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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY CzSTT 

Řádná valná hromada CzSTT svolána v souladu se stanovami České společnosti pro 
bezvýkopové technologie se konala v úterý 12. dubna 2016 v zasedací místnos   Golden offi  ce, 
Bezová 1658/1, Praha 4 – Braník. Jednání zahájil předseda CzSTT Ing. Stanislav Lovecký.

Petra Frková, DiS. a kolektiv CzSTT

Součástí konference bylo pořádání 7. ročníku golfového 
turnaje CzSTT na golfovém hřišti Čertovo břemeno 
v Aleninině Lhotě, který se konal dne 14. 9. 2015, den 
před zahájením konference.

Konference byla úspěšná, což se projevilo mnohými 
diskuzními příspěvky k jednotlivým přednáškám, disku-
zemi odborníků a to nejenom v rámci pořádaného „Dis-
kuzního večera.“ 

- Příprava valné hromady
Společnost se intenzivně věnovala přípavě VH, její pro-

gramové skladby, příspěvkům a vystoupením jednotlivých 
členů.

Informace o pořádání VH včetně programu byla uveřej-
ňována v našem odborném časopise a dále společnost 
obeslala e mailovou poštou všechny členy.

- Příprava 21. konference o bezvýkopových 
technologiích v Kroměříži
Konference se bude konat ve dnech 13. a 14. září v kul-

turním domě v Kroměříži.
Záštitu konference převzal starosta Kroměříže pan 

Mgr. Jaroslav Němec Spolupořadatelem jsou Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a. s.

PROGRAM VALNÉ HROMADY:
 1. Uvítání členů CzSTT
 2. Volba komise pro usnesení
 3. Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období 
 4. Předání odměn vítězům studentské soutěže
 5. Zpráva o hospodaření za minulý rok a zpráva 

revizní komise
 6. Standardizace
 7. Přestávka – občerstvení
 8. Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2016
 9. Schválení fi nančního plánu CzSTT na rok 2016
10. Informace o stavu členské základny 
11.  Diskuze
12. Schválení  usnensení a závěr 

Smutná zpráva zasáhla všechny členy CzSTT ve čtvr-
tek 25. 2. 2016 zemřel Ing. STANISLAV DRÁBEK.
Rozloučení se Stanislavem Drábkem proběhlo dne 
3. 3. 2016 v kostele sv. Markéty v Břevnovském kláš-
teře v Praze 6, kterého se rovněž zúčastnili někteří 
členové naší společnosti.
Jeho památce je věnován článek v našem časopise 
a vyjde také článek v NO DIG International.

Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
od minulé valné hromady

Od minulé valné hromady, uplynul rok. Je tedy nutno 
posoudit, jak naše CzSTT pracovala a jak budeme 
pokračovat dál.

Předsednictvo společnosti se pravidelně scházelo 
jedenkrát za měsíc a řešilo jednak úkoly dle plánu činnosti 
a další podněty  dle požadavků, námětů, průběhu vývoje 
a možností se co v největší míře zapojit do problematiky 
bezvýkopových technologií.

HLAVNÍ ČINNOSTI:

- Příprava 20. konference o bezvýkopových tech-
nologiích v Třeboni

- Pořádání 20. Konference o bezvýkopových tech-
nologiích v kulturním domě Beseda v Třeboni 
ve dnech 15. - 16. 9. 2015.

Program konference byl rozdělen do tří ucelených 
bloků řízených členy předsednictva. Na konferenci se 
setkalo 136 odborníků domácích i ze zahraničí.
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Organizačním garantem je Vlasta Valentová konfe-
renční s cestovní servis.

Informace o konferenci je uváděna v našem odborném 
časopise a dále byla vydána a rozeslána I. informace 
o konferenci.

- Standardizace
Společnost s větším úsilím pokračovala ve stanoveném 

úkolu standardizace.
Byly vytvořeny pracovní skupiny pro zvolené techno-

logie. Bližší informace o průběhu standardizace bude 
součástí samostatného bodu dnešní valné hromady. 
Členové naší společnosti byli vyzváni e mailovou poštou 
k účasti na tomto úkolu.

