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DIGITALIZACE JAKO ZCELA NEZBYTNÁ SOUČÁST 
STRATEGIE BUDOUCNOSTI 

31. Rohrleitungsforum v Oldenburgu 8.-10. 2. 2017

CO NOVÉHO V ESC ISTT? 
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT

 Dne 12. 12. 2016 byla uskutečněna telefonní konference (Skype) členů výkonného výboru-ESC-ISTT.
Na programu této telefonní konference bylo projednání a fi nální schválení zejména níže uvedených dokladů:

- ISTT výukový program - teorie a praxe 
- průběžná zpráva o průběhu překladů technologických postupů a tvorby odborného slovníku ISTT do více 
jazykových mutací (Ing. S. Lovecký)

- přípravy 35. mezinárodní ISTT konference NO DIG  Show ve Washingtonu (9. – 13. 4. 2017)
- Světový kongres v kolumbijském Medellinu (25. – 27. 9. 2017)
- program příští schůzky výkonného výboru ISTT-ESC
- různé organizační úkoly 

Z ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT

   Hlavním tématem této významné 
odborné akce evropského významu 
byla právě digitalizace všech ná-
strojů souvisejících s rozhodovacími 

doc. ing. Petr Šrytr, CSc., Katedra technologie staveb
FSv-ČVUT v Praze

procesy ve všech sektorech a úse-
cích rozhodování o ucelené technic-
ké obsluze sídel s garancí požadav-
ku jejich udržitelného rozvoje. - Je 

pak evidentní, že by nebylo rozum-
né připustit zaostávání v digitalizaci 
tohoto životně důležitého sektoru, 
do kterého patří též náš obor bez-
výkopových technologií. – Lze tedy 
vyslovit pochvalu organizátorům fóra 
za toto rozhodnutí, za tuto odbornou 
orientaci fóra.
   Ze strany FSv ČVUT a FAST VŠB-
-TU Ostrava se tohoto fóra, jak se 
stalo již tradicí, účastní početnější 
skupina mladých adeptů naši profe-

 Skupina účastníků z FSv ČVUT 
a FAST VŠB-TU Ostrava, zleva do-
prava: Ing. N. Szeligová, Ing. M. Tei-
chmann, R. Spálenský, Bc. M. Him-
mel, J. Hora, V. Mikeš, O. Sopr a au-
tor tohoto příspěvku před slavnostním 
zahájením fóra v reprezentativních 
prostorách bývalého zemského úřadu 
v Oldenburgu.

Z  ČIN N OSTI  IST T  /  NEWS  FRO M  IST T
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se. Tentokráte to bylo šest zástupců z FSv ČVUT a dva 
zástupci z FAST VŠB-TU Ostrava s tím, že naší delega-
ci na místě samém posílili ještě Ing. J. Karásek, Ph. D., 
Ing. L. Karásková Nenadálová, Ph. D. (ti zde mají své 
zázemí z doby, kdy zde absolvovali více jak roční studijní 
pobyt a praxi), dále pak též Dr. A. Hanáková (ta zde pů-
sobila jako pedagog, vyučovala češtinu a angičtinu, když 
dříve působila na katedře jazyků FSv ČVUT). Do celé 
naší skupiny pak musíme počítat též prof. Dipl. -Ing. D. 
Páralovou (ta zde též působila ještě před pár lety jako 
rektorka FHO) a jejího manžela Dipl. -Ing. J. Párala (oba 
jsou absolventy FSv ČVUT). Nabízené záběry –fotodo-
kumantace v rámci tohoto příspěvku ukazují, že jsme se 
zde neztratili. 

Kromě odkazu na www.iro-online.de , kde lze též do-
hledat potřebné informace, lze dále nabídnout  alespoň 
konkrétní rekapitulaci zajímavostí z odborných sekcí fóra 
formou zpřehlednění a  případně též stručného komento-
vání podstatných informací z příspěvků zde prezentova-
ných v jednotlivých sekcích:
- Řízení tvorby databází pro plánování, projektování 

a provozování inženýrských sítí/IS (toto řízení musí 
být komplexní, sjednocené, permanentně aktualizova-
né, prověřované co do přesnosti, rizik atd.):

 Kde leží optimum mezi péčí o data a využíváním dat? 
– To je hodně citlivé téma ve vazbě na existující čet-
nost různorodých modelových situací praxe a na po-
třebu optimalizace nákladů péče o data ve vazbě 
na efekty plynoucí z jejich využívání. – To musí být 
adekvátně a včas určeno a případně včas aktualizo-
váno. – Nelze spoléhat na neomezené možnosti do-
datečných nápravných opatření. Improvizaci je třeba 
důsledně eliminovat.

