prací.

S ohledem na teplotu a její vliv na prodloužení doby reakce, není vhodné ovšem přehánět 

a nadměrně ochlazovat pryskyřice, jelikož v nízkých teplotách roste jejich viskozita, což ztě-

žuje správnou impregnaci tkaniny. Nejlepším řešením je stanovení stálé teploty pryskyřice 

před nasycením na úrovni kolem 10–15 °C. Takto se, nezávisle na vnější teplotě, „startuje” 

vždy ze stejného bodu, pokud jde o dobu zpracování.

Při popisování práce s pryskyřicemi je třeba upozornit na ještě jeden aspekt. Reakce tuhnutí 

je reakcí exotermickou, proto je důležité, jak velkou dávku materiálu zpracováváme. 10 kg roz-

míchané pryskyřice ponechaných v plechovce „se uvaří”, zatímco to samé množství materiá-

lu rozložené v nasyceném rukávu klidně vydrží, protože má možnost odvádění tepla a prysky-

řice se sama nezahřívá.

Nasycení rukávu 
Tento proces může být prováděn ve výrobě (polyesterové pryskyřice) nebo na staveništi (epo-

xidové pryskyřice). 

Rukáv nasycený ve výrobě. V případě sycení ve výrobě získáváme hotový produkt, ale ne bez 

významnějších omezení. Skladování je časově omezeno a vyžaduje udržování nízkých teplot, 

což však znamená náklady na technické vybavení, spotřebu energie a skladování. Rukáv pasu-

je pouze na určený úsek. Prověření skutečného průměru a délky může být dost nepříjemným 

překvapením, pokud připravený rukáv nebude odpovídat a bude např. kratší o 60 cm. Vyskytují 

se přeci rozdíly nejen v délce, ale také v průřezech kanálů ve srovnání s projektem, což zhoto-

vitel často zjistí až těsně před zahájením sanačních prací. Stává se to zvláště v případě havarij-

ních stavů, kde není čas na prověření dokumentace. Rukáv, který neodpovídá opravovanému 

kanálu se tímto stává prakticky odpadem. Jeho využití na jiné stavbě je v podstatě nereálné. 

Zhotovitel, který pro opravy používá rukávy nasycené z výroby, je také plně závislý na tom, zda 

je výrobce rukávu schopen realizovat objednávku a na době dopravy rukávu na staveniště. 

Rukáv nasycený na stavbě 
V tomto případě máme možnost velké fl exibility. Pomocí TV inspekce se prověří stav kanálu, 

průměr a délka. Stačí vybrat rukáv ze stavu skladu, vypočítat konečné množství pryskyřice a již 

je zhotovitel připraven provést renovaci. V případě špatného výběru – jiná délka kanálu, jiný prů-

řez, se prostě vybere odpovídající rukáv a „starý“ se vrací do skladu. Materiály mohou být bez 
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speciálních zákroků skladovány nejméně jeden rok (pryskyřice nesmí 

zmrznout, rukáv je třeba chránit před UV zářením a mechanickým 

poškozením). Po přistřižení na správnou délku je třeba z rukávu pomocí 

vakuového čerpadla odčerpat vzduch, aby byla zajištěna snadnější 

a lepší impregnace pryskyřicí. Následně se provádí impregnace rukávu 

nalitím pryskyřice a prolisováním přes válce s přítlakem nastavených ve 

správné vzdálenosti. Intenzivní barva pryskyřice (Konudur 160 BRAWO 

– zelená, Konudur 160 PL – žlutá, Konudur 170 TL-NV – světle modrá) 

umožňuje vizuálně, rychle a účinně průběžně kontrolovat správnost 

impregnace tkaniny.

Intenzivní zabarvení rukávu zaručuje, že pryskyřice byla správně 

nanesena.

Důležitým elementem této technologie je zajištění odpovídajících pra-

covních podmínek. Často praktikovaným řešením je vysoký (2 m) pří-

věsný vozík (dvouosý) vybavený impregnačním stolem a další nezbyt-

ným technickým vybavením. Díky tomu jsou práce prováděny pohodlně, 

nezávisle na vnějších podmínkách, např. déšť, noc.

