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DEAR COLLEAGUES AND READERS,
I am always honoured to present company Minova 

Bohemia s.r.o. in prestigious magazine Tunnel and especially 
in times when we celebrate 25th anniversary of the company 
establishing on one side and when we are all exhausted by general 
fi ght with invisible enemy COVID-19 on the other side. Each of 
us is affected by this situation differently, we have different level 
of experience and we face different consequences, but surely we 
all want to return to normal state as soon as possible and forget 
about the past as quickly as possible, as if it was just a bad dream 
of last night.

Here I will allow myself a small parallel in relation to tunnel 
constructions in the Czech Republic, which has also been 

suffering from a virus or perhaps more viruses for many years, while its effects 
and direct consequences have almost stopped underground constructions. 
Therefore, we all certainly welcomed the information received during the 
international conference Underground Structures Prague 2019 and also in this 
magazine that signifi cant tunnel constructions are being prepared in the Czech 
Republic in the coming years. Thus I believe that we can catch up pace with 
colleagues, for example in Slovakia, where tunnel constructions have taken 
place in recent years and continues to take place with increased intensity, and 
many of us have taken the opportunity to participate in these constructions.

Minova being global company having today more than 25 offi ces around the 
world, has not been idle in the past period and as you can see in the presented 
articles, technical progress in technologies that are crucial for Minova 
worldwide, ie anchoring, grouting and newly also monitoring, did not stop. 
I would like to point out and I am glad that at a certain stage of development, 
as representatives for the Czech and Slovak Republics, we also participated 
in the development of the presented UniPass technology, which we consider 
to be very progressive and suitable for certain underground conditions also in 
our country. These new technologies will complement our range of existing 
bolting technologies, including chemical materials for their stabilization or 
separate grouting in order to strengthen and seal the rock environment or 
building structures so as to increase effi ciency and safety in its construction 
and subsequent operation. Therefore, we will continue to strive for professional 
partnerships with designers, contractors and other professional companies, 
that we can together solve and resolve effectively and safely problems of 
various kind, which are often in the tunnel environment. That means solving 
problems in advance and in timely manner to minimize the risk of emergencies 
prior actual start of tunnelling works. Tunnel is undoubtedly a complex and 
challenging engineering work, requiring multidisciplinary knowledge and 
a certain erudition of all participants, which we strive to offer for long period 
as the company Minova Bohemia s.r.o. in the above-mentioned technologies, 
inseparably belonging to modern tunnel construction or rehabilitation of 
existing tunnel structures.

Our goal remains to be for our partners supplier of reliable, proven materials 
and technologies, supported by quality technical background, not only in 
the fi eld of underground construction. Requirements for technical design of 
solutions or assistance in the implementation of special works in anchoring 
and grouting remain very common by our partners.

Thanks to constant monitoring of trends, innovations and close contact with 
executed constructions we are successful in our efforts and I am personally 
convinced that we will continue to be successful. Confi rmation of this fact is 
the constant interest and favour of local companies as well as companies from 
abroad.

Minova Bohemia s.r.o. contributes to the development of awareness of 
new materials and technologies by co-organization of the annual traditional 
in ter national seminar “Reinforcement, Sealing and Bolting of the Rock 
Mass and Engineering Construction”, on which we participate with VŠB-
Technical University in Ostrava, Department of Geotechnics and Underground 
Engineering of the Faculty of Civil Engineering. This colloquium takes place 
under the auspices of the Czech Tunneling Association, the Chairman of the 
Czech Mining Authority and the Czech Chamber of Authorized Engineers. 
The seminar programme presents, among other things, technological 
innovations, interesting technical solutions and reference structures from the 
Czech Republic and abroad in the fi elds of mining, geotechnics, underground 
construction and water infrastructure constructions. The jubilee 25th year of the 
seminar took place from 5th to 6th March 2020, and its programme was aptly 
described by Associate Professor Ing. Eva Hrubešová, Ph.D. in the previous 

issue of this magazine.
I believe that we will be able to use our professional skills in 

combination with a quality product portfolio and services in the 
upcoming period, so that we are always for you a sought-after 
partner able to face together the challenges that the underground 

environment brings.
Last but not least I would like to wish all 

readers of Tunnel magazine and all members 
of CzTA and STA good health and many 
interesting tunnel constructions, and also thank 
the editorial board of Tunnel magazine for their 
long-term cooperation, which is functional even 
in this extraordinary time.

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ A ČTENÁŘI,
vždy se cítím poctěn představit společnost Minova Bohemia 

s.r.o. prostřednictvím prestižního časopisu Tunel, a to právě 
v době, kdy na jedné straně letos oslavujeme 25 let od založení 
naší fi rmy a na straně druhé, kdy jsme všichni vysíleni všeo-
becným bojem s neviditelným nepřítelem COVID-19. Každého 
z nás se tento stav dotýká jinak, máme jinou úroveň prožívání 
a potýkáme se s různými důsledky, ale jistě si všichni přejeme 
se co nejrychleji vrátit do normálního stavu a co nejrychleji za-
pomenout na uplynulé období, jako by to byl jen špatný sen 
uplynulé noci. 

