
V období 2005 - 2015 bylo dodáno pouze do ČR 36 nových 
strojů; rozšíříme-li součet o Slovenskou republiku, jedná se o 46 
kusů nových vrtacích souprav. Z uvedeného počtu převažuje na-
prostá většina souprav s vrchovým kladivem (26), z nichž pouze 
dvě nejsou ve verzi „Počítač“. Ostatní prodané stroje tvoří zejmé-
na oblíbené vrtací soupravy s ponorným kladivem ROC L6 (dnes 
FlexiROC D50 a D55), ROC F6, specifický ROC F9 COPROD, ROC 
D9C atd.

Tato skutečná čísla svědčí o  mimořádné oblíbenosti počíta-
čem řízených strojů, o důvěře mezi zákazníky, kterou si společ-
nost Atlas Copco vydobyla, a též o faktu, že zákazník dobře po-
chopil výhody počítačem řízených souprav a dokáže je při své 
práci využít. Celkový počet činných povrchových souprav na úze-
mí Čech a Slovenska je cca 60 kusů.

V  tomto desetiletém období, kdy situace na  trhu vrtacích 
a  trhacích prací přešla od nebývalého rozvoje přes prudký pád 
k  dnešnímu nadějnému nadechnutí, naše společnost otevřela 
druhou servisní základnu v  areálu dnešní firmy Austin Powder 

Service CZ, s.r.o. v Třebíči. Posílila tak svoje aktivity v celé vý-
chodní oblasti naší republiky. Pražská servisní základna tak ob-
starává západní, jižní a severní Čechy.

Není též bez zajímavosti, že naši servisní technici, po  kte-
rých je mimochodem velká poptávka, našli uplatnění nejenom 
na dnes, dá se říci již domácím, Balkáně, ale i v Norsku, na čer-
ném kontinentě, v Rusku, Finsku, Polsku, Německu, také v da-
lekém Izraeli. Zkušenosti, které tak získávají, jsou neocenitelné.

V posledních deseti letech se naše vlajková loď, vrtací soupra-
va ROC F9C - 11, stala absolutní světovou špičkou v dané kate-
gorii a přinesla zákazníkovi zejména podstatné snížení spotřeby 
nafty, zvýšila životnost nářadí a přinesla nové možnosti podrobné 
dokumentace vrtání. Technický pokrok se však nezastavil. 

Výsledkem úsilí konstrukčních týmů Atlas Copco ve  švéd-
ském Orebru jsou dnes nové řady vrtacích souprav, z nichž pro 
Českou republiku, ve  které převládá již zmíněný typ ROC F9C 
-11 a také ROC D9C, D7C, jsou jako alternativa zřejmé novinky, 
zejména SmartROC T40, SmartROC T45 a pro ponorné kladivo 
FlexiROC D50, nebo D55.

Souprava SmartROC T40, kterou zakoupila společnost CB 
Destrukce s.r.o., již svoje přednosti prokazuje téměř dva roky 
na našem území. Jestliže jsme u soupravy ROC F9C poukazovali 
na velice nízkou spotřebu nafty, kdy se spotřeba, včetně trans-
portu vlastní soupravy po kamenolomu, pohybovala okolo 0,6 - 1l 

na běžný metr vrtání, tak v případě nového typu SmartROC T40 
můžeme hovořit o  extrémně nízké spotřebě, navíc bez vlivu 
na výkon stroje.

Je prokázáno, že jsme schopni dosáhnout dlouhodobé spo-
třeby nafty u  typu SmartROC T40 pod 0,5 l, včetně transportu, 
na metr běžného vrtu. Není nic výjimečného, že výsledky mohou 
být ještě výrazně lepší - 0,35 - 0,4l.
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Počítačem řízené soupravy již 10 let v ČR
V souvislosti s výrazným úspěchem, kdy v prvních měsících letošního roku zakoupila společnost Austin Powder Service CZ, s.r.o. dvě 
vrtací soupravy, Atlas Copco FlexiROC D50 a Atlas Copco SmartROC T40, STV Group, a.s., Atlas Copco SmartROC T40 a CB Destrukce 
s.r.o. doplnila svoji flotilu o další Atlas Copco SmartROC T40, mi dovolte připomenout jedno výročí. Letos uplyne deset let, kdy spo-
lečnost Atlas Copco dodala prostřednictvím firmy Explosive Service, a.s. první počítačem řízený stroj Atlas Copco ROC F9C do České 
republiky. Příchod stroje, který vycházel ze zcela nové technologické koncepce, kdy proces vrtání je řízen počítačovým softwarem, 
změnil nejenom přístup uživatele, ale měl ve svém konečném důsledku vliv na samotného dodavatele, tedy Atlas Copco.

str.1Atlas Copco s.r.o., Technika pro těžbu a dobývání, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10, www.atlascopco.cz
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Tunel Ovčiarsko
Tunel Ovčiarsko se nachází na dálnici D1 a jako první tunel bude 

tvořit takzvaný jižní obchvat Žiliny. Dálnice D1 je součástí meziná-
rodní dopravní cesty E50, která vede z Paříže přes Norimberk, Prahu 
a Ukrajinu až k hranicím s Ruskem. Tunel Ovčiarsko spolu s navazu-
jícím tunelem Žilina je součástí zhruba 11 km dlouhého dálničního 
úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Celý dálniční úsek 
zahrnuje kromě zmiňovaných dvou tunelů také 11 dálničních mostů 
a s nákladem 427 milionů EUR je budován konsorciem společností 
- Doprastav, a.s., Strabag s.r.o., Metrostav a.s. a Váhostav-SK a.s..

