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DEAR COLLEAGUES, 
TUNEL JOURNAL READERS, 

I am writing this editorial, like the other authors, in the 
turbulent year 2020, which began as a year that was expected 
to be similar to the previous one, only with better prospects in 
the fi eld of underground construction.

In 2020, our company SG Geotechnika a.s. fi nished 
a detailed geological survey for the D35 motorway 
construction project Opatovec – Staré Město, Section 2 – 
Dětřichov Tunnel. It is the future longest Czech motorway 
tunnel, with the length of 3983m. It is designed in the form of 
two mined double-lane tunnel tubes. The construction of this 

tunnel is expected to commence in 2023. 
At the same time, we participate in both tunnel projects currently under 

construction in the Czech Republic, the Mezno and the Deboreč, where 
we perform geotechnical monitoring and geological survey in the form 
of underground workings on the Metro I.D route, where we are in the 
position of responsible solvers of geological survey tasks on OL1 and VO-
OL parts. Currently (October 2020), the fi nal report on the OL1 section 
has already been submitted to the client and our geological operations 
are underway in the VO-OL part. In Slovakia, we conduct geotechnical 
monitoring through our daughter company Geofos. We carry out 
geotechnical monitoring in the Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 
section of the D1 motorway with the Ovčiarisko and Žilina tunnels and 
the same activities are performed on the D1 Prešov, West – Prešov, South 
construction site. In addition, we operate as a part of the construction 
supervising team on the Čebrať tunnel. 

Invitations to tender for a contract for construction of “Operating 
section I.D of Prague metro – Pankrác – Olbrachtova section, civil 
works” and “The comprehensive geotechnical monitoring and condition 
survey” for the same construction part was another signifi cant deed in 
the fi eld of tunnel construction. Unfortunately, both tender proceedings 
ended, after the arguments were advanced by complainants at the Offi ce 
for the Protection of Competition, where the Offi ce ordered the Prague 
Public Transit Company Inc. not to conclude a contract with the winner 
in the case of the civil works and imposed a remedy consisting in the 
cancellation of the competition in the case of the tender for geotechnical 
monitoring. The Prague Public Transit Company can fi le a disquisition 
against both decisions. Thanks to the objections and the decisions of the 
Offi ce for the Protection of Competition, there will be a long delay of this 
project so important for Prague. It is a great pity that we cannot follow 
the well-known motto „Glory to the winners and honour to the losers“ in 
public competitions. I wish this important project success. I hope that the 
contracting authority will be able to bring the competition to a successful 
end and get the project underway. 

When I return to our nearest foreign market, the Slovak one, the 
situation in the fi eld of tunnelling is not entirely easiest even there. In 
2020, two tunnel projects are underway, namely the survey workings on 
the Čebrať tunnel in the Hubová – Ivachnová section of the D1 motorway 
and the excavation of the Bikoš tunnels on the northern by-pass of Prešov, 
the R4 fast highway. At present, the decision on the form of completion 
of the longest Slovak tunnel, the Višňové (7520m long), in the Lietavská 
Lúčka – Dubná Skala section of the D1 motorway has not been made yet. 
It means that similar problems of unfi nished competitions are faced even 
on the Slovak market. 

I hope that we will have the opportunity to further prove that the Czech 
underground construction industry is at a high level and is capable of 
solving the most diffi cult tasks of this industry even in the coming years. 
Let us also hope that the Czech state, which is the largest client for large 
infrastructure projects in our territory, will not let our industry perish this 
year or in the years to come, and that we will not be forced to use our 

capacities abroad. 
Despite anti-coronavirus measures, I believe that we 

will be allowed to organise meetings and conferences for 
exchanging information and expanding our knowledge, and 
that we will not live to see the era of online tunnelling.

With the miners’ God speed you I wish you all and 
especially the Czech tunnel construction 
industry all the best, lots of success and, most 
importantly, good health.

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, 
ČTENÁŘI ČASOPISU TUNEL,

píšu tento úvodník, tak jako ostatní autoři, v turbulentním 

roce 2020, který začal jako rok, který měl být podobný tomu 

předchozímu, jen s lepšími vyhlídkami v oblasti podzemní-

ho stavitelství.