Následuje instalace rukávu pomocí inverze. Zde je možno použít 

 lešení anebo pro menší průměry a kratší úseky inverzní buben. Příkla-

dově pro průměr DN300, délka 20–30 m doba impregnace a instalace 

rukávu nepřekračuje 30–40 min.

Montáž rukávů vtahováním není vhodná, zvláště při velkých průmě-

rech, protože zde poměrně snadno dochází k lokálnímu, nadměr-

nému roztažení rukávu, což způsobuje, že není zachována jmeno-

vitá tloušťka a může dojít k bodovému poškození nebo dokonce 

roztržení tkaniny rukávu.

Shrnutí
Takže, rukávy nasycené na stavbě mohou mít stejnou kvalitu jako 

rukávy dodávané nasycené již z výroby, oba typy procházejí stejný-

mi technologickými procesy. Základní výhodou této technologie je 

možnost použití epoxidových pryskyřic, což je materiál technolo-

gicky vyvinutější než pryskyřice polyesterové (chemicky i mecha-

nicky), a možnosti jejich aplikace, což dále přináší měřitelné výsled-

ky ohledně efektivity a trvalosti provedených oprav. 

Podmínkou úspěšného použití této technologie je, aby měl zhoto-

vitel odpovídající znalosti a proškolené pracovníky a dále pak 

základní technické vybavení. Základním technickým vybavením se 

rozumí (přizpůsoben k realizovaným průměrům): stůl pro impreg-

naci s přítlačnými válci, inverzní buben nebo lešení, TV-kamera, 

míchačka pryskyřic, jednoduché výtopné zařízení. Celý celek je 

mobilní. Firma, která vlastní odpovídající technické vybavení 

a zásobu materiálů může okamžitě provést renovační práce 

i v havarijních situacích.

Ze staveb /  From construction sites

Na odborné téma /  Technical topics

Petr Balcárek, Michlovský – protlaky, a.s.

V rámci projektu „Rozšíření infrastruktury města Plzně“ fi nancovaném 

z EU byla zjištěna v oblasti části Plzně – Radčicích, podstatná změna 

geologických podmínke. Oproti přepokládaným jílům, se v daném mís-

tě objevovaly silně zvodnělé až tekuté písky s obsahem valounů až 

350 mm velkých. V této oblasti se původně měla klást místní kanaliza-

ce, a to trouby Hobas 400 DN do otevřené rýhy, to však v daném pro-

středí nebylo možné. Proto se hlavní zhotovitel projektu – sdružení 

vedené fi rmou Hochtief – pokoušelo nalézt jiné řešení.

Nejdříve byly učiněny pokusy realizovat místo kopané rýhy horizontál-

ní řízené vrty systémem HDD. Značně zvodnělé, velmi nesoudržné 

a přitom balvanité prostředí však neumožnilo provést ani tyto vrty.

Proto se přistoupilo k výrazné změně projektu, kdy některé části 

kanalizace byly z důvodu fi nančních nákladů přeprojektovány na tla-

kovou kanalizaci, a v úseku 200 m dlouhém byla gravitační kanaliza-

MIKROTUNELOVÁNÍ V PLZNI RADČICÍCH

vedena startovací šachtice pro tlačnou stanici o rozměrech 3 x 4 m 

a na obou koncích ulice – horním v prostorách návsi a na dolním 

konci byly zhotoveny šachtice dojezdové. Všechny šachtice reali-

zovala fi rma Tchas – Ingstav Brno a je dlužno říci, že v daných 

zvodnělých podmínkách je stihla zbudovat v takřka rekordním čase 

5 dnů.

Při hloubení šachtic se potvrdil nejen výskyt silně zvodnělých až 

tekutých písků, ale i občasný výskyt valounů dokonce ještě větších 

než očekávaných 300 – 350 mm. Proto byly zahajované mikrotune-

lovací práce provázeny obavami až pesimismem.

