
ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES
si vás dovoluje pozvat na

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 2/2015
TÉMA: HISTORICKÁ PODZEMNÍ DÍLA II.  
Termín: 23. 9. 2015, 13:00 hod. 
Místo konání: Ballingův sál NTK, Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice

Program Tunelářského odpoledne 2/2015
12.30 – 13:00 Prezence účastníků

13:00 – 13:05 Zahájení
Ing. Ivan Hrdina, předseda CzTA ITA-AITES, z. s. 

13:05 – 13:20  Stručný úvod o Švýcarsku
Ladislav Lahoda, prezident CMA 
– společnosti pro výzkum historického podzemí 
Nejzajímavější turistické lokality švýcarských Alp a čtyřleté natáčení 
následujícího dokumentu

13:20 – 14:40  Skrytou švýcarskou krajinou, dokumentární film 77 minut
Od napoleonských dob se nikdo neodvážil na Švýcarsko zaútočit, ne proto,
že je neutrální, ale proto, že je schopné se účinně bránit. Švýcarská krajina
je opevněná, chráněná zbraněmi ukrytými tak, že je většina návštěvníků
nikdy ani nespatří. Je to krajina připravená k boji. Vydejte se s námi na cestu
po Švýcarsku.  Projedeme nejvyššími alpskými průsmyky, navštívíme horské
tvrze, labyrinty podzemních chodeb, maskované pevnosti a vojenské 
objekty, chránící švýcarskou neutralitu až do počátku 21. století. A nahléd-
neme i do jiných podzemních prostor, skrytých v těsné blízkosti známých
turistických destinací...

14:40 – 15:05 Přestávka s občerstvením

15:05 – 16:45  Lomy AMERIKA - mystérium českého krasu
Vyprávění o romantických opuštěných jámových lomech, které změnily
původně fádní krajinu v jedno z nejkrásnějších míst v Čechách. O trem-
pech, o jeskyňářích, o potápění, o průzkumech temných štol, o natáčení
filmů, o pátrání po válečné historii těchto míst. Co napsat o lomech, kde
každá mohyla a každý kříž ve skalách jsou opředeny legendou…

16:45 – 17:45 Tajemství šachty v Sudetech
Unikátní pátrání po úkrytu tajných nacistických dokumentů v severních Čechách

17:45 Diskuse, závěr

Zájemce o účast na Tunelářském odpoledni žádáme, aby svoji účast oznámili e-mailem do 
sekretariátu CzTA (pruskova@ita-aites.cz) nejpozději do 17. 9. 2015. Přípravu odborného programu

koordinuje a průběh tunelářského odpoledne bude řídit Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.

Náklady spojené s pořádáním akce včetně občerstvení hradí CzTA ITA-AITES, z. s.

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
Dělnická 12, 170 00  Praha 7
Tel.: 702 062 610
e-mail: pruskova@ita-aites.cz


