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jsem velmi rád, že Vás mohu tou-
to cestou pozdravit a zároveň Vám 
krátce představit naši společnost 
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., její 
sortiment a aktivity.

Naše společnost je součástí nad-
národního výrobce trubních systé-
mů z tvárné litiny SAINT-GOBAIN 
PAM, který kromě České republiky 
má své výrobny ve Francii, Němec-
ku, Itálii, Španělsku, Velké Británii, 
Brazílii a Číně. Vyrábíme vodovodní 
a kanalizační trubky a tvarovky včet-
ně příslušenství, v naší nabídce je 
i přes 120 typů šachtových poklopů 
a mříží. 

Francouzské slévárny v Pont-à-
-Mousson vstoupily na český trh
v roce 1992 jako soukromá společ-
nost, která se téměř po 30ti letech
postupně rozvinula až do dnešní
podoby – výrobní závod (slévárna)
v Králově Dvoře a obchodní část se
sídlem v Praze s pobočkami v Brně,
Ostravě a Hradci Králové.

Dodáváme trubní systémy pro vo-
dovody a gravitační/tlakové kana-

lizace. Součástí naší nabídky jsou 
ale i specializované systémy pro 
požární a průmyslové rozvody, te-

Miroslav Pfl eger,
technicko-výkonný ředitel 
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

pelně izolovaná potrubí, vysokotlaká 
potrubí pro zasněžování, přivaděče 
malých vodních elektráren nebo sys-
témy pro závlahy.

Nedílnou součástí dodávek SAINT-
-GOBAIN PAM CZ s.r.o. na český
a slovenský trh jsou i trubní systé-
my řady DIREXIONAL®, určené pro
bezvýkopové technologie. Vlastnosti
tvárné litiny jako odolnost, vysoká
kruhová pevnost apod. v kombinaci
se zámkovými spoji a speciálními
ochranami povrchů dovolují široké
použití tvárné litiny DIREXIONAL®

i v těch nejvíce zatěžovaných pod-
mínkách, což bezvýkopové techno-
logie bezpochyby jsou.

Jednotlivá oddělení naší spo-
lečnosti vytváří kompletní podpo-
ru projektu v jakékoliv jeho fázi, 
od projekce a navrhování u pro-
jektanta, přes realizaci u stavební 
fi rmy až po poprodejní servis u pro-
vozovatele díla.

Přeji Vám všem hodně zdraví a pra-
covní pohody a těším se, že se po-
tkáme třeba u některých realizací 
bezvýkopových projektů.

Byly uskutečněny dvě telefonní -Skypové konference vedení a členů 
„Member of Regional Support Fund Committee“ a členů vedení ISTT.

Na programu těchto Skypových konferencí bylo projednání, diskuse a schvalení zejména níže uvedených činností:

38. Mezinárodní ISTT NO-DIG konference se bude konat 16. 11. – 17. 11. 2021
v Kuala Lumpur v Malajsii
- zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT versus přidružení členové ISTT (Affi liated Societies)
- pokračování řešení podpory přidružených členů ISTT při pořádání konferencí
- projednání návrhů standardů pro pořádání mezinárodních konferencí ISTT
- pokračování v projednání nové formy webových stránek ISTT, samostatné bloky

pro management ISTT a pro přidružené členské společnosti atd.
- prověřování databází přidružených členů ISTT (členové ISTT by měli zaslat případné změny)
- příprava témat na další Skypovou konferenci.
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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 či disertační práci ke státní doktorské zkoušce) o cenu CzSTT v akademickém roku 2020/2021. 
Bohužel, panující podmínky neumožnily těmto pracovištím i nám úspěšně tuto soutěž fi nalizovat, 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.

33 NO DIG 27 / 1

do 17. prosince 2021
do 1. února 2022
do 1. března 2022

14. dubna 2021

2021/2022
2021/2022
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BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE APLIKACE POTRUBNÍCH 
SYSTÉMŮ Z TVÁRNÉ LITINY, ZAJIŠŤUJÍCÍ KVALITU, REALIZACI 
A NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST POTRUBNÍCH SÍTÍ OBNOVOVANÝCH 
A REALIZOVANÝCH BEZVÝKOPOVÝMI TECHNOLOGIEMI
Ing. Juraj Barborik, 
technický manažer SAINT GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Kvalita potrubních sítí, které jsou re-
alizovány prostřednictvím bezvýko-
pových technologií, úzce souvisejí 
s technickými parametry trub a jejich 
spojů. Jedná se zejména o:

• dovolenou tažnou sílou
• odolnost stěny a spoje
• poloměr zakřivení.

Tyto parametry je nutné zvážit,
aby bylo zabezpečeno, že se potrubí 
(spoje, stěna) nepoškodí, popřípadě 
nepřetvoří axiální tažnou silou a pro-
storovým zakřivením již při bezvýko-
pové instalaci. Pouze vysoké hod-
noty technických parametrů potrubí 
zajistí, že se nezkrátí předpokládaná 
doba životnosti a nezvýší se poru-
chovost.

V průběhu posledních desítek let 
bylo zpracováno mnoho technických 
a technologických směrnic a před-
pisů pro zajištění kvality pokládky 
a obnovy potrubních sítí bezvýkopo-
vými technologiemi. Kvalita a použití 
trubek z tvárné litiny pro bezvýkopo-
vé technologie se standardizuje me-
zinárodní normou ISO 13470 Bezvý-
kopové technologie aplikace potrub-
ních systémů z tvárné litiny – Kon-
strukční provedení a realizace.

ISO 13470 Bezvýkopové techno-
logie aplikace potrubních systémů 
z tvárné litiny – Konstrukční prove-
dení a realizace

ISO (Mezinárodní organizace pro
normalizaci) je celosvětová federace 
národních normalizačních orgánů. 
Práce na přípravě mezinárodních 
norem se obvykle provádí prostřed-
nictvím Členských orgánu a technic-
kých komisí ISO. ÚNMZ jako národní 
normalizační organizace je plno-
právným členem Mezinárodní orga-

nizace pro normalizaci (ISO). Česká 
republika ovlivňuje ÚNMZ obsah 
budoucích EN a ISO norem, člen-
stvím v mezinárodních technických 
komisích, které tvoří návrh. U nás 
Technická normalizační komise TNK 
zajišťuje, aby výsledky co nejvíce 
vyhovovali i národním potřebám. 

