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CO NOVÉHO V ESC ISTT?

Z  Č IN N OSTI  IST T  /  NEWS  FRO M  IST T

Ing. Stanislav Lovecký, 
předseda CzSTT, člen výkonného výboru ESC-ISTT

6) Doplňující volba člena 
ESC- ISTT V tajné volbě 
byl zvolen: Mark André Ho-
ebler-místopředseda AATT 

7) Ocenění dosluhujícího člena 
ESC-ISTT - ing. S. Lovecký

 Dle organizačních směr-
nic ISTT může uchazeč 
o členství pracovat po zvo-
lení v max. dvou tříletých 
obdobích se zvolením vždy 
po třech letech. Já jsem byl 
dvakrát vždy pro tříletém 
období zvolen a v Kapském Městě jsem ukončil šesti-
letou činnost pro ESC-ISTT. V současné době pracuji 
v komisi s úkolem zpracování „Směrnice pro podporu 
činnosti afi lačních společností."

KONFERENCE A VÝSTAVA
08. - 09. 10. 2018

Konferenci a výstavu zahájil prezident Jihoafrické spo-
lečnosti pro bevýkopové technologie Sam Efrat společně 
s vedením ISTT.

VÝSTAVA
Více než osmdesát fi rem, které  vyrá bě jí  a dodá vají 

technologické  prostř edky a materiá ly pro realizaci staveb 
bezvý kopový mi technologiemi prezentovalo a předvádě-
lo poslední novinky z oblasti výroby a vývoje materiálů 
a technologických jednotek.

KONFERENCE
Konference probí hala ve č tyř ech kongresový ch sá lech.
Př edná š ky z oblasti BT byly kvalitně  př ipraveny a odbor-
ně př edneseny a byly posluchači rozsá hle diskutová ny.
- MODEROVÁNÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO BLOKU
S pově ř ení  vedení  ISTT jsem moderoval dne 09. 10. 2018 
odpolední př edná š kový  blok:
TRACK B - Session 3 B 
ASSET MANAGEMENT II
Matthew Izzard, Tracto Technik – Fiber to the home, 
a trenchless solution
Prof. John Matthews, Trenchless Technology Center – 
Development of a Wastewater Pipe Deterioration Model 
for riskbased decision making

Ve dnech 07. - 10. 10. 2018 se konala:
36. MEZINÁRODNÍ ISTT KONFERENCE  
A VÝSTAVA V KAPSKÉM MĚSTĚ 
V MEZINÁRODNÍM KONGRESOVÉM CENTRU

JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU - (ESC) 
07. 10. 2018 v 07:30

Časově náročný program konference byl  na jednání 
ESC projednán, připomínkován a schválen členy výkon-
ného výboru.

BOARD MEETING
07. 10. 2018 - zahájení v 10:00

Dne 07. 10. 2018 se konal v hotelu Southern Sun „Board 
Meeting“ za účasti vedení ISTT a předsedů afi lačních  
společností-členů ISTT. Předseda ISTT Enrico Boi uvítal 
přítomné předsedy afi lačních společností a po uvítání byl 
odsouhlasen program jednání.
Jednání bylo zaměřeno zejména na:
1) přednesení, diskuze a schválení zprávy z jednání ve-

dení ISTT z 20. 4. 2017
2) přednesení, diskuze a schválení následujících doku-

mentů:
 - Zpráva o činnosti ISTT za rok 2017
 - Zpráva o grantech v roce 2017
 - Návrh grantů na rok 2018
 - Udělení ISTT Award v jednotlivých kategoriích
 - Směrnice pro podporu činnosti afi lačních společností
 - Plán činnosti ISTT na rok 2018
 - Finanční plán na roky 2018-2019
 - Zásady ochrany osobních dat
 - Pořádání Mezinárodní ISTT konference v Kuala    