Na místo byl přivezen japonský stroj Iseki TCC 780 Unclemole 

a vlastní práce realizovala fi rma Michlovský – protlaky, a.s. v rámci 

propůjčení licence a pod technickou garancí Subterra, a.s. Jako 

protlačovací roury byly nakonec zvoleny keramické trubky CreaDig 

600 mm DN z produkce Keramo Steinzeug. Po smontování systé-

mu u startovací jámy bylo započato s ražbou nejdříve dovrchním 

Iseki TCC 780 připraven ve startovací šachtici Sestava mikrotunelovacího stroje Iseki

ce zachována a jako pro-

váděcí technologie bylo 

zvoleno mikrotunelování. 

Jak se ukázalo později, 

tato volba byla naprosto 

správná.

Mikrotunelování se prová-

dělo podél stísněné ulice 

Družstevní, která se 

svažuje k řece Radbůze. 

Uprostřed ulice byla pro-

směrem, k návsi. Prů-

měrně dosahovaný 

postup představoval 

10–12m tj. 5 ks rour 

CreaDig DN 600 a 

úsek 99 m dlouhý byl 

dokončen za 11 dnů.

Posléze bylo započato 

s úpadní ražbou a 

úsek 81 m dlouhý byl 

realizován v 6 dnech 
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čistého času protláčení. Po postupném zacvičení osádky bylo 

dosahováno až vyjímečných výkonů na úrovni 18 m za směnu.

Celý úsek 179 m dlouhý byl dokončen za 17 dnů čistého času 

protláčení kameninových rour CreaDig DN 600. Byl tak dodržen 

požadovaný termín 25.3.2008, který potřebovalo sdružení zhotovi-

telů kvůli napjatému harmonogramu stavby. I přes všeobecnou 

nedůvěru až skepsi k úspěšnosti mikrotunelování tak tato technologie 

plně potvrdila své možnosti. Jako realizátor jen relativně malé části 

projektu nejsem samozřejmě informován o všech okolnostech, ale 

zde, na půdě CzSTT si samozřejmě dovolím vyslovit pochybnost, jest-

li tlaková kanalizace, a ne větší rozsah mikrotunelování, je v daných 

podmínkách skutečně tím nejekonomičtějším řešením.

PÁR POSTŘEHŮ Z NO-DIG POLAND ’08

Různé /  Miscellaneous information

Jak jsme již dříve informovali, proběhla u našich sousedů 9 – 11. 

dubna letošního roku mezinárodní konference a výstava o bezvý-

kopových technologiích v sektoru podzemní infrastruktury NO-DIG 

POLAND 2008. Pořadatelem celé akce, která se konala v hotelu 

EXBUD-Skanska v Kielcích byla tamější universita a Polská spo-

lečnost pro bezvýkopové technologie PFTT.

Formou postřehů a poznámek na okraj informuje o konferenci doc. 

Ing. Petr Šrytr, CSc., který se spolu s Ing. Karlem Franczykem kon-

ference a výstavy zúčastnil.

Z významných hostí (kromě zástupců naší CzSTT) byli přítomni:

● předseda ISTT Dec Downey s chotí (jeho příspěvek  „Trenchless 

– an oportunity realized“ měl programový charakter a zaujal 

dokonalou formou prezentace).

● Dipl.-Ing. Rolf Bielecki, PhD. svou neúčast omluvil jinou důležitou 

povinností (jeho příspěvek na téma „Zkušenosti, získané z aplikací 

BT u potrubních vedení, usměrňují další jejich užívání“ byl pouze 

přečten a byl rovněž zajímavý).

● Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener, ředitel IRO (Institut fűr Rohrlei-

tungsbau Oldenburg). I jeho příspěvek, na téma „HDD – čtyři para-

lelně vedené trasy pod řekou Ems“, byl  velmi zajímavý neobvyklým 

zadáním a provedením díla.

● Konference se dále účastnili představitelé Technické university 

v Kielcích i Poznani a řada předních zástupců – šéfů fi rem provozu-

jících bezvýkopové technologie v Polsku.