- ČKAIT (česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků ve výstavbě)
Společnost se u komory nejprve zaregistrovala a dále 

po vyplnění požadovaných formulářů přihlásila naší le-
tošní konferenci v Kroměříži do akcí 
Celoživotního vzdělávání. Přihláška 
byla přijata a  o zařazení naší konfe-
rence do programu bude rozhodovat 
komise komory a výsledek nám bude 
oznámen.
-  Národní studentská soutěž
  Studentské práce, přihlášené do ná-

rodní studentské soutěže za akade-
mický rok 2015-2016 byly odborně 
posouzeny a vyhlášení nejlepších 
třech prací včetně předání diplomů 
a příslušného  fi nančního  ocenění 
je   předmětem programového bodu 
4. této VH.

- Pokračovala spolupráce s vyso-
kým školstvím (Praha – Brno – 
Ostrava)

 s cílem zapojení výuky BT studentů 
na příslušných fakultách. FSV ČVUT 
Praha, FAST VUT Brno a FAST-VŠB-TU 
Ostrava.

- Další činností byla spolupráce s insti-
tutem pro stavbu potrubí a na odbor-
né vysoké škole v Oldenburgu - účas-
tí našich odborníků na oldenburském 
foru. 

O těchto a dalších činnostech naší spo-
lečnosti se můžete detailněji seznámit 
v našem odborném časopise NO DIG 
a na výše uvedená témata se mohou pří-
tomní dotazovat v rámci diskuze.

- Kooptace
Ke  dni 31. 12. 2015 pan Ing. Miloše Karás-
ka ukončil svou činnosti v předsednictvu 
CzSTT.
  
Do předsednictva CzSTT byl kooptován 

Ing. Petr Krejčí, který byl zvolený prvním náhradníkem 
na poslední volební valné hromadě, která se uskutečnila 
14. dubna 2015. Předsednictvo kooptaci Ing. Petra Krejčího 
na svém zasedání dne dne 2. 2. 2016 odsouhlasilo.
    Zjednodušená volba proběhne dle bodu 11 Této VH.

ISTT
Informace o činnostech ISTT vychází pravidelně v na-
šem odborném časopise a dále je možnost získat další 
informace na webových stránkách ISTT.
V současné době probíhá platba ISTT členský příspěvků:

- za korporativní členy (39) je poplatek 
ve výši ..................................... 50,- liber

- za individuální členy (12) je poplatek  
ve výši ..................................... 20,- liber

Celková platba je ve výši ............................... 2190,- liber

34. mezinárodní ISTT konference se bude konat v čín-
ském Pekingu ve dnech 10. – 12. 10. 2016.
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- Webové stránky společnosti
Původní webové stránky CzSTT byly prakticky z hle-

diska vkládání nových událostí a informací nepoužitelné 
z hlediska velmi zastaralého softwaru.

V říjnu minulého roku bylo zahájeno výběrové řízení 
pro tvorbu nových moderních stránek. Nakonec byla vy-
brána fi rma Acit, se kterou máme velmi dobré zkušenosti 
a po schválení její nabídky  předsednictvem společnosti 
byly práce na tvorbě stránek zahájeny. Myslím, že nové 
stránky odpovídají.

Nové stránky jsou moderněji pojaty a budou nejenom 
našim členům přinášet pravidelné informace o bezvý-
kopových technologiích, pořádání výstav, konferencí 
školeních atd.

- PROJEKT PLUMBOSOLVENCE
Jedná se o odstraňování starých ekologických zátě-

ží, nevyužívaných kabelů tzv. mrtvol, které mají vnější 
olověný obal a je potencionální nebezpečí kontaminace 
půdy a tím zhoršení životního prostředí. Naše společnost 
by jako nezisková organizace měla mít pozici jeho nosite-
le, což na schůzce s partnery bylo potvrzeno.

Administrátorem projektu je Ing. Jaroslav Hubáček. 
Naší společnost bude zastupovat….
                                                      Doc. Ing. P. Šrytr, CSc.

