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27. ročník - č. 1/2018

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A PŘÍZNIVCI 
ČASOPISU TUNEL,

je mi velkou ctí, i ostatním kolegům, že nám byla dána příle-
žitost prezentovat naši společnost a oslovit vás prostřednictvím
časopisu Tunel. Je to pro nás i svým způsobem symbolické, že
v tomto roce naše společnost slaví 25. výročí od svého založe-
ní. SAMSON PRAHA, spol. s r.o. se v posledních letech rozvi-
nula do inženýrsko-dodavatelské a konzultační společnosti
zaměřující se nejen na dopravní a podzemní stavby, ale i na
pozemní stavby a geodézii. Poskytujeme komplexní služby
počínající průzkumnou činností přes projektovou přípravu, technický dozor až
po realizaci menších staveb na území nejen České republiky, ale i v zahraničí. 

Jsme multidisciplinární společností, ale s ohledem na zaměření časopisu
Tunel se nebudu rozepisovat o všech činnostech a službách naší společnosti,
ale zaměřím se pouze na vybrané, které tematicky souvisejí. Již hezkou řádku
let rozvíjíme celou škálu činností, které můžeme v podzemním stavitelství
nabídnout. Vybudované projektové oddělení se mimo jiné zabývá navrhová-
ním podzemních staveb, od záměru projektu až po realizační dokumentace sta-
veb, jsme např. autory projektů Štola pod železniční tratí pro horkovod ve
Vysočanech nebo dokumentace Vnitřní vybavení propojek železničního tune-
lu Ejpovice. Provádíme inženýrskogeologické, hydrogeologické a geotechnic-
ké průzkumy pro všechny stupně projektových dokumentací. Jeden z těchto
průzkumů je pro tunel Vinohrady v Brně, kde jsme se jako člen „Sdružení
Tunel Vinohrady – GTP průzkum“ podíleli na průzkumných pracích. V loň-
ském roce jsme již pokračovali samostatně v průzkumu a monitoringu poten-
ciální svahové deformace v příportálové oblasti pro I/42 Brno, VMO tunel
Vinohrady. Těžištěm průzkumných prací byla realizace tří inklinometricky
vystrojených vrtů periodicky měřených, doplněných geofyzikálním a karotáž-
ním průzkumem. Jsme dodavatelem komplexního geotechnického monitorin-
gu v průběhu všech etap výstavby. Jak geodetická, tak geotechnická měření
realizujeme vlastními kapacitami. Výsledky jsou poté prezentovány v infor-
mačním systému „CUBULA“. Disponujeme kvalifikovanými odborníky
a experty, kteří jsou schopni realizovat kontrolní, supervizní a konzultantskou
činnost při provádění tunelových částí stavby, jako např. v minulosti pro SOKP
513 a 514 pro investora ŘSD ČR. 

Aktuálně provádíme předstihový geotechnický monitoring pro stavbu D3
0310/I Úsilné – Hodějovice včetně hloubeného tunelu Pohůrka o délce
999,5 m a jeho odvodnění převážně raženou kanalizací DN1000 o délce
918 m. V rámci úspěšně podané nabídky ve „Sdružení D8 0805 – GTM“ je
naším úkolem realizace všech geodetických 3D měření po dobu záruky díla.
V dané oblasti sesuvného území na D8 se již pohybujeme řadu let. Máme zde
vybudovanou obsáhlou síť stabilizovaných bodů pro přesná geodetická měře-
ní. Specializujeme se také na budování mikrosítí pro mostní objekty. 

Společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o. je plně nezávislá organizace
s vlastním kapitálem, jsme schopni klientům a partnerům nabídnout kom-
plexní služby prostřednictvím týmu zkušených odborníků. Je pro nás také
výhodou, že naše společnost disponuje jak vlastním přístrojovým vybavením,
tak technickým a strojním zázemím včetně kolových vrtných souprav. Věřím,
že v dnešní době ekonomického růstu přijdou opět časy velkých podzemních
projektů nejen v hlavním městě Praze, ale i v dalších koutech naší vlasti.
Samozřejmě to závisí na odvaze, schopnostech a ochotě našich volených poli-
tických zástupců prosazovat ambiciózní projekty. 

V tomto vydání časopisu Tunel jsme pro vás připravili celkem tři příspěvky.
Hlavní je věnován projektu výstavby vodní elektrárny na řece Mtkvari poblíž
města Akhaltsikhe v Gruzii, kde působí naši experti v roli technického dozoru na
straně investora a geotechnického dohledu ve spolupráci s firmou ŠKODA
PRAHA, a. s. Následuje ražba štoly teplovodu pod rušnou pražskou křižovat-
kou, kde jsme prováděli geotechnický monitoring stavby štoly. Poslední článek
jsme věnovali projektu pro uvolnění komor k ukládání RAO se zabezpečením
pracovní komunikace chodbou v důlním komplexu Richard v severozápadní
části Litoměřic. 