Doprastav, a.s. je zodpovědný za  tunelovou část a  jako sub-
dodavatel provádí tunelové práce na tunelu Ovčiarsko společnost 
Uranpres spol. s  r.o. s finanční podporou od společnosti EKOFIN 
Slovakia, a.s. Celý dálniční úsek je plánován k otevření motoristům 
v lednu 2018. 

Tunel Ovčiarsko je navržen jako dvoutubový s délkou 2367 m a je 
ražen současně z východního i západního portálu. Pro vrtací práce 
jsou zde použity 4 vrtací vozy Atlas Copco Boomer E2C. Stroje jsou 
vybaveny výkonnými vrtacími kladivy COP 1838HD+ a 2238HD+. 
Jako vrtací nářadí je používáno výkonné vrtací nářadí Atlas Copco 
Secoroc. Vrtací vozy Boomer E2C jsou zde též využívány k instalaci 
„stabilizačních deštníků“ systému Atlas Copco Symmetrix, stejně 
tak jako pro instalaci kotev všech druhů uvnitř tunelu. Pro injekto-
vání kotevního materiálu jsou využívány 4 injektážní čerpadla Atlas 
Copco m400NT. Dalším klíčovým strojem při ražbě tunelu je stroj 
na mokré stříkání Atlas Copco Meyco Potenza. 

Na stavbě tunelu Ovčiarsko jsou využívány 4 soupravy Meyco 
Potenza, které jsou vzhledem k  rychlosti postupu ražby v  každo-
denním využití. Stroje Meyco byly do produktového portfolia Atlas 
Copco zařazeny teprve v roce 2013 kdy společnost Atlas Copco od-
koupila divizi Meyco od nadnárodního chemického gigantu BASF 
Construction Chemical. Shodou okolností se společnost BASF také 
podílí na dodávkách svých produktů pro potřeby stavby tunelu Ov-
čiarsko. Při práci v měkkých horninách jsou na stavbě tunelu Ovčiar-
sko též používána hydraulická kladiva Atlas Copco MB 1700. 

Větrání tunelu zajišťují dvě vysokotlaké ventilátorové stanice 
Atlas Copco Serpent, každá o  průměru 1400 mm a  výkonu 132 
kW spolu s lutnovým systémem Atlas Copco Serpent. Pro všech-
na zařízení Atlas Copco je poskytována servisní podpora založe-
ná na  servisní smlouvě s  autorizovaným partnerem Atlas Copco 
na Slovensku společností Ing.Jozef Parobok - ISOP.

Tunel Poľana
Od konce roku 2016 bude tunel Poľana první dálniční tunel, kte-

rým budou motoristé projíždět při cestě z Polska směrem na Žilinu 

po dálnici D3. Tunel se nachází v okrese Čadca a je součástí téměř 
13 km dlouhého úseku mezi obcemi Svrčinovce a Skalité. Tato část 
obsahuje kromě dvou tunelových staveb (Poľana - 898 m, Svrčino-
vec - 445 m) také 24 dálničních mostů, jednu křižovatku a jedno dál-
niční odpočívadlo. Jeden z dálničních mostů bude dokonce nejvyš-
ším dálničním mostem na Slovensku. 

Po dokončení celého úseku zkrátí nový dálniční úsek čas jízdy 
od  polské hranice do  Žiliny téměř o  20 minut a  odlehčí okolním 
obcím od tranzitní dopravy. Projekt je financován z prostředků Ev-
ropské unie a slovenského státu a očekávaná cena celého úseku je 
329 milionů EUR. Stavba je prováděna konsorciem čtyř dodavatelů 
- Doprastav, a.s., Strabag s.r.o., Metrostav a.s., Váhostav-SK a.s.. 

Tunel Poľana má sám o sobě odhadované náklady ve výši přibliž-
ně 29 milionů EUR a je stavěn jako společný projekt české společ-
nosti Metrostav a.s. a slovenské společnosti Doprastav, a.s.. 

Samotná ražba tunelu Poľana byla zahájena v  červenci 2014 
a tunel bude dokončen v druhé polovině roku 2015. Pro vrtné práce 
jsou zde používány vrtací soupravy Atlas Copco Boomer E2C a L2C 
spolu s vrtacím nářadím Atlas Copco Secoroc. Pro ražbu únikové 
štoly byl použit menší vrtací vůz Atlas Copco Boomer 281-1B. Pro 
stabilizaci portálu se používá systém Atlas Copco Symmetrix. Pro 
aplikaci stříkaného betonu jsou opět využívány stroje Atlas Copco 
Meyco Potenza z  vozového parku společnosti Metrostav. Servis 
strojů Atlas Copco přímo na stavbě je zajišťován společně společ-
nostmi Atlas Copco s.r.o. Praha a Ing.Jozef Parobok-ISOP, Zvolen.