 Lumpur v roce 2020
 - Zprávy předsedů afi lačních společností o činnosti      

 v roce 2017-2018
3) Zpráva o průběhu „Světového kongresu“ v Medellinu
 (25. 9. - 27. 9. 2017)
4) Zpráva o přípravě Mezinárodní ISTT konference 

ve Florencii (30. 9. - 2. 10. 2019)
5) Doplňující volby dvou místopředsedů ISTT
 V tajných volbách byli z pěti kandidátů zvoleni:
 - Matthew Izzard - předseda UKSTT a člen ESC
 - Albert Shou - předseda CTSTT a člen ESC
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V této sekci byly prezentovány dvě výše uvedené  
přednášky ve spojení s praktickým využitím.
NO DIG AWARDS-GALA DINNER
Gala Dinner - se uskutečníl k krásném prostředí restaurace 
The Rotunda, v hotelu The Bay, dne 8. 10. 2018 

Oceně ní  NODIG AWARD byla př edá na 
v následujících kategorií ch:
Project - New Installation
Record for 5.2 km HDD Installation at Hong Kong 
International Airport
New Machine 
Hawle NoDig system - The fi rst entirely trenchless solution 
for establishing water house connections
Student Award - Marek Skoblej (CzSTT)
Comparison of Methods of Microtunnelling and Auger 
Boring in Diameters up to 400 mm
Lifetime service award 
Mr. Joop van Wamelen of SASTT

Vzhledem k tomu, že se ing. Marek Skoblej z časových 
důvodů omluvil, převzal jsem na žádost prezidenta ISTT 
cenu já.

Safari
Social Tour to Aquila Game Reserve 
Součástí konference byla jednodenní návštěva Safari 
s průvodcem. Projížďka Safari terénním vozidlem byla 
velmi zajímavá a poučná-viz snímky.

Zá vě r
Konference a výstavy se zúčastnilo dle informace SASTT 
cca 520 účastníků z 18 zemí.
Bylo prezentováno 44 přednášek.
Počet vystavovatelů 81
Dle mého názoru byla konference velice úspěšná, což 
také vyplynulo z četných diskuzí odborníků, vyjádření 
účastníků a návštěvníků výstavy.

Z  Č IN N OSTI  IST T  /  NEWS  FRO M  IST T

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

S místem putovní konference České 
společnosti pro bezvýkopové techno-
logie bývá občas problém, díky lokaci. 
Jednou je to moc na východě, podru-
hé moc na západě, příp. v ještě dal-
ších světových stranách. Takže pro 
některé členy je cesta na konferenci 
spojená s nástrahami a protivenství-
mi, téměř srovnatelnými s těmi, které 
museli překonat zlatokopové, směřují-
cí na Klondike ve snaze zbohatnout, 
koncem 90. let 19. stol. v průsmycích 
Chilkoot nebo White pass. Proto se 
předsednictvo CzSTT rozhodlo uspo-
řádat 23. ročník národní konference 
téměř v těžišti republiky, v historickém 
městě, pamatujícím krále Přemysla 
Otakara II. a slavnou éru nejen těže-
ní stříbra, ale také hokeje. Toto město 
také několikrát změnilo své jméno, ale 
základ, odkazující na přechod přes 
řeku vždy zůstal. Takže každému je 
asi zřejmé, že se jedná o město, od-
kud byl do Brixenu deportován Karel 
Havlíček Borovský. Pokud ani tyto 
indicie nenapoví, toto město se zhru-
ba 24 tis. obyvateli, ležící uprostřed 
malebné Vysočiny na řece Sázavě se 
jmenuje Havlíčkův Brod.    

Doprovodný golfový turnaj se ode-
hrál na devítijamkovém hřišti sice 
menšího, ale o to příjemnějšího golfo-
vého klubu Svobodné Hamry za krás-

23. KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH

ného, téměř ideálního golfového po-
časí. Ačkoliv se již letos očekávala 
účast předsedy CzSTT Ing. Lovec-
kého nejen jako člena organizačního 
výboru turnaje, ale i jako aktivního 
hráče, na poslední chvíli z ní sešlo. 
Každopádně však letošní jubilant (viz 
článek Ing. Franczyka v tomto čísle 
NO-DIGu) svatosvatě přislíbil svou 
účast v rámci příští národní konferen-
ce na jihu Moravy.     

