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DEAR READERS,
We fi nd ourselves in rather peculiar times. Our 

established ways are no longer applicable and new 
protocols – often designed in a chaotic way and without 
clear aim and leadership vision – yet await validation. The 
present time is somewhat elusive, with no clear form, and 
odd indeed. We as society struggle to navigate through 
the challenges that the coronavirus pandemic brought 
upon us. We fear for our loved ones, for our colleagues, 
our companies and our country. The constant changes to 
regulations coming into effect every day make it diffi cult 

to understand the regulations’ purpose. We miss our daily social 
interactions as we fi nd ourselves under ever-increasing pressure as 
we worry about the future. However, every cloud has a silver lining. 
As regulations regarding the compulsory wear of face masks came 
from the government one day, needless to say these were nowhere 
to be found, it came like a bolt from the blue when the whole nation 
set out for their daily activities in self-sewn face-masks the very next 
day. For me personally, the rise of solidarity and skilfulness meant 
a lot. We are worried but we recognize our responsibility towards 
others, and we support each other. We seek novel technical solutions 
to overcome daily obstacles and we devise and manufacture from 
scratch what cannot be outsourced. 

We continue to build and construct, our investors support us to 
keep constructions going and maintain production under these 
unprecedented circumstances. The pressure keeps us focused on our 
ultimate goals. I believe that our nation has the uncanny viability 
that does not allow us to become lost to history. Undoubtedly, there 
will be complications, there will be pain and lives will be lost, but 
I believe that we do have the tenacity to keep on going. I trust that 
our politicians will grasp this hope, that they will understand the 
need for good economic leadership with a vision and good public 
relations. This will indeed strengthen our trust that our politicians’ 
main motivation is good will and our well-being.

Our company INSET aims to support our business partners 
in every aspect of our work, including geology, geotechnology, 
diagnostic works, as well as our accredited laboratory and the 
inspection body operations. I am proud of my colleagues who, in 
this demanding time, perform inspections of sewerage network and 
special diagnostic operations at full capacity. We are part of a team 
that carries out monitoring of the surveillance for new underground 
line, ‘D’. In diffi cult terrain we perform geological surveillance for 
new highway tunnels. Moreover, at the beginning of the quarantine 
we succeeded during a unique load testing of the Libensky bridge 
in Prague. We constantly develop and implement novel technical 
solutions for monitoring of constructions which also includes the 
design and manufacture of specialized sensors. Our DYNAMAG 
magnetoelastic sensors for measuring stress in cables are used 
worldwide, from nuclear power plants to suspension bridges and 
ground anchors. In the past 30 years we successfully built a strong 
team and we continue to focus on being reliable partners to our 
investors, who are more than just business partners to us. 

Dear readers of the Tunel magazine, I wish us all that we 
overcome this diffi cult time and are not discouraged by potential 
complications as we continue to execute our orders. I believe, that 
the challenges brought by the ‘New age’ are challenges that we can 
face and tackle even if the solution is not readily visible. We are 

part of the economy sector with potential 
to strengthen its investments, and I wish 
for our politicians to fi nd the courage to 
support the construction industry to bring 
on a successful re-start to our economy. 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
žijeme ve zvláštní době. Zažitá schémata přestávají 

platit a nemůžeme se jimi řídit, nové procesy nejsou za-

žité, vytvářejí se často chaoticky, bez jasného cíle a bez 

vůdčí vize. Doba je jaksi neuchopitelná, beztvará a po-

divná. Těžko se v novém prostoru, který nám vytvořil 

COVID-19, orientujeme, zažíváme strach o své blízké, 

o spolupracovníky, o fi rmy, o stát. Nařízení a opatření 

se neustále mění, často nechápeme logiku. Chybí nám 

sociální kontakt s přáteli, jsme pod stále větším tlakem, 

nevíme, jak vše dopadne a s obavou hledíme do budoucnosti. Ale 

celé dění má i druhou stranu mince. Když po nařízení povinného 

nošení roušek, které prostě nikde nebyly, vyrazil ráno celý ná-

rod ve vlastnoručně ušitých rouškách, bylo to jako blesk z čisté-

ho nebe. Pro mne to vzepětí solidarity a umu znamenalo hodně. 

Dokázali jsme svoji životaschopnost. Jsme vystrašeni, ale uvědo-

mujeme si svoji zodpovědnost k druhým, pomáháme si, hledáme 

nová technická řešení a často na koleně vyrábíme to, co se nedá 

koupit. 

Budujeme, stavíme a investoři nám vycházejí vstříc a fandí nám, 

abychom v těchto velmi složitých podmínkách stavěli a vymýš-

leli, jak udržet výrobu. Jsme pod tlakem a najednou máme velký 

tah na branku. Věřím, že český národ má v sobě tu zvláštní živo-

taschopnost, která nám pomáhá neztratit se v historii. Jistě bude 

mnoho komplikací, bolesti, ztracených životů, ale věřím, že máme 

na to jít dál. Doufám, že politici tuto naději uchopí, porozumí na-

léhavosti být dobrým hospodářem, mít vizi a dobrou společenskou 

smlouvu. My pak jistě dokážeme více věřit tomu, že hlavním mo-

tivem politiků je dobrá vůle a starost o nás všechny. 

Naše společnost INSET chce být i v této době oporou pro své 

obchodní partnery v celém svém spektru činností od geologie 

a geotechniky, přes diagnostické práce až po naši akreditovanou 

laboratoř a inspekční orgán. Jsem hrdý na své spolupracovníky, 

kteří v plném výkonu a v náročném prostředí provádějí kontro-

lu kanalizační sítě a speciální diagnostické práce. Jsme v týmu, 

který provádí monitoring při průzkumu pro nové metro na tra-

se D, v obtížném terénu provádíme geologické práce pro prů-

zkum dálničních tunelů. Při zahájení karantény jsme obstáli při 

unikátní zatěžovací zkoušce Libeňského mostu v Praze. Vyvíjí-

me nová technická řešení pro sledování konstrukcí včetně výroby 

řady námi navržených snímačů. Naše magnetoelastické snímače 

DYNAMAG pro měření napětí v lanech jsou používány na ce-

lém světě, od jaderných elektráren po zavěšené mosty a zemní 

kotvy. Máme za sebou třicet let práce, dokázali jsme vybudovat 

silný tým a orientujeme se především na to, být spolehlivými part-

nery pro své investory, kteří jsou pro nás víc než jen obchodní 

partneři. 

Vážení čtenáři časopisu Tunel, přeji všem, abychom zvládli 

tuto náročnou dobu a nenechali se odradit těžkostmi při realizaci 

našich zakázek. Věřím, že „Nová doba“ vytváří výzvy, kterým se 

umíme postavit a najdeme řešení i tam, kde ho zatím nevidíme. 

Jsme v segmentu, který má naději i nadále investičně posilovat 

a držím palce politikům, aby našli odvahu podpořit stavebnictví 

pro dobrý rozjezd naší ekonomiky.
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