Tunel Považský Chlmec
Nachází se severně od města Žilina na dálnici D3 mezi obcemi 

Strážov a Brodno. Způsobem ražby patří k nejzajímavějším tunelům, 
které se nyní budují. Ražba je navrhnuta jak z východního a západ-
ního portálu, tak i z portálu středového, kde probíhá na čtyřech čel-
bách současně. Po dokončení ražby bude středový portál uzavřen, 
krajina vrácena do původního stavu a rekultivována. 

Celý úsek stavby Žilina, Strážov - Žilina, Brodnov je dlouhý 4,2 km 
a zahrnuje kromě tunelu též dva dálniční mosty, z nichž jeden pře-
konává vodní hladinu Hričovské nádrže. Cílem projektu je odklonit 
hlavně tranzitní dopravu směřující od Bratislavy na polskou hranici 
a ulevit tak přetíženému centru města Žilina. Kromě toho celý pro-
jekt přispěje ke snížení emisí a celkovému rozvoji regionu. 

Celou stavbu s  rozpočtem přibližně 284 milionů EUR provádí 
konsorcium tvořené společnostmi EUROVIA SK, a.s., HOCHTIEF 
CZ a.s. a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s.. Samotnou ražbu tunelu 
zajišťuje společnost HOCHTIEF CZ a.s.. 

Ražba byla zahájena na konci roku 2014 a plánované dokončení 
razicích prací je v létě roku 2016. Na vrtací práce jsou nasazeny tři 

vrtné soupravy Atlas Copco E2C, včetně nového modelu s poslední 
verzí ovládacího a řidicího systému RCS 5 vybaveného nejmoder-
nějším SW a plně dotykovou obrazovkou. Na stavbě tunelu Považ-
ský Chlmec je v současné době také nasazeno již 5 souprav pro 
mokré stříkání betonu Atlas Copco Meyco Potenza, vesměs doda-
ných právě pro tento projekt přímo z výrobní linky. Pro větrání jedné 
z čeleb středového portálu je též použita vysokotlaká ventilátorová 
stanice Atlas Copco Serpent typ AVH140.132. Servisní zázemí pro 
všechny stroje Atlas Copco zajišťuje autorizovaný partner Atlas Cop-
co společnost Ing.Jozef Parobok-ISOP. 

Tunel Čebrať
Nový dálniční úsek Hubová - Ivachnová na dálnici D1 na Slo-

vensku, který zahrnuje i  tunel Čebrat je jedním z nejnáročnějších 
projektů v regionu, pokud jde o projekt, stavbu i cenu. Sekce dlouhá 
15,3 km prochází obtížným terénem se zvlněnou topografií a nároč-
nou geologií. Trasa budoucí dálnice několikrát přechází přes řeku 
Váh a  přilehlou železniční trať. Celkově úsek zahrnuje 21 mostů 
a zmiňovaný tunel Čebrať o délce 2026 m. 

Plánované náklady na celý dálniční úsek jsou bezmála 466 mi-
lionů EUR. Na financování se podílí slovenský stát a Evropská unie 
prostřednictvím dopravních fondů. Úsek staví konsorcium společ-

ností OHL ŽS, a.s. a Váhostav-SK a.s.. Kontrakt byl udělen v prosin-
ci 2013 a projekt by měl být dokončen do června 2017. Pro vrtací 
práce jsou použity dva vrtací stroje Atlas Copco Boomer E2C. Pro 
aplikaci stříkaného betonu se využívají stejně jako na ostatních stav-
bách stroje Atlas Copco Meyco Potenza. 

Nyní je projekt pozastaven z důvodu nového projektování trasy 
tunelu. Tato nová trasa by měla eliminovat problémy se sesuvovým 
pásmem hornin v prostoru původně zamýšleného západního portá-
lu. Znovuobnovení prací se očekává na jaře roku 2016.

Tunel Svrčinovec
445 m dlouhý tunel Svrčinovec je součástí dálniční sekce Svr-

činovec - Skalité dálnice D3. Stavbu zajišťuje stejně jako u tunelu 
Poľana konsorcium společností Doprastav, a.s., Strabag s.r.o., Met-
rostav a.s., Váhostav-SK a.s.. 

Ražba hlavního tunelu je již dokončena a nyní probíhají razicí práce 
na ražbě únikové štoly. Celkově by ražba měla být dokončena zhruba 
v listopadu 2015. Dokončení celého úseku je pak plánováno na konec 
roku 2016. Pro ražbu hlavního tunelu byl použit vrtný vůz Atlas Cop-
co Boomer L2C z vozového parku společnosti Metrostav. Pro ražbu 
únikové štoly je využíván starší hydraulický model vrtného vozu Atlas 
Copco Boomer 282. Pro aplikaci stříkaného betonu jsou používány 
stroje Atlas Copco Meyco Potenza. Servis pro všechny stroje Atlas 
Copco zajišťuje společnost Ing.Jozef Parobok-ISOP, Zvolen.

Tunel Žilina
Tunel Žilina je s délkou 687 m nejkratším budovaným tunelem 

na dálnici D1. Tunel patří spolu s navazujícími tunely Ovčiarsko a Viš-
ňové k jižnímu obchvatu města Žilina. Vzhledem k velice problema-
tické geologii a celkově velice nízkému nadloží je i  téměř po roce 
od zahájení stavebních prací vyraženo pouhých 150 m tunelu. 

