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The General Assembly of the Czech Tunnelling Association of the
ITA-AITES was held on Wednesday the 31st May 2017. The CzTA
medals for the work in the field of underground construction were
awarded to Ing. Miroslav Kolečkář and Ing. Jaromír Zlámal. Further,
Ing. Ivan Hrdina, the Chairman of the CzTA, informed the delegates
about the activities of the Association in the past year, during the cour-
se of which the publishing of TUNEL journal and holding of Tunnel
Afternoons continued and the Underground Construction Conference
UC2016 was successfully held. The annual technical tour was organised,

this time to Stuttgart, Germany, to the Stuttgart Project sites, 
concretely the construction sites of the Bad Cannstatt and Filder tun-
nels. The Economic Report of the organisation and discussion about
association’s budget 2017 were the subsequent points of the General
Assembly. The delegates were informed about the Plan of Work of the
Association in 2017, comprising the common activities – publishing
TUNEL journal, holding Tunnel Afternoons, organising the technical
tour and commencing the preparation of the conference Underground
Construction 2019. Elections to the Board were another very important
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Administration with a proposal for closer collaboration in this area. The
support to this idea and willingness to the collaboration was expressed
during all meetings. General proposals for the collaboration with the Road
and Motorway Directorate (the customer) resulted into a concrete task,
where a team of professionals established within the framework of the
CzTA carried out expert opinions on design documents for the issuance of
Building Location Permits for motorway tunnels in sections of the D11
and D35 motorways. The subject of the activity lied not only in carrying
out expert opinions, but also consultancy with the customer after the sub-
mission of the opinion and discussion of the opinion in the presence of the
customer and author of the particular documentation. This system of col-
laboration was viewed very positively by the customer. The work of the
expert team carrying out opinions on motorway tunnels was highly appre-
ciated by the customer, provided a good reputation for the CzTA and estab-
lished the space for other collaboration. The involvement of a higher num-
ber of association members into expert activities will lead to the possibili-
ty of creating teams of specialists according to concrete requirements of
the interested party for a professional opinion and will guarantee an objec-
tive view of the problem. We can only wish the newly established group a
lot of strength and enthusiasm because they are both necessary for the cho-
sen activity of the group. 

V roce 2016 bylo na předsednictvu České tunelářské asociace odsou-
hlaseno větší zapojení členské základny do novelizace předpisů, norem,
vyhlášek a zákonů týkajících se návrhu, provádění a údržby podzemních
staveb s cílem implementovat do nich zahraniční zkušenosti a dosáhnout
tak stálého zvyšování úrovně českého tunelářství. Předseda CzTA Ivan
Hrdina z firmy Metrostav a.s. společně s Ing. Srbem z firmy 3G Con sul -
ting Engineers s.r.o. a členem předsednictva Ing. Maříkem z firmy
HOCHTIEF CZ a. s. postupně navštívili zástupce Ředitelství silnic a dál-
nic ČR, Úřadu pro normalizaci a měření (UNMZ) a Českého báňského
úřadu (ČBÚ) s návrhem na užší spolupráci v této oblasti. Na všech jedná-
ních byla vyjádřena podpora této myšlence a ochota ke spolupráci.
Zástupci ČBÚ projevili zájem na spolupráci při tvorbě vyhlášek a zákonů
se zohledněním specifik různých tunelovacích metod a při zajištění bez-
pečnosti provádění především tunelových staveb. Zástupci UNMZ nabíd-
li v rámci CzTA možnost vytvoření technické základny pro řadu norem
ČSN 7375, které se týkají navrhování, provádění i provozování podzem-
ních staveb. Při jednání na ŘSD ČR byla dohodnuta nejen možnost spolu-
práce při tvorbě norem a předpisů, ale i pomoc při navázání přímého kon-
taktu se zahraničními investorskými organizacemi za účelem výměny zku-
šeností, nebo vypracování expertních posudků projektové dokumentace
v rámci DÚR a DSP, které vyžaduje předpis TKP-D7. Obecné návrhy spo-
lupráce s ŘSD ČR vyústily koncem roku 2016 v konkrétní zadání, kdy tým
expertů vytvořený v rámci CzTA vypracovával expertní posudky projek-
tové dokumentace DÚR dálničních tunelů na úsecích dálnice D11 a D35.
Pozitivně lze hodnotit zapojení prof. Matouše Hilara ze Stavební fakulty
a prof. Pavla Přibyla z Dopravní fakulty ČVUT do práce expertního týmu,
které tak zvýšilo a zaručilo nezávislost vypracovaných posudků.
Předmětem činnosti bylo nejen vlastní vypracování posudku, ale i konzul-

tace s objednatelem po jeho odevzdání a projednání posudku za účasti
objednatele s projektantem příslušné dokumentace. Tento způsob spolu-
práce byl objednatelem vnímán velmi pozitivně. 

