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VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
ČTENÁŘI ČASOPISU TUNEL,

před pěti lety naše společnost změnila rakouského
partnera a přejmenovala se na 3G Consulting
Engineers s.r.o. Jinak se toho mnoho nezměnilo, pře-
devším máme v podstatě stejný tým odborníků a také
obdobnou náplň činnosti. Zůstáváme malou, meziná-
rodně působící konzultační a projekční firmou, která
se snaží poskytovat svým klientům kvalitní služby
v oboru podzemních staveb. Zároveň se ale nadstan-
dardně snažíme přispět ke zvýšení úrovně našeho oboru v České
republice. Kromě výzkumných projektů se dlouhodobě aktivně
podílíme na činnosti České tunelářské asociace CzTA, jsme členy
pracovních skupin Mezinárodní tunelářské asociace ITA, aktivně
také spolupracujeme s ČVUT v Praze při vzdělávání mladé gene-
race tunelářských a geotechnických odborníků.

Co se ale výrazně změnilo, je prostředí, ve kterém se nyní pohy-
bujeme. Před pěti lety byla situace na českém tunelářském trhu jiná,
a to navzdory probíhajícímu ekonomickému poklesu. Dnes dokon-
čujeme jedinou významnou tunelovou stavbu (Ejpovické železnič-
ní tunely) a je před námi v krátkodobé perspektivě prázdno. Přes
existující velké dotace z Evropských fondů nejsou naši zadavatelé
schopni připravit projekty, které naše dopravní infrastruktura potře-
buje. Příčin tohoto stavu je jistě víc, a zdaleka ne všechny ovlivňu-
jeme my, tuneláři. Některé ale ano a je dobré si to uvědomit. Pokud
by se podařilo realizovat v posledních desetiletích více tunelových
projektů bez negativní publicity, prodloužení termínů, zvýšení
nákladů a ovlivnění okolí nepředvídanými událostmi, mohla by být
ochota politiků i zadavatelů prosazovat ambiciózní tunelové projek-
ty větší. Takto se v současné době musíme spíše dívat do zahraničí
a hledat uplatnění na trzích, které to umožňují.

Výhodou zahraničních projektů je seznámení se s jiným prostře-
dím, technickými i organizačními podmínkami, způsobem práce
a řešením problémů. Pokud se podaří pozitivní zkušenosti přenést
později do České republiky, realizovat budoucí projekty bez vět-
ších problémů, pak je možné doufat v dlouhodobější budoucnost
našeho oboru i v České republice. Trasa D pražského metra se jed-
nou stavět bude. Ve střednědobé perspektivě se bude realizovat
několik dálničních tunelů na D3, D11, D35. Jejich celková délka je
větší, než délka dálničních tunelů postavených od roku 1989.
V dlouhodobé perspektivě se na železničních tratích nevyhneme
dlouhým tunelům na tratích do Německa a na vnitrostátních vyso-
korychlostních tratích.

Jako stavební inženýři máme jiné poslání než politici, kteří alo-
kují zdroje, a zadavatelé, kteří projekty připravují. Měli bychom,
především ve svém dlouhodobém zájmu, prosazovat technicky
kvalitní řešení, a to i v případech, kdy to může přinést komplikace
při zpracovávání, projednávání, dočasná zdržení a, kromě jiného,
i více práce.

Přeji vám dostatek optimismu, víru v budoucnost oboru (který se
jinak celosvětově bouřlivě rozvíjí), dostatek projektů, pokud dnes
převážně v zahraničí, tak v budoucnu jistě i doma. O některých
našich zahraničních projektech (a jejich problé-
mech) se můžete dozvědět podrobnosti v tomto
čísle časopisu Tunel a na Tunelářském odpoledni
3/2017.

DEAR COLLEAGUES, TUNNEL READERS,

5 years ago, our company changed its Austrian partner,
and renamed to 3G Consulting Engineers s.r.o. Otherwise,
it has not changed much, there is the same professional
team, as well as the scope of our activities. We remain
a small, internationally operating consultants, providing
technically sound services to our international and domes-
tic clients. At the same time, however, we are trying to inc-
rease the level of tunneling competence in the Czech

Republic. In addition to our research projects, we are actively involved
in the work of the Czech Tunneling Association CzTA, we are mem-
bers of the ITA Working Groups, and last but not least, our staff is acti-
vely involved in the education of the young generation of tunneling and
geotechnical experts at Prague's CTU.

But there are significant changeds on domestic market. Five years
ago, the situation on the Czech tunnel construction market was diffe-
rent, despite the ongoing economic downturn. Today, we are comple-
ting the only significant tunnel construction (Ejpovice Railway
Tunnels), and there is not much on the short term horizont. In spite of
existing large subsidies from European funds, our contracting authori-
ties are unable to prepare projects, including tunnels, that our transport
infrastructure needs. The causes of this state are certainly more, and by
far not all of depend on us, the tunnel professionals. But some of them
do, and it's good to realize it. If more tunneling projects have been
implemented over the last decades without negative publicity, extended
deadlines, cost increases, and impacts to environment, the willingness
of both policy makers and clients, to promote more tunnel projects,
could be greater. As it is now, we have to look rather in abroad, for the
projects on open markets.

The advantage of foreign projects is to get acquainted with other
environment, technical and organizational conditions, ways of doing
things and problem solving. If the positive experience is transferred
later to the Czech Republic, to realize future projects without bigger
problems, then it is still possible to secure conditions for the long-term
future of our industry in the Czech Republic. In the medium term, seve-
ral D3, D11 and D35 motorway tunnels shall be realized. Their overall
length is greater than those built since 1989. In the long run, on long-
distance railway connections, we can not avoid long tunnels on the
lines to Germany, and on national high-speed lines.

As professionals and "engineers", we have a different mission than
the politicians allocating available funds, and the clients preparing the
projects. We should, above all in our long-term interest, promote
a technically sound solutions, even in cases where it can lead to com-
plications in the preparation process, negotiations, temporary delays
and, among other things, more work.

I wish you a lot of optimism, faith in the future of the tunnelling
(which is fast developing world wide), enough projects. If today most-
ly abroad, then in the future also at home. About some of the interesting

foreign projects with our involvement (and their pro-
blems) you can read in this issue of the Tunel magazi-
ne and learn about at the Tunnel Afternoon 3/2017.
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