Stavbu celého úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka 
provádí konsorcium společností Doprastav, a.s., Strabag s.r.o., Me-
trostav a.s., Váhostav-SK a.s., přičemž přímo stavbu tunelu realizují 
společnosti Doprastav, a.s. a Metrostav a.s.. Dokončení stavby tu-
nelu je plánováno zhruba v polovině roku 2016. 

Pro vrtací práce jsou i zde používány vrtné soupravy Atlas Copco 
Boomer L2C. Nástřik betonu je prováděn stroji Atlas Copco Meyco 
Potenza a k instalačním a pomocným pracím jsou využívány mobilní 
servisní plošiny Atlas Copco GIA. Všechny stroje Atlas Copco jsou 
z vozového parku společnosti Metrostav. Servis, dodávku náhrad-
ních dílů a spotřebního materiálu zajišťuje i zde společnost Ing.Jozef 
Parobok-ISOP, Zvolen.

Tunel Višňové
Tunel Višňové na budované dálnici D1 je součástí úseku Lietav-

ská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Celý dálniční úsek má plánova-
nou délku 13,5 km, přitom celých 7,5 km je vedeno tunelem. Tunel 
Višňové se tak po  dobudování stane nejdelší tunelovou stavbou 
na Slovensku. Součástí celého úseku je rovněž 7 mostů, 2 křižovat-
ky a jedno velké dálniční odpočívadlo. 

Zhotovitelem celého úseku je konsorcium společností SALINI 
IMPREGILO S.p.A. (IT) a DÚHA, a.s. (SK). Stavební práce započa-
ly v tomto roce a předpokládané dokončení je koncem roku 2019. 
Razicí práce probíhají současně z východního i západního portálu 
a aktuálně je vyraženo celkově zhruba 500 m na čtyřech čelbách. 

Společnost Atlas Copco s.r.o. dodala na stavbu tunelu Višňové 4 
zcela nové soupravy pro nástřik betonu Atlas Copco Meyco Potenza 
v hodnotě téměř 1,2 milionu EUR.

Po  dlouhé době stavebního útlumu se v  posledních letech setkáváme s  nárůstem počtu stavebních projektů na  Slovensku, 
a  to zejména s  budováním nových dálničních úseků včetně nových tunelových staveb v  severní části Slovenské republiky - 
v oblasti Žiliny. V současné době je v této oblasti ve výstavbě celých 7 tunelových staveb s celkovou (raženou) délkou téměř 
32 km. Společnost Atlas Copco jako přední dodavatel techniky pro podzemní stavitelství je samozřejmě u toho. Nyní je na sedmi 
tunelových stavbách nasazeno 16 vrtných souprav Atlas Copco Boomer, 22 souprav pro nástřik betonu Atlas Copco Meyco 
Potenza, 8 mobilních servisních plošin Atlas Copco GIA, 3 vysokotlaké ventilátorové stanice Atlas Copco Serpent a nespočet 
dalších „menších“ zařízení a vybavení Atlas Copco, jako jsou hydraulická bourací kladiva, kompresory, elektrocentrály, injektážní 
čerpadla, vrtné nářadí Atlas Copco Secoroc a jiné. Více než polovinu celkového počtu strojů a zařízení Atlas Copco tvoří stroje 
nově dodané přímo na probíhající projekty v průběhu roku 2014 a 2015. 

Tlmače

Kráľovský
Chlmec

Veľké 
Kapušany

Sem
ero

vce

Košice, juh

Lu
če

ne
c

Brezolupy

Sliač

Bu
dč

a

Šášovské Podhradie

Žiar n. Hronom, juh

Nitra, západ

Se
reď

Most p. Bratislave

BA, Ketelec

Svrčinovec

BA
, J

aro
vc

e

Stupava, juh

Košické Oľšany

Prešov, západ

Martinček

Hubová

Hričovské Podhradie

Beluša

Chocholná

Iva
nka

 p. 
Dun

aji,
 se

ver

BA, Prievoz

BA, Pečňa

Trnava

Martin 1

Ráztočno

št. hr. SK / UA

Pozdišovce

Da
rg

ov

Bidovce

Budimír

Prešov, juh

Sv
ini

aFr
ičo

vc
e

Br
an

isk
o

Be
ha

ro
vc

e

Ja
blo

no
v

Ján
ov

ce

Ivachnová

Turany

Du
bn

á S
ka

la

Lietavska Lúčka

št. hr. SK / HU

št. hr. SK / CZ

Žilina, Brodno

Skalité

Čadca, Bukov

Oščadnica

Kysucké N. Mesto

št. hr. SK / PL

Žilina, Strážov

št. hr. SK / AT

BA, Dev. 
N. Ves

BA, Zá
ho

rsk
á B

yst
rica

BA, Rača

št. hr. AT/ SK

Korytnica

Slovenská Ľupča

BB, sever

BB, zá
pa

d

Tekovské Nemce

Trn
ava

Košice, Šaca

M
ol

da
va

 n
. B

od
vo

u

Vč
elá

re

Ja
blo

ňo
v n

. T
urň

ou

Rožňava

Gombasek
TornaľaFiga, východ

Figa, západ

Bátka

Za
ch

ar
ov

ce

Ožďany, východ

Ožďany, západ

Tomášovce

KriváňPs
tru

šaZv
ole

n, 
vý

ch
od

Žiar n. Hronom, sever

Nováky

Dolné Vestenice

PravoticeRuskovce

Mníchová Lehota

št .hr. SK / HU

H.
 Š

tu
bň

a, 
juh

H. Štubňa, sever

Rakovo

Martin

Dolný Kubín

Oravský Podzám
ok

Sedliacka Dubová

(Horná Lehota)