- Ing. Jiří Kubálek
Ing. Jiří Kubálek ukončil pracovní činnost ve funkci se-

kretáře společnosti k 30. 11. 2015. Předsednicto společ-
nosti pozvalo pana ing. Jiřího Kubálka na své prosincové 
zasedání, poděkovalo panu inženýrovi za dlouholetou,          
precizní a na vysoké odborné úrovni prováděnou práci 
ve prospěch společnosti. Pan Ing. Jiří Kubálek byl zařa-
zen do kategorie „Čestných členů  společnosti.“

- Kontakty
Společnost prosí zástupce členů naší společnosti, 

aby prověřili e mailové adresy, tak aby se pošta dostala 
k pracovníkovi, který dále bude členy společnosti infor-

movat. Námi provedená kontrola kontaktů našich členů 
proběhla cca. Před třemi týdny.

- Kancelář
Vzhledem k velmi stísněnému kancelářskému pro-

storu a po odsouhlasení předsednictvem se společnost 
přestěhovala v březnu tohoto roku do větší kanceláře. 
Kancelář bude sloužit i k zasedání předsednictva a pří-
padě potřeby může po domluvě situačně využít prostor 
naší zasedací místnosti v kanceláři sekretariátu CzSTT 
kterýkoli člen CzSTT. Použití pro členy společnosti bude 
zdarma.  

- Redakční rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hle-

diska získávání sponzorů pro jednotlivá čísla našeho od-
borného časopisu NO DIG.

Rovněž je náročné zpracování a výběr jednotlivých 
odborných článků a výběr autorské databáze - tzn. 
odborníků a odborných fi rem z České republiky i ze 
zahraničí.

Při této příležitosti, bych chtěl poděkovat naší asisten-
ce společnosti Petře Vavřinkové, která je kromě jiného 
zodpovědná za přípravu vydání příslušného čísla ve spo-
lupráci s Tiskárnou Brouček. Zejména za její trpělivost 
při s prominutím nahánění některých autorů článků, tak 
aby bylo dané číslo včas odesláno do tiskárny pro fi nální 
úpravy a vytištění.

- Závěr
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem čle-

nům předsednictva společnosti a členům redakční rady 
a asistence společnosti Petře Vavřinkové za vynikající 
a časově náročnou práci na vysoké odborné úrovni. 

Sekce vzdělávací a expertní
(doc. Ing. Petr Šrytr CSc.)
Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, vzdělávací 
a popularizační/publikační činnosti) v období duben 
2015 – březen 2016. 

Expertní činnost byla v tomto období zaměřena na zlep-
šení postavení oboru BT v rámci po-
kračující, ale zpomalené revize a ino-
vace ČSN 73 6005 Prostorové uspo-
řádání vedení technického vybavení 
(ÚNMZ, TNK č. 66). Analogicky pak 
též v případě revize a inovace ČSN 
73 7505, iniciované společností Ko-
lektory Praha a.s. Předpokládala se 
pak podpora adekvátního dořešení 
tohoto úkolu ze strany hlavních sub-
jektů - nositelů odpovědnosti (ÚNMZ, 
MPO, MMR …) a dále též potenciál-
ních našich spojenců, tj. např. arbo-
ristů (SZKT, Mendelovy univerzity), 
ČSSI, ČKAIT atp. V obou revidova-
ných a současně inovovaných klíčo-
vých normách z hlediska nastartování 
procesů zavádění pořádku v podzemí 
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veřejného prostoru sídel (v aktuálních podmínkách ČR 
pak za situace rozsáhlého a nebezpečně narůstajícího 
chaosu v tomto podzemním prostoru včetně narůstají-
cího počtu mrtvol, tj. vedení vyřazených z provozu, ale 
ponechaných na místě svému osudu) měl být význam 
a postavení BT pečlivě ošetřen, tj. maximálně zodpověd-
ně s ohledem na důležitost BT, jako nástroje k obnově, 
kompletaci a k nové výstavbě vedení a ochranných kon-
strukcí inženýrských sítí (vedení technického vybavení 
v obytném pásmu sídel, vedení technicko-technologické-
ho vybavení ve výrobních a servisních areálech různých 
typů), navíc ve výrazně komplikovanějších podmínkách, 
než tomu bylo kdykoliv dříve.Aktuální stav je nepřehled-
ný a nevýhodný z hlediska oboru BT. TNK č. 66 ÚNMZ, 
která je faktickým nositelem tohoto úkolu, doznala násil-
ných personálních změn a další vývoj se ubírá cestou 
improvizace realizovanou nekvalifi kovanými osobami či 
osobami hájícími čistě resortní zájmy, kterou lze jedno-
duše charakterizovat: je mnoho odpovědných, ale téměř 
nikdo opravdu zodpovědný. 

Dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak spočívala 
zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací či odbor-
ných posudků, anebo též v rámci posouzení zpracování 
několika územních plánů v úseku technické infrastruk-
tury, tj. všude tam, kde se mám sám možnost odborně 
uplatnit a jsem k takové spolupráci vyzýván.

Jsem pak dále za sekci EVPČ povinen opětovně při-
pomínat, že BT jsou stále prakticky na trhu stavebních 
zakázek diskriminovány tím, že dostávají šanci většinou 
jen nepřímo v rámci subdodávek (s tímto stavem nemů-

žeme být příliš spokojeni a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak 
to principiálně změnit; např. též v souvislosti s aktuálně 
probíhající inovací stavebního zákona, zákona o veřej-
ných zakázkách a zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí). Opětovně lze konstatovat, že CzSTT rovněž 
nemá dosud zavedenu ke škodě věci (právě ve smyslu 
výše uváděného) ani jednoduchou evidenci ročních vý-
konů společností-nositelů BT. Stále platí, že by šlo např. 
využít výsledků práce diplomanta Ing. L. Habarty, který 
návrh použitelného pro nás formuláře v elektronické po-
době zahrnul jako dílčí úkol do své DP, kterou úspěšně 
obhájil v lednu 2014 (podrobnější informace, viz příspě-
vek v č. 3/2014 našeho ZPRAVODAJE).

Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období rea-
lizována prakticky ve srovnatelném, tj. standardním roz-
sahu, jako tomu bylo v minulých obdobích. Mám infor-
mace, že nebyla zanedbávána obvyklá forma BT-osvěty 
jednak na fi remní úrovni a dále prostřednictvím vzdělá-
vacích programů CVO ČKAIT. Zde nabízí pravidelně svá 
BT-témata FAST VUT Brno/ÚVHO a dále se neformálně 
dostává do šance též ČVUT-FSv v rámci akcí typu „Voda 
pod kontrolou“ a „Hospodaření s vodou“. Jednotlivé akce 
vzdělávacího programu v prostředí technických univer-
zit se i nadále uskutečňují neformálně v rámci tematicky 
blízkých předmětů v Praze na ČVUT-FSv (K122, K144; 
doc. P. Šrytr, Ing. M. Synáčková) a ČVUT-DF (K612; 
doc. P. Šrytr) a na ZU v Praze (Ing. M. Synáčková) 
a na FAST VŠB-TU Ostrava (doc. P. Šrytr, Ing. K. Fran-
czyk, Ph.D.). – Relativně příznivější situace je na FAST 
VUT Brno/ÚVHO, kde mají již dlouhodobě zaveden vo-
litelný předmět s náplní BT (doc. L. Tuhovčák, doc. J. 
Raclavský). Je rovněž plánováno učinit přímou konkrétní 
nabídku na zařazení naší odborné konference NO-DIG 
CzSTT do vzdělávacího programu ČKAIT či případně 
též do vzdělávacích programů dalších nositelů takových-
to programů v oboru stavebnictví (www.eu-campus.cz, 
www.asterius.cz).  
  Prosazování BT do výuky vysokoškoláků neformálně 
pokračovalo a pokračuje na FAST VŠB-TU Ostrava a to, 
na Katedře městského inženýrství a Katedře geotechni-
ky (v rámci studijních programů Městského inženýrství 
a stavitelství v několika tematicky blízkých předmětech: 
Inženýrské sítě, Technická infrastruktura a Stavby pro zá-
sobování vodou a odkanalizování včetně snahy prosadit 
zde BT i jako témata diplomových či bakalářských prací). 
Analogicky též na FSv-ČVUT v Praze v rámci studijního 
programu L, K122. 

Popularizační činnost a publikační činnost
• Svůj význam i relativně dobrou úroveň (i při nižším 

počtu přihlášených soutěžních prací) má naše soutěž 
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci 
z oboru BT. Podrobnosti, viz. článek v našem CzSTT 
ZPRAVODAJI č. 1/2016. 

