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Ale i když jsou bezvýkopové technologie známy a pozitivně
vnímány, ne všechny jsou použitelné pro všechny případy, které
se mohou vyskytnout při projektovaných stavbách a realiza-
cích. Předsednictvo CzSTT se proto rozhodlo požádat vedení
SOVAK ČR o možnost postupně představovat nejprve základní
technologie, a návazně i další varianty a podvarianty, které dnes
svět BT nabízí.

Začátkem prosince 2021 se uskutečnilo setkání ředitele
a člena představenstva SOVAK ČR Ing. Viléma Žáka se zástupci
předsednictva CzSTT Ing. Michalem Sodomkou a Robertem
Kostolánym, v rámci něhož bylo projednáno několik záležitostí,
které se jeví pro obě organizace jako přínosné. Jako první je
v tomto čísle zahájené představení prvních bezvýkopových
tech nologií. Dále je plánována reciproční výměna informací
o zajímavých realizovaných stavbách, které byly buď celé, nebo
částečně prováděny pomocí BT (např. v minulosti  velice úspěš-
ný projekt VODÁRNY PLZEŇ a. s. ohledně výstavby úslavského
kanalizačního sběrače). V neposlední řadě pak informování čle-
nů obou spolků o chystaných akcích (prezentace, semináře,
konference apod.), zajišťovaných buď SOVAK ČR nebo CzSTT.

Zástupci CzSTT na schůzce s Ing. Žákem vnímali velmi pozi-
tivně nejen jeho osobní přístup a zaujetí, ale oslovila je i myš-

lenka umožnit sledování konferencí streamovanou formou online.
Na závěr si zástupci obou spolků vyměnili kontakty na vedoucí re-
dakčních rad časopisů, které obě strany vydávají, a i když je čet-
nost časopisu NO-DIG oproti časopisu Sovak jen čtvrtletní, je
nepochybné, že přínos lze vidět u členů obou organizací.

Ing. Stanislav Lovecký
předseda CzSTT

Spolupráce mezi SOVAK ČR a Českou 
společností pro bezvýkopové technologie
(CzSTT)
Stanislav Lovecký

V současné době by bylo zcela jistě nošením dříví do lesa či sov do Athén vysvětlovat členům SOVAK ČR výhody,
které do měst a obcí přináší realizace vodohospodářských děl pomocí bezvýkopových technologií (BT). To jsou již
téměř notoricky známé skutečnosti. Téměř všichni provozovatelé se již ve své praxi setkali s nějakou formou BT.
U některých byly rekonstrukce jejich staveb ohodnoceny mezinárodním oceněním v rámci celosvětové organizace
bezvýkopových technologií ISTT (CHEVAK Cheb, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.).
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