Dlhá nad Oravou

Nižná

Tvrdošín

Trstená, sever

št.
 hr

. S
K /

 PL

št. hr. SK / HU

Kapu
šan

y

Hanušovce n. Topľou

Lomné

Svidník, juh Ladomirová

Hunkovce

št.
 hr

. S
K /

 PL

št. hr. SK / CZ

Púchov

Mest
ečk

o

št. h
r. S

K / C
Z

Veľký Krtíš

ČakaNové Z
ám

ky

Dunajská Streda

Holice

Dunajská Lužná

D1

D1

D1

D1

D1 D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1
D1

D1

D1

D2

D2

D2

D3

D3

D3

D4

D4

D4

R1

R1

R1 R1

R1

R1

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R4

R4

R4

R4

R5

R6

R7

R7

R7

R7

R7

R8

R8

R8

Dargov
1 050 m

Prešov
2 244 m

Branisko
4 975 m

Šibenik
591 m

Bôrik
995 m

Čebrať
1 994 m

Havran
2 820 m

Rojkov
1 800 m

Višňové
7 460 m

Žilina
655 m

Ovčiarsko
2 360 m

Remata
3 060 m

Sitina
1 440 m

Poľana
898 m

Svrčinovec
445 m

Horelica
605 m

Kysuca
584 m

Pov. Chlmec
2 218 m

Karpaty
9 000 m

Kozí chrbát
2 974 m

Diel
1 800 m

Chotômka
595 m

Prielohy
2 880 m

Šajba
650 m

Plešivec
2 572 m

Soroška
4 650 m

Sliač
450 m

Biela Skala
515 m

Hanišberg
2 800 m

Baba
4 020 m

Čertov vrch
1 030 m

Bikoš
1 153 m

Okruhliak
1 913 m

Grúň
825 m

Jarovce
Kittsee

Skalité
Zwardoń

Čunovo 
Rajka

Brodské
Břeclav

Svrčinovec
Mosty u Jablunkova

diaľnica / rýchlostná cesta v prevádzke
motorway / expressway in operation

diaľnica / rýchlostná cesta vo výstavbe
motorway / expressway under construction

diaľnica / rýchlostná cesta v príprave
motorway / expressway under preparation

tunel
tunnel

tunel v prevádzke
tunnel in operation

tunel vo výstavbe
tunnel under construction

tunel v príprave
tunnel under preparation

cesta I. triedy
1st class road

cesta II. triedy
2nd class road

ostatné cesty
other roads

Sitina
1 440 m

Šibenik
591 m

Dargov
1 050 m

Legenda / Legend

aktualizované: júl / 2014
© tematický obsah: Národná diaľničná spoločnosť

© topografický podklad: Consult Plus

križovatka diaľnic a rýchlostných ciest
motorway and expressway intersection

začiatok / koniec stavebného úseku
begining / ending of building section 

hraničný priechod
border crossing

označenie diaľnice / rýchlostnej cesty
motorway / expressway sign

D1

SIEŤ DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST NA SLOVENSKU
MOTORWAYS AND EXPRESSWAYS NETWORK IN SLOVAKIA

Stroje Atlas Copco na stavbách tunelů na Slovensku

str.3str.2 Atlas Copco s.r.o., Technika pro těžbu a dobývání, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10, www.atlascopco.czAtlas Copco s.r.o., Technika pro těžbu a dobývání, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10, www.atlascopco.cz

Již před třemi lety společnost Atlas Copco představila 
novou verzi řidicího systému pro vrtné soupravy RCS 5 (Rig 
Control System verze 5). Se startem stavebních a  tunelo-
vých projektů na  Slovensku a  potřebou nových vrtacích 
strojů se po několika letech dostaly stroje se systémem RCS 
5 i do našeho regionu. V současné době je tento systém 
na  třech vrtných vozech Atlas Copco Boomer E2C, které 
se podílejí na  ražbě tunelů Ovčiarsko a Považský Chlmec 
na Slovensku. 

Nový RCS 5 podstatně usnadňuje práci se strojem a to 
ve všech směrech. Systém nabízí nové „stromové“ menu 
se základními funkcemi stroje, jako je: tvorba vrtného plánu, 
obrazovka vrtání, obrazovka navigace stroje, obrazovka na-
stavení, obrazovka hlášení poruch, …. atd. Zároveň systém 
umožňuje čtení návodů k obsluze a listování v katalogu ná-
hradních dílů přímo na stroji, včetně možnosti dálkové kon-
troly provozních dat. Celý systém je doplněn zcela novým 
dotykovým 15“ displayem. Přednosti celého systému RCS 
5 se plně projeví hlavně při vrtání v poloautomatickém nebo 
zcela automatickém režimu, kde z větší části odpadá zdlou-
havé ruční ovládání stroje v základních funkcích a obsluha 
se může plně věnovat detailům vrtání. 