ISO 13470 byla připravena tech-
nickou komisí ISO/TC 5, Trubky ze 
železných kovů a kovové armatury, 
Podvýbor SC 2, Litinové trubky, tva-
rovky a jejich spoje. Převzetí ISO 
norem do soustavy národních norem 
je dobrovolné a zatím ISO 13470 ne-
byla začleněna do soustavy ČSN. 
Novela zákona č.22/1997 Sb. (pro-
vedená zákonem č. 71/2000 Sb.) 
výslovně uvádí, že česká technická 
norma není obecně závazná. Z toho 
vyplývá, že ČSN nejsou považovány 
za právní předpisy a není stanovena 
povinnost jejich dodržování. Povin-
nost dodržovat požadavky uvedené 
v ČSN vyplývá z právního aktu, jako 
je: právní předpis, smlouva, pokyn 
nadřízeného a rozhodnutí správního 
orgánu.

Norma popisuje jednotlivé meto-
dy bezvýkové pokládky a postupy 
realizace pokládky podle meziná-
rodních norem. Jedná se o potrub-
ní systémy tlakové nebo bez tlaku. 
Norma stanovuje přesné požadavky 
na materiál, rozměry, mechanické 
vlastnosti a standardní povlaky trub 
a příslušenství. Poskytuje  vykon-
nostní požadavky a parametry všech 
komponentů potrubního systému 
včetně pružných násuvných nebo 
zámkových hrdlových spojů. Tato 
norma platí pro trubky, tvarovky 
a příslušenství jmenovitých světlostí 
od DN 80 až do DN 2600 včetně, 
vyráběných podle ČSN EN 545 resp. 
ISO 2531 pro vodovody a ČSN EN 
598 resp. ISO 7186 pro kanalizace 
s venkovní povrchovou ochranou 
zinko-aluminiovým nebo zinkovým 
povlakem a speciálními povrcho-
vými ochranami z extrudovaného 
polyetylénu podle ČSN EN 14628, 
polyuretanového povlaku podle ČSN 
EN 15189 a cementové malty podle 
ČSN EN 15545. Norma stanovuje 
dovolená úhlová odklonění, tažné 
a tlačné síly, vnější povlaky a be-
zvýkopové technologie. Norma se 
zabývá nejrozšířenějšími aplikacemi 
bezvýkopových tažných a tlačných 
metod:

- horizontální řízené vrtání (horizontal directonal drilling = HDD)
- berstlining a vytlačování s drcením  (pipe burstig = PB)
- relining, metoda s chráničkou (casig method = CM)
- razící protlačovací metody (pipe jacking = PJ)

Tabulka 1
Doporučované jmenovité světlosti DN v mm pro bezvýkopové technologie

Tažné metody Tlačné metody

Horizontální řízené vrtání (HDD)
ano

 DN100 (80) – 1200 ne

Berstlining a vytlačování s drcením (PB) ano ano
 DN 100 (80) - 1200 DN 100 (80) - 1200

Relining, metoda s chráničkou (CM)
ano ano

 DN 80 - 2600 DN 80 - 2600

Razící protlačovací metody (PJ)
ne ano

 DN 250 - 2600
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Berstlining a vytlačování s drcením 
Berstlining a vytlačování s drcením jsou metody bezvýkopové obnovy stávajících potrubních sítí, které instalují nové 

potrubí ve stávající trase. Za tímto účelem je staré potrubí vytlačeno nebo zničeno prasknutím, rozřezáním v místě 
uložení, čímž jsou střepy starého potrubí zatlačeny do okolní zeminy. Nové potrubí je zataženo do takto vytvořeného 
prostředí. Tímto způsoben může být obnovováno staré potrubí z křehkých/tvrdých materiálů nebo staré potrubí z měk-
kých/pružných materiálů. Využívají se k tomu trhací nebo řezné hlavice. Trasa, profi l a skladba stávajícího potrubí musí 
být ověřena. Na stávajícím potrubí se odstraní armatury, betonové bloky. 

Nově vtažené potrubí může být stejné jmenovité světlosti jako staré potrubí. Využitím rozšiřovacích hlavic se jme-
novitá světlost může zvětšit. Vzhledem k tomu, že geologické podmínky jsou obecně nejasné s možným výskytem 
ostrých fragmentů starého potrubí, doporučuje se používat trubní materiál se stěnou o vysokých mechanických para-
metrech, odolnou vůči negativním vlivům poškrábáním a možným vrypům. Staré potrubí je rozdrceno na místě nebo 
vytlačeno a rozdrceno/odstraněno v šachtě. Prostor pro nové potrubí je rozšířen přibližně o 10 %. Pro staré ocelové po-
trubí se používá řezací hlavice k podélnému rozřezání potrubí s následným rozšířením a vtažením litinového potrubí.

Horizontální vrtání 
Horizontální vrtání je řízená metoda instalace nových potrubí v předepsané trase pomocí vrtné soupravy s minimál-

ním dopadem na životní prostředí.

Obrázek 1  Horizontální vrtání
Legenda:
1 – vrtací zařízení
2 – startovací šachta
3 – pilotní vrt
4 – cílová šachta
5 – ukotvené zatahované potrubí 

z tvárné litiny

Tato metoda se používá v místech, kde klasická pokládka není vhodná, možná a přináší úspory investičních pro-
středků. Je vhodná pro všechna půdní prostředí. Umožňuje technické - ekonomické řešení mnoha projektů pokládky 
nového potrubí v extravilánu nebo intravilánu, zejména křížení silnic, recipientů, průmyslových areálů, chráněných 
oblastí, parků, soukromých pozemků, snížení zátěže obyvatel apod.

Technologicky je horizontální vrtání rozděleno do tří po sobě jdoucích kroků:

- první krok:  pilotní řízený vrt s bentonitovou suspenzí,
- druhý krok: rozšiřovací vrt zvětšující pilotní otvor,
- třetí krok: zatažení potrubí z tvárné litiny ukotveného pomocí tažné hlavice.