Závěrem bych rád poděkoval svým kolegům, partnerům
a České tunelářské asociaci za jejich práci a dovolte mi
popřát vám mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě,
zdravý rozum a šťastnou volbu při obtížných rozhodnutích.

Zdař bůh!

DEAR READERS AND TUNEL 
JOURNAL SYMPATHISERS,

It is a great honour for me and other colleagues that we are given
the opportunity to present our company and speak to you through
TUNEL journal. It is symbolic for us in its own way that this year our
company celebrates the 25th anniversary of its foundation. SAMSON
PRAHA, spol. s r. o. has developed in recent years into an enginee-
ring supply and consultancy company focusing itself not only on tran-
sport-related and underground construction, but also on building and
land surveying. We provide comprehensive services starting from

exploration through project preparation, engineering supervision, up to realisation of
smaller construction projects not only in the Czech Republic but also abroad.   

We are a multidisciplinary company but, with respect to the focus of TUNEL journal,
I am not going to expand on all activities and services provided by our company. I will only
focus on the selected, thematically related ones. It has already been a long time for which
we have been developing a whole range of activities we can offer in the field of underg-
round construction. The designing department we have established engages itself in desig-
ning underground structures, starting from conceptual design up to detailed design docu-
mentation; we are, for example, authors of designs for The gallery for hot water pipeline
under a railway track in Vysočany or the documentation for the Internal equipment of cross
passages between the Ejpovice tunnel tubes. We carry out engineering geological surveys,
hydrogeological surveys and geotechnical investigations for all degrees of design docu-
mentations. One of these explorations was for the Vinohrady tunnel in Brno, where we par-
ticipated as a member of the consortium „Sdružení Tunel Vinohrady – GTP průzkum“ in
exploratory operations. Last year we continued independently in exploring and monitoring
potential slope deformations in the pre-portal area for the I/42 road Brno project, the
Vinohrady tunnel on the Large City Ring Road in Brno. The centre of gravity of the explo-
ration lied in the realisation of three boreholes with periodically measured inclinometers
installed in them, complemented by geophysical and borehole survey. We are a contractor
for comprehensive geotechnical monitoring during the course of all construction stages. We
realise land surveying and geotechnical measurements using our own capacities. The results
are subsequently presented in the „CUBULA“ information system. We have got qualified
professionals and experts at our disposal, who are capable of realising checking, supervi-
sing and consulting work in the process of carrying out tunnel parts of a project, such as for
example, in the past for the Prague City Ring Road sections 513 and 514 for the Road and
Motorway Directory of the Czech Republic, the project owner.   

Currently we carry out advanced geotechnical monitoring for the D3 motorway
construction project section 0310/I Úsilné – Hodějovice, including the 995.5m long
Pohůrka cut-and-cover tunnel and its drainage by a 918m long, mostly mined
DN1000 sewer. Our task within the framework of the successful tender in the con-
sortium „Sdružení D8 0805 – GTM“ is to realise all land surveying 3D measurements
during the defects liability period. We have operated in the particular area of the land-
sliding area on the D8 motorway for many years. We have got an extensive network
of stabilised points for precision land surveying measurements built there. We also
specialise ourselves in building micronets for bridge structures.     

The company of SAMSON PRAHA, spol. s r. o. is a fully independent organisation
with its own capital. We are able to offer comprehensive services to our partners through
a team of experienced professionals. The fact that our company has got its own instru-
mentation, both the technical and mechanical background including wheeled drilling rigs,
is also an advantage for us. I believe that the times of large underground construction pro-
jects will come again in the current time of economic growth, not only in the capital city
of Prague but also in other places of our country. Of course, it depends on the bravery, abi-
lities and willingness of our elected representatives to enforce ambitious projects.   

In this TUNEL journal issue, we prepared three papers for you. The main paper is
dedicated to the construction of a hydropower plant on the river Mtkvari near the town
of   Akhaltsikhe in Georgia, where our experts work in the role of the Project Engineer
for the project owner and geotechnical supervisor in collaboration with ŠKODA
PRAHA, a. s. The excavation of a gallery for a hot-water pipeline under a busy Prague
intersection follows. We carried out geotechnical monitoring on this gallery construc-
tion site. The last paper of ours is dedicated to a project for clearing the RAW dispo-
sal chambers with ensuring an operating route through a gallery in the Richard mining
complex in the north-western part of the town of Litoměřice. 

To conclude, I would like to thank my colleagues, partners and
the Czech Tunnelling Association for their work. Let me to wish
you many successes in your working and personal lives, sanity and
lucky choice in making difficult decisions.  

God speed you!

ING. MARCEL RÜCKL

jednatel a majitel společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Executive head and owner of SAMSON PRAHA, spol. s r.o.




