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také originální řešení podchodu na Václavském náměstí s použitím 

předpjatých hlavic a s podchycením okolních budov. Podílel se též 

v té době na novém řešení prostupových částí ražených stanic met-

ra šetřících spotřebu drahé litiny.

Sledování deformací nadložní zástavby při ražbách tunelů se sta-

lo jeho celoživotní specializací. Publikoval o tomto problému řadu 

článků.

V roce 1979, v době normalizace, kdy se ve VPÚ projektovaly 

velké protiatomové úkryty, se stal pro tehdejší režim politicky ne-

spolehlivý a musel ústav opustit.

V témže roce nastoupil do Metrostavu Praha, kde pracoval jako 

vedoucí odboru předvýrobní přípravy a projekce. Se svými kolegy 

zavedl unifi kaci ražených a hloubených stanic.

V letech 1991–1995 působil ve funkci hlavního inženýra výstav-

by Strahovského tunelu. V roce 1994 se stal autorizovaným inže-

nýrem. Trvale udržoval styk s katedrou geotechniky a zakládání 

ČVÚT Praha a řadu let byl členem zkušebních komisí.

Třetí etapu svého profesního života zahájil v roce 1998 v inves-

torské fi rmě VIS, a.s. Jeho specializací bylo řízení monitoringu 

podzemních staveb s uplatňováním observační metody a sdíleného 

rizika investora se zhotovitelem, které přineslo milionové úspory.

Koncepce monitoringu tunelu Mrázovka, na které spolupraco-

val, se stala základem pro monitorování dalších tunelových staveb 

v ČR.

O výsledcích monitoringu tunelu Mrázovka přednášel na světo-

vém kongresu v Sydney v roce 2002.

Já jsem měl to osobní štěstí, že Mirek byl mým prvním šéfem 

v zaměstnání. Mirek byl přísný, ale uznalý šéf, od kterého jsem se 

však hodně naučil. Dával nám velký prostor pro samostatné myšle-

ní a rozhodování. Dovedl poradit i v osobním životě.

Mirek celý svůj život zůstal věrný své ženě Dagmar, se kterou 

měli dceru a syna. Těšil se také ze tří vnoučat. 

V soukromém životě byl Mirek člověk s velkým elánem se zá-

jmem o kulturu, politiku a sport, zvláště pak basketbal, který hrál 

i závodně.

V kuloárech tunelářských konferencí bylo vždy Mirka plno. Kla-

dl přednášejícím dotazy a o přestávkách byl schopný s každým po-

hovořit. Někomu něco vytknul, někoho pochválil a někomu zadal 

nějaký úkol. Takový prostě byl náš „Kolda“

Mirku, bude nám teď moc chybět Tvoje vitalita, optimismus 

i Tvoje zkušenosti. Věřím, že nyní sleduješ z tunelářského nebe, 

jak pokračuje příprava staveb Městského okruhu a trasy metra D, 

o které jsi se do svých posledních chvil tak zajímal.

Mirku! Čest Tvé památce !

 Ing. JAROSLAV NĚMEČEK

Monitoring of deformations of above-ground buildings during 
tunnel excavation became his life-long specialisation. He published 
a number of papers on this issue. 

In 1979, at the time of normalisation, when large fallout shelters 
were designed in Vojenský Projektový Ústav, he became politically 
unreliable and had to leave the institute. 

In the same year he joined Metrostav Praha, where he worked 
in the position of chief of the Construction Pre-planning and 
Designing Department. Together with his colleagues he introduced 
the unifi cation of mined and cut-and-cover station tunnels. 

In 1991–1995, he worked in the position of chief engineer for 
the construction of the Strahov tunnel. In 1994 he became an 
authorised engineer. He permanently maintained contacts with 
the Department of Geotechnical and Foundation Engineering of 
the Czech Technical University in Prague and was a member of 
examination committees for many years. 

He started the third stage of his professional life in 1998 in VIS, 
a. s., an investment company. His specialisation lied in managing 
monitoring of underground structures applying an observational 
method combined with sharing client and contractor risks. The 
method yielded millions of savings. 

The concept of monitoring of the Mrázovka tunnel, which he 
collaborated on, became a basis for monitoring of other tunnel 
construction sites in the CR. 