 Prezentované příklady úkolů z oblasti datového man-
agementu:
 vyhodnocení technického stavu IS (též s ohledem 

na prognózu jeho dalšího vývoje),

 vyhodnocení požadavků na data IS při rozhodo-
vání o jejich trasování (v  jejich paralelním uspořá-
dání i křižování; tvorba variantních řešení a jejich 
vyhodnocování),

 vyhodnocování požadavků na data IS při roz-hodo-
vání o řešení technických detailů řešení IS a jejich 
objektů (tvorba variantních řešení a jejich vyhodno-
cování),

 věcné zajištění kvality projektové dokumentace, 
kvality provedeného díla, kvality provozu, kvality 

Záběr ze společenského a diskusního večera fóra Grünkohlabend v kongresové 
Weser-Ems hale (v popředí zprava prof. Dr. M.Weisensee, prorektor JH, Dipl.-
Ing. J. Páral, v pozadí Ing. L. Karásková Nenadálová, Ph. D. a Ing. J. Karásek, 
Ph.D., zleva prof.Dipl.-Ing.D.Páralová a v pozadí a autor tohoto příspěvku. 
   

Slavnostní zahájení 31. Fóra ředitelem IRO prof. 
Dipl.-Ing. T. Wegenerem.

NA ODBORNÉ TÉMA / TECHNICAL TOPICSZ ČINNOSTI CzSTT / NEWS FROM CzSTT

Pohled na venkovní výstavní prostory fóra.  
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přípravy dalšího/dalších životního/životních cyklu/
cyklů IS, 

 věcné zajištění adekvátní prostorové a další koor-
dinace ve veřejném prostoru,

 věcné zajištění adekvátní čistoty technického ře-
šení (např. vymezením použitelných mate-riálo-
vých technologických variant řešení apod.),

 věcné zajištění adekvátní ochrany veřejného zá-
jmu včetně garance udržitelného rozvoje z provoz-
ního, ekonomického a ekologického hlediska,

věcné zajištění adekvátní kvality a rozsahu doku-
mentace FM (Facility Management) včetně kom-
patability dat, též napříč všemi síťovými odvětvími 
apod.

 Objevují se nové pojmy a zkratky v souvislosti s digita-
lizací IS (např. TZB – Technische Zus-tandbewertung).

 Kvalitní týmová spolupráce na všech úrovních rozho-
dování se stává nezbytností.

 Jako zatím trpěný nedostatek zásadního charakteru 
je ve SRN považován resortismus. V případě digitali-
zace datových souborů a procesů rozhodování IS je 
to vnímáno jako anachronismus. Jako příklad byla zde 
uváděna databáze ONTRAS, autonomní databáze vy-
sokotlaké plynovodní sítě (www.ontras.com).

 Za zcela nezbytný je považován požadavek na opa-ko-
vané/pravidelné prověřování technických parametrů ve-
dení a objektů IS v závislosti na měnících se podmínkách 
na straně zatížení IS (vyplývajících z měnících se pod-
mínek na straně kvantitativních i kvalitativních požadavků 
na obsluhu prostřednictvím IS).

- Nechyběla zde rovněž programová sekce Správné 
otázky z oblasti podzemní infrastruktury, což zde 
bylo realizováno prostřednictvím příspěvků, kde zaznělo:

◄ Kdo nese riziko zakládání  podzemních staveb (dělí 
se o něj adekvátně všichni účastníci investičního pro-
cesu)? – I ve SRN je v tomto ohledu nevyvážená situ-
ace a nespokojenost s ohledem na existující legisla-
tivní a technické podklady.

- Netěsná kanalizace je ve SRN především pod tla-
kem příslušných zákonů a je více středem pozornosti. 
Analogicky to pak je i s různými mrtvolami (s vedeními 
vyřazenými z provozu, ale ponechanými svému osu-
du v zemi).

- Nechyběla zde rovněž programová sekce Kyber-ri-
zika, kde došlo k prezentaci formou konkrétních pří-
kladů (prostřednictvím hackerů, prostřednictvím se-
lhání techniky, prostřednictvím selhání zdrojů elektric-
ké energie, prostřednictvím méně spolehlivých ope-
rátorů telekomunikačních služeb apod.). Bylo hlasitě 
konstatováno, že nemáme dostatečnou imunitu právě 
v oblasti technické infrastruktury. Je však za dané 
vynucené situace třeba takové ochranné technologie 
vyvíjet a aplikovat.

