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DEAR READERS, 
I am honoured to be allowed to present papers of my 

colleagues in which we introduce our tunnelling projects 

currently under construction on the pages of this journal at 

the moment when Metrostav crowns a signifi cant anniversary. 

Let me introduce myself only briefl y in the introduction. 

I have been working with Metrostav in various positions 

already since 1989 and, since July 1 this year, I have taken 

over the baton of the management of our company from Ing. 

Pavel Pilát, a long-time general director of the company. 

Even though my original specialisation is not tunnelling and 

I would not dare to pass myself off as an expert in this specialisation, it 

is still not possible to work for over 30 years in Metrostav and not gain a 

closer relationship with this fi eld. So with a deep respect for the profession 

and for those who really master it, I would like to introduce this issue of 

TUNEL journal with a brief recollection of the main milestones in the 

history of Metrostav that were related to underground construction. On 

1st January 2021, it will be 50 years since Metrostav separated from the 

national enterprise Vodní stavby. It was already in 1974 that the fi rst line 

IC of the Prague metro between Florenc and Kačerov was ceremonially 

put into operation and, in October 1976, Metrostav’s mechanized shield 

TŠčB-3 passed under the Vltava for the fi rst time on the IA metro line. In 

1983, we became members of the International Tunnelling Association 

ITA/AITES. In 1991, the state enterprise was transformed to a joint-stock 

company. Since 1997, we use the NATM technique for construction of 

tunnels. The year 2006 was a turning point in terms of our operations 

abroad by commencing excavation of tunnels in Croatia and Iceland. 

Since 2010, Metrostav is a controlling member of a concern the parts 

of which are also Subterra a.s. and BeMo Tunnelling GmbH. In 2011, 

we started a new era of mechanised tunnelling in the Czech Republic 

on the line VA of Prague metro and, subsequently, on the Ejpovice rail 

tunnels. Metrostav is today a universal construction company operating 

in all segments of the construction market, nevertheless, we consider 

our tunnelling capacities and skills to be family silver which we want to 

protect and develop. 

Metrostav has been making long-term systematic efforts focused on 

maintaining and developing its own production capacities. This way is 

laborious, without quick effects, but in my opinion the only one that is 

right in the long run. We cooperate closely with vocational schools, high 

schools and universities, and it has already borne fruit for us many times. 

Unfortunately, in recent periods, our efforts have been threatened and 

spoiled by the tragic shortage of tunnel construction projects in the Czech 

Republic. We have already had to reduce the numbers of our permanent 

employees working in this fi eld several times, and this situation does 

not leave much room for the systematic education of new generations of 

workers and technicians, who will be missing in the fi eld in the future.

Due to the not too much encouraging situation on the domestic market, 

Metrostav was forced to try to succeed on foreign markets, where it has 

been using part of its tunnel excavation capacities already for several 

years. The needle of our tunnellers’ compass is aimed fi rst of all at the 

north. In Iceland, we have successfully fi nished the already third road 

tunnel construction project of road tunnels, in Finland, we have recently 

completed another section of the extension of the Helsinki metro and 

we will apply for the title of the Foreign Construction of the Year 2020 

with this construction. We have “spiced” the wide number of Norwegian 

road tunnels in the case of the Fv. 714 road, being fi nally relocated near 

Trondheim, by adding a 735m long bridge arching over 

a sea fjord. 

To conclude, I want to thank my colleagues whose work 

we introduce in this journal. I wish all of us, apart from 

a number of new interesting tunnel construction projects 

in the Czech Republic, above all lots of 

personal and professional success and good 

health even in today‘s problematic „Covid“ 

period. 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
je mi ctí, že mohu při příležitosti, kdy Metrostav dovršuje 

významné jubileum, na stránkách tohoto časopisu uvést pří-

spěvky svých kolegů, ve kterých představujeme naše aktuál-

ně realizované tunelové stavby. 