Systém spolupracuje s podpůrným softwarem tvorby vr-
tacích a odpalovacích schémat, jako je například nový Atlas 
Copco Underground Manager, jenž dovoluje plně využívat 
všechny dostupné funkce stroje ve vztahu k automatizaci 
procesu vrtání a sledování požadovaných parametrů vrtání 
a profilu tunelu. Společnost Atlas Copco si je plně vědoma, 
že pouze samotná výměna řidicího systému za modernější 
není uceleným řešením, a proto klade důraz i na technické 
vzdělávání strojních operátorů tak, aby uměli plně využít 
potenciál strojů Atlas Copco. V návaznosti na nasazení prv-
ních strojů Boomer E2C s novým systémem RCS 5 proběhli 
v tomto roce již dvě řady školení operátorů, na nichž zku-
šení školitelé společnosti Atlas Copco představili všechny 
možnosti nového řidicího systému, a to v teoretické i prak-
tické rovině. Školení probíhalo v prostorách autorizovaného 
partnera Atlas Copco pro Slovenskou republiku společnosti 
Ing.Jozef Parobok - ISOP, 
Zvolen. Školení se 
zúčastnili servisní 
technici a  operátoři 
všech významných 
společností působících 
na  českém a  sloven-
ském trhu. V  případě 
zájmu budou školení 
samozřejmě pokra-
čovat i  v  příštím roce 
a jsme přesvědčeni, že 
strojů se systémem 
RCS 5 ještě přibude.     

RCS 5 - nová verze řidicího 
systému pro stroje Atlas Copco

Nosným tématem kongresu WTC 2015 byla propagace 
a  podpora tunelářských prací v  regionu jihovýchodní a  vý-
chodní Evropy. Využívání podzemních prostor ve  městech 
se rozšiřuje v  celém světě a  je nástrojem lepšího rozložení 
a  umístění infrastruktury ve  velkých městech a  historických 
městských centrech.

Tato každoroční akce sdružuje odborníky z  celého světa, 
aby diskutovali a  jednali o pokrocích v projektování, analýze 
a  výstavbě tunelových staveb. Totéž se stalo v  Dubrovníku, 
kde se na jednání v kongresovém hotelu Lacroma registrovalo 
1 543 delegátů a vystavovatelů. Z našeho regionu Střední Ev-
ropy jsme zaznamenali účast téměř 200 delegátů. 

Ve třinácti sekcích zde bylo prezentováno více než 400 vě-
deckých přednášek a článků. Prezentovaná témata zahrnova-
la nejnovější poznatky techniky a praxe aplikované po celém 
světě a v obdobných geologických podmínkách.

Význam akce pro firmu Atlas Copco dokladovala i přítom-
nost zástupců výrobních podniků naší firmy (7 pracovníků 
z různých divizí, jako je Atlas Copco Rock Drills AB, Atlas Cop-
co Meyco AG, Atlas Copco Secoroc AB), zástupce regionální-
ho zákaznického centra (se sídlem v Praze) a  ředitele místní 
pobočky Atlas Copco v Záhřebu.

Atlas Copco podpořilo akci jako Stříbrný sponzor a na vý-
stavě se prezentovalo stánkem o  rozloze 18 m2. Pracovníci 
Atlas Copco ze Švédska na stánku představili a zajišťovali bez-
problémový chod a demostrování těchto produktů:

- simulátor stroje na stříkání betonu MEYCO Versa
- trenažér Oculus Rift průběžného nakladače Häggloader 
- počítačový program Loading Optimizer

Chorvatská asociace pro tunely a podzemní konstrukce a Me-
zinárodní Tunelářská Asociace -ITA/AITES uspořádaly ve dnech 
22. – 28. 5. 2015 v Dubrovníku v Chorvatsku 41. ročník Světo-
vého tunelářského kongresu (World Tunnel Congress). 

World Tunnel Congress 2015, 
Dubrovnik, Croatia

Rádi bychom Vás tímto pozvali na  návštěvu Atlas 
Copco stánku v  rámci konání 13. Mezinárodní konfe-
rence Podzemní stavby Praha 2016, která se koná opět 
po třech letech v termínu 23. - 25. května 2016 v pro-
storách Clarion Congress Hotel Prague, kde naše firma 
Atlas Copco vystupuje jako Zlatý partner konference. 

U stánku Vás přivítají naši odborníci, kteří rádi zod-
poví Vaše dotazy a kteří Vás budou informovat o všech 
novinkách. Těšíme se Vaši návštěvu!

Pozvánka na konferenci
Podzemní stavby Praha 2016

VŠE CO POTŘEBUJETE
PRO STAVBU TUNELU!

Atlas Copco je váš dodavatel kompletního sortimentu zařízení pro 
podzemní stavby. Naše představa o spojení vysoké produktivity, 
bezpečnosti a kvality je patrná na našich vrtacích soupravách, 
nabíjecích vozech, soupravách pro zajištění tunelu, soupravách pro 
stříkání betonu, vrtacích kladivech, vrtacích nástrojích, ventilačních 
systémech, průběžných nakladačích, lokomotivách, stejně jako na 
široké škále nakladačů a důlních damperů. 

S globální působností ve více než 170 zemích s lokálními 
zákaznickými a servisními centry, poskytujeme odborné technické 
zázemí pro dodržení našeho slibu o trvale udržitelné produktivitě tak, 
aby bylo zajištěno splnění všech vašich potřeb.