•  Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně 
a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativ-
ních i individuálních členů. Soutěž CzSTT (a v tom-
to roce snad i soutěž ISTT v kategorii „Student or 
young professional paper“) splní adekvátně svou 
funkci popularizační i reprezentační ve prospěch BT 
i dobré pozice CzSTT v rámci ISTT (v soutěži NO-
-DIG AWARD ISTT 2015 jsme měli své zastoupení 
soutěžní prací vítěze naší CzSTT soutěže 2014/2015 
Bc. O. Žárského, ale byl v soutěži ISTT pouze sám, 
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jediný a z tohoto důvodu soutěž v této kategorii neby-
la realizována; snad se nám v r. 2016 podaří navázat 
na minulé úspěchy?).     

•  Pokračuje spolupráce s IRO a FHO v Oldenburgu, 
která rovněž stabilně nabízí dobré možnosti uplatnění 
(studijní pobyty či praxe) pro mladé adepty našeho 
oboru, např. využitím Nadace prof. Lenze (www.stiftu-
ng-prof-lenz.de). 

•  V únoru 2016 jsme měli opět početné zastoupení 
(včetně pěti studentů-doktrorandů FSv-ČVUT) na ju-
bilejním 30. Oldenburger Rohrleitungsforum (viz infor-
mace v našem ZPRAVODAJI CzSTT 1/2016). 

•  Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřed-
nictvím cílených příspěvků v našem ZPRAVODAJI 
CzSTT a dále též např. prostřednictvím sborníku pří-
spěvků naší NO-DIG CzSTT konference 2015 v Tře-
boni. Pokračuje též příprava BT-publikace na K122 
FSv-ČVUT, viz příspěvek v našem ZPRAVODAJI Cz-
STT č. 4/2015.  

Plán sekce EVPČ pro příští období: 
• Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích čin-

ností, zejména soustředit pozornost na naší soutěž 
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci s BT-
-tematikou včetně zabezpečení početnější účasti na-
šich vítězných prací v soutěži NO-DIG AWARD ISTT, 
v kategorii „Student or young professional paper.“

• Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitel-
ný předmět na dalších technických univerzitách v ČR.

Zpráva sekce provozovatelů a diagnostiky
(Ing. Marek Helcelet)
- Ve Zpravodaji NO-DIG jsou čtenáři pravidelně informo-

váni o využívání BT v praxi na konkrétních stavbách, 
a to jak na domácích luzích a hájích, tak i na polích za-
hraničních. Pokud se objeví nějaká novinka z oblasti 
diagnostiky, samozřejmě se taková informace ve Zpra-
vodaji objeví také. V rubrice „Diskuse“, mají všichni 
členové CzSTT možnost vyjadřovat své názory k jaké-
mukoliv tématu bez jakéhokoliv redakčního upravová-
ní (kromě zjevných chyb). A i když tato možnost není 
příliš využívána, rubrika zůstane zachována i nadále, 
a členové se v ní mohou vyjadřovat i k obsahu časopi-
su, webových stránek, nebo práci celé CzSTT.

- Na konferenci v Třeboni zazněly nejen příspěvky z ob-
lasti teoretické, ale i z praxe, pohříchu však spíše z po-
hledu zhotovitelů, nikoliv ze strany konečných uživatelů, 
tedy provozovatelů. Světlou výjimkou bylo vystoupení 
Ing. Míky, i když i on není „čistým“ provozovatelem, ale 
„vlastníkem“ vodovodů a kanalizací. Stále se nedaří ak-
tivovat zástupce provozovatelů, kteří si stavby budova-
né pomocí BT sice oblíbili, ale považují je již za natolik 
rutinní, že o nich necítí potřebu hovořit na širším plénu. 

- Po navázání užšího kontaktu se sdružením SOVAK, 
od něhož si předsednictvo CzSTT slibovalo mož-
nost širšího oslovení vodohospodářských společnos-
tí na území ČR se ukázalo, že tato idea byla správná 
a na únorové konferenci o vložkách, vytvrzovaných 
na místě, kterou uspořádal SOVAK ve spolupráci se čle-
ny CzSTT, se sešlo přes osmdesát pracovníků provo-
zovatelů vodohospodářské infrastruktury. Stejně tak se 
očekává zvýšený zájem provozovatelů o účast na ka-
ždoročních konferencí CzSTT po té, co bude získáno 
zařazení do programu vzdělávání pro členy ČKAIT. 

