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Jsem velmi ráda, že mám tu vzácnou možnost pracovat
s panem prof. Aldorfem již přes 30 let, velmi si vážím jeho
odborných i lidských vlastností a jeho stále neutuchajícího
zájmu o rozvoj oboru, řešení komplikovaných problémů
geotechnické praxe i dění na katedře. Na Fakultě stavební
VŠB-TUO působí prof. Aldorf v současné době na pozici
emeritního profesora, v letošním roce univerzita ocenila
zásluhy prof. Aldorfa v oblasti pedagogické, vědecko-
výzkumné i v oblasti spolupráce s praxí prestižním oceně-
ním Stopa absolventa. Jméno prof. Aldorfa a jeho stopa se
tak staly součástí tzv. chodníku slávy na VŠB-TUO. 

Za celou redakční radu časopisu Tunel si dovoluji popřát
našemu panu profesorovi hlavně hodně zdraví, sil, spokoje-
nosti a elánu. 

doc. RNDr. EVA HRUBEŠOVÁ, Ph.D., 
eva.hrubesova@vsb.cz, 

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

I am very glad that I have had the rare opportunity to work
with Prof. Aldorf already for 30 years; I greatly appreciate his
professional and human qualities and his abiding interest in the
development of the industrial branch and solving complicated
problems of the geotechnical practice and in the events at the
faculty department. Prof. Aldorf currently works at the Faculty
of Civil Engineering in the position of an emeritus professor;
this year, the University appreciated Prof. Aldorf’s merits in the
field of teaching, scientific-research and the field of the collabo-
ration with the practice by a prestigious award – Graduate’s
Footprint. Thus Prof. Aldorf’s name and his footprint have beco-
me parts of the so-called Walk of Fame at the VŠB-TUO. 

I would like to wish our dear professor on behalf of the whole
Editorial Board of TUNEL journal first of all good health,
strengths, contentment and vitality.     

doc. RNDr. EVA HRUBEŠOVÁ, Ph.D., 
eva.hrubesova@vsb.cz, 

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Ing. Karel Scharf will celebrate an important anniversary in full
freshness and vigour on 31st October 2018 – that day he will live to see
seventy. Some readers of TUNEL journal may ask themselves a ques-
tion: Who is Ing. Karel Scharf and how are his activities related to our
journal?  These readers probably will not be many, but still it is reaso-
nable to say that Ing. Karel Scharf has well and reliably translated
Czech and Slovak papers and texts selected from columns of TUNEL
journal into English for many years. The trilingual TUNEL journal
(Czech, Slovak and English) has been published since the end of 1998,
but Ing. Karel Scharf, as they say “jumped on the moving train” with
a small delay.

The level of his professional and language qualifications in transla-
ting was high from the beginning and was improving with the passing
years. In a moment we will tell you how Ing. Karel Scharf worked sys-
tematically on his English and, first of all, his knowledge of English
tunnel construction vocabulary. Now I only want, as a former secreta-
ry of the ITA-AITES Czech Tunnelling Association, to confirm that
many foreign tunnel construction professionals, as well as Czech col-
leagues who worked abroad for some years, spoke about the excellent
level of English translations in TUNEL, saying that they are better than
some distinguished bilingual tunnel construction journals.  The fact
that our journal was assessed as the best one at the World Tunnel
Congress in China in 1996, probably also thanks to the quality of trans-
lation, is also interesting.       

When we look back at the roots of Charles’s knowledge of English
and his love to this language, we can in the beginning remember his
study at the secondary general-education school in Benešov at the time
when the whole world was captivated by the phenomenon of the
Beatles. It was the source of his interest in English. Subsequently he
deepened his knowledge simultaneously with his professional career.    

After graduating from the Czech Technical University in Prague
with a degree in civil engineering from the Department of Civil
Engineering and Traffic Structures in 1971, he was shortly employed
by plant 04 of Vodní Stavby company, from which he was fluently
transferred to the newly founded company, Metrostav. At the begin-
ning he worked in the position of site manager’s assistant on the
Želivka waterworks and, in 1975, was appointed as a site manager for
the green field construction of Budovatelů (today Chodov) station of
Prague metro Line C, where, without telephone, transmitter or car, he

Ing. Karel Scharf 31. října 2018
oslaví v plné svěžesti a životní
aktivitě významné životní jubile-
um – ten den se dožije sedmdesáti
let. Možná někteří čtenáři časopi-
su Tunel si položí otázku, kdo je
Ing. Karel Scharf a jak jeho čin-
nost souvisí s naším časopisem.
Těchto čtenářů nebude asi mnoho,
ale přesto je vhodné uvést, že
Ing. Karel Scharf již dlouhou řadu
let dobře a spolehlivě překládá
české a slovenské články i vybrané texty z rubrik časopisu do
angličtiny. Tunel sice vychází ve třech jazycích, tj. v češtině,
slovenštině a angličtině od konce roku 1998, ale Ing. Karel
Scharf naskočil, jak se říká, do jedoucího vlaku s malým zpož-
děním.