Dalším krokem ve spolupráci s ŘSD ČR bylo vypracování expertní
zprávy s názvem „Doporučení pro úpravu rychlosti ve vybraných katego-
riích tunelů na pozemních komunikacích“. Cílem zprávy je podpořit pro-
ces rozhodování při žádané změně nejvyšší dovolené rychlosti v dálnič-
ních tunelech. Současná praxe je, že se nejvyšší dovolená rychlost v tune-
lu snižuje ze 130 km/h na volné komunikaci na 80 km/h. Takovéto dras-
tické snížení rychlosti o 50 km/h na několika stovkách metrů není v žádné
tunelářsky vyspělé zemi. Začátkem roku 2017 bylo vypracováno posouze-
ní záměru projektu dokumentace na rekonstrukci Nela hozeveských tune-
lů. Oponentní posudek byl vypracován pro investorskou organizaci Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC) a i tento posudek byl za účasti objedna-
tele a projektanta projednán. 

Vzhledem k úspěšnému zahájení spolupráce s investorskými organiza-
cemi bylo na květnovém valném shromáždění CzTA jejím členům ozná-
meno, že bude ze zájemců z řad odborníků asociace vytvořena nová pra-
covní skupina s názvem „Pracovní skupina pro legislativu a technickou
pomoc“. Tato výzva nezůstala bez odezvy a k práci ve skupině se přihlá-
silo 16 členů asociace. Ustavující schůzka skupiny se konala 17. 6. 2017
a účastnilo se jí 11 zástupců projekčních organizací, konzultačních firem,
zhotovitelných firem i zástupce vysoké školy – ČVUT v Praze. Na schůz-
ce bylo dohodnuto, že činnost bude zaměřena především na zvýšení úrov-
ně legislativy, podle které se navrhují a provádějí tunely, neboť kvalitní
předpisy zajistí jednoznačné požadavky na rozsah projektové dokumenta-
ce, materiály a výrobky používané při výstavbě tunelů i definují vhodná
technická řešení pro provozování a údržbu tunelů. Na jednání bylo kon-
statováno, že v současné době probíhá novelizace předpisu TKP-24 Tunely
a chystá se revize normy ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních
komunikací. S ohledem na zkušenosti s vypracováním posudků dálničních
tunelů pro ŘSD ČR by však bylo vhodné jednoznačně definovat i poža-
davky na rozsah a obsah projektové dokumentace silničních a dálničních
tunelů, který je předmětem nedávno revidovaného předpisu TKP-D7
Tunely, podzemní stavby a galerie. Dalším předmětem zájmu účastníků
jednání byla novelizace vzorových listů VL-5 Tunely. Všechny uvedené
předpisy se týkají silničních a dálničních tunelů. Aktualizaci na stávající
stav poznání a možnosti oboru by si zasloužil však i předpis TKP-20
Tunely, který definuje požadavky na projektování a realizaci železničních
tunelů. 

Práce expertního týmu, který prováděl posudky dálničních tunelů, byla
objednatelem vysoce ceněna, získala pro CzTA dobré renomé a vytvořila
prostor pro další spolupráci. Zapojení většího počtu členů asociace do
expertní činnosti povede k možnosti vytváření týmů specialistů podle kon-
krétního požadavku zájemce o odborný názor a zaručí objektivní pohled
na věc. Nezbývá než nově vzniklé skupině popřát hodně sil i entuziasmu,
neboť oboje je při zvolené náplni činnosti skupiny potřebné.

Ing. LIBOR MAŘÍK, HOCHTIEF CZ a. s.
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point. Ing. Ivan Hrdina was elected the chairman of the CzTA,
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Libor Mařík, Ing. Václav
Soukup, Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Pruška and
Prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D. became the other members of the
Board. In addition, the results of the student competition for the best
diploma thesis in the field of underground construction 2016 were
announced. The honours were received by Ing. Martin Baláž (The Use
of Fibre Reinforced Concrete for the Považský Chlmec Tunnel),
Ing. Daniel Turanský (The Chotýčany Rail Tunnel Design), Ing. Marek
Gracias (The Joberg Tunnel – Tunnelling through a Glacial Moraine)
and Ing. Adam Zapletal (Assessment of a Safety Pillar in an
Underground Construction Project). Bc. Tomáš Němeček spoke in the
Assembly part focused on technical issues. He prepared a presentation
on the Skärholmen tunnel in Stockholm, Sweden.   

Valné shromáždění České tunelářské asociace ITA-AITES se konalo ve
středu 31. května 2017 v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3. Jednání
zahájil a řídil předseda CzTA Ing. Ivan Hrdina.