Co se dělo dále: 

– Podařilo se nám šikovně distribuovat propagační materiály na 

NO-DIG EUROPE 2009  Brno prostřednictvím organizačního centra 

a prostřednictvím vystavovatelů (letáky + CD).

Exponáty fi rmy MC-Bauchemie (viz též článek Ing. Tomáše Plicky v tomto čísle Zpravodaje)
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Různé /  Miscellaneous information

– Ve vlastním odborném programu konference převažovaly (většinou 

zajímavé) fi remní prezentace. Podobně tak je i v našem případě 

v posledních letech.

– Neobvyklý byl začátek/zahájení konference prvého dne, až od 15.00 

hod.

– Neobvyklé je dále též to, že konference trvá vlastně tři dny, 9. – 11. 4. 

2008.

– Neobvyklý byl též společenský večer prvního dne: konal se v příro-

dě, u lesa v jakémsi přírodním zábavním centru „lidových veselic“ 

(muselo se jet cca 1 hod. autobusem tam a pak zpět), což bylo hod-

ně riskantní, protože mohlo být mnohem horší počasí, než nakonec 

bylo (bez deště, cca 8 °C) a měl charakter právě takové veselice.

– Doprovodná výstava pak byla jen velmi malého rozsahu (analo-

gicky jako v posledních letech u nás).

– Ve vlastním jednacím/konferenčním sále bylo chvílemi málo účast-

níků (mnoho účastníků přijelo až na GALADINER, který byl velmi 

reprezentativní a konal se v nádherném prostoru hotelu „EXBUD-

SKANSKA“ typu velká zimní zahrada – restaurace. Navíc se 

v rámci kulturního programu odehrálo udílení trofejí NO-DIG 

AWARD PFTT. Šlo o analogické kategorie jako v případě NO-DIG 

AWARD ISTT s výjimkou kategorie studentské, ta absentovala.

– V případě dvou fi remních prezentací, při zpřehledňování refe-

renčních staveb, byla zdůrazněna spolupráce s jedním našim 

korporativním členem CzSTT, s fi rmou ZEPRIS,s.r.o.

Na stavbě Karviná – rozšíření kanalizace probíhají práce na mik-

rotunelování s trubkami Hobas o průměru 1400 mm. V současné době 

se provádějí nejdelší úseky celé stavby:

– 12. 7. 2008 byl dokončen protlak o délce 193 m bez použití mezitlač-

né stanice, což představuje český rekord a i z celosvětového pohle-

du velmi ojedinělý výkon,

– 22. 7. byly zahájeny práce na vůbec nejdelším úseku ražby, který by 

měl – opět bez použití mezitlačné stanice – dosáhnout 198 m.

Práce, které provádí fi rma Subterra, a.s. pro sdružení fi rem Tchas, OHL 

ZS a VOKD jsou natolik odborně zajímavé, že si je přišlo prohlédnout 

též předsednictvo CzSTT během červencového výjezdního zasedání.

Tento rekordní výkon neušel pozornosti fi rmy Hobas CZ, která k rekord-

nímu výkonu posílá zhotovitelům díla následující blahopřání:

BLAHOPŘÁNÍ K NOVÉMU ČS. REKORDU V PROTLAČOVÁNÍ TRUB
VELKÉHO PRŮMĚRU

Dovolujeme si poblahopřát sdružení zhotovite-
lů TCHAS Ostrava, OHL ŽS Brno, VOKD Ostra-
va a SUBTERRA Praha k dosažení úspěchu na 
přelomu června a července 2008 při provedení 
protlaku v celkové délce 192 metrů.
Podle našich znalostí se jedná o český rekord 
v délce protláčení kanalizačních trub od star-
tovací do cílové jámy bez použití tlačné mezi-
stanice.

Společnost HOBAS CZ spol. s r.o.
Uherské Hradiště
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Různé /  Miscellaneous information

Následující informací bychom chtěli upozornit na nový vzdělávací program ČVUT, 
fakulty stavební.

UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE PLATÍ STÁLE, KDEKOLIV A PRO KAŽDÉHO!
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KALENDÁŘ NO-DIG / NO-DIG CALENDAR

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

Vydavatelství Moravská reklamní, spol. s r.o. připravuje nový titul, kte-

rý je orientován do oblasti moderní infrastruktury. Obsahové zaměření 

i systém distribuce jsou „projektovány“ pro potřeby měst a obcí, fi rmy 

i výrobce materiálů a technologií, čemuž bude v redakční části věno-

vána velká pozornost.

Významnou částí technické infrastruktury měst je i soubor potrubních 

vedení a kabelů. Do tohoto souboru se zahrnují všechny sítě vedené mimo 

budovy, včetně domovních přípojek. pro dlouhodobý rozvoj měst a obcí je 

důležité územní plánování a plánovací dokumentace. Z těchto důvodů 

bude jedním z distribučních míst časopisu také tento segment úřadů.

Sítě technického vybavení se budou v letech 2008-2013 rekonstruovat 

a nově budovat.především z fondů EU. Právě obce a města a jejich 

sdružení mají největší pravděpodobnost úspěšného čerpání těchto 

peněz. K tomu je bezesporu podmínkou kvalitní realizace.

Z přehledů technického zaměření vybíráme pro informaci následující 

nejdůležitější témata:

Víte, že INFRASTRUKTURA
bude nový časopis pro infrastrukturu moderních měst a obcí?

● Výstavba rozšíření a rekonstrukce dopravní a technické infra-

struktury

● Inženýrské sítě – kanalizace, vodovody, plynovody a venkovní 

elektrorozvody

● Odpadové hospodářství, sanace lokali typu „brown fi elds“, sana-

ce znečištění podzemních vod a zemin

● Integrované záchranné systémy – protipovodňové, protipožární 

a informační systémy veřejné dopravy

● Systémy pro elektronizaci veřejné správy

● Sdružené trasy – kolektory, kabelové tunely, technické chodby, 

technické kanály

Prémiové číslo tohoto odborného periodika bude představeno na 

výstavě FOR ARCH v Praze v měsíci září 2008. Druhé číslo vyjde 

v prosinci. Od roku 2009 bude INFRASTRUKTURA vycházet kaž-

dý druhý měsíc.

-ále-

10. 9. – 13. 9. 2008 12. mezinárodní stavební veletrh Sankt Petěrburg. Ruská federace

 „BalticBuild 2008“ Informace: www.balticbuild.ru 

23. 9. – 25. 9. 2008 No Dig Live 2008 – Stoneleigh Stoneleigh Park, Coventry, UK

  Details: www.westrade.co.uk 

30. 9. – 3. 10. 2008 Aquatech 2008 – Amsterdam Amsterdam, The Netherlands

  Details: www.amsterdam.aquatechtrade.com 

22. 10. – 24. 10. 2008 Underground Infrastructure of Urban Areas 2008. Wroclaw University of Technology, Poland. 

 Conference of tunnels and subterr. infrastructure. Details: andrzej .kolonko@pwr.wroc.pl

25. 11. – 28. 11. 2008 Bauma China – Shanghai Shanghai, China.

  Details: www.bauma-china.com 

4. 12. – 7. 12. 2008 CONEXPO Asia 2008 Guangzhou, China

  Details: www.conexpoasia.com 

20. 4. – 25. 4. 2009 Intermat 2009 Paris, France. 

  Details: www.intermat.fr

15 – 19. září 2008 – MVS 2008 – 50. mezinárodní strojírenský veletrh, Brno – Výstaviště 

Podrobné informace: Veletrhy Brno a.s. , Výstaviště 1, 647 00 BRNO

Tel.: +420 541 152 566, e-mail: info@bvv.cz; www.bvv.cz 

23 – 27. září 2008 – FOR ARCH – 19. mezinárodní stavební veletrh, Pražský veletržní areál Letňany. Souběžně probíhající veletrhy FOR 
INVEST, FOR WOOD, FOR ELEKTRO. Bližší informace H & C agency, heagency@volny.cz