- Nechyběla zde rovněž programová sekce Potrubní 
vedení 4. (analogie k tématu Průmysl 4.). – Volně 
na to pak navazovala:

 Problematika IT- bezpečnostní katalog Spolkové síťo-
vé agentury provozovatelů energetických sítí (ta však 
byla vyhraněně orientována na certifi kační procesy 
související s jeho tvorbou a provozem),

 Problematika kvalitního využívání detekční techniky 
a technologií identifi kace slabých míst potrubních sítí 
(plynaři dnes více spoléhají na včasnou detekci úniků 
plynu). Je zde též zřetelnější snaha o koordinaci proti-
korozní ochrany potrubí z oceli, litiny apod.

- Programová sekce BIM: Termín BIM v našem obo-
ru IS je v názvu této programové sekce ztotožňován 
a spojován s termíny budoucnost plánování, pro-
jektování a provozování IS. Digitalizace ve staveb-
nictví je označována za sen o lepším stavění. Tomu 
pak odpovídalo i zpřehlednění hlavních cílů:

Zvětšení přesnosti všech důležitých parametrů pláno-
vání včetně jistoty plánované výše nákladů.

Optimalizace nákladů životního cyklu, či v případě IS 
nákladů všech jejich životních cyklů.

Další příspěvky již nabízely konkrétní příklady aplika-
ce BIM (např. BIM v sektoru stokování).

- Programová sekce teplárenství: Nechybělo zpře-
hlednění aktuálních problémů teplárenství včetně 
uplatnění digitalizace rozhodovacích procesů v tep-
lárenství (např. monitoringu provozu sítí centrálního 
zásobování teplem).

- Programová sekce inovací materiálových-technolo-
gických: Pro všechna síťová odvětví pak zde byly pre-
zentovány inovace materiálové-technologické, ino-

 vace produktů příslušných výrobců. Zajímavá pak je 
snaha nahradit venkovní trasy  vedení VVN a VN tra-
sami podzemními včetně koncepčního prosazování 
programu TenneT (budování rozsáhlých podzemních 
tras vedení VVN a VN pro přenos velkých výkonů 
mezi státy západní Evropy (vyvolané též mj. maso-
vým instalováním větrných elektráren; to pak před-
stavuje  příležitost k uplatnění se na trhu pro nositele 
technologie HDD, microtunnellingu atd.; v případě 
microtunnellingu též za účelem rozsáhlého budování 
tras kolektorů v exponovaných částech velkých měst).

Příklad prezentace příspěvku pod patronací GSTT (prof. Dipl.-
Ing. J. Hölterhoff, předseda GSTT, zde působil jako moderátor) 
včetně několika detailů níže (zdroj GSTT): 
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Příklady řešení ocelové chráničky 
pro vedení VVN a VN s různým za-
bezpečením pozice jednotlivých ve-
dení uvnitř.                                     

část strategie budoucnosti zasluhuje pozornost a do-
statečnou péči při jejím rozvíjení a zavádění do praxe 
včetně jisté obezřetnosti, např. ve smyslu analogie: 
není reálné, aby v případě aplikace všech digitálních 
inovací dnešních superautomobilů do automobilu 

typu TRA-
BANT vznikl 
nový super-
automobil!     

Šanci na uplatnění mají např. tech-
nologie: Pipe Expres, HDD, Direct 
Pipe, Microtunnelling, Segment 
Lining Tunnel, …. (zdroj: Herrenk-
necht, a. G.). 

Závěrem lze konstatovat, že 31. 
Fórum v Oldenburgu nezklamalo 
jeho účastníky a v případě mladých 
adeptů naši profese, členů naší de-
legace, je např. motivovalo k zamyš-
lení se nad otázkou proč se zajímat 
o obor BT, jako obor atraktivní a per-
spektivní. – Současně pak je důle-
žité závěrem též konstatovat, že di-
gitalizace jako zcela nezbytná sou-

