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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

jsem velmi rád, že mohu přispět do časopisu
Tunel a uvést tak naše příspěvky, které reprezentu-
jí současnou cestu tunelářskou profesí.

K zamyšlení mě vede, co všechno se muselo stát
nejen ve společenském vývoji, abychom se dostali
od prohlížení a následného vystřihování technicky
ohromujících obrázků z časopisů Tunnels &
Tunneling před 25 lety až po zvládnutí technologie
ražby metodou Drill&Blast ve Skandinávii a meto-
du TBM v Čechách. Mezi tím jsme si osvojili a rozvinuli
v Čechách technologii výstavby podzemních děl metodou
NRTM, a to pro všechny základní typy silničních a železnič-
ních tunelů a metra.

V současné době uplatňujeme NRTM pouze na Slovensku.
V zemi našich nejbližších sousedů v posledních letech roste
výstavba silničních a železničních tunelů, zatímco u nás doma
klesl objem všech ražeb velkých profilů za posledních pět let
na třicet procent a nynější příležitost pro využití metody
NRTM je de facto nulová. Za této situace není jednoduché pro-
sadit se na českém trhu a udržet si pozici předního dodavatele
podzemních staveb.

Naše společnost měla ve svém výrobním programu vždy
zahrnuty i zahraniční lokality. Současná bilance přes 20 km
vyražených tunelů ve Skandinávii a na Islandu je praktickým
výsledkem strategie firmy. Statisticky „strohý údaj“ – počet
vyražených kilometrů je naplněn prací a úsilím, o nichž vědí
své zejména lidé, kteří u toho byli. Jak mnohdy nesnadná cesta
to byla – od klimatických podmínek přes jazykové bariéry až
po komunikaci s investory nejlépe znalých svého domácího
podnikatelského prostředí. Téměř pětadvacetileté působení
Metrostavu v oblasti výstavby podzemních děl v zahraničí je
doložením našeho neustálého rozvoje a dynamiky, jakožto
i stabilizace na těchto trzích.

Jsem vskutku potěšen, že do našich výrobních kapacit spadá
i technologie ražeb metodou TBM. Neztrácíme tak kontakt
s nejmodernější technologií výstavby tunelů, která je sice tech-
nicky náročnější, vyžaduje vysoce kvalifikovaný personál, je
ale rychlejší, efektivnější a šetrnější v daných podmínkách
zejména k životnímu prostředí. První zkušenost z aplikace
technologie mechanizovaného tunelování (TBM) větších pro-
filů byla získána při výstavbě pražského metra s pomocí sovět-
ského mechanizovaného štítu  TŠčB-3 již v 70. letech minulé-
ho století. Ovšem s přihlédnutím k nové v pravdě již průmy-
slové epoše rozvoje této technologie to bylo opravdu prvně až
v letech 2011 a 2012 a to opět při stavbě pražského metra ten-
tokrát trasy V.A. V současnosti touto technologií razíme ejpo-
vické tunely, nejdelší železniční tunely v Čechách. Sa moz -
řejmě sledujeme i další technický rozvoj v našem oboru a neu-
stále se učíme něčemu novému.   

Seznamte se tedy alespoň s malým výřezem naší činnosti
v oblasti tunelových staveb prostřednictvím námi zde aktuálně
přiložených článků.

Zdař Bůh! Zdar Boh! Lykke til!

DEAR READERS, 

I am very happy that I can contribute to TUNEL journal
and present our company’s contributions representing the
current way through the tunnel construction profession.

The thought-provoking question is what all had to
happen in our company to get from cutting out techni-
cally stunning pictures from Tunnels & Tunneling jour-
nal issues 25 years ago to mastering tunnel excavation
using the Drill&Blast technique in Scandinavia and the
tunnel driving technique using a Tunnel Boring Machine

in Bohemia. Between these two techniques we in addition acquired
and developed the NATM method in Bohemia for all basic types of
road, railway and metro tunnels.     

Today we use the NATM only in Slovakia. The scope of the deve-
lopment of road and railway tunnels in the country of our closest
neighbours has been growing in recent years, whilst the volume of
all excavation of large profiles has dropped during past 5 years to
thirty per cent and de facto no opportunity for the application of the
NATM currently exists. In this situation it is not easy to break
through on the Czech market and maintain the position of a leading
contractor for underground construction projects.  

Metrostav a.s. has always had even foreign markets contained in
its production programme. The current balance of over 20km of tun-
nels excavated in Scandinavia and in Iceland is a practical result of
the company strategy. The statistically “austere data” – the number
of completed kilometres of tunnel excavation is filled with the work
and effort the magnitude of which is known first of all to people who
made it. How difficult process it often was – from climatic conditi-
ons through language barriers up to communication with project
owners best cognisant of their home environment.   

The nearly twenty five years of Metrostav a.s. in the field of underg-
round construction activities abroad is the proof of our company deve-
lopment and dynamics, as well as the stabilisation on those markets.    

I am really delighted that the portfolio of our production capaciti-
es contains even the tunnel driving technique using TBMs. It means
that we do not lose contact with the up-to-date tunnel construction
technology, which is technically more difficult and requires highly
qualified personnel, but on the other hand, is faster, more effective
and more environmentally friendly in the current conditions. The
first experience of the application of mechanised tunnelling (TBM
technology) to driving larger cross-section tunnels was gained as
long time ago as the 1970s, during the construction of Prague metro,
using the Soviet tunnel boring machine TŠčB-3. However, taking
into consideration the new, truly already industrial epoch of the
development of this technology, the really first application took
place in 2011 and 2012, again during the construction of Prague
metro, this time the Line V.A.  Currently we are using it for driving
the Ejpovice tunnels, the longest tunnels in Bohemia. Of course, we
also observe other technical development fields of our industry and
permanently learn new things.      

Well, familiarise yourselves with an at least small cut out of our acti-
vities in the field of tunnel construction projects through the papers cur-
rently contained in the journal. 

God speed you! Zdař Bůh! Zdar Boh! Lykke til!
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