Slavnostní zahájení provedli ředi-
tel společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Havlíčkův Brod, a.s. Ing. Kadlec, 
předseda CzSTT Ing. Lovecký, ředitel 
a jednatel společnosti TALPA-RPF, 
s.r.o. Ing. Demjan, a zástupce spo-
lečnosti DUKTUS litinové systémy 
Ing. Krejčí. Nejčestnější místo měl mít 
starosta města Mgr. Tecl, ale v souvis-
losti s volbami do senátu ČR se musel 
na poslední chvíli omluvit. Omluvou 
mu může být jen ta skutečnost, že se 
opravdu senátorem stal -. 

První blok uváděl místopředse-
da CzSTT Ing. Franczyk, PhD. a je 
nutno předeslat, že se přednášející 
museli tak trochu potýkat s audiovi-
zuální technikou, ale protože všichni 
byli technicky erudovaní, nástrahy 
v podobě ne plně funkčního ovlada-
če zvládli, i když ti první se ze začát-
ku často vyskytovali mimo řečnický 
pult, aby si mohli „odklikat“ obrázky 
svých prezentací -. První před-
nášku měl mít ředitel VaK H. Brod, 
z pracovních důvodů ji ale nemohl 

přednést, takže se slova ujal jeho 
kolega Ing. Zelený, který účastníky 
seznámil se strukturou společnosti 
i s tím, že BT pro tuto provozní spo-
lečnost nejsou polem neoraným. 
Jako jeden z příkladů slouží oprava 
čtyřramenné shybky pod Sázavou 
v délce 60 m pro každé rameno, při-
čemž největší profi l je DN 1000. 

Ani druhou přednášku nepřed-
nesl původně uvedený autor p. van 
Westende z fy Vermeer International 
B.V., ale tuto, na téma užití digitál-
ních nástrojů pro vyšší produktivitu 
u projektů pro řízené horizontální 
vrtání, přednesl zástupce společ-
nosti Transtechnik CS, spol. s r.o. 
Ing. Drábek. Zdůraznil stále narůs-
tající nezbytnost provozovatelů strojů 
mít odpovídající informace o jejich 
provozu v reálném čase, při využití 
veškerých dostupných dat proto, aby 
byl optimalizován proces vrtání.

Stálicí na českém nebi BT je be-
zesporu nestárnoucí místopředseda 
CzSTT Doc. Ing. Šrytr, CSc., bez 
jehož příspěvku si snad nelze ná-
rodní konferenci představit. Tento-
krát se v něm zamýšlel nad otázkou 
jak je, a jak by měl být prokazován 
udržitelný stav a rozvoj inženýrských 
sítí. Určitě přínosným materiálem, 
který by v žádném případě neměl 
zapadnout v zapomnění, je jeho 
SWOT analýza stavu a možnosti 
rozvoje technické obsluhy sídel, jejíž 
součástí jsou i inženýrské sítě. 

Ing. Marek Helcelet
BVK, a.s.
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štěstí nezanechal Ing. Šnajdr své 
lektorské činnosti, takže mohl osa-
zenstvo seznámit s výrobním pro-
gramem této společnosti, zabýva-
jící se i možnostmi bezvýkopových 
sanací kanalizačních stok pomocí 
plastových trub krátkých modulů, 
přičemž lze realizaci provést jak ta-
žením, tak i tlačením trub. 

Pamětníci národní konference 
v Kroměříži v r. 2016 si jistě vzpome-
nou na přednášku ředitele místních 
vodovodů a kanalizací Ing. Lejsa-
la o přípravě sanace vodovodního 
přivaděče Hulín – Kroměříž pomocí 
metody Compact Pipe. A po nece-
lých dvou letech již mohl Ing. Holeš 
ml. ze společnosti WOMBAT, s.r.o. 
prezentovat zkušenosti a poznatky 
z této sedm a čtvrt kilometrů dlouhé 
stavby, kdy celá doba výstavby trva-
la necelé čtyři měsíce. 