Jiný další příklad.
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PŘIPOMENUTÍ 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
FAST VŠB-TU OSTRAVA

doc. ing. Petr Šrytr, CSc.,
FSv-ČVUT v Praze

Proč je smysluplné a užitečné 
si připomenout tuto skutečnost? 
– Prostě proto, že tato technická 
universita má vlastně k našemu 
oboru bezvýkopových technologií 
pravděpodobně nejblíže, protože 
náš obor je součástí podzemního 
stavitelství. To pak má tradičně 
na FAST VŠB-TU Ostrava v ná-
vaznosti na původní VŠB velmi 
dobré postavení, dlouhodobě 
podporované těsnou návazností 
na problematiku praxe a na její 
potřeby. – Je však současně ne-
příjemnou realitou okolnost, že 
se všechny stavební obory v ČR, 
jako celé stavebnictví, již dlouho-
době nacházejí v krizové situaci 
z důvodů zdeformovaného legis-
lativního prostředí a zbyrokrati-
zované státní správy. Opakovaně 
se to v posledních letech potvr-
zuje též na vrcholových akcích 
na téma Setkání lídrů českého 
stavebnictví i na témata podobná, 
kde se v podstatě jen prostřed-
nictvím vystoupení příslušných 
ministrů či jejich náměstků (mno-
ha příslušných ministerstev, kam 
spadá dle kompetenčního záko-
na stavebnictví: MMR, MD, MPO, 
MŽP, MZe) v souhrnu jen opakuje: 
dohodli jsme se, že se nedohod-
neme! – Jinými slovy, je jim osud 
českého stavebnictví v podstatě 
lhostejný. – Za této velmi nepříz-
nivé situace stavebního průmys-
lu ČR je pak též překvapivé, že 
na tento stav ohrožení nereagují 
společně a adekvátně všichni ti, 
na které to nejvíce dopadá včet-
ně stavebních fakult technických 
universit v ČR. I tyto fakulty dnes 
nepříznivě pociťují dopady tohoto 
stavu a je tedy i v jejich zájmu ne-
zůstávat v klidu! Neměl by je tedy 

nechávat v klidu názor prezidenta 
Svazu podnikatelů ve stavebnic-
tví Ing. V. Matyáše, který otevře-
ně prostřednictvím internetu dává 
najevo nespokojenost s koncepč-
ním řízením resortu stavebnictví 
a nezájmem příslušných minister-
stev zabezpečovat jeho rozvoj. 
Vyslovuje se pro radikální změnu 
kompetenčního zákona a všech 
zákonů ovlivňujících fungová-
ní stavebnictví. Je nejvyšší čas 
udělat pořádek a případně použít 
i ev. zkušeností ze zemí, kde to 
funguje, např. ze SRN. – Uměle 
udržované korupční prostředí se 
masivně projevuje ve výběrových 
řízeních na významné i význam-
nější investiční akce fi nancované 
státem včetně nepříznivých do-
padů do jejich realizace. Hlav-
ní kritérium výběrových řízení 
na zhotovitele, nejnižší cena, vy-
volává nekvalitu stavebních děl. 
Překvapivý pak je též podíl široké 
obce právníků na vzniku a udržo-
vání tohoto nežádoucího stavu. Ti 
se pak příliš ochotně a neprofesi-
onálně chápou příležitosti přímo 
zasahovat do důležitých tech-
nických rozhodovacích procesů 
včetně tvorby vzorových smluv 
na zhotovení díla mezi investo-
rem a zhotovitelem. Tyto smlouvy 
prakticky vrací nevolnictví do na-
šeho prostředí (zhotovitel se do-
stává do pozice nevolníka vůči 
investorovi), jakkoliv bylo nevol-
nictví v zemích českých zrušeno 
dekretem císaře Josefa II. v r. 
1781!

U příležitosti 20. výročí zalo-
žení Fakulty stavební VŠB-TU 
Ostrava proběhlo dopoledne 18. 
1. 2017 slavnostní zasedání vě-
decké rady FAST v Aule VŠB-TU 
Ostrava za účasti hostů, zástupců 
FSv ČVUT Praha, FAST VUT Brno 
a zástupců spolupracujících TU 
ze zemí V4. V odpoledních hodi-
nách pak byla slavnostně zaháje-
na výstava k 20. výročí založení 

FAST VŠB-TU Ostrava v Dolní ob-
lasti Vítkovic spojená s prohlídkou 
expozic Velkého světa techniky 
a následoval tamtéž i společen-
ský večer. – Lze též ještě pochvá-
lit FAST VŠB-TU Ostrava, že jako 
první a jediná v ČR založila na své 
fakultě katedru městského inže-
nýrství s akreditací pro všechny 
stupně studia: bakalářský, magi-
sterský i doktorský. Svou náplní 
studijního programu, stejně jako 
katedra geotechniky, má k naší 
CzSTT velmi blízko a představují 
obě pro nás důležité partnery pro 
vzájemnou a oboustranně výhod-
nou spolupráci. – Je pro nás pak 
ctí se připojit ke gratulantům, po-
přát hodně úspěchů do další prá-
ce a konstatovat, že i my jsme si 
relativně nedávno připomínali své 
20. výročí vzniku. Jsme tedy vrs-
tevníky! 

