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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

když se mi dostalo potěšení setkat se s vámi na
stránkách tohoto časopisu posledně, bylo to v roce
2014. Tehdy jsme si připomínali bohatou padesátiletou
historii naší firmy, kterou v druhé půli šedesátých let
začala psát „Želivka“. V témže roce jsme „u příleži-
tosti výročí“ (jak se dříve říkávalo) změnili své sídlo
a v Praze se přestěhovali z Braníku do Libně. A změ-
nilo se i mnoho dalších věcí. 

Tou zásadní bylo razantní prohloubení našeho půso-
bení v zahraničí na projektech dopravní infrastruktury, v „tunelaři-
ně“ především. Ač jsme se snažili dostát myšlence (a stále jsme ji
neopustili), že činnost v zahraničí má být doplňkem našeho domá-
cího podnikání, nikoli jeho náhradou, musíme si přiznat, že nyní
náhradou je. Jak jinak bychom mohli udržet naše tunelářské kapa-
city a logiku jména Subterra, když dvě prorážky podzemních děl
z počátku října (ta slavnostní Ejpovického tunelu u Metrostavu a ta
neslavnostní na Kolektoru Hlávkův most u nás) byly zřejmě na
dlouhou dobu poslední, k nimž v Čechách došlo? A tak jsme v cizi-
ně v loňském roce celkově prostavěli přibližně o 30 % více než
před třemi lety a zahraniční zakázky tvoří v současnosti zhruba tře-
tinu našeho celkového obratu. Letos jsme dokončili dálniční tunel
Bancarevo v Srbsku, v Německu byl slavnostně zahájen provoz
námi rekonstruovaného více než čtyřkilometrového železničního
tunelu Alter Kaiser-Wilhelm, v realizaci jsou zde dálniční tunely
Spitzenberg a Herrschaftsbuck, ve Švédsku naše dceřiná společ-
nost pracuje na, svými parametry impozantním, tunelu Skärholmen
na dálničním obchvatu Stockholmu. O něm, stejně jako
o Spitzenbergu, se blíže dočtete uvnitř tohoto čísla. A tunel
Milochov na Slovensku, náš další projekt nyní v realizaci, je vlast-
ně také v zahraničí. „Když nejde hora k Mohamedovi, musí
Mohamed k hoře.“ Když jsme nemohli změnit domácí vnější pro-
středí, museli jsme se změnit sami. Nebylo to jednoduché a neby-
lo to zadarmo. Každý, kdo kdy ve stavebnictví čelil nástrahám pod-
nikání v zahraničí, ví, o čem je řeč a že toto téma by vydalo na
samostatnou publikaci. 

Doba adventu, kdy vychází toto číslo, má být nejen časem lid-
ského smíření a porozumění, ale i časem očekávání, časem, kdy se
na něco těšíme. Těšme se tedy, že i v českém stavebnictví a „tune-
lařině“ nastanou lepší zítřky. Pokud by se naplnila aspoň část z ple-
jády volebních slibů a taháků, dýchalo by se nám lépe. Škoda jen,
že některé z nich – například zahájení výstavby rychlých železnic
– spadají do doby, kdy se Elon Musk chystá vystřelit na Mars první
raketu. Nemusíme však směřovat k takto smělým vizím a brát si za
vzor Ameriku, stačí si jen přiznat, že i pár kilometrů za našimi hra-
nicemi, například za rakouským Freistadtem, to zatím umějí ne-li
lépe, tak rozhodně rychleji a zřejmě i bez negativních mediálních
kampaní, skandálů a policejních vyšetřování. Snažme se (touto
výzvou se neobracím jen na stavební firmy), umět pracovat také
tak. Ale jak jsem se již zmínil, čas adventní je časem naděje… 

Na vlně optimismu bych vám, vážení čtenáři, rád popřál radost-
né a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdra-
ví, spokojenosti, štěstí a úspěchů. 

DEAR READERS,

The last time I received the pleasure of meeting you on
the pages of this journal was in 2014. At that time we com-
memorated the rich history of our company, which started
to be written in the second half of the 1960s by the
“Želivka” tunnel construction. In the same year, “on the
occasion of the anniversary” (as it was spoken about in the
past) we changed the seat of our company in Prague and
moved from Braník to the district of Libeň. Even many
other things have changed.    

The fundamental change lied in the radical deepening of our activiti-
es abroad associated with transport infrastructure construction projects,
primarily in the field of tunnel construction. Even though we tried to
keep the idea (and we have not abandoned it yet) that foreign activities
are to be a supplement to our domestic business instead of its replace-
ment, we have to admit that they currently fulfil this role. How else could
we maintain our tunnelling capacities and the logics of our name,
Subterra, when the two breakthroughs of underground workings carried
out from the beginning of October (the ceremonial one in the Ejpovice
tunnel for Metrostav and the non-ceremonial one for our own contract in
the Hlávkův Bridge utility tunnel) were obviously for a long time the last
breakthroughs performed in the Czech Republic? So last year we earned
abroad by approximately 30% more than three years ago and foreign
contracts currently make up about a third of our overall turnover. This
year we finished the Bancarevo motorway tunnel in Serbia, the operati-
on of the over four kilometres long Alter Kaiser-Wilhelm railway tunnel
reconstructed by our company was ceremonially brought into service in
Germany and the Spitzenberg and Herrschaftsbuck motorway tunnels
are under construction there and, in Sweden, our daughter company
works on the Skärholmen motorway tunnel on the motorway bypass of
Stockholm, which is really impressive in its dimensions. You will find
closer information about this tunnel and the Spitzenber tunnel in this
journal issue. By the way, as a matter of fact, the Milochov tunnel in
Slovakia, another of our construction projects currently under construc-
tion, is also abroad.   „If the mountain will not come to Muhammad, then
Muhammad must go to the mountain.“ This is to say that if we could not
change the domestic external environment, we had to change ourselves.
It was neither simple nor free. Anyone who has ever faced pitfalls of
doing business in the construction industry abroad knows what that’s all
about and that this topic could fill a separate publication.    

The Advent time during which this journal issue is published is to be
not only the time of human reconciliation and understanding, but also
the time of expectation, the time when we are looking forward for
something. Let us therefore look forward that better tomorrows will
come even in the Czech construction industry and the field of tunnelling.
If at least a part of the plethora of election promises and pullers is fulfil-
led, our breathing will be easier. The only pity is that some of them – for
example the commencement of the development of fast railway corri-
dors – fall into the time when Elon Musk is preparing to launch the first
rocket to Mars. Of course, we do not have to head towards such bald
visions and take the pattern of America. It is enough if we only admit that
even several kilometres behind our border, for example behind Austrian
Freistadt, they still know it if not better so certainly faster than us and
probably even without negative media campaigns, scandals and police
investigations. Let us try (and this appeal is not addressed only to con-

struction companies) to be able to work in the same
way. But, as I have already mentioned, the Advent time
is the time of hope ... 

On a wave of optimism, I would like to wish you, dear
readers, joyful and peaceful Christmas and great health,
contentment, happiness and success in the New Year.    
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