Legenda:
1 – výchozí montážní šachta 

jednotlivých litinových trub
2 – mezišachty pro drcení nebo 

odstranění stávajícího potrubí
3 – koncová šachta se strojním 

zařízením
4 – vytláčecí a rozšiřující hlavice
5 – odpad, drcené/řezané staré 

potrubí
6 – drtící kužel
7 – tažné tyče
8 – nové potrubí z tvárné litiny
9 – staré potrubí

Obrázek 2  Berstlining a vytlačování s drcením

55 NO DIG 27 / 1
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Legenda:
1 – chránička, stávající potrubí
2 – montážní zařízení
3 – kluzná objímka
4 – pružný násuvný zámkový spoj
a – směr tažení lanem 

Relining, metoda s chráničkou
U reliningu se mezi dvěma body na stávajícím potrubí realizují dvě šachty (montážní a cílová). Potrubí z tvárné 

litiny je následně zataženo do stávajícího potrubí postupným montování, jedné trubky po druhé, dokud není potrubí 
protaženo celým úsekem. Tato metoda je vhodná pro rekonstrukci stávajícího vodovodního nebo kanalizačního 
potrubí zatažením nebo zatlačením tam, kde je možné zmenšení vnitřního průměru. Stávající potrubí je možné vyčistit 
a v montážní šachtě plynule montovat litinové potrubí s násuvným zámkovým spojem. U této metody se používají 
středící nebo kluzné objímky, popřípadě se potrubí táhne po hrdlech. Při tažení po hrdlech se k ochraně hrdel používají 
plechové ochranné límce. Tažná síla na potrubí se přenáší tažnou hlavicí nebo lanem uchyceným smyčkou na potrubí.

Obrázek 3  Relining, metoda s chráničkou

Razící protlačovací metoda
Metoda spočívá v zatlačování potrubí hydraulickým zařízením při současném ražení vrtu v přední části trubního 

řetězce. Vhodný systém je volen podle geologických podmínek.

Obrázek 4  Razící protlačovací metoda

Legenda:
1 – technologické zařízení
2 – protlačovací trouby k montáži
3 – půdorys startovací montážní šachty
4 – startovací montážní šachta
5 – zabudovávané protlačovací trouby
6 – přechod do cílové šachty
7 – tlačný rám s hydraulickým tlačným 
zařízením
8 – razící zařízení

Technické požadavky, povrchové ochrany, spoje, tažné hlavice, realizace
Trubky a tvarovky z tvárné litiny jsou vyráběny v souladu s příslušnými mezinárodními normami ČSN EN 545 pro 
vodovody a ČSN EN 598 pro kanalizace.

Trubky pro tažné metody
U tažných metod se tažná síla přenáší z trubky na trubku pomocí pružných zámkových spojů s daným venkovním 

průměrem.
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U dalších tlačných metod se tlačná síla přenáší jako 
u razící protlačovací metody, nebo může být přenášena
návarkem na hladkém konci na hrdlo další trouby. Musí
se dbát na to, aby nedošlo k poškození konce nebo hr-
dla trubky. Doporučuje se dodržovat pokyny příslušného
výrobce.

Tažné a trhací hlavice, objímky
Tažné hlavice jsou vyrobeny z tvárné litiny nebo oce-

li stejných mechanických vlastností a jsou k dispozici 
u výrobců trub. Trhací, řezné a rozšiřovací hlavice jsou
zařízením zhotovitele. U zatažení do stávajícího potrubí
nebo chráničky se doporučuje použít objímky umožňující
centrovat potrubí. Objímky nejsou součásti dodání trub.

Povrchové ochrany
Vnější provedení trubek by mělo být odolné vůči třecím 

silám, které mohou vznikat při realizaci bezvýkopových 
metod. Povrchová ochrana trubek z tvárné litiny je pro-
vedena standardně slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy 
nebo bez dalších kovů o minimální hmotnosti 400 g/m2 
s vrchní krycí vrstvou. Při výskytu třecích sil jsou doporu-
čeny následující opatření:

- při tření trubek pouze po hrdle se doporučuje ochrana
hrdel plechovým límcem,

- při tření trubek po celém těle jsou k dispozici trubky
s vnější speciální ochranou:
o vrstvou cementové malty podle ČSN EN 15545
o vrstvou extrudovaného polyetylénu podle ČSN EN

14628,
o vrstvou polyuretanu podle ČSN EN 15189.
Speciální povrchová ochrana může být kompletována

v místě hrdlových spojů pryžovou nebo thermosmršťující 
manžetou. Manžeta je mechanicky chráněna plechovým 
límcem. U reliningu při použití kluzných nebo centrujících 
objímek není ochrana spojů nutná. U tažení po hrdlech se 
hrdla chrání plechovým límcem. Druh povrchové ochrany 
se odvíjí od konkrétních podmínek místa uložení potrubí 
a použité bezvýkopové technologie. Charakteristickými 
vlastnostmi jednotlivých ochran je vysoká odolnost vůči 
jakémukoliv agresivnímu půdnímu prostředí, mechanická 
odolnost a ochra-
na vůči bludným 
proudům.

Legenda:
1 – chránička, stávající potrubí
2 – montážní zařízení
3 – kluzná objímka
4 – pružný násuvný zámkový spoj
a – směr tažení lanem 

Obrázek 5  
Trubky s dvoukomorovým (např. UNIVERSAL® STANDARD Ve s návarkem popř. Vi bez návarku) nebo jednokomorovým 
(např. STANDARD Vi) hrdlem

Legenda:
B – venkovní průměr 

hrdla
DE – venkovní průměr 

hladkého konce

Trubky pro tlačné metody
U razící protlačovací metody se doporučuje tlačnou sílu přenášet z trubky na trubku tlakem na přírubu umístěnou 

na hladkém konci. Přímé tlačení hladkého konce do hrdla může vést k poškození hrdla nebo hladkého konce.

Obrázek 6  Konstrukce hrdlových litinových trubek pro razící protlačovací metodu

Legenda:
1 – obal trubky z vrstvy cementové malty
2 – příruba
3 – trubka
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Automatické pružné násuvné hrdlové spoje
Konstrukční provedení zámkových spojů pro tažné 

metody je fl exibilní a pevné v tahu. Dvoukomorové zám-
kové spoje např. UNIVERSAL® STANDARD Ve odolávají 
i dynamickému vychýlení při instalaci, a to mechanickým 
zajištěním zámkových segmentů/kroužků přes návarek 
na hladkém konci a prodloužené hrdlo. Jednokomorové/
dvoukomorové zámkové spoje s ocelovými zakusovací-
mi segmenty např. STANDARD Vi / UNIVERSAL® STAN-
DARD Vi, bez návarku na hladkém konci, jsou doporuče-
ny pro přímé zatahování úseků bez úhlového odklonění 
během instalace.  

