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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,

jsem velmi rád za příležitost prezentovat naši společnost
a připomenout jménem všech spolupracovníků historii
firmy a zmínit firemní aktivity v oboru podzemního stavi-
telství. 

Pod značkou GEOtest působíme na trhu už bezmála 50
let. GEOtest vznikl v roce 1968 ze svého předchůdce
Geologický průzkum Brno založeného v roce 1958. Jsme
zkušená, výlučně česká firma zaměřená na inženýrské čin-
nosti v aplikované geologii. Se svými 150 zaměstnanci,
mnoha pobočkami a dceřinými firmami v tuzemsku
i zahraničí, kde dnes realizujeme třetinu našich tržeb, patříme k největ-
ším geologickým firmám v České republice.

Je až s podivem, jak náš název dobře vystihuje povahu našich čin-
ností. S podzemními stavbami je tradičně spojena činnost našich středi-
sek geotechniky, inženýrské geologie, geofyziky, geodézie a mechaniky
zemin a hornin. Během desítek minulých let jsme se podíleli na stav-
bách mnoha dálničních a železničních tunelů, vodovodních přivaděčů,
odvodňovacích štol, podzemních kaveren a kolektorů. Dá se říci, že
s výjimkou pražského metra se naši pracovníci v minulosti podíleli na
řešení téměř všech významných stavebních akcí s podílem podzemních
staveb, a to jak ve fázích průzkumů, tak i jejich realizace, byla-li jejich
součástí i mechanika hornin.

Především v oboru polního geotechnického zkušebnictví a mechani-
ky hornin patříme k několika málo firmám, které si udržely a zdokona-
lily své know-how. Například speciální velkorozměrové zatěžovací
a smykové zkoušky jsme v roce 2015 prováděli na portálu budoucího
tunelu Žabovřesky na VMO v Brně a aktuálně je provádíme v hloube-
ných šachtách v podzákladí budoucího vodního díla Nové Heřminovy
na Bruntálsku. Silným a dynamickým oborem je geotechnický monito-
ring, který v podobě stavebního, záručního nebo provozního realizuje-
me na šesti tunelových komplexech. Naší vlajkovou lodí je aktuálně
provádění komplexního geotechnického monitoringu na nejdelším
železničním tunelu Ejpovice, a to s nasazením pokročilých metod
a instrumentace včetně vlastního informačního systému monitoringu.
Podíleli jsme se i na současném boomu výstavby tunelů na Slovensku –
na stavbě dálničního tunelu Považský Chlmec, kde byl našimi pracov-
níky v rámci stavebního dozoru prováděn geologický a geotechnický
dozor při ražbě. 

Součástí rozvoje firmy je i aplikovaný výzkum, který řeší specialisté
společnosti GEOtest, a.s. aktuálně na sedmi projektech. Z nich lze uvést
projekt realizovaný s výzkumným centrem AdMaS při VUT Brno
zaměřený na vývoj geotechnického monitoringu, který umožnil vybu-
dování experimentálního polygonu na primárním kolektoru v Brně.
Naše ostravské pracoviště zaměřené na geofyzikální metody směruje
své aktivity do výzkumné činnosti v oblasti využití podzemních prostor.
V podzemí dolu Rožná I. se účastníme rozsáhlých vědecko-výzkum-
ných aktivit zaměřených na detailní poznání horninového prostředí
dotčeného hornickou činností. Prvním velkým úkolem v oblasti pod-
zemních staveb byla účast na pětiletém výzkumném projektu
„Stabilita“, jenž byl úspěšně ukončen v roce 2015, a jedním z výstupů
byla certifikovaná metodika „Geofyzikální metody pro dokumentaci
horninového masivu“. V současnosti se soustřeďujeme na rozvoj geo-
technických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geolo-
gické stavby. 

Je logickým vyústěním, že naše společnost byla například sponzorem
konference PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2016 a naši specialisté se
podílejí i na činnosti redakčních rad časopisů TUNEL
a GEOTECHNIKA.