He lectured on the results of monitoring of the Mrázovka tunnel 
at the World Tunnel Congress in Sydney in 2002.

I was lucky enough that Mirek was my fi rst boss at work. Mirek 
was a strict but appreciative boss, from whom I learned a lot. 
He gave us a lot of room for independent thinking and making 
decisions. He could also advise in private lives. 

All his life, Mirek remained faithful to Dagmar, his wife, with 
whom they had a daughter and a son. He also enjoyed three 
grandchildren. 

In his private life, Mirek was a man of great enthusiasm, who 
was interested in culture, politics and sports, especially basketball, 
which he also played competitively. 

Breaks of tunnelling conferences were always full of Mirek. He 
asked lecturers questions and at breaks was able to talk to everyone. 
He reproached somebody, praised somebody and even could assign 
someone a task. That was just our „Kolda“.

Mirek, we will much miss your vitality, optimism and your 
experience. I believe that you are now following us from the 
tunnelling heaven, viewing how the preparation of the City Circle 
Road and Metro D Line construction lots, which you were so 
interested in until your last moments, proceeds. 

Mirek! I honour your memory!

Ing. JAROSLAV NĚMEČEK

The STA Committee submitted a proposal for awarding Ing. Štefan 

Choma and Ing. Pavol Kusý the title of an Honourable Member 

as long-standing functionaries of the Association. The Activity 

Report was presented by Ing. Miloslav Frankovský, the Chairman 

of the STA. The Funding and Management Report was prepared 

The regular General Assembly of the Slovak Tunnelling 

Association took place on 24th October 2019. At the beginning of 

the General Assembly negotiations, the present commemorated by 

a minute of silence the memory of deceased teacher doc. Koloman 

Ratkovský, a co-founder and honourable member of the STA. 
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by Ing. Robert Turanský, a member of the Audit Committee. Ing. 

Viktória Chomová presented activities of the STA in the following 

period. In the fi rst half of 2020, the STA Committee will deal with 

the idea of organising the Tunnels and Underground Construction 
2021 conference. After the end of the General Assembly 

negotiations, the attendees heard two very interesting professional 

lectures. Ing. Břichnáč from Metrostav a.s. informed about the 

experience from the construction of the Prešov motorway tunnel 

in the Prešov West – Prešov South section of the D1 motorway. 

Ing. Maričák from Tucon, a.s. presented the current condition 

of the preparation of the construction of the Bikoš tunnel on the 

fast highway R4 on the northern by-pass of the town of Prešov, 

where the beginning of tunnel excavation is expected in the spring 

2021. 

After the lectures, the attendees moved to the eastern portal of 

the Prešov tunnel, where they took a tour of both tunnel tubes and 

both portals. 

Pravidelné valné zhromaždenie Slovenskej tunelárskej asociá-

cie sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2019 v krajskom meste Prešov 

na východnom Slovensku, v priestoroch hotela Plaza. Účastníkov 

v úvode okrem predsedu Ing. Miloslava Frankovského privítal aj 

podpredseda STA ing. František Očkaják, ako zástupca spoloč-

nosti Doprastav a.s., ktorá poskytla valnému zhromaždeniu orga-

nizačnú podporu. O programe informovala prítomných Ing. Vik-

tória Chomová, ktorá následne rokovanie valného zhromaždenia 

viedla.

V úvode valného zhromaždenia si prítomní pripomenuli minú-

tou ticha pamiatku zosnulého pedagóga, spoluzakladateľa a čest-

ného člena STA doc. Kolomana V. Ratkovského. Hneď v prvom 

bode valného zhromaždenia výbor STA predložil návrh na ude-

lenie titulu čestného člena dlhoročným funkcionárom asociácie 

Ing. Štefanovi Chomovi a Ing. Pavlovi Kusému. Valné zhromaž-

denie tento návrh schválilo.

Správu o činnosti predniesol predseda STA Ing. Miloslav Fran-

kovský, ktorý informoval o aktivitách za predošlé obdobie. V ob-

dobí od posledného VZ STA, teda od mája 2019 sa uskutočnilo 

6 rokovaní výboru. Na prvom rokovaní výboru zvoleného Valným 

zhromaždením STA v júni 2018 bolo výborom zvolené vedenie 

asociácie na nasledovné obdobie, predseda Ing. Miloslav Fran-

kovský, podpredseda Ing. František Očkaják a sekretár Ing. Vik-

tória Chomová.