Tažná síla zámkových spojů PFR v kN při zatahování se 
odvozuje od typové zkoušky podle ČSN EN a ISO norem.  
Podle ČSN EN 545 popř. 598 je dovolený provozní tlak 
PFA v barech vypočtený s koefi cientem bezpečnosti (= 3).

kde je
PFR  dovolená tažná síla, v kN,
PFA dovolený provozní tlak zámkového spoje, v bar
DE vnější průměr těla trubky, v mm

Minimální hodnota PFA spojů trubek pro tažné metody 
je stanovena na 16 bar. Vyšší PFA a tím vyšší tažné síly 
stanovují jednotliví výrobci ve svých katalozích. Při taže-
ní úseků potrubí do oblouků a úseků delších než 400 m 
může být tažná síla snížena za účelem zvýšení koefi ci-
entu bezpečnosti, což výrobci uvádějí ve svých katalo-
zích. Trubky s dvoukomorovými zámkovými spoji vyka-
zují nejvyšší dovolené tažné síly ze všech používaných 
materiálů. Podle jmenovité světlosti se pohybují od sto-
vek do tisíců kN.
Minimální přípustná úhlová odchylka spojů nesmí být 
menší než:

3° pro DN 80   do DN 300
2° pro DN 350 do DN 600
1° pro DN 700 do DN 1200.

Zámkové spoje pro tlačné metody jsou také fl exibilní. 
Minimální tlačné síly jsou stanoveny normou s bezpeč-
nostním faktorem (= 2). Spoje pro tlačné metody jsou 
podle normy zkoušené výrobcem. Maximální tlačné síly 
pro preferované tlakové třídy C40 - C20 jsou stanoveny 
normou.

Realizace
Před realizací doporučujeme zpracování projektové 

dokumentace. PD by měla obsahovat popis použitého 
zařízení, specifi kaci použitého trubního materiálu, spojů, 
tažných zařízení a příslušenství podle konkrétních geolo-
gických podmínek.

Způsob montáže a instalace potrubí 
z tvárné litiny může být:
- po jednotlivě montovaných trubkách ve vstupní mon-

tážní jámě,
- s použitím sestav/sekcí několika smontovaných trub

(např. 3 ks á 6 m = 18 m),
- zatažením celého předem smontovaného potrubí

přes vstupní montážní jámu v celé délce přesahující
i 1000 m.

Průměr vrtu je podle dané technologie 
a konkrétních podmínek projektu. Norma uvádí 
některá doporučení:
- horizontální vrtáni: průměr vrtu o 1,25 násobek větší

než venkovní průměr trubky pro přímé zatažení nebo
o 1,5 násobek při zatažení do oblouků,

- berstlining a vytlačování s drcením: rozšíření závisí
na charakteristice zeminy,

- relining, metoda s chráničkou: rozdíl min. 50 mm.

Tažná síla při realizaci by měla být menší než síla udá-
vaná výrobcem. Doporučuje se měření tažných sil a je-
jich kontrola. Zmenšení tažné síly může být dosaženo 
snížením hmotnosti potrubí např. zaplavením potrubí 
v rýze, snížením tření bentonitem, zmírněním úhlového 
odklonění apod. Doporučuje se potrubí instalované bez-
výkopovou technologií tlakově odzkoušet samostatně. 
Při zatahování celých úseků provádět tlakovou zkoušku 
před instalací.

Vzhledem k velkým délkám potrubí pro jedno zata-
žení dosahujícího až několik stovek metrů je možné 
realizovat, například křížení vodotečí, s výrazně vět-
ším poloměrem zakřivení. Protože čím menší poloměr 
zakřivení shybky se realizuje, tím bude shybka náchyl-
nější k usazování. U větších poloměrů zakřivení pros-
tým zvýšením rychlosti proudění se případný sediment 
lehce odstraní.

Závěr
Smyslem a cílem všech požadavků kladených na trub-

ní materiál je instalace potrubí bez poškození spoje, stě-
ny a vnější plochy s exaktně kruhovým průřezem a bez 
nepřípustného mechanického pnutí ve stěně trubek 
a ve spojích. Pouze tak lze dosáhnout požadované dlou-
hé životnosti potrubí.

U svařovaných trubních materiálů může při zatahování 
a vytváření oblouku dojít při instalaci k zvýšenému na-
máháním v tahu a ohybu, které může vyústit k poškození 
stěny nebo svařovaných spojů. U vytváření oblouků zá-

Obrázek 8  
Výpočet dovolené tažné síly PFR (v kN) podle ISO 13470

Obrázek 7
Výpočet dovoleného provozního tlaku PFA (v bar) podle 
ČSN EN 545
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konitě dochází u svařovaných trubních materiálů k pro-
tažení stěny trubky na vnější straně oblouku. Tahem 
a ohybem namáhaná stěna se protahuje, zeslabuje a je 
náchylná k poškození trhlinami včetně možného poško-
zení svařovaných spojů.

U termoplastických umělohmotných materiálů je nutné 
zvažovat závislost mechanických parametrů na teplotě, 
délce zatížení v tahu a ohybu potrubí při zatahování. Taž-
ná síla je převážně stanovena při teplotě stěny potrubí 
20°C. Na stavbě je při pokládce běžná teplota potrubí 
40°C i více. Vzhledem k ne příliš vhodným vlastnostem 
umělohmotných termoplastických materiálů pro bezvý-
kopové technologie (měkkost stěny, vysoká tažnost, sva-
řovaný spoj, teplotní roztažnost apod.) se teplota, doba 
zatahování a vytváření prostorových oblouků negativně 
projevuje na instalovaném potrubí. Pokles mechanických 
parametrů v čase přináší další mnohá provozní rizika 
do budoucnosti. 