Lehkou ironií osudu je skutečnost, 
že v době, kdy se stavba připravo-
vala, byl ještě u výrobce materiálu 
pro tuto stavbu zaměstnán předřeč-
ník Ing. Holeše, jednoho ze zástup-
ců „mladé krve“ v CzSTT, mezi něž 
se bezesporu stále ještě řadí další 
přednášející Ing. Sodomka z OHL 
ŽS, a.s., který měl letos společnou 
přednášku s Ing. Zachem z ÚRS 
Praha, a.s. Přednáška na téma jak 
posunout ceníky ÚRS v oblasti BT 
blíže k realitě vyvolala bohatou dis-
kusi. Přednášející na desetiletých 
grafech na příkladech horizontálně 
řízeného vrtání a ručně kopaných 
protlaků ukázali nejen vývoj cen, 
ale i pohyb nákladových položek. 
Pro zhotovitele dobrá (pro odběrate-
le teoreticky možná špatná) zpráva 
je, že pracovníci ÚRS (ústavu raci-
onalizace stavebnictví) jsou ochotní 
dlouhodobě podhodnocený stav cen 
napravit, pochopitelně v návaznosti 
na realitu, dokladovanou zhotovite-
li. Proto by Ing. Sodomka neměl být 
v této snaze osamocen, ale měli by 
se k němu připojit i další zhotovitelé 
tak, aby se předešlo stavu, popiso-
vanému v přednášce Dr. Hrušky.

Pro zasloužilé účastníky národ-
ních konferencí nebylo neznámé 
ani jméno dalšího přednášejícího 
p. Cimra z rakouské společnos-
ti IFK GmbH ze Salzburgu, který 
na téma pokládky IS pomocí pluho-
vání hovořil již na konferenci v hote-
lu Petr Bezruč v Malenovicích pod 
Lysou horou. Také tentokrát řečník 
seznámil dosud neznalé účastníky 
konference, kterými byli i studenti 
střední průmyslové školy stavební 
v Havlíčkově Brodu, s touto velice 
rychlou metodou pokládky, zejména 

Závěrečnou přednášku prvního 
bloku o tom, jak o kvalitě BT roz-
hodují příprava a materiál potrubí, 
měl další ověřený a také s věkem se 
neměnící přednášející Ing. Barbo-
rik ze společnosti SAINT GOBAIN 
PAM CZ s.r.o. Ve svém příspěvku 
poukázal na několik naprosto zá-
sadních podmínek pro kvalitní pro-
vedení jakéhokoliv projektu s vyu-
žitím BT od návrhu až po realizaci, 
přičemž jednou z nich je potřeba 
používat co nejkvalitnější materiál 
trub, z nichž je stavba pomocí BT 
prováděna. Po této přednášce ná-
sledovala přestávka na oběd, který 
probíhal v podstatně důstojnějších 
podmínkách než v r. 2017, kdy účast-
níci konference, s jídlem na plasto-
vých tácech, zoufale hledali místo, 
kde by se mohli najíst.

Druhý, odpolední blok vedl jako 
moderátor člen předsednictva Cz-
STT a také i havlíčkobrodský rodák 
Ing. Krejčí. 

První přednáškou bylo de facto 
pokračování přednášky z loňského 
roku, kdy JUDr. Hruška z Metro-
stavu a.s. rozšiřuje právní povědo-
mí účastníků konference. Tentokrát 
o alternativních mechanismech při 
zadávání zakázek na stavební práce, 
které mají umožnit zadavatelům za-
kázek vyloučit uchazeče, nabízející 
provedení stavby za mimořádně níz-
kých nabídkových cen. Tomu mohou 
investorům pomoci i Metodiky SFDI 
pro posuzování takovýchto nabídek. 

Ať už si mimopražští obyvatelé 
republiky dělají z obyvatel hlavního 
města republiky legraci, pravdou 
je, že v oblasti kanalizací jsou jejich 
majitel Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. i provozovatel PVK, 
a.s. jedněmi z nejfundovanějších. To 
plně dokazovala zástupkyně PVS 
a.s. Mgr. Stehlíková, která se po-
dělila o zkušenosti při sanaci zdě-
ných vejčitých trub malého profi lu 
na pražské stokové síti. Zajímavostí 
bezesporu je skutečnost, že Praža-
né za „malé“ profi ly považují stoky 
v profi lech DN 600/1100 a 700/1250 
(tzv. „Pražský normál“ neboli převý-
šený vejčitý profi l), které jsou všude 
jinde v republice považovány z po-
hledu provozovatelů jako „komfortní“ 
stoky, profi lů spíše velkých. Nespor-
ně velkou zásluhou Pražanů je sku-
tečnost, že důsledným používáním 
čedičových žlábků prorazili cestu 
tomuto materiálu i do prefabrikátů 
a tím i širokému využití i v menších 
vodohospodářských společnostech. 