Kľúčovými aktivitami, na ktoré sa sústredila činnosť Výboru 

STA, boli:

• odborný seminár spojený s návštevou železničných tunelov 

Diel a Milochov vo výstavbe; 

• konferencia Podzemní stavby Praha 2019;

• vydávanie časopisu Tunel spolu s CzTA;

• účasť na príprave technických predpisov – TP099 Protipo-

žiarna bezpečnosť cestných tunelov;

• priebežná aktualizácia webovej stránky asociácie.

Správu o fi nancovaní a hospodárení pripravil člen revíznej ko-

misie STA Ing. Robert Turanský. Vzhľadom na jeho neprítomno-

sť správu predniesol Ing. M. Frankovský, ktorý tiež informoval 

prítomných, že hospodárenie STA bude v roku 2019 približne 

vyrovnané.

Ing. Viktória Chomová prezentovala aktivity STA v nasledov-

nom období, pričom podrobne informovala prítomných o pláno-

vaných aktivitách vo viacerých okruhoch, tak ako boli predisku-

tované na výboroch asociácie:

• podpora vzdelávania a práca s mládežou;

• spolupráca s vysokými školami;

• spolupráca s prevádzkovateľmi tunelov (NDS a ŽSR);

• publikovanie a prezentácia;

• organizácia konferencií a seminárov.

V rámci posledného bodu odznela informácia, že Výbor STA sa 

bude v prvej polovici roku 2020 zaoberať myšlienkou organizácie 

konferencie Tunely a podzemné stavby v roku 2021.

Posledným bodom programu bola diskusia, v ktorej vystúpilo 

viacero účastníkov VZ, pričom ich príspevky sa týkali nasledov-

ných tém.

Chyby a nedostatky pri výstavbe by sa nemali skrývať, odbor-

ná verejnosť by mala byť s nimi oboznámená, najlepšie formou 

„Lessons learned“. Vzhľadom na citlivosť zo zmluvného pohľadu 

(záruky, prebiehajúce spory) je možné zvážiť možnosť prezentá-

cie formou interných odborných seminárov.

Konferencia Tunely a podzemné stavby v roku 2021 by určite 

bola prínosom, je potrebné na úrovni výboru STA premyslieť jej 

organizáciu.

Negatívne skúsenosti s niektorými verejnými subjektmi – z po-

hľadu kvalifi kačných predpokladov a referencií – STA by mohla 

aktívne vstupovať, napr. formou tvorby predpisov do formulácie 

kvalifi kačných predpokladov.

Po ukončení rokovania Valného zhromaždenia si účastníci vy-

počuli dve veľmi zaujímavé odborné prednášky. Ing. Břichnáč zo 

spoločnosti Metrostav a.s. informoval o skúsenostiach z výstavby 

diaľničného tunela Prešov na úseku diaľnice D1 Prešov západ – 

Prešov juh. Ing. Maričák zo spoločnosti Tucon, a.s. prezentoval 

súčasný stav prípravy výstavby tunela Bikoš na rýchlostnej ceste 

R4 na severnom obchvate mesta Prešov, kde sa začiatok razenia 

očakáva v jarných mesiacoch budúceho roku.

Po prednáškach sa účastníci presunuli na východný portál tu-

nela Prešov, kde absolvovali prehliadku oboch tunelových rúr aj 

oboch portálov s pútavým výkladom ing. Břichnáča. 

Ing. MILOSLAV FRANKOVSKÝ

i pozvánka na valné shromáždění včetně jeho programu bude všem 

členům asociace v souladu se stanovami zaslána.

Ing. MARKÉTA PRUŠKOVÁ, Ph.D, 
pruskova@ita-aites.cz, 

generální sekretář CzTA ITA-AITES

Všem členům České tunelářské asociace ITA-AITES z. s. si 

dovolujeme oznámit, že její valné shromáždění se bude konat ve 

středu 3. června 2020. Bude to volební valné shromáždění, protože 

jeho součástí budou volby předsedy a členů předsednictva asociace 

na funkční období 2020 až 2024.

Výzva k podání návrhů na předsedu a členy předsednictva 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ 

ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES Z. S.




