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VÁŽENÍ KOLEGOVÉ A ČTENÁŘI 
ČASOPISU TUNEL,

velmi si vážím možnosti, že vám mohu prostřednictvím pres-
tižního časopisu Tunel představit aktuální stav společnosti Minova
Bohemia s.r.o., která je pro mnohé z vás dlouhodobým partnerem
nejen v oblasti podzemní výstavby. Naše společnost prošla a pro-
chází turbulentním obdobím, jehož základní charakteristikou je
restrukturalizace firemních aktivit s hlavním zaměřením na reali-
zační zakázky v oblasti sanací a geotechniky. Nicméně dodávky
zboží a technologií pro podzemní výstavbu se zaměřením na kot-
vení a injektování jsou nadále předmětem naší činnosti. Mrzí mne stejně jako
řadu z vás, že stav podzemní výstavby v České republice se limitně blíží nule
a rovněž i my tak musíme, stejně jako všechny ostatní společnosti z tohoto seg-
mentu, hledat a nacházet příležitosti na zahraničních trzích. Naše pozice je lehce
komplikovanější v tom, že máme v rámci evropského prostoru sesterské orga-
nizace Minovy, tedy naše možnosti jsou touto skutečností do jisté míry ovliv-
něny. Na druhou stranu musím vyzdvihnout odbornou erudici svých kolegů ve
společnosti Minova Bohemia s.r.o., kteří jsou svým vnitřním potenciálem
a nezbytným know-how schopni se prosadit při řešení různých problémů při
podzemní výstavbě v zahraničí, a to jak realizačně, tak včetně dodávek techno-
logií a zboží. Statisticky jsme působili ve více než dvaceti zemích světa, hlavně
v Evropě, ale také v Asii. Zkušenosti z předchozích let, kdy podzemní výstav-
ba ještě naplno probíhala i na našem území a kdy jsme se aktivně podíleli na
výstavbě nebo sanaci cca 65 tunelů a podzemních děl na území ČR, se snažíme
zúročit v našich aktivitách v zahraničí, se zvláštním důrazem na slovenský trh,
kde podnikáme již přes 12 let formou plně funkční organizační složky. 

Dovoluji si předpokládat, že řada z vás ví, že dlouhodobě je naším největším
obchodním partnerem společnost OKD, a.s., která stejně jako Minova Bohemia
s.r.o. prochází v tomto čase, slušně řečeno, složitým obdobím. Bohužel se všemi
negativními důsledky, které rezultují z vyhlášeného úpadku společnosti, řeše-
ného reorganizačním plánem společnosti OKD, a.s., nejen pro samotnou hor-
nickou činnost, tolik tradiční pro Ostravsko, ale také pro celý tento region.
Z tohoto důvodu, věřím, že vás článek věnovaný hornické problematice zaujme,
stejně jako ostatní „klasické“ tunelové příspěvky.

Nadále zůstává naším cílem představovat pro naše partnery dodavatele spo-
lehlivých, prověřených materiálů a technologií, podpořených kvalitním tech-
nickým zázemím a být rovnocenným konzultantem projekčním kancelářím
a realizačním firmám v oboru podzemní výstavby. Požadavky na technický
návrh řešení nebo pomoc při realizaci speciálních prací v oblasti kotvení a injek-
tování zůstávají ze strany našich partnerů velmi časté. Díky stálému sledování
trendů, inovacím a blízkému kontaktu s realizovanými stavbami jsme v naší
snaze úspěšní a jsem osobně přesvědčen, že budeme úspěšní i nadále.
Potvrzením této skutečnosti je stálý zájem a přízeň lokálních společností a rov-
něž společností ze zahraničí. 

K rozvoji informovanosti o nových materiálech a technologiích přispívá
společnost Minova Bohemia s.r.o. spolupořádáním každoročního a dnes již 
tradičního mezinárodního semináře „Kotvení, zpevňování a těsnění hornino-
vého masivu a stavebních konstrukcí“, na kterém se spolupodílíme 
s VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě, katedrou geotechniky a podzemní-
ho stavitelství při Stavební fakultě. V rámci programu semináře jsou prezento-
vány mimo jiné technologické novinky, zajímavá technická řešení a referenč-
ní stavby z ČR i ze zahraničí.

Již 23. ročník semináře se uskuteční v termínu 15. 2.–16. 2. 2018, na který
vás všechny chci srdečně pozvat.