23. října 2008 – Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury (seminář)
Sál č. 417, Novotného lávka 5, Praha 1

Informace a přihlášky: SOVAK ČR, Ing. F. Němec, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 688, fax: 221 082 646,

e-mail: nemec@sovak.cz

4. – 5. listopadu 2008 – Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, Dům kultury Liberec. Konferenci pro vlastníky a provozovatele vodo-

hosp. infrastruktury pořádá pod záštitou MZ a MŽP sdružení SOVAK. Org. garant Medium, spol. s r.o. Aktuální informace viz www.sovak.cz, 

www.medium.cz/konference_sovak, e-mail: konference@medium.cz
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– 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 • 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://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., inž. sítě, bezvýk. technologie, 
 Ke Kablu 289, 100 35 PRAHA 10 • E-mail: petr.koppel@ckvpraha.cz
– DORG spol. s r.o., U zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
 E-mail: dorg@dorg.cz • http://www.dorg.cz
– EUTIT s.r.o., Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
 E-mail: eutit@eutit  • http://www.eutit.cz
– GEREX LIBEREC, s.r.o., Krokova 293/4, 460 07 LIBEREC 7
 E-mail: gerex@gerex.cz • www.gerex.cz
– GERODUR CZECH, s.r.o., Studničná 361/54, 460 01 LIBEREC 2
 E-mail: gerodur@gerodur.cz • www.gerodur.cz
– HERČÍK A KŘÍŽ s.r.o., Živcových 251/20, 155 00 PRAHA 5
 E-mail: hercikakriz@hercikakriz.cz • http://www.hercikakriz.cz
– HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
 Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
 E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
– HOBAS CZ spol. s r.o., 
 Za Olšávkou 391, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 E-mail: hobas@hobas.cz • http://www.hobas.com
– IMOS GROUP s.r.o., Tečovice 353, 760 01 ZLÍN 
 E-mail: stary@imos.cz • http://www.imos.cz
– INGUTIS s.r.o., Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
 E-mail: sochurek@ingutis.cz
– INSET s.r.o., Novákových 6, 180 00 PRAHA 8
 E-mail: ludvik.hegrlik@inset.cc • http://www.inset.cz
– INSITUFORM s.r.o., Soukenné nám. 157/8, 460 01 LIBEREC
 E-mail: insituform@insituform.cz • http://www.insituform.cz
– INTERGLOBAL DUO s.r.o., Ořešská 939/55, 150 00 PRAHA 5
 E-mail: zemniprotlaky@interglobal.cz • http://www.interglobal.cz
– KBO s.r.o., Na Bídnici 1512, 412 01 LITOMĚŘICE
 E-mail: opravil@kbo.cz • http://www.kbo.cz
– KERAMO STEINZEUG s.r.o., Tovární ul. 36,373 12 BOROVANY
 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz • http://www.keramo-kamenina.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
– METROSTAV a.s., Koželužská 5/2246, 180 00 PRAHA 8
 E-mail: info@metrostav.cz • http://ww.metrostav.cz
– MICHLOVSKÝ – protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 ZLÍN
 E-mail: balcarek@michlovsky.cz • http://www.michlovsky.cz
– MT a.s., Krapkova 197, 769 01 PROSTĚJOV
 E-mail: mikrotunel@volny.cz • http://www.mtas.cz