Na začátku programu jednání byli tradičně oceněni významní pracov-
níci v oboru podzemního stavitelství, medaili CzTA letos obdrželi
Ing. Miroslav Kolečkář a Ing. Jaromír Zlámal. Oba ocenění vyjádřili, že
je to pro ně významná pocta.

Jednání pokračovalo informací předsedy CzTA o činnosti asociace
v minulém roce, kdy pokračovalo vydávání časopisu Tunel, který má za
sebou již čtvrtstoletí své existence. Další pravidelnou aktivitou je pořádá-
ní Tunelářských odpolední (do začátku roku 2017 jich asociace uspořáda-
la již 28). Také proběhla konference PS 2016 a možno říci, že velice
úspěšně. Konal se i každoroční odborný zájezd, kdy se účastníci vypravi-
li do německého Stuttgartu, konkrétně na stavbu tunelů Bad Cannstatt
a Filder, které jsou součástí rozsáhlého projektu Stuttgart 21.

Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření asociace, kterou před-
nesl Ing. Václav Soukup. V roce 2016 stejně jako v tom předchozím dosá-
hla asociace příznivého výsledku, kdy její hospodaření skončilo se ziskem,
a to díky úsporám v jednotlivých položkách rozpočtu. Dále byli přítomní
seznámeni s návrhem rozpočtu asociace na rok 2017, kdy je plánována ztrá-
ta ve výši 302 tisíc Kč, což je způsobeno zejména poklesem počtu členských
organizací a dalším snižováním příjmů v oblasti inzerce v časopise Tunel.
Tato ztráta bude čerpána z rezervy vytvořené díky minulým konferencím.

Ing. Markéta Prušková obeznámila přítomné s plánem činnosti asocia-
ce na rok 2017, kdy se bude pokračovat v běžných aktivitách – vydávání
časopisu Tunel, pořádání Tunelářských odpolední i odborného zájezdu
a rozběhne se i příprava konference PS 2019. Uvedla rovněž společnosti,
kterým jsou věnována následující čísla časopisu Tunel.

Poté pokračovala doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., která sdělila
účastníkům valného shromáždění současné obsazení pracovních sku-
pin při CzTA i ITA-AITES. V poslední době jsou aktivní pracovní sku-
piny pro konvenční tunelování, mechanické tunelování a odbornou
výchovu. Ostatní byly pro jejich nečinnost prozatím uzavřeny. Dále
Ing. Libor Mařík informoval o probíhající tvorbě posudků na projekty

podzemních staveb a o tom, že bude zřízena nová pracovní skupina,
která tyto posudky bude mít ve své kompetenci. Proto vyzval přítom-
né, aby mu sdělili, kdo má zájem se účastnit práce této PS.

Dalším velmi významným bodem byly volby do předsednictva asocia-
ce. Předsedou CzTA byl zvolen v prvním kole Ing. Ivan Hrdina. V prvním
kole bylo zvoleno rovněž pět členů předsednictva – doc. RNDr. Eva
Hrubešová, Ph.D., Ing. Libor Mařík, Ing. Václav Soukup, Ing. Alexandr
Butovič, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Pruška. Pro rovnost hlasů na šestém
místě se konalo druhé kolo voleb členů předsednictva, kdy o jeden hlas
zvítězil prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D.

Poté již doc. RNDr. Eva Hrubešova, Ph.D. seznámila účastníky valné-
ho shromáždění s výsledkem studentské soutěže o nejlepší diplomovou
práci z oblasti podzemních staveb za rok 2016. Letos byli oceněni čtyři
studenti. Na prvním místě se umístil Ing. Martin Baláž s prací na téma
Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec, který
studoval na FSv ČVUT. Druhé místo obsadil Ing. Daniel Turanský ze stej-
né vysoké školy s tématem diplomové práce Návrh železničního tunelu
Chotýčany. O třetí místo se podělili Ing. Marek Gracias z VŠB TU-
Ostrava s tématem Tunel Joberg – ražba tunelu v ledovcové moréně
a Ing. Adam Zapletal, VUT Brno, jenž zpracoval problematiku s názvem
Posouzení bezpečnostního celíku u podzemní stavby. Všem oceněným
poblahopřál a předal odměnu předseda CzTA Ing. Ivan Hrdina.

Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. vystoupil s informací o činnosti společ-
nosti PIARC a Ing. Jiří Smolík sdělil krátce delegátům a hostům VS údaje
o činnosti sekce Silniční tunely České silniční společnosti.

V části zasedání zaměřeného na odbornou tematiku vystoupil Bc.
Tomáš Němeček, který připravil prezentaci o stavbě tunelu Skärholmen
ve švédském Stockholmu.  

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D., 
pruskova@ita-aites.cz, generální sekretář CzTA
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Fig. 1 New CzTA medal awardee Ing. Miroslav Kolečkář