Z výše uváděného pak pro nás 
všechny, vyplývá závěr: Staveb-
ní fakulty technických universit 
v ČR by se měly sjednotit a při-
pojit k těm, kteří usilují o nápravu 
neutěšené situace českého sta-
vebnictví, a dát dostatečně hla-
sitě a účinně najevo, že je ve ve-
řejném zájmu vytvářet adekvátní 
podmínky pro fungování staveb-
nictví jako celku! Zavazuje nás 
k tomu též naše profesní i občan-
ská odpovědnost! – Lze rovněž 
připomenout, že jednou z hlav-
ních opor naší snahy udržet sta-
vařinu ve vážnosti a na potřebné 
úrovni je požadavek garance udr-
žitelného stavu a rozvoje sídel, tj. 
i všech staveb – jejich součástí, 
dle platného stavebního zákona! 
– Jde současně o veřejný zájem 
a evidentně též o zajištění exis-
tenčních podmínek pro příští ge-
nerace!
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NABÍDKA INZERCE PRO ČLENY CzSTT
Motto: Nejúčinnější prezentací fi rmy je přehled její úspěšné činnosti.

Nabízíme proto našim členům komplexní formu prezentace jejich fi rem, jejíž podstatou 
je využití publikačního prostoru podstatné části jednoho čísla našeho Zpravodaje 
NODIG. Časopis s převahou informací o vaší fi rmě bude zajisté vhodným doplňkem 
souboru vašeho propagačního materiálu. 

Nabízená forma prezentace bude sestávat z:

•• Návrhu a grafi ckého zpracování obálky Zpravodaje péčí CzSTT. Návrh bude obsahovat 
  vyobrazení technologií užívaných fi rmou a logo fi rmy podle vašich podkladů 

•• Uveřejnění úvodníku s fotografi í představitele fi rmy

•• Uveřejnění odborných článků v rubrice „Ze staveb" a rubrice „Na odborné téma"

•• Uveřejnění článku v rubrice „Ženy a bezvýkopové technologie" (podle místních podmínek)

•• Vložení reklamní přílohy (formátu A4) do každého výtisku dotyčného čísla Zpravodaje

•• Dodání 50 ks výtisků dotyčného čísla Zpravodaje na adresu objednatele prezentace

Objednatel dodá k výše uvedeným účelům podkladový fotomateriál v tiskové kvalitě,
rukopisy úvodníku a článků v elektronické formě a reklamní přílohu v počtu 150 ks.

Za uvedenou prezentaci bude fakturována smluvní částka (spoluúčast při vydání 
Zpravodaje 30.000,- Kč, reklama 5.000,- Kč, 50 ks výtisků Zpravodaje ā 55,- Kč) celkem 37.750,- Kč 
včetně DPH. Jsme přesvědčeni, že nabízená forma prezentace je dostupná i malým fi rmám. 

Zpravodaj NODIG je rozesílán všem státním a regionálním 
knihovnám v ČR.
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  KdyKdy  AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚAKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /  / AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE //
    World EventsWorld Events Events Organised in the Czech Republic Events Organised in the Czech Republic  

KvětenKvěten

Stavební veletrhy Brno 2017

26. - 29. 4. 201726. - 29. 4. 2017

Valná hromada CzSTT

18. 4. 201718. 4. 2017
Bezová 1658/1 - Braník

DubenDuben ISTT 35th International  No-Dig 
and  No-Dig Show
9. - 13. 4. 20179. - 13. 4. 2017
Washington - USA

ZáříZáří Trenchless World Congress 2017  
25. - 27. 9. 201725. - 27. 9. 2017
Plaza Mayor Medelin - 
Colombia

20. ročník mezinárodní 
vodohospodářské výstavy
VODOVODY - KANALIZACE 2017
23. - 25. 5. 201723. - 25. 5. 2017  
Výstaviště PVA EXPO Letňany

KALENDÁŘ NO DIG 2017KALENDÁŘ NO DIG 2017
NO DIG CALENDARNO DIG CALENDAR

KALENDÁŘ NO DIG 2017KALENDÁŘ NO DIG 2017
NO DIG CALENDARNO DIG CALENDAR
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EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, 
závod ÚSTÍ nad Labem, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz   http://www.eurovia.cz 
EUTIT s.r.o., 
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: eutit@eutit.cz  http://www.eutit.cz 