Trubky z tvárné litiny mají vysokou kvalitu a bez-
pečnost i proto, že teplota stěny trubky, délka doby 
zatahování a vytváření oblouků nemá na stěnu a spoj 
trubky z tvárné litiny negativní vliv. Při bezvýkopové 
instalaci a obnově potrubních sítí není možné kontro-
lovat uložení potrubí a je tedy nutné použít nejodol-
nější a nejrobustnější potrubí z tvárné litiny, které je 
nejlépe schopno odolat veškeré mechanické zátěži. 
Při srovnání s ostatními druhy materiálů používanými 
pro pitnou vodu, dosahují trubky z tvárné litiny nejvyš-
ších hodnot. Nabízejí nejlepší předpoklady pro instala-
ci bez poškození i v nekontrolovatelných podmínkách 
uzavřených bezvýkopových metod. Použití násuvného 
pružného dvoukomorového zámkového spoje, s vyso-
kými přípustnými tažnými silami, umožňuje bezvýko-
povou instalaci a obnovu potrubí aniž by hrozilo se-
lhání spoje při zatahování. Pružná násuvná hrdla se 
zámkovými spoji odolnými proti podélnému posuvu, 
např. UNIVERSAL®, v sobě spojují funkčnost, robust-

nost, rychlou a bezpečnou montáž, kterou lze provést 
bez větší námahy během několika málo minut i za těch 
nejnepříznivějších klimatických podmínek. 

Trubky z tvárné litiny jsou opatřeny takovým systémem 
povrchové ochrany, který odpovídá příslušným požadav-
kům. Tyto trouby odolávají prakticky všem externím zá-
těžím, které se při bezvýkopových technologiích vysky-
tují a při budoucím provozu mohou vyskytnout. Použití 
speciálních ochran navíc prodlužuje životnost litinového 
potrubí.

Vysoké hodnoty tažných sil povolují realizovat dlou-
hé úseky, větší vzdálenosti stavebních šachet a sou-
časně zvyšují provozní spolehlivost a životnost. To má 
vliv na snížení investičních a provozních nákladů. Prů-
měrná délka montáže, kterou potřebuje pracovní tým 
jednoho až dvou montérů trubek pro montáž zámkové-
ho spoje, je krátká. Tvárná litina umožňuje montáž po-
trubí po jedné troubě a po tomto dílčím kroku je potrubí 
zataženo-posunuto o další délku trubky, nebo je mož-
né trubky smontovat do kompletní délky celého potru-
bí pro zatažení. Při optimální organizaci na stavbě lze 
dosáhnout vysoké rychlosti montáže. Trubky z tvárné 
litiny se zámkovým spojem je možné ihned po montá-
ži spoje zatížit v plném rozsahu maximální dovolenou 
tažnou silou.

U svařovaných spojů, např. u PE-potrubí, takové rych-
losti montáže nelze dosáhnout, protože je nutné provést 
přípravu, opracování a čekat na zchladnutí sváru. Svařo-
vaný spoj vytváří vně i uvnitř nálitek, který vede zejména 
na vnitřní straně ke snížení hydraulického profi lu a zvý-
šení drsnosti potrubí. 

Trubky z tvárné litiny vykazují nejdelší technickou život-
nost ze všech trubních materiálů, jsou správnou volbou 
pro investici s dlouhodobou bezporuchovou životností. 
To dokazuje řada projektů a staveb, které byly v posled-
ních desetiletích realizovány pomocí jednotlivých bezvý-
kopových metod.

Obrázek 9  Horizontálního vrtání: příklad pružnosti hrdlových spojů, snížení hmotnosti a tření smontovaného 
potrubí velkých jmenovitých světlostí zatopením rýhy
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Obrázek 10  Berstlining: obnova stávajících potrubí malých jmenovitých světlosti potrubí z tvárné litiny

Obrázek 11  Berstlining, obnova stávajícího ocelového potrubí větší jmenovité světlosti DN 500 a DN 600 potrubím z tvárné 
litiny stejné jmenovité světlosti

Obrázek 12  Relining: zatažení potrubí z tvárné litiny do stávajícího betonového potrubí
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Obrázek 1  Trasa HDD DN 300 v délce 170 m, kladečský plán podél a křížení komunikace

ZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITESZE STAVEB / FROM CONSTRUCTION SITES

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ HDD PŘI VÝSTAVBĚ 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ Z TVÁRNÉ LITINY SYSTÉM 

DIREXIONAL UNIVERSAL Ve

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov
Stávající kapacita vodovodní sítě průmyslové zóny pře-

stávala vyhovovat požadavkům průmyslových podniků. 
Realizace nově navrženého řadu o světlosti DN 300 mm 
z tvárné litiny umožnila v místě napojení na stávající roz-
vody průmyslové zóny zvýšení odběrů vody. Řad záro-
veň posiluje stávající zásobní pásmo a má dvě místa na-
pojení na výtlačné řady.

U řadu procházejícího obcí Prostějov - Čechůvky 
v délce cca 250 m byla využita metoda horizontálního 
řízeného vrtání HDD s instalací potrubí z tvárné litiny DI-
REXIONAL® UNIVERSAL Ve DN 300 ZMU (vnější vrstva 
cementové malty):

- v souběhu se silnicí na základě souhlasu Správy silnic
Olomouckého kraje v délce 170 m ve vzdálenosti 1,1 m
od kraje silnice, z důvodu nesouhlasu vlastníků okol-
ních soukromých pozemků,

Ing. Juraj Barborik, 
technický manažer SAINT GOBAIN PAM CZ s.r.o. 

- v místě, kde řad úzkým průchodem kříží komunikaci,
v blízkého souběhu s kanalizací a rodinným domem,

- instalace řadu proběhla metodou HDD s min. krytím
potrubí 1,2 a 1,9 m,

- metoda vyžadovala pouze výkop startovacích/cílových
jam pro zavedení vrtacích nástrojů a jam pro vkládání/
montáž potrubí.

HDD zjednodušila realizaci z hlediska vlastnictví po-
zemků, výskytu vysoké hladiny spodních vod a zkrátila 
realizaci na rozsah 2 pracovních dní.