Sekce dodavatelů
(Ing. Igor Fryč)

Redakční rada Zpravodaje 

Plán činnosti CzSTT na období 2015/2016

FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2016
1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky  ........................................... 630.000.-
21. konference CzSTT ...................................... 100.000.-
Spoluúčast fi rem na vydávání „Zpravodaje.“ .... 200.000.-
Prostředky z minulých let k zajištění vlastní 
odborné činnosti ............................................... 568.000.-
Z jiných zdrojů .................................................... 63.000.-  

Celkem ..........................................................1.561.000.-

2. VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu a nebytových prostor. ........ 135.000.-
Mzdové náklady ............................................... 460.000.-
Afi lační poplatky ................................................. 95.000.-
Údržba, opravy .................................................   60.000.-
Investice  
Internetové služby, telekomunikační poplatky .... 50.000.-
Cestovné (předseda, předsednictvo, 
sekretářka) ......................................................... 60.000.-
Vložné na odborné konference ...........................41.000.-
Poštovné ............................................................. 20.000.-
Odměny pro soutěž studentů ............................. 30.000.-
Časopis „Zpravodaj NODIG“ ............................ 200.000.-
Překlady, tlumočení ............................................ 20.000.-
Propagace, reklama, inzerce .............................. 20.000.-
Ostatní výdaje  a výdaje související 
s činností v ISTT ................................................. 45.000.-
Konference CzSTT  ...........................................  85.000.-
Konference NO-DIG 2016 ................................ 155.000.-
Bankovní poplatky  ..........................................    10.000.-
Webové stránky CzSTT...................................... 35.000.-

Celkem ..........................................................1.561.000.-

Zpráva revisní komise 
České společnosti pro bezvýkopové 
technologie za rok 2015 předkládána 
na valné hromadě 2016
Komise pracovala ve složení: 
Ing. Vojtěch Karásek, Ing. Štěpán Moučka  
Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlížela 
na hospodárné vynakládání prostředků.

Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontrola 
účetnictví. Byly zkontrolovány „Výkazy příjmů a vydání,“ po-
tvrzen jejich souhlas s příslušnými účty, dále bylo prověře-
no že výdaje, které nejsou běžné jsou podloženy zápisy ze 
schůzí představenstva (odsouhlaseny představenstvem).

Lze jako v uplynulých letech s uspokojením konstato-
vat, že naše společnost je vedena v souladu se svými 
stanovami a obecně platnými právními předpisy.

Jako každý rok společnost hospodaří zhruba s jeden 
a půl milionem korun.
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Příjmy 
Rozpočet obvykle ....................................... 1.5     mil. Kč
Celkem  skutečnost .................................1 604 tis. Kč

 Největší položkou příjmů kromě příspěvků jsou jako každý 
rok konference a semináře, spoluúčast na zpravodaji.  
V letošní uzávěrce není zohledněn převod prostředků 
z let minulých.

Převod k datu loňské uzávěrky byl................... 932 tis. Kč

Výdaje 
Rozpočet obvykle ....................................... 1.5     mil. Kč
Celkem  skutečnost.................................. 1 035 tis. Kč

NA rozdíl od loňska, kdy byl rozdíl příjmů a vydání zá-
porný (270 tis.) a doháněli jsme to z rezervního fondu, 
letos je výsledek kladný. Bohužel se KRK nedozvěděla 
jaký byl k datu letošní uzávěrky převod z minulého roku. 

Výsledek roku 2015
Odečtením příjmů a vydání dostaneme částku ......569 tis. Kč 
Po přičtení předpokládaného převodu by
společnost měla  disponovat ............................1.5   mil. Kč

Závěr 
Hospodaření společnosti je zhruba vyrovnané a odpo-

vídá minulým letům. Finanční výsledek roku je kladný, 
což je oproti letům 13 a 14 pozitivní zjištění.  