Naše fi rma SG Geotechnika a.s. v roce 2020 dokončila 

podrobný geologický průzkum pro D35 Opatovec – Staré 

Město, 2. úsek – tunel Dětřichov. Jedná se o budoucí nejdel-

ší český dálniční tunel o délce 3 983 m, který je navržen ve 

formě dvou ražených dvoupruhových tubusů. Do výstavby 

by tento tunel měl jít v roce 2023.

Současně se podílíme na obou běžících tunelových projektech v ČR, 

a to jak na tunelech Mezno a Deboreč, kde provádíme geotechnický 

monitoring, tak na geologickém průzkumu formou podzemních děl na 

trase metra I.D, kde jsme odpovědnými řešiteli geologických prací na 

částech OL1 a VO-OL. V současné době (říjen 2020) je již odevzdána 

závěrečná zpráva úseku OL1 a naše geologické práce probíhají na čás-

ti VO-OL. Na Slovensku, prostřednictvím naší dceřiné fi rmy Geofos, 

provádíme geotechnický monitoring trasy na úseku D1 Hričovské Pod-

hradie – Lietavská Lúčka s tunely Ovčiarsko a Žilina a stejné činnosti 

provádíme na stavbě D1 Prešov západ – Prešov juh. Fungujeme také 

jako součást týmu stavebního dozoru tunelu Čebrať.

Dalším významným počinem na poli tunelářském bylo vypsání sou-

těže na výstavbu „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác 

– Olbrachtova, stavební část“ a stejně tak na „Komplexní geotechnický 

monitoring a pasportizaci“ pro stejnou stavební část. Obě soutěže bo-

hužel po námitkách stěžovatelů skončily na Úřadu pro ochranu hos-

podářské soutěže (ÚHOS), kde v případě stavební části úřad nařídil 

Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) neuzavírat smlouvu 

s vítězem a v případě soutěže na geotechnický monitoring uložil ná-

pravné opatření spočívající ve zrušení soutěže. Proti oběma rozhodnu-

tím může podat DPP rozklad. Kvůli námitkám a rozhodnutími ÚHOS 

dojde bohužel k velkému zpoždění tohoto, pro Prahu, významného 

projektu. Je velká škoda, že se při veřejných soutěžích nedokážeme ří-

dit známým heslem „Sláva vítězům a čest poraženým“. Přeji tomuto 

důležitému projektu úspěch a doufám, že se zadavateli podaří soutěž 

dotáhnout do zdárného konce a projekt rozběhnout.

Když se vrátím k nám nejbližšímu zahraničnímu trhu, a to sloven-

skému, ani tam dnes není situace na poli tunelářském úplně nejlehčí. 

V roce 2020 běží dva tunelové projekty, a to průzkumné dílo tunelu 

Čebrať na úseku Hubová – Ivachnová dálnice D1 a ražba tunelů Bikoš 

na rychlostní silnici R4 severního obchvatu Prešova. V současné době 

také není rozhodnuto o formě dokončení nejdelšího slovenského tunelu 

Višňové (délka 7 520 m) na úseku dálnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná 

Skala. I na slovenském trhu se tedy potýkají s podobnými problémy 

nedokončených soutěží.

Doufám, že v následujících letech budeme mít možnost dále doka-

zovat, že české podzemní stavitelství je na vysoké úrovni a je schopno 

řešit i ty nejsložitější úkoly tohoto oboru. Přejme si také, aby český 

stát, který je největším investorem velkých infrastrukturních staveb na 

našem území, nenechal v tomto roce ani v letech příštích náš obor zahy-

nout a my nebyli nuceni uplatňovat své kapacity v zahraničí.

Ve vleku opatření proti koronaviru věřím, že budeme moci pořádat 

setkání a konference pro výměnu informací a rozšiřování 

si našich znalostí a že se nedožijeme éry, kdy budeme ra-

zit tunely on line.

S hornickým Zdař Bůh vám všem a českému tunelo-

vému stavebnictví zvlášť přeji vše nejlepší, 

mnoho úspěchů a hlavně hodně zdraví. Mgr. LUCIE BOHÁTKOVÁ

členka představenstva společnosti 
SG Geotechnika a.s.

Member of Board Directors 
of SG Geotechnika a.s.




