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29. ročník - č. 2/2020

Vážené čtenářky a čtenáři,
dostává se vám do ruky vydání č. 2/2020 časopisu Tunel. V čase, kdy jím listujete, platí ve společnosti jiná omezení než 

ta, za jakých toto vydání časopisu vznikalo. A věřte, nikdo z nás v čase tvorby tohoto čísla netuší, jaká to jsou ona aktuální 

omezení platná pro přelom května a června. Příchod pandemie nás donutil k nejedné změně, a to v pracovním i v osobním 

životě. Ne, nehodlám se pouštět do analýzy příčin a řešení každodenních problémů, se kterými se stavební průmysl musí 

vypořádat. Dovolte mi jen obecnou úvahu o kondici českého a slovenského stavebnictví, ve které se nachází díky otevře-

nému přístupu k informacím, sdílení vědeckého potenciálu, know-how, nových technologií, lidských zdrojů a obchodních 

příležitostí. Celosvětové uzavření hranic mezi státy ze dne na den poskytlo jasný důkaz o tom, jak globální a jak úspěšné je 

české a slovenské stavebnictví. Jak z hlediska lidských zdrojů, kdy se ukázala naprostá provázanost pracovního trhu střední 

a východní Evropy ve fázi projekční i realizační, tak vlastní výroby z hlediska dostupnosti technologií a materiálů nejen 

v evropském, ale i světovém měřítku. Globální možnosti nám umožnily významný progres, jejich odepření nás může zastavit. Přejme si, aby k pl-

nému otevření hranic zejména pro business došlo co nejdříve. S dodržením opravdu nezbytných preventivních opatření. Jsme mistry improvizace, 

jsme schopni technologického vývoje i s minimem zdrojů, omezení přístupu k nim a k příležitostem nás ale dusí a brzdí. Vlastně doufám, že bude 

toto přání v době vydání časopisu už irelevantní.

Vydání časopisu Tunel č. 2/2020 je věnováno společnosti INSET s.r.o., která se ve svých příspěvcích věnuje technologiím využívaným při geo-

technických průzkumech, monitoringu a diagnostice. Mezi dalšími články se můžete dočíst o posledním vývoji na projektu v bavorském Garmisch-

-Partenkirchenu, dále se můžete seznámit s přehlednou rekapitulací provozovaných i plánovaných tunelů na Slovensku, nebo s analýzou účinku 

rázové vlny na ostění tunelu. Za pozornost stojí také rubriky, zprávy z konferencí, aktuality a samozřejmě další díl seriálu z historie podzemních 

staveb.

„Současná krize je výzva“, zní ze všech stran. Ambiciózní tvrzení. Raději zůstanu realistou, a přijměte proto, prosím, jen „výzvu“ k zamyšlení. 

Svět spěje k ještě hlubší digitalizaci, k internetu věcí. V přípravě a realizaci staveb, průzkumu, diagnostice a monitoringu jsme na prahu masivní 

automatizace. Kontinuální, dálkový, automatizovaný sběr a sdílení dat, jejich automatizované hodnocení. Strojové modelování variantních řešení, 

důsledná návaznost na BIM, datové analýzy při řízení výstavby, řízení rizik geotechnických i fi nančních. To může být ona digitální cesta. Je nutné 

podílet se na vývoji, nečekat jen na produkty. To vyžaduje vysokou odbornost, úzké provázání na IT. Což je pochopitelně podmíněno investicemi. 

Je ale možné získat vysokou kvalitu a velkou přidanou hodnotu za výrazně nízkou nabízenou cenu? Je cesta nejnižší ceny jako jediného kritéria 

obhajitelná? Není toto jedna z nejsilnějších klapek, která nás dusí a brzdí?

Přeji vám všem inspirativní čtení, krásné léto a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Ing. VÁCLAV VESELÝ, Ph.D. 
člen redakční rady

Dear readers, 
You have in your hand issue No. 2/2020 of TUNEL journal. Other restrictions apply in the society at the time you browse it than those under which 

this issue of the magazine originated. And believe me that none of us have any idea at the time of preparing this TUNEL issue what of the current 

restrictions will be applicable for the turn of May and June. The onset of the pandemic has forced us to make many changes both in the working 

and private life. No, I do not intend to embark on an analysis of causes of and solutions to everyday problems that the construction industry has to 

deal with. Allow me just a general refl ection on the condition of the Czech and Slovak construction industries we are in thanks to the open access 

to information, the sharing of scientifi c potential, know-how, new technologies, human resources and business opportunities. The global closure 

of borders between states on a day-to-day basis has provided clear evidence of how global and how successful the Czech and Slovak construction 

industries are. Both in terms of human resources, which showed the complete interconnectedness of the labour market of Central and Eastern 

Europe in the design and implementation phase, and our own production in terms of availability of technologies and materials not only in Europe 

but also worldwide. Global opportunities have allowed for our signifi cant progress, and denying them can stop us. Let us hope that the full opening 

of the borders, especially for business, will take place as soon as possible, with compliance with the really necessary preventative measures. We 

are masters of improvisation, we are capable of technological development even with a minimum of resources, but limiting the access to them and 

opportunities suffocates and hinders us. In fact, I hope that this wish is now, at the time of the magazine publication, no longer relevant.

TUNEL journal issue No. 2/2020 is dedicated to the company of INSET s.r.o., which in its contributions deals with technologies used in 

geotechnical investigation, monitoring and diagnostics. Among the other papers, you can read about recent developments on a project in Bavarian 

Garmisch-Partenkirchen, further you can acquaint yourselves with a clear recapitulation of operating and planned tunnels in Slovakia or with an 

analysis of the impact of a shock wave on a tunnel lining. Also worth noting are columns, news from conferences, current news and, of course, 

another part of the series on history of underground structures. 

„It sounds from all sides: the current crisis is a challenge. It is an ambitious claim. I prefer to stay realistic and therefore, please, accept at least the 

„challenge“ to think. The world is heading towards an even deeper digitisation, towards the Internet of things. In the preparation and implementation 

of projects, survey/investigation, diagnostics and monitoring are at the threshold of massive automation. We use continual automated remote data 

collection and data sharing, automated data assessing, mechanical modelling of variant solutions, consistent connection to the BIM, data analyses 

in construction management, control of geotechnical and fi nancial risks. It is possible that this can be that digital path. It is necessary to participate 

in the development, not only wait for products. It requires high level of expertise and close connection to IT. Naturally, this is conditioned by 

investment. But is it possible to obtain high quality and great added value at signifi cantly low cost being offered? Is the path of the lowest price as 

the only criterion defendable? Isn‘t this path one of the strongest fl aps that suffocate and slow us down? 

I wish you all inspiring reading, a beautiful summer and a lot of personal and professional success. 

Ing. VÁCLAV VESELÝ, Ph.D., 
Member of Editorial Board 