– OCHS PLZEŇ vrtná technologie s.r.o.,
 Rokycanská 761/59, 312 00 PLZEŇ
 E-mail: ochs@ochs.cz • http://ochs.cz
– OHL ŽS, a.s., závod PS, Burešova 938/17, 660 02 BRNO-střed
 E-mail: mosan@ohlzs.cz • http://www.ohlzs.cz
– OKD, DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 PASKOV
 E-mail: jiri.konicek@dpb.cz • http://www.dpb.cz
– Petr Maršálek, provádění staveb, V Náměrkách 17, 547 01 NÁCHOD
 E-mail: p.m.nachod@seznam.cz • http://www.marsaleknachod.cz 
– PIPELIFE– Czech s.r.o., 765 02 OTROKOVICE–Kučovaniny čp. 1778
 E-mail: j.beran@pipelife.cz • http://www.pipelife.cz
– POLYTEX COMPOSITE, s.r.o., 
 Závodní 540, 735 06 KARVINÁ – Nové Město
 E-mail: alois.jezik@polytex.cz • http://www.polytex.cz
– PÖYRY Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 BRNO
 E-mail: trade@aquatis.cz • http://www.aquatis.cz
– PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 PRAHA 9 –Satalice
 E-mail: pragis@pragis.cz • http://www.pragis.cz
– PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.,
 Cihelná 4/548,118 00  PRAHA 1
 E-mail: info@pvs.cz • http://www.pvs.cz
– PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.  
 Pařížská 67/11, 112 65 PRAHA 1
 E-mail: info@pvk.cz • http://www.pvk.cz
– Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
 Bzenecká 18a, 628 00 BRNO
 E-mail: info@premyslvesely.cz • http://premyslvesely.cz
– RABMER–sanace potrubí, spol. s r.o., 
 Rašínova 422, 392 01 SOBĚSLAV
 E-mail: info@rabmer.cz • http://www.rabmer.cz
– REDROCK CONSTRUCTION s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 PRAHA 1
 E-mail: cejka@redrock-cz.com • http://www.redrock.cz
– REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO, a.s.,
 K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
 E-mail: repopraha@repopraha.eu • http://www.repopraha.eu
– REVAK, s. r.o., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
 E-mail: revak@vodka.cz • http://www.vodka.cz
– SEBAK, spol. s r.o., Kudrnova 27, 620 00 BRNO
 E-mail: sebak@sebak.cz • http://www.sebak.cz
– SEVEROČESKÉ VaK, a.s., Přítkovská 1688, 415 50 TEPLICE
 E-mail: info@scvk.cz • http://scvk.cz
– Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
 28. října 169, 709 45 OSTRAVA
 E-mail: smvak@smvak.cz • http://www.smvak.cz
– Skanska CZ, a.s., Divize Technologie
  Kubánské nám. 1391/11, 105 00 PRAHA 10
 E-mail: skanska@skanska.cz • http://www.skanska.cz
– Stavby silnic a železnic a.s., OZ 5
 Vaníčkova 25, 400 74 ÚSTÍ nad Labem
 E-mail: StanclB@ssz.cz • http://www.ssz.cz
– STAVOREAL BRNO s.r.o., Brněnská 270, 664 12 MODŘICE 
 E-mail: stavorealbrno@volny.cz • http://www.stavoreal.cz

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

– Dipl.-Ing. Rolf BIELECKI, Ph.D., 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

ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
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– Hradil Zdeněk Ing., GEOPROSPER Praha, Soukenická 27, 110 00 PRAHA 1
 E-mail: geoprosper@volny.cz
– Horáček Ludvík Ing., Pod tratí 2, 792 01 BRUNTÁL
– Janoušek František Ing., Korandova 235/4, 147 00 PRAHA 4 – Hodkovičky
– Karásek Vojtěch Ing., Pražské vodovody a kanalizace a.s., Hradecká 1, 130 00 PRAHA 3
 E-mail: vojtech.karasek@pvk.cz 
– Klimeš Věroslav Ing., Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
– Krovoza Oldřich, Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
– Kubálek Jiří Ing. CSc., Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2 
 E-mail: czstt@czn.cz, offi ce@czstt.cz   
– Kučera Tomáš Ing., ÚVHO FAST BRNO, Žižkova 17, 662 37 BRNO, 
 E-mail: kucera.t@fce.vutbr.cz 
– Krčík Marián Dipl. Ing., Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko 
 E-mail: krcikhsb@psg.sk 
– Malaník Stanislav Ing., ÚVHO FAST BRNO, Žižkova 17, 662 37 BRNO, 
 E-mail: malanik.s@fce.vutbr.cz 
– Nedbal František Ing. CSc., Píškova 1947, 155 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 
– Vávrová Jaroslava Ing., Na Vlčovce 2040/2b, 160 00 PRAHA 6