Drilling

Charging

Ventilation

Mucking

Scaling

Shotcreting

Bolting
Naskenujte si QR kód svým
chytrým telefonem a podívejte
se na video o stavbě tunelu!

 



ODPOVĚDNI ZA TRVALE UDRŽITELNOU PRODUKTIVITU
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Přestože rok 2015 ještě není u konce, můžeme jej díky počtu do-
daných nových vrtacích souprav do České republiky označit za jeden 
z nejúspěšnějších v historii společnosti Atlas Copco ČR.

Současná vysoká poptávka po vrtacích a trhacích pracích tak ote-
vřela možnosti pro dodávku osmi nových strojů koncepce řady Atlas 
Copco SmartROC. Vedle již dobře známého typu, jenž je našimi zá-
kazníky nejvíce preferován, Atlas Copco SmartROC T40, je nutné zmí-
nit poslední dodávku vrtací soupravy do společnosti Austin Powder 
Service CZ, s.r.o., pod označením Atlas Copco SmartROC T45, která 
se pojetím odlišuje od již zmíněné řady SmartROC T40.

Společnost Austin Powder Service CZ, s.r.o. se na základě za-
mýšleného nasazení nového stroje v kamenolomu Jakubčovice roz-
hodla pro silnější typovou řadu SmartROC T45, který je tak prvním 
svého druhu v ČR. Předávka stroje proběhla koncem září a již teď 
můžeme potvrdit, že volba zakoupit nejsilnější vrtací soupravu Atlas 
Copco SmartROC T45 bylo rozhodnutí správné a pro danou lokalitu 
optimální.

Souprava je vybavena zcela novým hydraulickým kladivem COP 
3060 EX se zpětným úderem o výkonu 30 kW, jednoduchým výlož-
níkem, lafetou z hliníkového profilu s řetězovým posuvem, pohonnou 
jednotkou CAT C9.3 s výkonem 224 kW. Souprava je vybavena vrta-
cím soutyčím o průměru 60 mm (T60), což je vůbec poprvé, kdy sou-
prava Atlas Copco dodaná do ČR, je tímto typem nářadí vybavena.

Vedle už dobře známých nadstandardních doplňkových zařízení, 
jako je centrální mazání, GPS kompas, zpětná kamera atd., je tře-
ba zmínit zcela nový komunikační internetový systém Certiq, který 
prakticky umožňuje sledovat veškerá dostupná data on-line. Oproti 
stávajícímu systému Procom, který stahoval data cca dvakrát denně, 
se jedná o výrazný posun, který je schopen rozklíčovat mnohem více 
detailů, prakticky ihned a práci stroje tak sledovat téměř v přímém 
přenosu ze vzdálené destinace.

SmartROC T45 je vybaven novým vrtacím softwarem, ve kterém 
nechybí ani možnost nastavit přímo z kabiny délku kroku pístu kladi-
va a ovlivnit tak frekvenci a sílu úderu. Nový software posunuje mož-
nosti vrtání opět dále, než jsme si před deseti lety dokázali, s přícho-
dem „počítačů“, představit. 

Vrtací práce se soupravou SmartROC T45 byly na lokalitě zaháje-
ny ve značně narušené a nestabilní hornině (Moravská droba), v první 
řadě odstřelu.  Díky skrápěcímu zařízení, kterým je souprava vybave-
na, a chemickým příměsím bylo provedeno dovrtání odstřelu v exce-
lentní kvalitě. V průběhu provádění dalších vrtacích prací bylo dosa-
ženo denního výkonu cca 600 m za 11hodinovou pracovní směnu, při 
spotřebě 0,4 – 0,5/ 1m vrtání, včetně přejíždění soupravy. Kombinace 
vrtacího nářadí T60 spolu se zaváděcí tyčí o průměru 87 mm, vrtaným 
průměrem 102 mm, bylo dosaženo těžko uvěřitelné přesnosti vrtá-
ní vzhledem k ose vrtu. Na délce 22 metrů činily odchylky max. 0,9 
milimetrů!!

Vrtací souprava SmartROC T45, absolutní světová špička ve své 
kategorii, je přímo stvořena pro skutečné mistry vrtání, kteří doká-
žou doslova „vyždímat“ všechny možnosti, jež stroj nabízí. Soupra-
va SmartROC T45 v rukách kvalitní obsluhy je zárukou pracovních 
výkonů, úspory paliva a nářadí, které byly ještě před pár lety těžko 
představitelné. 

Využití soupravy SmartROC T45 je zejména ve velkých kamenolo-
mech, kde je předpoklad nižších nároků na transport a vysokou těžbu 
kameniva. Příchodem nejsilnější soupravy Atlas Copco  na náš trh 
se rovněž naskytují možnosti nahrazení vrtacích souprav s ponorným 
kladivem soupravou SmartROC T45 tam, kde to bude možné.

Vstup soupravy SmartROC T45 podobající se ráznému impactu 
na náš trh a zároveň další dvě již potvrzené objednávky představují 
příslib, že se tato souprava stane skutečným hitem pro rok 2016.

Na  základě uskutečněného prodeje vrtacích souprav 
jsme se rozhodli uspořádat zákaznický den v červnu 2015 
v zatopeném lomu Ranč Vápenka, Nová Ves u Třebíče, jako 
poděkování našim zákazníkům a obchodním partnerům. 

