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VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, 
VÁŽENÍ PROFESNÍ PŘÁTELÉ,

jsem poctěn nejen za společnost HOCHTIEF CZ,
ale i za sebe, že mohu mít úvodní slovo k vydání
časopisu Tunel, jehož část je věnována prezentaci
činnosti naší stavební společnosti.

Společnost HOCHTIEF CZ patří mezi lídry na
stavebním trhu, a to jak v segmentu pozemního,
tak i dopravního stavitelství a s ním spjatou prací
v podzemí, kterou považujeme za jednu z našich
klíčových kompetencí. Toto odborné know-how rozvíjíme
v naší divizi Dopravní stavby, která se za dvanáct let své exi-
stence podílela na řadě významných tunelových projektů.
Hned v počátcích se spolupodílela na realizaci silničního
okruhu kolem Prahy, úseku 514 Lahovice – Slivenec. Na
tomto projektu jsme byli ve sdružení odpovědní za realizaci
Lochkovského tunelu a Lochkovského mostu. SOKP 514 se
pro nás stal pilotním projektem, kde jsme potvrdili schopnost
realizovat i takto náročnou stavbu. Dále jsme se podíleli na
výstavbě tunelu Blanka v části Prašný most – Špejchar nebo
jsme jako člen dodavatelského sdružení realizovali nové pro-
dloužení trasy pražského metra V.A včetně stanic Bořislavka
a nemocnice Motol. V oblasti železničních staveb se pak jed-
nalo o dvoukolejné tunely Osek a Votický tunel.

Naše obchodní kompetence pokrývají také slovenský trh
a ve spolupráci s naší dceřinou společností HOCHTIEF SK
jsme vloni dokončili náš zatím největší tunelářský projekt
tunel Považský Chlmec na úseku dálnice D3, Žilina (Strážov)
– Žilina (Brodno), který byl nedávno oceněn titulem „Stavba
roka 2017“. V rámci realizace tohoto projektu jsme ve společ-
nosti vybudovali vlastní tým specializovaných projektantů.
Takto vytvořená kompetenční skupina se zabývá nejen pro-
jekčními pracemi na tunelech, ale mimo jiné ve spolupráci
s našimi německými kompetenčními centry pracuje na někte-
rých inovativních technologiích, mezi které se řadí například
optimalizace provádění nevyztuženého sekundárního ostění
nebo stříkaného vláknobetonu. Nabyté zkušenosti umožňují
řadě našich zaměstnanců působit i na zahraničních tunelových
stavbách naší mateřské společnosti prováděných jak konvenč-
ními metodami, tak pomocí strojů TBM. Za všechny je možné
uvést projekt Stuttgart 21 v Německu nebo projektovou pří-
pravu trasy nového metra v Sydney linky City a South West.

Naše týmy tak mohou využívat odbornou podporu poskyto-
vanou kompetenčními centry naší mateřské společnosti, jejíž
stavitelská historie je delší než 140 let. Koncernové know-how
získané na projektech, jako je Gotthardský bázový tunel nebo
most přes Bosporský průliv v Turecku či na řadě dalších děl
prováděných po celém světě našimi sesterskými společnostmi
CIMIC, Flatiron nebo Thiess, jsme schopni představit a zúro-
čit i u nás. 

Závěrem bych rád České tunelářské asociaci poděkoval za
její odbornou práci a popřál mnoho velmi kvalitních a podnět-
ných setkání. Také věřím, že i toto aktuální vydání časopisu
Tunel přinese všem jeho čtenářům řadu zajímavých informací.

DEAR LADIES AND GENTLEMEN, 
DEAR PROFESSIONAL FRIENDS,

I am honoured not only on behalf of the company of
HOCHTIEF CZ but also on my behalf that I am allowed
to have an introductory word to this TUNEL journal
issue a part of which is dedicated to the presentation of
activities of our civil engineering company.  

The company of HOCHTIEF CZ belongs among lea-
ders on the construction market, both in the segment of
building and the segment of traffic construction engine-

ering and the work in the underground, which we consider to be one
of our crucial competences, associated with it. We develop this pro-
fessional know-how in our division Traffic Construction Projects,
which participated during the twelve years of its existence in a num-
ber of important tunnel construction projects. In the very beginning,
it participated in the realisation of the Prague City Ring Road pro-
ject, section 514 Lahovice – Slivenec. At this project we were res-
ponsible in a consortium for the realisation of the Lochkov tunnel
and the Lochkov bridge. The Prague City Ring Road section No. 514
became a pilot project for us, where we confirmed our ability to rea-
lise even so complicated construction project. Further on, we parti-
cipated in the construction of the Prašný Most - Špejchar part of the
Blanka tunnel or we realised, as a member of the consortium of con-
tractors, the new extension of the Prague metro, line V.A, including
Bořislavka station and Nemocnice Motol station. In the field of
railway construction projects, we realised the Osek double-track
tun nels and the Votice tunnel.   

Our business competences cover also the Slovak market and, in
collaboration with our daughter company HOCHTIEF SK, we finis-
hed last year our until now the largest tunnel construction project,
the Považský Chlmec tunnel in the Žilina (Strážov) – Žilina
(Brodno) section of the D3 motorway. The tunnel was recently awar-
ded the title of “The construction of the year 2017”. We have built
our own team of specialised designers in our company within the
framework of the realisation of this project. The competence group
created in this way deals not only with designing work on tunnels,
but, among others, works in collaboration with our German compe-
tence centres on some innovative technologies, among them, for
example, the optimisation of the execution of non-reinforced secon-
dary linings or sprayed fibre-reinforced concrete. The gathered
experience allows a number of our employees to work even on tun-
nel construction projects of our mother company abroad, carried out
using conventional methods as well as TBMs, for example the
Stuttgart 21 project in Germany or engineering for the new City and
South West lines of Sydney metro.        

In this way, our teams can use the professional support provided by
competence centres of our mother company, the building history of
which is over 140 years long. We are able to introduce and make pro-
fit from the know-how gathered by our concern on such projects as the
Gotthard Base Tunnel or the bridge over Bosphorus Strait in Turkey
or many other projects implemented all over the world by our sister
companies of CIMIC, Flatiron or Thiess even in the Czech Republic.   

To conclude, I would like to thank the Czech Tunnelling
Association for their professional work and wish them many good
quality and inspiring meetings. I also believe that even the current
issue of TUNEL journal will bring lots of interesting information to
all its readers.  

ING. TOMÁŠ KORANDA

předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s.
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