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Vážené kolegyn ě, vážení kolegové, 
Vážení obchodní a profesní partne ři, 
 
Chtěli bychom Vám oznámit, že po 14 letech existence firmy D2 Consult Prague 
s.r.o.  a jejím propojení s původně mateřskou a později partnerskou firmou D2 
Consult GmbH  v Linci, Rakousko, majetkové propojení těchto firem končí 
z důvodu změny většinového vlastníka rakouské firmy. 
 
Zároveň dochází k dalším změnám v majetkové struktuře společnosti. Novým 
společníkem se stává rakouská konzultační firma 3G Geotechnical Group Graz 
ZT GmbH (www.3-g.at). Tato firma byla založena v r. 1999 profesorem Wulfem 
Schubertem a jeho kolegy a má  úzkou vazbou na Technickou universitu 
v Grazu. Společnost působí na rakouském a celosvětovém trhu geotechnických 
služeb a podílí se na přípravě a realizaci prestižních tunelových projektů (např. 
Koralm Tunnel). 
 
Se změnou majetkové struktury dochází ke změně názvu společnosti. Nový 
název je 3G Consulting Engineers s.r.o.  (www.3-g.cz), krátce 3G. Veškeré 
závazky, pohledávky a smluvní vztahy jsou zachovány a také činnost ani 
personální obsazení se nijak nemění. Zaměření firmy bude obdobné, t.j. 
konzultační činnost v podzemním stavitelství a geotechnice, projektování, 
technická pomoc, stavební dozor, výzkumná a vzdělávací činnost. 
 
Doufáme, že si na nový název firmy zvyknete a že naše spolupráce s novým 
rakouským partnerem bude přínosem pro české i mezinárodní tunelové 
stavitelství. V naší dlouhodobé snaze o zvýšení úrovně českého tunelářství 
budeme pokračovat a věříme, že přispějeme k tomu, aby nové tunelové projekty 
v České republice odpovídaly úrovni a současným trendům oboru. 
 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci, 
 
S pozdravem, 
 
 

 
Ing. Martin Srb, jednatel a společník 
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