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o., 
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10 
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 Brno)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz 
http://www.hermes-technologie.cz 

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

INSET s.r.o., 
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
E-mail: praha@inset.com; inset@inset.com;
http://www.inset.com

KO - KA s.r.o., 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: ko-ka@ko-ka.cz  http://www.ko-ka.cz 

KOLEKTORY PRAHA, a.s., 
Pešlova 341/3, 190 00 PRAHA 9
E-mail: kolektory@kolektory.cz  http://www.kolektory.cz

LBtech a.s., 
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz  http://www.lbtech.cz

MEBIKAN spol. s r.o., 
Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad labem – Všebořice. 
(Doručovací adresa: Ing. Dalimil Kotas, Nerudova 1995/10, 
412 01 Litoměřice)
E-mail: mebikan@mebikan.cz; d.kotas@gmail.com
http://www.mebikan.cz

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. Stanislav Drábek

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

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

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

AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: ingo@aquatis.com  
http://www.poyry.cz 

BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC 
E-mail: bmh@bmh.cz  http://www.bmh.cz 

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., 
Hybešova 254/16, 657 33 BRNO
E-mail: bvk@bvk.cz  http://www.bvk.cz 

BROCHIER s.r.o., 
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: brochier@brochier.cz  http://www.brochier.cz 

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

ČIPOS spol. s r.o., 
Miletínská 376, 373 72 LIŠOV
E-mail:cipos@cipos.cz  http://www.cipos.cz 

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

DUKTUS litinové systémy s. r. o. 
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ    
E-mail: obchod@duktus.cz  http://www.duktus.cz
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METROSTAV a.s., 
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: info@metrostav.cz  http://www.metrostav.cz 

MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: protlaky@michlovsky.cz  http://www.michlovsky.cz

MT a.s., 
Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice 
E-mail: mikrotunel@volny.cz  http://www.mtas.cz 

OHL ŽS, a.s.,  
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: Šmahova 356/111
627 00 Brno – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: info@pvs.cz   
http://www.pvs.cz 

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz  http://www.pvk.cz

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

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

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., 
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
E-mail: trubni.systemy@saint-gobain.com  
http://www.saint-gobain-pam.cz

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

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

STAVOREAL BRNO spol. s r.o., 
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice
E-mail: stavorealbrno@volny.cz  
http://www.protlaky-mikrotunelovani.cz

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

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

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

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

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 01 TEPLICE
E-mail: mesany@vhs.cz; info@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 

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

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz, zepris@zepris.cz 
http://www.zepris.cz 
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Balcárek Petr, Michlovský-protlaky, a.s., 
Salaš 99, 763 51 ZLÍN 
E-mail: balcarek@michlovsky.cz 

Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com 
http://www.relineeurope.com 
Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG 
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA

Franczyk Karel Ing. PhD., ISEKI MICROTUNNELLING, 
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz 

Herel Petr Ing., HEREL s.r.o., 
Jiráskova 27, 602 00 BRNO 
E-mail: herel@herel.cz  http://www.herel.cz 

Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 Praha 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@volny.cz

Karous Miloš prof. RNDr. DrSc., GEONIKA s.r.o., 
Svatoplukova 15, 128 00 PRAHA 2
E-mail: karous@geonika.com  http://www.geonika.com

Mutina Jiří, 
Růžičkova 10, 690 02 BŘECLAV
E-mail: jmutina@adasi.cz; adasi@adasi.cz; 
http://www.adasi.cz 

Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o., 
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna 
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz; 
http://www.pt.mc-bauchemie.cz 

Synáčková Marcela Ing. CSc., ČVUT FSv, 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz 

Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv, 
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz 

Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o., 
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5 
E-mail: tuzar@volny.cz; tuzar@tuzar.cz 

Zima Jiří Ing., 
Do Kopečku 3/159, 
400 03 ÚSTÍ nad Labem
E-mail: j.zima@volny.cz 

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

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

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

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

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

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

Krovoza Oldřich, 
Štorká nova 2804, 150 00 PRAHA 5

Pytl Vladimír Ing., 
Podjavorinské 1603, 140 00 PRAHA 4 

Raclavský Jaroslav Ing., 
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Sochůrek Jan Ing., 
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o., 
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;  

RŮZNÉ /  MISCELLANEOUS INFORMATION 
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