Dovolte, abych v úvodu jen krátce představil sebe. V Me-

trostavu působím v různých pozicích již od roku 1989 a od 

letošního 1. července jsem převzal štafetu vedení naší spo-

lečnosti po dlouholetém generálním řediteli panu Ing. Pavlu 

Pilátovi. Ačkoliv nejsem původní specializací tunelář, a ani 

dnes bych si nedovolil vydávat se za odborníka v této specializaci, pře-

ce jenom není možné působit přes 30 let v Metrostavu a k tomuto oboru 

nezískat bližší vztah. Takže s hlubokým respektem k řemeslu a k těm, 

kteří ho opravdu ovládají, dovolím si uvést toto číslo časopisu Tunel 

krátkým zavzpomínáním na hlavní milníky v historii Metrostavu, které 

souvisely s podzemním stavitelstvím. Dne 1. ledna 2021 to bude již 

50 let od okamžiku, kdy se Metrostav vyčlenil z národního podniku 

Vodní stavby. Již v roce 1974 byla slavnostně uvedena do provozu prv-

ní trasa I.C pražského metra Florenc – Kačerov a v říjnu roku 1976 

podešel mechanizovaný štít TŠčB-3 Metrostavu poprvé Vltavu na trase 

I.A. V roce 1983 jsme se stali členem Mezinárodní tunelářské asociace 

ITA/AITES. V roce 1991 došlo k transformaci státního podniku na ak-

ciovou společnost. Od roku 1997 realizujeme ražbu tunelů technologií 

NRTM. Rok 2006 byl přelomový z pohledu našeho působení v zahrani-

čí zahájením ražby tunelů v Chorvatsku a na Islandu. Od roku 2010 je 

Metrostav řídícím členem koncernu, jehož součást tvoří i Subterra a.s. 

a BeMo Tunnelling GmbH. V roce 2011 jsme zahájili novou éru me-

chanizovaného tunelování v České republice na trase V.A pražského 

metra a poté na železničních tunelech Ejpovice. Metrostav je dnes uni-

verzální stavební společností, která působí ve všech segmentech staveb-

ního trhu, nicméně své tunelářské kapacity a dovednosti považujeme za 

rodinné stříbro, které chceme chránit a rozvíjet.

Metrostav dlouhodobě vyvíjí systematické úsilí směřující k zachová-

ní a rozvoji vlastních výrobních kapacit. Je to cesta pracná, bez rych-

lých efektů, ale podle mého mínění jediná dlouhodobě správná. Úzce 

spolupracujeme s odbornými učilišti, středními i vysokými školami, 

a to nám již mnohokrát přineslo své ovoce. V posledních obdobích naše 

úsilí bohužel ohrožuje a maří tragický nedostatek tunelových projek-

tů v České republice. Stavy našich kmenových zaměstnanců v tomto 

oboru jsme již několikrát museli redukovat a tato situace nedává příliš 

prostoru k systematické výchově nových generací dělníků a techniků, 

kteří v budoucnu budou oboru chybět.

Kvůli nepříliš povzbudivé situaci na domácím trhu byl Metrostav nu-

cen pokusit se uspět na zahraničních trzích, kde již několik let uplatňuje 

část svých razičských kapacit. Střelka našeho tunelářského kompasu 

míří především na sever. Na Islandu jsme v letošním roce úspěšně zpro-

voznili již třetí projekt silničních tunelů, ve Finsku jsme v nedávné době 

dostavěli další úsek prodloužení linky metra v Helsinkách a s touto stav-

bou se budeme ucházet o titul Zahraniční stavba roku 2020. Celou řadu 

norských silničních tunelů jsme na našem letos dokončovaném projektu 

přeložky silnice Fv. 714 nedaleko Trondheimu „okořenili“ také 735 m 

dlouhým mostem klenoucím se nad mořským fjordem. 

Závěrem chci poděkovat svým kolegům, jejichž prá-

ci v tomto časopise představujeme. Nám všem pak pře-

ji, kromě řady nových zajímavých tunelových projektů 

v České republice, především mnoho osobních i pracov-

ních úspěchů a pevné zdraví i v dnešní pro-

blematické „kovidové“ době.

Ing. JAROSLAV HERAN, 

generální ředitel Metrostav a.s.
General Director of Metrostav a.s.