Po přechodu od fy WAVIN k fy 
Egeplast international GmbH na-

vodovodů, plynovodů či kabelových 
tras v extravilánech obcí. I když by 
někteří zastánci „čistokrevných“ BT 
mohli namítat, že se nejedná o ryze 
bezvýkopovou technologii, do širší 
rodiny těchto metod pluhování zcela 
jistě patří také.

Na závěr zcela jistě náročného od-
poledne vystoupil oproti avizované-
mu programu navíc ještě zástupce fy 
Interglobal DUO - zemní protlaky 
Ing. Veselý s přednáškou o „Key-
hole“, neboli možnosti, jak realizovat 
domovní přípojky inženýrských sítí 
přes malé startovací šachty, kdy po-
sluchači museli konstatovat, že jeho 
přirovnání této technologie k lapa-
roskopickým metodám v lékařství 
je plně na místě a jistě pořadatelům 
toto prodloužení programu odpustili.   

V bloku BT a kvalita provádění 
na konkrétních případech, který již 
tradičně probíhá druhý den konání 
konference, bývají přednášky o nej-
různějších nástrahách a strastech, 
které na zhotovitele číhají téměř 
na každém kroku. Tento blok bývá 
veden Ing. Helceletem a bylo tomu 
tak i tentokrát. 

S velice zajímavou a poutavou stav-
bou výstavby kolektoru Hlávkův most 
v Praze, kterou se prezentovala tro-
jice autorů ze společnosti Subterra, 
a.s. a Hochtief Kolektor Hlávkův 
most přednesl Ing. Škeřík. Při stav-
bě v náročném geologickém prostře-
dí bylo použito několik unikátních 
řešení nejen problémů, které vznikly 
při ražbě, ale i při následné betonáži 
defi nitivního vystrojení. Velkým pří-
nosem této stavby je nejen umožně-
ní následné rekonstrukce vlastního 
mostu, vedoucího přes štvanický os-
trov, ale také první propojení kolekto-
rové sítě na obou březích Vltavy.

Skutečnost, že vodovody, zejména 
s funkcí přívodních řadů, mohou být 
terčem teroristických akcí, vedla pra-
covníky Jihočeského vodárenského 
svazu k tomu, že se v blízkosti Veselí 
nad Lužnicí rozhodli umístit z dosud 
nad zemí vedený vodovod přes řeku 
Nežárku pod její koryto. O této akci, 
na které se v úzké spolupráci podí-
leli společnosti TALPA-RPF s.r.o. 
a DUKTUS litinové systémy s.r.o. 
byl následující společný příspěvek 
Ing. Demjana a Ing. Krejčího. Infor-
maci přednesl prvně jmenovaný, kte-
rý zejména zmínil náročné geologic-
ké podmínky, které notně zkompli-
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Předposlední přednášku o prvních 
zkušenostech z výstavby ostravské-
ho kanalizačního sběrače B v Ra-
dvanicích měl mít Ing. Szotkowski 
z fy Hochtief CZ, a.s., ale s ohle-
dem na jeho nepřítomnost ji přednesl 
Správce stavby, další z místopředse-
dů CzSTT Ing. Franczyk Ph.D., který 
se vlastně poprvé dostal na opačnou 
stranu, než na které byl dosud zvyklý 
působit, ale díky jeho erudici to není 
nic, co by s elegancí sobě vlastní 
nedokázal překonat. Na stavbě, kte-
rá bude trvat ještě další dva roky je 
navrženo několik metod provádění 
pomocí BT, dosud bylo využito vlož-
kování pomocí sklolaminátového ru-
kávce, ručního protlaku a reliningu. 
Poslední dvě metody pak s vystro-
jením sklolaminátovým potrubím DN 
600. To nejlepší však na zhotovitele 
teprve čeká, takže o zkušenostech 
s ražbou prováděnou hornickým způ-
sobem v prostředí se starými důlní-
mi díly, odplyňovacími vrty, ne příliš 
prozkoumanými podzemními objek-
ty apod. se zhotovitel hodlá podělit 
v rámci příštích konferencí.