Zde si dovolím malou paralelu v souvislosti s tunelovou vý-
stavbou v České republice, která také dlouhou řadu let trpí ja-
kýmsi virem nebo možná více viry, jejichž působením a přímým důsledkem 
v podstatě došlo téměř k zastavení podzemní výstavby. Proto jsme všichni 
určitě přivítali informaci v rámci mezinárodní konference Podzemní stavby 
Praha 2019 a také tohoto časopisu, že se v České republice v následujících 
letech připravují významné tunelové stavby. Věřím tedy, že můžeme srovnat 
krok s kolegy například na Slovensku, kde tunelová výstavba v uplynulých 
letech probíhala a nadále probíhá se zvýšenou intenzitou a řada z nás příle-
žitost se podílet na těchto stavbách využila.

Mezinárodní skupina Minova, která dnes čítá více než 25 zastoupení po 
celém světě, v uplynulém období nezahálela, a jak se můžete přesvědčit 
v prezentovaných příspěvcích, technický pokrok v technologiích, které jsou 
pro Minovu celosvětově stěžejní, tedy kotvení, injektáže a nově také s tím 
související monitoring, se nezastavil. Dovolím si podotknout a jsem tomu 
rád, že jsme se také, v určité fázi vývoje, jako zástupci pro Českou a Slo-
venskou republiku podíleli na vývoji prezentované technologie UniPass, 
kterou považujeme za velmi progresivní a vhodnou pro určité podmínky 
v podzemí také u nás. Tyto nové technologie doplní naši nabídku stávajících 
kotevních technologií včetně chemických materiálů pro jejich stabilizaci 
či samostatné injektáže s cílem zpevnit a utěsnit horninové prostředí nebo 
stavební konstrukci tak, abychom zvýšili efektivitu a bezpečnost při její 
výstavbě a následném provozování. Nadále tedy budeme usilovat o profesi-
onální partnerství s projekčními, realizačními a dalšími odbornými společ-
nostmi, abychom byli společně schopni řešit a vyřešit efektivně a bezpečně 
problémy různého charakteru, na které je tunelové prostředí bohaté. Tedy 
řešení problémů v předstihu a včas, abychom minimalizovali riziko vzniku 
mimořádných událostí před samotným zahájením tunelových ražeb. Tunel 
je bezesporu složité a komplexní inženýrské dílo, vyžadující multioboro-
vé znalosti a určitou erudici všech zúčastněných, kterou se snažíme jako 
společnost Minova Bohemia s.r.o. dlouhodobě nabízet ve výše uvedených 
technologiích, které do moderní tunelové výstavby či sanací stávajících tu-
nelových konstrukcí neodmyslitelně patří. 

Naším cílem trvale zůstává být pro naše partnery dodavatelem spoleh-
livých, prověřených materiálů a technologií, podpořených kvalitním tech-
nickým zázemím, mimo jiné v oboru podzemní výstavby. Požadavky na 
technický návrh řešení nebo pomoc při realizaci speciálních prací v oblasti 
kotvení a injektování zůstávají ze strany našich partnerů velmi časté. 

Díky stálému sledování trendů, inovacím a blízkému kontaktu s realizo-
vanými stavbami jsme v naší snaze úspěšní a jsem osobně přesvědčen, že 
budeme úspěšní i nadále. Potvrzením této skutečnosti je stálý zájem a pří-
zeň lokálních společností a rovněž společností ze zahraničí.

K rozvoji informovanosti o nových materiálech a technologiích přispívá 
společnost Minova Bohemia s.r.o. spolupořádáním každoročního tradičního 
mezinárodního semináře „Zpevňování, těsnění a kotvení horninového ma-
sivu a stavebních konstrukcí“, na kterém se spolupodílíme s VŠB-Technic-
kou univerzitou v Ostravě, katedrou geotechniky a podzemního stavitelství 
při Stavební fakultě. Tento seminář probíhá pod patronací České tunelářské 
asociace, předsedy Českého báňského úřadu a České komory autorizova-
ných inženýrů. V rámci programu semináře jsou prezentovány mimo jiné 
technologické novinky, zajímavá technická řešení a referenční stavby z ČR 
i ze zahraničí z oblastí hornictví, geotechniky, podzemního stavitelství a vo-
dohospodářských staveb. Jubilejní 25. ročník semináře se uskutečnil v ter-
mínu 5.–6. 3. 2020, jeho program v předchozím vydání tohoto časopisu 
výstižně popsala paní docentka Ing. Eva Hrubešová, Ph.D.

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 prostředí podzemí přináší. 

Závěrem chci popřát všem čtenářům časopisu Tunel a všem 
členům CzTA a STA pevné zdraví a mnoho zajímavých tune-
lových staveb, a také poděkovat redakční radě 
časopisu Tunel za dlouhodobou spolupráci, 
která je funkční i v této mimořádné době.

Ing. PETR KUČERA,

jednatel společnosti Minova Bohemia s.r.o.
Executive Director of Minova Bohemia s.r.o.