V Praze 11. 4. 2016                za KRK

Informace o stavu členské základny
Usnesení valné hromady CzSTT ze dne 12. dubna 2016

1. Valná hromada vzala na vědomí
a) zprávu o činnosti a hospodaření CzSTT v roce 2015 

přednesenou předsedou společnosti Ing. Stanislavem 
Loveckým a předsedy odborných sekcí CzSTT

b) zprávu „revizní komise“ o hospodaření společnosti 
v roce 2015 přednesenou předsedou komise Ing. Ště-
pánem Moučkou

2. Valná hromada schvaluje:
a) návrh rozpočtu společnosti na rok 2016 přednesený 

předsedou Ing. Stanislavem Loveckým

b) plán činnosti společnosti na rok 2016 přednesený 
místopředsedou Ing. Karlem Franczykem 

c) fi nanční plán na rok 2016

3. Valná hromada bere na vědomí:
a) seznam členů přednesený sekretářkou společnosti 

Petrou Vavřínkovou, DiS. K 31. 12. 2015

b) přednes standardizace – příslušnými zástupci sekcí

Valné hromady se zúčastnilo:
12 korporativních členů 
4 individuální členi
1 přidružený člen
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Dne 18. 6. 2016 si v Mníšku pod Brdy řekli své ano Petra Vavřínková a Lukáš Frk. 
Pro členy CzSTT tak nastává jediná změna v tom, že na sekretariátu společnosti by 
už se neměli dál pídit po slečně Petře Vavřínkové, ale všechny potřebné záležitosti 
budou projednávat s paní Petrou Frkovou. Mailové i telefonické spojení zůstává beze 
změny. Vedení CzSTT a věřím, že i ostatní členové společnosti, přejí novomanželům 
pevné zdraví, šťastný společný život a trvalou přízeň bezvýkopovým technologiím.
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STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O CENU CzSTT
Ing. Marcela Synáčková, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství

CzSTT Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Bezová 1658/1, 147 14  Praha 4

S T U D E N T S K Á   S O U T Ě Ž 
o cenu CzSTT

Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 2015/2016 
a dále pro každý následující rok studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou práci, 
bakalářskou práci, písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, projektování, 
výstavby, rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatněním bezvýkopových technologií 
(včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dalšího průzkumu, inženýringu, unifi kace, technických 
podkladů, informační báze a koordinace).

Termín odevzdání práce: do 27. 10. 2016 
(na stavební fakultu ČVUT v Praze, 166 29 Praha 6 Thákurova 7, Ing. M. Synáčkové, CSc.; e-mail: synackov@fsv.cvut.cz)

Vyhodnocení soutěže: Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT do konce ledna 2016.

Formální náležitosti práce:
1. Přihláška do soutěže (název práce v Č a A, jméno soutěžícího, adresa, obor studia a škola, jméno vedoucího 

práce, adresa)
2. Stručný souhrn v angličtině
3. Vlastní práce (originál, nikoliv elektronicky)
4. Posudek vedoucího práce (1 A4)

Odborní garanti za jednotlivé školy:
- Ing. Marcela Synáčková, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního 

a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4604, fax 22435 4607; synackov@fsv.cvut.cz
-  Ing. Karel Franczyk,Ph.D., Vysoká škola báňská Ostrava, třída 17. listopadu, 708 33  Ostrava,  kfranczyk@seznam.cz
-  Doc. Ing. Karel Vojtasik, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, L. 

Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 59 732 1947, fax: 59 732 1944, karel.vojtasik@vsb.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Vysoká škola báňská Ostrava, Katedra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava - Poruba, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz
 -  Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí,  

Žižkova 17, 611 00  Brno, tel. 54114 7720, fax 54114 7728; tuhovcak.l@fce.vutbr.cz
- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 

a katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 22435 4817, srytr@fsv.cvut.cz 
-  Ing. Marcela Synáčková, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního hospodářství 

a environmentálního modelování, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 22438 2660; synackova@fzp.czu.cz
-  Doc.Ing. Vladislav Horák,CSc., Vysoké učení technické Brno, Fakulta 

stavební, Ústav geotechniky,  Veveří 95, 662 37  Brno, tel. 54114 7239, 
horak.vl@fce.vutbr.cz, Ing. Igor Fryč; igor.fryc@eiffage.cz

Ceny: 1. cena  15.000,- Kč
Ceny: 1. cena  15.000,- Kč 2. cena    8.000,- Kč
 2. cena    8.000,- Kč 3. cena    5.000,- Kč
 3. cena    5.000,- Kč
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