Věřím, že i v dalším období budeme moci využít své profesní schopnosti
v kombinaci s kvalitním produktovým portfoliem a službami, abychom byli pro
vás stále žádaným partnerem, schopným spolu s vámi čelit výzvám, které pro-
středí podzemních staveb přináší, a to s důrazem na maximální bezpečnost
a efektivitu prováděných činností. 

Ke splnění tohoto přání nám všem chybí již dlouhou
dobu dostatek takovýchto výzev, tedy podzemních sta-
veb. Závěrem chci popřát všem čtenářům časopisu
Tunel a všem členům CzTA a STA pevné zdraví
a mnoho zajímavých tunelových staveb, v jak pevně
doufám, blízké budoucnosti.

DEAR COLLEAGUES 
AND TUNEL JOURNAL READERS,

I deeply appreciate the opportunity to introduce through the presti-
gious TUNEL journal the current condition of the company of
Minova Bohemia s. r. o., which is a long-time partner for many of you
not only in the field of underground construction. Our company pas-
sed and is passing through a turbulent period of time the basic cha-
racteristics of which is restructuring of company activities with the
main focus on realisation contracts in the area of rehabilitation and
geotechnics. Nevertheless, supplies of goods and technologies for

underground construction with the focus on anchoring and grouting remain to be the
subject of our activities. Me as well as many of you are sorry that the condition of
underground construction in the Czech Republic is close to the zero limit and even
our company, the same as all other companies in this segment, has to seek and find
opportunities on foreign markets. Our position is slightly more complicated by the
fact that we have sister Minova companies active within the European space, there-
fore our possibilities are to some extent influenced by this fact. On the other hand,
I must praise the professional erudition of my colleagues in Minova Bohemia s. r. o.,
who are able through their inner potential and the necessary know-how to assert the-
mselves in solving various problems in underground construction abroad, both as far
as the realisation and supplying technologies and goods are concerned. Statistically,
we have worked in over twenty countries of the world, mainly in Europe, but also in
Asia. We are trying to capitalise on the experience from previous years, when
underground construction was in full swing even in the Czech Republic and we acti-
vely participated in construction or refurbishment of ca 65 tunnels and underground
workings, in our activities abroad, with a special emphasis put on the Slovakian mar-
ket, where we have been doing our business already for 12 years through our fully
functional organisational unit. 

Let me assume that many of you know that the largest of our business partners is,
in the long term, the company of OKD, a. s., which, just like Minova Bohemia s. r. o.,
is currently passing through, decently said, a complicated period of time.
Unfortunately, it is so with all consequences resulting from the declared bankruptcy
of the company being solved by a reorganisation plan of the company of OKD, a. s.,
which are negative not only for mining activities themselves, which are so traditio-
nal for the area of Ostrava, but also for the entire region. This is the reason why I beli-
eve that our paper dedicated to mining problems will draw your attention as well as
other “classical” papers on tunnels.  

Our objective remains to represent a supplier of reliable and proven materials and
technologies supported by good quality technical background and to be a consultant
equal to designing offices and realisation companies in the field of underground con-
struction. Requirements of our partners for technical proposals to solutions or assi-
stance in the realisation of special works in the area of anchoring and grouting remain
very frequent. Thanks to the permanent observation of trends, innovations and close
contact with construction projects being realised, we are successful in our efforts and
I am personally convinced that our success will continue. The permanent interest and
favour of local companies as well as companies abroad is a confirmation of this fact. 

Minova Bohemia s. r. o. contributes to the development of awareness of new
materials and technologies by co-organising the annual, and today already traditio-
nal, international seminar “Anchoring, reinforcement and sealing of ground massif
and building structures” which we participate in jointly with the Department of geo-
technics and underground construction of the Faculty of civil engineering of the VŠB
– Technical university of Ostrava. Technology innovations, interesting technical
solutions and reference construction projects in the Czech Republic and abroad are
presented within the framework of this seminar programme.     .

The already 23rd annual seminar will take place from 15th to 16th February 2018.
I would like to cordially invite you all to visit it.

I believe that we will be allowed to use our professional capacity in combination with
a high quality product portfolio and services to be a permanently desired partner for you,
capable of facing jointly with you the challenges brought by the underground construc-

tion environment, with the emphasis on maximum safety and
effectiveness of the work. 

We all have already for a long time missed enough chal-
lenges of this kind, underground construction projects, which
are necessary for fulfilling this wish. To conclude, I would
like to wish all TUNEL journal readers and all members of
the CzTA and STA great health and lots of interesting tunnel
construction projects in, I firmly hope, the near future.

ING. PETR KUČERA

ředitel společnosti Minova Bohemia s.r.o.
Director of the company Minova Bohemia s.r.o.