Skupinový vodovod „Brandýsko“
Účelem stavby bylo zvýšení provozní spolehlivosti jed-

notlivých stávajících dílčích vodovodních systémů v oblas-
ti Brandýsu nad Orlicí, jejich posílení a vzájemné propoje-
ní. Zajištění odolnosti vodárenského systému v obdobích 
s nízkými či nulovými dešťovými srážkami, které mají 

negativní dopad na stávající 
zdroje pitné vody. Dalším pří-
nosem bylo zlepšení kvality 
dodávané vody.

U výtlačného řadu VDJ 
Choceň – VDJ Mostek v obci 
Mostek v délce přes 400 m 
byla vyžita bezvýkopová me-
toda HDD s použitím potrubí 
z tvárné litiny UNIVERSAL 
Ve DN 150 mm PUR (uvnitř 
vrstva polyuretanu). Vzhle-
dem k příznivým geologic-
kým podmínkám bylo použito 
potrubí se zesílenou základ-
ní vnější ochranou slitinou 
zinku a hliníku s mědí NATU-
RAL-BioZinalium®:

Optimální projektová příprava s využitím bezvýkopové instalace trub z tvárné litiny umožňuje ne-
tradiční a šetrné řešení výstavby vodovodů. Současně přináší zvýšení technické úrovně sítí, sní-
žení ekologické, investiční a provozní náročnosti. Investor a odborný zpracovatel projektové doku-
mentace již desítky let a na mnoha stavbách využil a využívá technické, ekonomické a ekologické 
hledisko výstavby sítí bezvýkopovými metodami s využitím potrubí z tvárné litiny. Tato řešení jsou 
nejvýhodnější z hlediska mechanických parametrů stěny a spojů trub včetně fi nančního posouzení 
celého životního cyklu stavby. Výrobce trub společnost SAINT-GOBAIN PAM prezentuje odborné 
veřejnosti zajímavé realizace horizontálního řízeného vrtání (HDD), které umožnily projektantovi 
a investorovi v jednom případě vyřešit problém s vlastníky pozemků a ve druhém případě navrhnout 
šetrnou a ekologickou výstavbu ve vztahu k obyvatelům obce s téměř nulovým omezením dopravy.
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Obrázek 2  Instalace podél komunikace a úzký průchod s křížením komunikace

Obrázek 3  Trubky se spojem UNVERSAL Ve DN 300 mm DIREXIONAL® ZMU

Obrázek 4  Montáž potrubí, vrtná a tažná hlava potrubí v cílové šachtě
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- staveništěm byly pozemky ve vlast-
nictví silnice II/312 z Chocně směr
na Ústí nad Orlicí, Letohrad, Žam-
berk, Vamberk,

- jedná se o komunikaci s frekvento-
vanou dopravou, která při využití
HDD nebyla omezena, provoz bez
semaforů a řízení dopravy,

- vysoká hladina spodní vody cca
1,0 m pod terénem nebyla zátěží
pro HDD oproti klasické pokládce.

Bezvýkopová instalace nezatě-
žovala obyvatele hlukem, prachem 
apod.. Instalace potrubí v délce 400 m 
byla provedena v rozsahu 3 dní.

Závěr
Potrubí z tvárné litiny umožňuje na-

vrhovat, realizovat a obnovovat s vy-
sokou bezpečností všechny tlakové, 
podtlakové, beztlakové/gravitační vo-
dovodní a kanalizační sítě ve všech 
půdách, prostředí a s využitím všech 
klasických i bezvýkopových metod 
až do DN 2000 mm. To je umožněno 
konstrukčním systémem stěny a spoje 
trouby v kombinaci s vnější a vnitřní po-
vrchovou ochranou. Praktické aplikace 
klasické pokládky s kombinací úseků 
bezvýkopových technologií znamenají 
úsporu fi nančních prostředků v jednot-
livých fázích přípravy, realizace a ce-
lého životního cyklu. Při bezvýkopové 

obnově a instalaci potrubních sítí není 
možné kontrolovat uložení potrubí. Je 
nutné použít nejodolnější a nejrobust-
nější potrubí, které nejlépe odolává veš-
keré mechanické zátěži stěny a spojů, 
bez zátěží od tepelné roztažnosti. 

Potrubní systémy z tvárné litiny mi-
nimalizují náklady v celém životním 
cyklu jak u klasické, tak i u bezvýko-
pové pokládky a obnovy. Zachovávají 
hydraulické parametry a kapacitu, vy-
kazují nejnižší poruchovost a nejdelší 
životnost ze všech dostupných trub-
ních materiálů. Bezvýkopové instala-
ce zjednodušují projektovou přípravu 
a následně realizaci, jak dokládají již 
realizované stavby.

Obrázek 2  Instalace podél komunikace a úzký průchod s křížením komunikace

Obrázek 3  Trubky se spojem UNVERSAL Ve DN 300 mm DIREXIONAL® ZMU

Obrázek 4  Montáž potrubí, vrtná a tažná hlava potrubí v cílové šachtě

Obrázek 5  Ukončení prací bez zásahu do komunikace s využitím pozemku komunikace SSOK

Obrázek 6  Trasa HDD DN 150 mm v délce přes 400 m v silnici II/31
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Obrázek 7  Potrubí UNIVERSAL Ve DN 150 NATURAL-BioZinalium® PUR

Obrázek 8  Realizace bez omezení dopravy

Obrázek 9  Místo propojení na předchozí etapu, ukončení pilotního vrtu

Obrázek 10  Potrubí s připojenou tažnou a rozšiřovací hlavou, zahájení instalace montáží potrubí na povrchu s využitím 
úhlového odklonění ve spojích
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VYBRANÉ ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY SBĚRAČE B 
V OSTRAVĚ

1. Úvod
Dne 21. dubna 2021 byla podpisem zá-

věrečných protokolů a spořádáním větší-
ho množství chlebíčků a řízků  defi nitivně 
ukončena stavba sběrače B do ostrav-
ských Radvanic.

Tento článek pojednává o některých 
zkušenostech z realizace tohoto projek-
tu, který byl dominantní stavbou v oblasti 
podzemních vedení v Ostravě za posled-
ní tři roky, a kde rozsah využití bezvýko-
pových technologií byl na poměry v Čes-
ké republice až nevídaný.  