A jeho překlady měly od začátku vysokou profesionální
i jazykovou úroveň, což se s přibývajícími lety ještě zlepšo-
valo. Za chvíli si řekneme, jak systematicky Karel Scharf na
své angličtině a hlavně na tunelářské anglické terminologii
pracoval. Nyní jen chci coby bývalý sekretář České tunelářské
asociace ITA-AITES potvrdit, že řada zahraničních tunelář-
ských odborníků i českých kolegů, kteří dost let pracovali
v zahraničí, hovořili o výborné úrovni anglických překladů
v Tunelu s tím, že předčí i některé významné zahraniční dvoj-
jazyčné tunelářské časopisy. Zajímavostí je, že na světovém
tunelářském kongresu v Číně v roce 1996 byl náš časopis
vyhodnocen jako nejlepší, asi i díky kvalitě překladů.

Když se tedy ohlédneme za kořeny Karlovy znalosti anglič-
tiny i jeho lásky k tomuto jazyku, můžeme na začátku připo-
menout jeho studium na střední všeobecně vzdělávací škole
(SVVŠ) v Benešově v době, kdy celý svět zaujal fenomén
skupiny Beatles, což v Karlovi probudilo zájem o angličtinu.
Její znalost pak soustavně zvyšoval zároveň se svojí profesní
kariérou.

Ta po ukončení studia na Stavební fakultě ČVUT, obor kon-
strukce a doprava, v roce 1971 začala jen krátce na závodě 04
Vodních staveb, odkud plynule přešel do nově vzniklého podniku
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Metrostav. Pracoval nejprve jako asistent stavbyvedoucího na VD
Želivka a v roce 1975 byl jmenován stavbyvedoucím stanice
Budovatelů (dnes Chodov) na trase C pražského metra, kde si bez
telefonu i vysílačky a auta způsobil zánět chodidel při několika-
denních cestách k telefonu na stanici Roztyly. Po dobudování
hrubé stavby přešel na stavbu největšího pražského vodojemu
Jesenice a následně byl v roce 1981 jmenován vedoucím odděle-
ní technické kontroly a posléze vedoucím odboru technicko-hos-
podářské kontroly. V té době po letech samostudia navštěvoval
jazykovou školu, kterou ukončil státní jazykovou zkouškou z ang-
lického jazyka.

Pak byl jmenován vedoucím oddělení zahraničního podni-
kání a zajišťoval přípravu smlouvy na stavbu tunelu Selatin
u Izmiru v Turecku. Po jejím uzavření zajišťoval na úřadech
v Izmiru její přípravu a složil zkoušku z turečtiny. Následně
na stavbě působil jako tlumočník a plnil různé úkoly s potře-
bou znalosti jazyků. Od roku 1991 pracoval opět v oddělení
zahraničního podnikání a v roce 1994 odjel do Indie, kde ve
státě Radjastan působil na stavbě produktovodu. 

Po návratu z Indie pracoval jako vedoucí interního auditu
Metrostav a.s., a to až do odchodu do důchodu. Souběžně
s touto prací složit zkoušku z angličtiny na British Council. 

Mnoho z nás, kteří jsme s ním kolem časopisu Tunel spolu-
pracovali, jsme netušili, jak mnohotvárná a závažná byla jeho
profesní kariéra.

Při zvyšování znalosti anglické tunelářské terminologie
sehrál překvapivou roli vlak, kterým Karel každý den dojížděl
do práce v Praze z Benešova. Za jízdy si v časopise Tunnels
and Tunnelling zatrhával tunelářské termíny, které si pak zpra-
covával do tabulek v excelu.

Před závěrem bych chtěl uvést to nejdůležitější. Vedle kva-
lity překladů to byla úroveň spolupráce s Ing. Karlem
Scharfem, která se vyznačovala jeho obětavostí a spolehlivos-
tí, se kterou dokázal pracovat i v časovém stresu, protože je
jasné, že vedoucí redaktoři nemohli při nejlepší vůli dodávat
podklady pro překlad včas a museli často po korekturách
vyžadovat provedení i rozsáhlých změn.