V  průběhu zákaznického dne mohli návštěvníci vidět 
několik ukázek vrtání na  strojích Atlas Copco SmartROC 
T40 a Atlas Copco FlexiROC D50. U strojů byli vždy naši 
odborníci z řad servisních techniků, připravení seznámit pří-
tomné s výhodami strojů a odpovědět na všechny dotazy, 
např. na velmi nízkou spotřebu nafty. Na závěr dne proběhlo 
dokonce i svěcení vrtaček, které jim mělo zajistit bezproblé-
mový chod v dalších letech. 

V doprovodném programu se mohli účastníci seznámit 
s životem prérijních indiánů, vyzkoušet si hod tomahawken, 
lukostřelbu, prohlédnout si týpí a  ochutnat ragú z  oprav-
dového bizona. V přátelské atmosféře pokračoval i večerní 
program, na němž hostům k dobrému jídlu a pití zahrála 
živá kapela.

V rámci našeho prodejního týmu byli Petr Kohout, pro-
duktový specialista Vrtacího nářadí, a  Miroslav Solař, in-
struktor vrtání, pozváni na dokončení uvedení do provozu 
a proškolení obsluhy pro našeho zákazníka v Rumunsku - 
společnost Holcim Campulung. Zákazník vlastní dvě vrtací 
soupravy Atlas Copco ROC F 6, a protože oba stroje již mají 
odvrtáno kolem 19000 Mth, rozhodli se pořídit si nejmoder-
nější stroj Atlas Copco FlexiROC T 45. Tento stroj je vyba-
ven kladivem COP 3060, které je konstruované pro vrtací 
systém T-Wizz 60. Během návštěvy naši kolegové proškolili 
obsluhu vrtačky a prezentovali vrtání s pěnou Superfoam 
a  lepidlem SuperMix. Tato unikátní aditiva pro vrtání jsou 
k dostání v divizi Vrtacího nářadí. Zákazník vrtá s průměrem 
korunky 115 mm a délkou vrtu kolem 15-22 metrů. Po úpl-
ném doškolení obsluhy na stroji FlexiROC T45 u rumunské-
ho zákazníka klesla průměrná spotřeba z 1,2 litru na metr na 
úžasných 0,5 litrů na metr, za což zákazník zaslal děkovný 
dopis na vedení Atlas Copco se sídlem v Praze.

V rámci dodávky vrtacího stroje Atlas Copco Smart ROC 
T45 pro firmu Austin Powder Service CZ, s.r.o. byla vrtač-
ka vybavena vrtacím nářadím Secoroc T-Wizz 60. Jelikož je 
v  lomu kladen důraz na přímost vrtu, zvolili jsme zavádě-
cí tyč o průměru 89 mm a délce 4,3 metru, se kterou jsme 
dosáhli optimální přímost vrtu pro danou horninu. V tomto 
unikátním lomu se osvědčily po otestovaní korunky o tvaru 
„drop center“ s polovičním retrace a tvarem roubíku kulo-
vý a balistický, vrtaný průměr je 102 mm. Během testování 
korunek na různých etážích v lomu, kdy bylo potřeba brou-
sit i po jednom vrtu, jsme zvolili kvalitní a přesné broušení 
korunek. Na  vrtačku jsme namontovali plně hydraulickou 
brusku na korunky Grind Matic RH. Tato jedinečná bruska 
je poháněna hydraulickým systémem stroje a má minimální 
průtok oleje 12l/min při 140 barech, otáčky vřetena brousku 
12 000 ot/min. Broušení a centrování roubíku je přesné, pro-
tože brusné kotoučky jsou vyrobeny v maximální toleranci 
na roubík. Průměrný čas broušení na korunku je 3 min. 

Jako již každoročně jsme uspořádali zákaznický den 
ve spolupráci s firmou Carmina, spol. s r.o., v novém sídle 
jejich firmy, kde jsme předváděli vrtací nářadí pro studnaře, 
pro vrty na tepelná čerpadla a zakládání staveb. Návštěvníci 
z řad zákazníků měli možnost vidět vystavené modely paž-
nicových systémů Symetrix a Elemex, dále modely kladiv 
COP 54 Gold Express a COP 44 Gold, nářadí pro jádrové 
vrtání a průzkum a nářadí pro vrchová kladiva. Naši kole-
gové z obchodní oblasti Stavební technika předvedli kromě 
osvětlovacího stožáru QLB 02 a elektrocentrály řady QEP 
také novinku -  revoluční kompresor DrillAir X28. Celý zá-
kaznický den probíhal v duchu přátelského setkání, kde si 
účastníci u dobrého občerstvení a pití vyměňovali své bo-
haté zkušenosti s  výrobky Atlas Copco. Na  závěr zahrála 
účastníkům rocková kapela Prudič band, do  jejíhož týmu 
patří i  náš produktový specialista Vrtacího nářadí, hrající 
na pozici sólová kytara, Petr Kohout.

Atlas Copco SmartROC T45 v Jakubčovicích 
- impact z čistého nebe, hit sezony 2016

T-Wizz 60 v lomu Jakubčovice Marketingová náštěva v rámci 
regionu Central Europe MR

Zákaznický den pro vrtaře

Indiánský den u Atlas Copco