Předmětem tohoto článku nebude 
shrnutí základních dat a charakteristiky 
projektu – to bylo předmětem již několika 
odborných přednášek na našich konfe-
rencích a nepochybně se k tomu někdo 
z účastníků výstavby (zřejmě zástupce 
hlavního zhotovitele – f. Hochtief anebo 
stěžejního zhotovitele BT prací – f. Porr) 
ještě v blízké budoucnosti vrátí.

Tento článek je zaměřen na několik 
specifi ckých postřehů nebo zkušeností.

2. Geologie
V přípravě projektu bylo nemálo času

a prostoru věnováno studiu očekávaných 
geologických podmínek. Což je samozřej-
mě naprosto v pořádku a bylo by chybou 
postupovat jinak. Přesto zůstávalo mno-
ho otázek nezodpovězených – zejména 
z pohledu ruční ražby:

Ing. Karel Franczyk, Ph.D - Budou se průvodní pískovcové vrstvy
chovat stabilně nebo se budou prola-
movat?

- Bude zapotřebí aplikovat mikropiloty
anebo postačí zavrtávané tyče či do-
konce bude možné vynechat i je?

- Jaké budou přítoky podzemní vody
a nakolik bude funkční navržená hyd-
roizolace díla?

- Dají se skutečně očekávat reálné vý-
rony metanu v okolí výchozů uhelných
slojí?

- Dojde ke kolizím se starými důlními
díly v okolí ražby?

Dnes už odpovědi na tyto otázky známe.

3. Příprava
Protože v době přípravy této stavby

jsme odpovědi na výše položené otázky 
neznali, bylo nutné vytvořit na všechny 
tyto situace alternativní či rezervní řeše-
ní, které vždy obnášelo i výpočet či od-
had spojených nákladů. Tak bylo možno 
fl exibilně aplikovat ta opatření, která byla 
vzhledem k zastiženým poměrům nezbyt-
ná a naopak vzdát se připravených po-
stupů, které se ukázaly jako zbytečné. To 
vše by pochopitelně nešlo bez neustálé 
podrobné komunikace mezi projektanty, 
zhotoviteli a zástupců investora (města 
Ostravy, ale i MF ČR) a bez určité odbor-
né erudice, ale i odvahy v jejich řadách.

4. Kombinace velkých
a malých fi rem

Firmy Hochtief i Porr jako hlavní zho-
tovitelé jsou natolik stabilní a zavedené 
organizace, že bylo možné spoléhat 
na to, že dokončí dílo, i kdyby měly na-
stat sebetěžší komplikace nebo výkyvy. 
Na druhou stranu obě fi rmy spolupraco-
valy s řadou menších a pružných speci-
alizovaných fi rem, které dodaly projektu 
profesionalitu a preciznost v každoden-
ních detailech – a přitom s únosnými ná-
roky na náklady. Za všechny jmenujme 
fi rmy Subland, Ivan Doležal, Wombat, 
Talpa RPF, Eutit – vesměs fi rmy členům 
CzSTT dobře známé.

5. Problémy
– převážně mimo BT

Za tři roky intenzivních stavebních pra-
cí ve velkých hloubkách pod zemí logic-
ky vznikaly i problémy a výzvy. Nicmé-
ně jedna věc se zdá být dnes – v době, 
kdy stavba je dokončena, kanalizace 
z Radvanic proudí na ÚČOV do Přívo-
zu a město mohlo zrušit několik kritic-
kých výustí ať už do řeky Ostravice nebo 
do Lučiny – velmi jasná: ty problémy se 
prakticky výlučně netýkaly úseků, kde 
bylo využito bezvýkopových technologií. 

Ty největší problémy totiž nastaly tam, 
kde se projektanti z různých důvodů roz-
hodli pro klasické výkopy – v tekutých 
píscích pod ulicí Dalimilova anebo v bal-
vanitých štěrcích podél tramvajové trati 
před Hranečníkem.

6. Závěr
Jistě bude dost příležitostí tyto zku-

šenosti a poznatky rozvést podrobněji. 
Na příklad na chystané konferenci NO 
DIG v Jičíně. Nicméně dovolte, abych 
tento článek ukončil relativně optimis-
tickým opakováním závěrečné poznám-
ky z předchozího bodu: Tam kde bylo 
na stavbě radvanického sběrače využito 
bezvýkopových technologií, probíhalo 
vše až na malé výjimky hladce. Problé-
my se spíše musely řešit tam, kde byla 
zvolena technologie hlubokých výkopů.  

(Autor prováděl na uvedené stavbě 
geotechnický dohled, dozor BOZP 

a technický dozor pro ČPHZ.)
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Jak jste se k tomuto oboru 
dostala? Přece jen je stále 
spíš chlapskou záležitostí…

Záleží mi na přírodě a životním pro-
středí, jsem vystudovaný lesní inže-
nýr a v začátcích svého profesního 
života jsem se věnovala projektování 
a dozorování úprav toků, hrazení bys-
třin, revitalizaci vodních toků, rybníků 
a lesních cest či cyklostezek. Život mě 
pak zavál do Prahy, kde jsem před 15 
lety nastoupila ke společnosti SAINT-
-GOBAIN PAM CZ, s.r.o a začala se
věnovat litinovému potrubí pro vodo-
vody a kanalizace.

Čím se v rámci své pracovní 
náplně zabýváte?

Se svými kolegy Mirkem Pfl egerem 
a Jurou Barborikem tvoříme sehraný 
technický tým, který pomáhá nalézt 
zákazníkům z řad projektantů, vlast-
níků, provozovatelů a stavebníků 
vždy to nejlepší řešení pro jejich 
potřebu. Všichni jsme zkušení litináři 
srdcem i duší. Má pracovní náplň je 
velmi pestrá, konzultuji se zákazníky 
řešení od fáze studie až po samotnou 
realizaci. Současně se věnuji interní 
podpoře celého našeho týmu a ko-
munikaci s výrobnami například při 
zavádění inovací. Příjemnou součástí 

mé práce jsou návštěvy našich sta-
veb, kde provádím instruktáž montérů
a případně na místě řeším nepřed-
vídatelné zádrhely. Díky tomu si neu-
stále rozšiřuji obzory o cenné poznat-
ky přímo z praxe. Stavbyvedoucím 
i montérům tak mohu vysvětlit nejen 
jak co smontovat, ale třeba i proč 
je zvoleno právě toto řešení a jaké 
přináší výhody.