Abych Ti, Karle, touto cestou poděkoval za Tvou obětavou
práci pro časopis Tunel, jsem byl vyzván jeho redakční radou.
Takže dovol, abych Ti jménem všech čtenářů časopisu, jeho
redakční rady i předsednictev České a Slovenské tunelářské
asociace (a i za sebe) popřál do dalších let pevné zdraví, poho-
du v rodině i stálou radost ze čtyř vnoučat a požádal Tě, abys
ještě dlouho pro Tunel překládal.

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ,
bývalý sekretář CzTA ITA-AITES

developed inflammation of soles after multiple everyday walks to
Roztyly construction site to order supplies for the next day.
Subsequently, after completing the carcass of the station, he was tran-
sferred to the construction of Jesenice water reservoir, the largest one
for Prague. In 1981, he was appointed to manage the department of
technical inspection and subsequently the manager of technical and
economic inspection. At that time, after years of self-studies, he atten-
ded the State Language School, finishing it by a general state exam
from English.        

Later he was appointed into the position of the head of the foreign
business department and collaborated on the preparation of the con-
tract for the Selatin tunnel near Izmir, Turkey. After its conclusion, he
secured its preparation at authorities in Izmir, passing even an official
exam from Turkish. Subsequently he worked on the construction site
in the position of an interpreter and fulfilled various tasks requiring the
knowledge of the languages. From 1991, he again worked in the fore-
ign business department. In 1994, he left for India, Rajasthan, where he
worked for 2 years in the position of the superintendant on a 100km
long section of a product pipeline.         

After returning from India, until retirement, he worked in the positi-
on of the manager of internal audit of the company of Metrostav.
Concurrently with this work he further studied English and passed the
British Council exam.     

Many of us who collaborated with him around TUNEL journal were
not aware of how varied his career was.

A surprising role in the process of increasing his knowledge of
English tunnelling terminology was played by his commuting from
Benešov to work in Prague. While travelling, he red Tun -
nels&Tunnelling journals and underlined tunnel construction terms in
them to transfer them later into Excel spreadsheets.   

Before the conclusion, I would like to mention the most important
thing. Apart from the quality of his translations, it was always the level
of the collaboration with Ing. Karel Scharf, which was characterised by
his unselfishness and reliability with which he managed to work even
under time stress, because it is obvious that chief editors could not at
the best will submit papers for translation on time and even had to
require extensive changes to be made even after proofreading.   

To thank you in this way for your devoted work for TUNEL journal
was the idea of the editorial board, which asked me to prepare it. So
allow me to wish you, on behalf of all journal readers, its editorial
board and the Board of the Czech and Slovak Tunnelling Associations
(and also me), all the best for good health, family comfort and conti-
nuing joy of four grandchildren in the years to come and to ask you to
continue to translate TUNEL journal for a long time.       

Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ,
former secretary of  ITA-AITES CzTA 

vždy byly, a stále jsou, jednou z jejích nejzajímavějších činností.
Čtenáře, který by hledal podrobnější informace o činnostech GEOtestu
v podzemním stavitelství v letech 1968 až 2008, autoři odkazují na člá-
nek připomínající čtyřicáté výročí společnosti v časopise Tunel
č. 4/2008. 

1. STŘÍPKY Z HISTORIE GEOTESTU

Úplné počátky dnešní akciové společnosti GEOtest lze vystopovat už
v počátku 50. let minulého století, kdy v Brně vznikl subjekt, nabízejí-
cí geologické služby na komerční bázi – Ústav pro průzkum a těžbu
keramických surovin (jednalo se o pobočný závod stejnojmenného
podniku se sídlem v Prešově).

This year, the company of GEOtest celebrates the 50th anniversary of
its entry to the market. It is, according to the opinion of the authors, an
opportunity to remind us of its history and activities in the field of underg-
round co truction projects were and still are one of its most interesting acti-
vities. A reader who would seek more detailed information on GEOtest
activities in the underground construction industry from 1968 to 2008 is
referred by the authors to the paper commemorating the fortieth anniver-
sary of the company published in TUNEL journal issue No. 4/2008.  

Společnost GEOtest slaví v tomto roce 50 let na trhu, a to je podle
názoru autorů příležitost připomenout si její historii a aktivity v pod-
zemním stavitelství. Za padesát let existence firmy podzemní stavby

PADESÁT LET GEOTESTU V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ
FIFTY YEARS OF GEOTEST IN UNDERGROUND CONSTRUCTION INDUSTRY