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
ASSOCIATED MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

– Bezpalec Pavel, HOCHTIEF CZ a.s., divize Servis,
 Okružní 544, 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 E-mail: pavel.bezpalec@hochtief.cz 
– Drábek Stanislav Ing., AD SERVIS TERRABOR s.r.o.,
 Gončarenkova 30, 14700 PRAHA 4 
 E-mail: stanislav.drabek@centrum.cz
– Esterková Monika Ing., Bachova 20, 149 00 PRAHA 4
 E-mail: m.esterkova@seznam.cz
– Franczyk Karel Ing., AGD ISEKI, Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
 E-mail: kfranczyk@subterra.cz 
– Granilla Jiří Ing., HYDROPROJEKT CZ, a.s.,
 Táborská 31, 140 04 PRAHA 4 • E-mail: j.gr@seznam.cz 
– Herel Petr Ing., HEREL s.r.o., Jiráskova 27, 602 00 BRNO 
 E-mail: herel@herel.cz • http://www.@herel.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 
– Kotas Dalimil Ing., AQUECON s.r.o.,
 Chuderov 155, 400 02 ÚSTÍ nad Labem
 E-mail: d.kotas@aquecon.cz • http://www.aquecon.cz 
– Kožený Petr, fi rma KOŽENÝ, Strouhalova 2728, 272 00 KLADNO
– März Jiří Ing., Kolová 207, 362 14 KOLOVÁ u Karlových Varů

 E-mail: j.marz@volny.cz 
– Mičín Jan doc. Ing. CSc., ÚVHO FAST BRNO,
 Žižkova 17, 662 37 BRNO • E-mail: micin.j@fce.vutbr.cz 
– Mutina Jiří, Bří. Mrštíků 1, 690 02 BŘECLAV
 E-mail: jmutina@bdcmorava.cz • www.bdcmorava.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 • www.mc-bauchemie.cz 
– Raclavský Jaroslav Ing., PhD., Mládežnická 8/3, 690 02 BŘECLAV
 E-mail: raclavsky.j@fce.vutbr.cz; raclavsky@telecom.cz 
– Rutrlová Marie Ing., AG PEGAS s.r.o., Žebětínská 1a, 623 00 BRNO
– Synáčková Marcela Ing., CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 29 PRAHA 6
 E-mail: synackov@fsv.cvut.cz 
– Šrytr Petr doc. Ing. CSc., ČVUT FSv, Thákurova 7, 169 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 
– Weisskopf Milan Ing., Černokostelecká, 2197/51,100 00 PRAHA 10
 E-mail: weisskopf@enas.cz 
– Zima Jiří Ing., Do Kopečku 3/159, 400 03 ÚSTÍ nad Labem
 E-mail: j.zima@volný.cz 

– SUBTERRA a.s., Bezová 1658, 147 14 PRAHA 4
 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 • http://www.talparpf.cz
– TCHAS, spol. s r.o., • Francouzská 6167, 708 00 OSTRAVA  -  Poruba
 E-mail: dolinek@tchas.cz • http://www.tchas.cz
– TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 90, 100 00 PRAHA 10
 E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz, • transpha@comp.cz,
 http: //www.transtechnikcs.cz
– VARIS, spol. s r.o., Korandova 235, 147 00 PRAHA 44
– VEGI s.r.o., Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ

 E-mail: vegi.km@volny.cz • http://www.vegi-km.com
– VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o., Křižíkova 2393, 415 99 TEPLICE
 E-mail: mesany@vhs.cz • http://www.vhs.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
– VOD-KA a.s., Horní Dubina 276/10, 412 01 LITOMĚŘICE
 E-mail: vodka@vodka.cz • http://www.vodka.cz
– WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
 E-mail: wombat@wombat.cz • http://www.wombat.cz
– ZEPRIS s.r.o., Do Koutů 3, 143 00 PRAHA 4
 E-mail: stradal@zepris.cz • http://www.zepris.cz