Jaké podle Vás bezvýko-
pová technologie přináší 
benefi ty?

Díky tomuto typu pokládky potrubí 
může být stavba opravdu rychlá a mi-
nimalizuje nežádoucí vlivy na své 
okolí, jako jsou např. dopravní omeze-
ní, hlučnost, prašnost, zábory apod. 
Výrazně se snižuje objem nákladní 
dopravy pro přesun materiálu a hmot 
oproti klasické výkopové pokládce 
a není potřeba dovážet nepůvodní 
materiál pro lože obsypy potrubí. Vel-
kým přínosem je možnost pokládky 
potrubí ve speciálních či  chráněných 
oblastech bez nutnosti kácení stromů 
a jiných zásahů. Navíc podle mého 
názoru tato technologie výrazně 
usnadňuje jednání o umístění stavby 
na soukromých pozemcích – vlast-
ník si mnohem raději nechá zahra-
du podvrtat než by se uvolil nechat 
na svém pozemku řádit bagr.

Celá fi lozofi e bezvýkopové po-
kládky potrubí je velmi komplexní. 
Není pouze o fi nančních nákladech 
na stavbu, ale také o dopadu na oko-
lí stavby, na životní prostředí, snížení 
uhlíkové stopy, ochraně přírodních 
zdrojů surovin a podobně. Mohla 
bych o přínosech těchto technologií 
mluvit dlouho.

Takže tuto technologii může 
vnímat jako trend budouc-
nosti?

To bezesporu, je obrovským benefi -
tem pro životní prostředí i pro budou-
cí generace, dnes se tomu říká trvale 
udržitelný rozvoj. Jsem přesvědčena, 
že ideální cesta je kombinace použití 
správné technologie pokládky s pou-
žitím obnovitelných materiálů, takže 
naše litinové potrubní systémy jsou 
tou správnou cestou. Litina má úžas-
né mechanické parametry, které se 
v čase nemění. Je to přírodní, opako-
vaně nekonečněkrát recyklovatelný 
materiál, který se po ukončení své 

životnosti (což je po 100–150 letech) 
vytěží a znovu přetaví třeba do no-
vých trubek. Budoucí generace nám 
za tento přístup poděkují.

Jaké změny byste ráda 
v oboru stavebnictví viděla?

Mám pocit, že se v Česku nekla-
de dostatečný důraz na vliv stavby 
na životní prostřední a její životní 
cyklus, ale už i v této oblasti se po-
malu dějí změny a to jsem ráda. Já 
osobně mám tyto parametry vysoko 
ve svém žebříčku hodnot a v soula-
du s nimi se snažím poskytovat své 
technické konzultační služby.

Ve stavebnictví se pohybuji celý svůj 
profesní život a je trochu škoda, že stá-
le výrazně převažují počty mužů nad 
ženami, protože si myslím, že my ženy 
přinášíme trochu jiný pohled na věc – 
a doufám, že i muži kolem nás ocení 
trochu toho ženského elementu.

A když si chcete od všeho 
odpočinout? 

Úplně nejraději trávím volný čas 
v přírodě, ráda běhám a jezdím 
na kole, to si krásně vyčistím hlavu. 
Mám také moc ráda hory, a to jak 
v létě s batohem na zádech nebo 
v zimě na běžkách.
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Listopad 38. mezinárodní No-Dig
konference s výstavou
16. - 17. 11. 2021
Kuala Lumpur - Malajsie

Tunelářské odpoledne 2/2021
Trasa D pražského metra (prof. Hilar)
2. 6. 2021

Červen NO DIG LIVE 2021
15. - 17. 6. 2021
East of England Showground, UK

26. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍ
14. - 15. 9. 2021
Jičín
 VALNÁ HROMADA
14. 9. 2021
Volební valná hromada, která se uskuteční
v rámci konference v Jičíně

Září NO DIG LIVE 2021
14. - 16. 9. 2021
Peterborough, England
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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

OHL ŽS, a.s., 
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz

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

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

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., 
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – Řeporyje
E-mail: volf@cerhra.cz
http://www.cerhra.cz

DORG spol. s r.o. 
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES       
E-mail: jedlicka@dorg.cz
http://www.dorg.cz

EUTIT s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@eutit.cz
http://www.eutit.cz

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., 
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10 
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 BRNO)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
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PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz
http://www.pvk.cz

Profi t Construction, s.r.o.
Jihlavská 916 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: vasak@profi tconstruction.cz
http:/www.profi tconstruction.cz

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

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

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

SEBAK, spol. s r.o., 
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz
http://www.sebak.cz

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz     smvak@smvak.cz
http://www.smvak.cz

STEINZEUG KERAMO s.r.o., 
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com

SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz  http://www.subterra.cz

TALPA - RPF, s.r.o., 
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz

TRANSTECHNIK CS  
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz

TRASKO BVT, s.r.o. 
Na Nouzce 487/8, 682 01 VYŠKOV
E-mail: s.leitner@trasko.cz    m.mazlova@trasko.cz
www.trasko.cz

VEGI s.r.o., 
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz    http://www.vegi-km.com

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  - 
Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
http://www.vodarenska.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Krčík Marián Dipl. Ing., 
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko 
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

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

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

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

Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
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http://www.pt.mc-bauchemie.cz 

Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv, 
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Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o., 
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Zima Jiří Ing., 
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400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
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„Srdečně vás zveme 
na Golfový turnaj 
o putovní pohár CzSTT, 
který se uskuteční 
v rámci konference CzSTT 
dne 13. září 2021 
v Myštěvsi“

„Golfový turnaj jsme se rozhodli uspořádat 
i kdyby epidemiologická situace neumožnila 
uspořádat konferenci“



Srdečně vás zveme na 

26. KONFERENCI 
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH,
která se bude konat ve dnech 
14. -15. září 2021 v Jičíně

26.
Konference
o bezvýkopových technologiích

26.th
Conference on trenchless technology

JIČÍN
14. a 15. září 2021
14 and 15 September 2021

Jičínský zámek - nádvoříZámecký park v JičíněKostel sv. Ignáce

Motto: 
Do měst a obcí patří bezvýkopové technologie stejně, jako Rumcajs do Řáholce.




