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VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, 
ČTENÁŘI ČASOPISU TUNEL,

je to má první příležitost napsat krátký úvodník do
časopisu Tunel, a to hned do prvního čísla roku 2016.
Pro naši divizi Geotechnika, která je významnou sou-
částí společnosti ARCADIS CZ a.s., je tento rok
významný minimálně ze dvou důvodů.

Naše divize Geotechnika oslavuje v roce 2016 již
90 let svého působení, nejprve na československém
a nyní na českém i slovenském trhu. Naše společnost
byla nejdříve známa jako Stavební geologie s. p., posléze jako
Stavební geologie – Geotechnika a. s., následně jako ARCADIS
Geotechnika a. s. a v současné době jako ARCADIS CZ a.s. divize
Geotechnika.

V roce 2016 se také koná jeden z velkých svátků tunelové
obce, a to 13. ročník mezinárodní konference Podzemní stavby
Praha 2016, který je pořádán pod záštitou České tunelářské aso-
ciace ITA-AITES. Význam této konference podtrhne i to, že se
souběžně v jejím rámci uskuteční i 3. ročník Východoevropské
tunelářské konference (EETC 2016).

V našem oboru, který zahrnuje souběh geologie, geotechni-
ky, pozemního a podzemního stavitelství, je sdílení informací
nejdůležitějším prostředkem k odbornému růstu. Proto si mys-
lím, že podpora setkávání odborníků na půdě například konfe-
rencí je prostředkem k odbornému růstu jednotlivců a jejich
prostřednictvím i firem. Pro profesní růst je třeba na těchto set-
káních prezentovat nejen úspěchy, ale i neúspěchy. Neboť jen
poučením z chyb, které se staly a které je potřeba na odborném
fóru prezentovat a rozebrat, dochází k růstu našeho oboru. Také
je přínosné se zamyslet nad tím, jak jsou řešeny úkoly
a problémy podzemních staveb v jiných zemích a otevřít naši
mysl novým myšlenkám a postupům. Vím, že je to obtížné,
a i když odborná veřejnost nové myšlenky a postupy přijme, je
velice důležité přesvědčit o jejich správnosti a užitečnosti
i veřejné investory.

Naše divize Geotechnika, spolu s naší dceřinou společností
Geofos s. r. o., je v současné době přítomna na většině význam-
ných podzemních staveb v České a Slovenské republice. Ať se
jedná o Radlickou radiálu a Teplický tunel, doběh metra V.A
v České republice, tak o tunely Polana a Svrčinovec na D3, tune-
ly Žilina a Ovčiarsko na D1 a tunel Považský Chlmec na D3 ve
Slovenské republice. Na všech těchto stavbách se snažíme našim
partnerům přinést co největší přidanou hodnotu prostřednictvím
našich služeb a zároveň jim poskytnout komfort a znalosti jedné
z největších konzultačních společností ve střední Evropě.

Doufám, že v roce 2016 budeme mít možnost prokázat, že
české podzemní stavitelství je na vysoké úrovni a je schopno
řešit i ty nejsložitější úkoly tohoto oboru. Přejme si také, aby
český stát, který je největším investor velkých infrastrukturních
staveb na našem území, nenechal v tomto roce ani v letech příš-
tích náš oboru zahynout a my nebyli nuceni uplatňovat své kapa-
city pouze v okolních evropských státech. 

S hornickým Zdař Bůh vám všem přeji vše nejlepší a mnoho
úspěchů v roce 2016.

DEAR COLLEAGUES, TUNEL JOURNAL READERS,

this is the first opportunity for me to write a short lea-
der to TUNEL journal, just to the first issue of 2016.
For our Division Geotechnika, which is an important
part of ARCADIS CZ a.s., this year is important for two
reasons as a minimum.    

Our Division Geotechnika will celebrate this year
already 90 years of its operations on the Czechoslovak
market and now even the Czech and Slovak markets.
Our company was initially known as Stavební geologie

s. p., then as Stavební geologie – Geotechnika a. s., and, currently, it
is known as Division Geotechnika of ARCADIS CZ a.s.

In addition, one of the great feasts of the tunnelling community, the
13th international conference Underground Construction Prague
2016, which is organised under the auspices of the ITA-AITES Czech
Tunnelling Association, will be held in 2016. The importance of this
conference will be emphasised also by the fact that the 3rd biennial
Eastern European Tunnelling Conference (the EETC 2016) will be
held jointly within the framework of the UC 2016 conference.     

In our branch, comprising the concurrence of geology, geotech-
nics, underground construction and building, sharing information is
the most important means of professional growth. For that reason
I think that support for meetings of professionals on the grounds of,
for example, conferences is means for professional growth of indi-
viduals and, through them, even of companies. It is necessary for the
professional growth to present not only achievements but also failu-
res at these meetings. It is so because of the fact that the growth in
our industry is possible only tghrough learning lessons from the mis-
takes which were made and which must be presented and analysed
at professional forums. Another beneficial thing is to think about the
ways in which tasks and problems of underground construction are
solved in other countries and to open our minds to new ideas and
procedures. I know that it is difficult and, even if the professional
public accepts the new ideas and procedures, it is still very important
to persuade even public project owners about the correctness and uti-
lity of them.        

Our Division Geotechnika, together with Geofos s. r. o., our
daughter company, is currently present at the majority of important
underground construction projects in the Czech and Slovak
Republics. No matter whether it is the Radlice radial road, the
Teplice tunnel, the completion of the metro extension V.A in the
Czech Republic or the Polana and Svrčinovec tunnels on the D3, the
Žilina and Ovčiarisko tunnels on the D1 and the Považský Chlmec
tunnel on the D3 in the Slovak Republic. We strive to provide the
highest possible added value to our partners at all these projects
through our services and, at the same time, to provide them with
comfort and knowledge of one of the largest consultancy firms in
Central Europe.   

I believe that we will have the opportunity in 2016 to prove that
the Czech underground construction industry is at a high level and is
capable of solving even the most complicated tasks of this industri-
al branch. Let us even wish that the Czech state, which is the largest
investor and client at large infrastructural projects in the Czech
Republic, will not let our industrial branch perish in the years to
come so that we will not have to apply our capacities solely in sur-

rounding European countries.   
Greeting you with the mining God Speed You,

I wish you all the best and much success in 2016. 

MGR. LUCIE BOHÁTKOVÁ

ředitelka Divize Geotechnika, ARCADIS CZ a.s
Director of Division Geotechnika, ARCADIS CZ a.s.
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