Vyvrcholením a zlatým hřebem 
konference byla přednáška věkem 
stále mladého, ale již také zkušeného 
matadora, Ing. O. Cíglera z Reline-
europe AG o speciálních aplikacích 
použití vložek, vytvrzovaných pomocí 
UV záření. Tato přednáška byla na-
tolik zajímavá, že se předsednictvo 
CzSTT rozhodlo uveřejnit ji v plném 
znění a čtenáři časopisu ji najdou 
v tomto čísle.

V závěru konference všem přítom-
ným poděkoval předseda CzSTT 

kovaly nové využití metody HDD pro 
položení litinového potrubí DN 600 
pod řekou, která byla na území ČR 
pro tyto účely použita vůbec poprvé. 
Zkušenosti prováděcí fi rmy a kvalitní 
trubní materiál však na konec vedly 
ke zdárnému konci a přesvědčily in-
vestora, že jeho důvěra v použití BT 
pro takto náročnou stavbu byla plně 
na místě.

Na první přednášku druhého dne 
prakticky navazovala další, o ražbě 
štoly teplovodu nedaleko kolektoru 
Hlávkův most, pod frekventovanou 
holešovickou křižovatkou ul. Party-
zánská x Na Zátorách, kterou se pre-
zentoval Ing. Hasík ze společnosti 
SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Rea-
lizace štoly v délce 60 m a v hloubce 
cca 10 m měla být provedena kon-
venčně a bez vážnějších komplikací. 
Ale jak už je v české kotlině dobrým 
zvykem, paní geologie byla proti, tak-
že při jednom z jádrových předvrtů 
byly zastiženy výrazně zvodnělé vrst-
vy s masivním přítokem podzemních 
vod. S ohledem na pravděpodobné 
propojení s vodou ve Vltavě bylo nut-
no provést výškovou změnu nivelety 
tak, aby se ražba dostala do stabilní 
horniny. I při tomto řešení se stavba 
nadále dostávala do problémů, které 
se však nakonec i za cenu značných 
fi nančních prostředků, spojených 
s tryskovou chemickou injektáží po-
dařilo vyřešit, takže stavba mohla být 
řádně předána investorovi.
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Ing. Lovecký za jejich pozornost, se 
kterou vydrželi až do úplného kon-
ce, vyzdvihl také výbornou úroveň 
diskusního večera, k jehož kladné-
mu hodnocení jistě nemalou mírou 
přispěl i nádherný teplý letní večer, 
umožňující diskutujícím pohybovat 
se i mimo uzavřené prostory hotelu. 
Vítaným zpestřením programu byla 
také komentovaná prohlídka pamě-
tihodností Havlíčkova Brodu, která 
proběhla první den po ukončení dru-
hého bloku přednášek. Průvodcem 
byl místostarosta města a nezapo-
menutelná je zejména návštěva kos-
telní věže s bývalým bytem zvoníka, 
který byl za doby místostarostova 
mládí ještě v 70-tých letech minulého 
století obydlen rodinou jeho spolužá-
ků a kamarádů, takže historky o jejich 
aktivitách všechny účastníky prohlíd-
ky upřímně pobavily.

V současné době je již známo místo 
i doba konání příští, již 24. konferen-
ce. Přestože na začátku bylo zmíně-
no, že poloha uprostřed republiky vy-
hovovala všem členům CzSTT, příští 
podzim se ve dnech 10.-11. září 2019 
konference po patnácti letech vrací 
do Znojma, které ji již jednou hosti-
lo. I když to nebude přímo ve městě, 
ale v nedalekých Hatích, v prosto-
rách hotelu Savannah, takže všichni 
účastníci budou moci být všichni uby-
továni v jednom místě.

A protože v den odjezdu z konfe-
rence nebyly na dálnici D1 hlášeny 
žádné komplikace, takže se všichni 
dostali domů bez obvyklých kolon, dá 
se celou 23. konferenci CzSTT pova-
žovat za více než úspěšnou -.