Věřím, že uvedený přehled připomenul nemalý podíl
společnosti GEOtest, a.s. na českém podzemním stavitel-
ství a děkuji našim obchodním partnerům za spolupráci
a důvěru, které si vážíme a která nás zavazuje.

DEAR READERS, 

I am very happy for the opportunity to present our company
and remind us, on behalf of all collaborators, of the company
history and mention the activities of the company in the field of
the underground construction industry.    

We have been in business under the brand name GEOtest
nearly 50 years. GEOtest originated in 1968 from its predeces-
sor, Geological exploration Brno, which was founded in 1958.
We are an experienced, exclusively Czech company focused on
engineering activities in the field of applied geology. With our
employees (150), many branches and daughter firms both

domestic and abroad, where we currently earn one third of our revenues, we
belong among the largest geological firms in the Czech Republic.       

It is still surprising how well our name gives a true picture of the nature of
our activities. The activities of our centres of geotechnics, engineering geology,
geophysics, technical surveying and soil and rock mechanics are traditionally
associated with underground construction. During the past decades we partici-
pated in projects for many motorway and railway tunnels, aqueducts, drainage
galleries, underground caverns and utility tunnels. It is possible to say that, with
the exception of Prague metro, our employees participated in the past in solving
nearly all important civil engineering events with a significant proportion of
underground construction work, both in the phases of exploration and phases of
construction realisation, if soil and rock mechanics was part of them.      

It is first of all in the field of in-situ geotechnical testing and ground mecha-
nics where we belong among the several few firms which have retained and
improved their know-how. For example, we conducted special large-scale loa-
ding and shear tests on the portal of the future Žabovřesky tunnel on the LCCR
in Brno in 2015 and currently we are conducting them in shafts sunk under the
foundations of the future Nové Heřminovy water reservoir in the region of
Brunál. Geotechnical monitoring, which we carry out on six tunnel complexes
in the civil engineering, warranty and operational forms, is another strong and
dynamic branch. Our flagship is currently the comprehensive geotechnical
monitoring on the longest railway tunnel, Ejpovice, where we apply advanced
methods and instrumentation, including our own information system of moni-
toring. We even participated in the current tunnel construction boom in
Slovakia- the Považský Chlmec tunnel, where our employees performed geo-
logical and geotechnical supervision during the tunnel excavation, within the
framework of the construction supervision.             

Even the applied research is part of the company development. It is cur-
rently being solved on seven projects by specialists of GEOtest, a.s. Of them,
it is possible to mention the project being realised jointly with the AdMaS rese-
arch centre at the Technical University in Brno. The project is focused on the
development of geotechnical monitoring which allowed for creating an expe-
rimental traverse on the primary utility tunnel in Brno. Our workplace in
Ostrava, which is focused on geophysical methods, directs its activities to the
field of the use of underground spaces. In the underground spaces of the Rožná
I mine we participate in extensive scientific research activities focused on
obtaining detailed knowledge of ground environment affected by mining. The
first big task in the area of underground construction was to take part in the
“Stabilita” five-year research project, which was accomplished in 2015. One
of the outputs was the certified methodology “Geophysical Methodology for
Documentation of a Ground Massif”. Currently we focus ourselves on the
development of geotechnical and geophysical methods for obtaining 2D and
3D images of the geological structure.        

It is a logical conclusion that our company was, for example, a sponsor of
the UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2016 conference and
our specialists participate even in the work of editorial boards of TUNEL and

GEOTECHNIKA journals.  
I believe that the above-mentioned overview reminded the

readers of the significant GEOtest, a.s., share of the Czech
underground construction industry. Let me thank all our busi-
ness partners for the collaboration and trust, which we appreci-
ate and which obliges us.   

RNDR. LUBOMÍR KLÍMEK, MBA 

ředitel GEOtest, a.s.
Director of GEOtest, a.s. 




