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Dne 13. května 2020 oslaví své 

osmdesáté narozeniny nepřehlédnu-

telná osobnost našeho podzemního 

stavitelství, zakládající člen Česko-

slovenského tunelářského komitétu 

ITA-AITES a jeho první a dlouho-

letý předseda Ing. Jindřich Hess, 

Ph.D. Ve svém profesním životě, 

který byl, a stále je, nedílně spjat 

s akciovou společností Metrostav, se 

významně zasloužil nejen o výstav-

bu pražského metra, ale také o další 

rozkvět česko-slovenského tunelářství a zvýšení jeho prestiže ve 

světě. Své přátele a spolupracovníky si dokázal vždy získat svou 

neúnavností, pracovitostí a nadšením neznajícím překážky.

Jindřich Hess se narodil v Praze 13. 5. 1940. Studium oboru 

inženýrského stavitelství úspěšně absolvoval v roce 1963 na Sta-

vební fakultě ČVUT Praha, jehož součástí byl také studijní pobyt 

na Institutu stavebních věd v Rusku. Tam se mu naskytla také 

příležitost k prohloubení znalosti ruštiny, která se mu později sta-

la neocenitelnou výhodou především v počáteční fázi výstavby 

pražského metra při přejímání odborných zkušeností z výstavby 

moskevského metra od ruských expertů.

Svou stavařskou dráhu zahájil Ing. Hess v roce 1964 v národ-

ním podniku Vodní stavby, které po přijetí rozhodnutí o výstavbě 

pražské podzemní dráhy získaly statut jejího generálního dodava-

tele. Tak mohl být u samého zrodu velkolepé stavby, která jej poté 

provázela po celou dobu jeho profesní kariéry. Jako stavbyvedou-

cí řídil montáž a nasazení prvního nemechanizovaného razicího 

štítu u nás na trase C na pražské Pankráci. S dalším rozvojem vý-

stavby metra bylo rozhodnuto o delimitaci a vyčlenění národního 

podniku Metrostav z Vodních staveb. 

Tento přerod se stal velkou výzvou i příležitostí pro mladého 

zapáleného inženýra, jehož celý další profesní život probíhal již 

v dresu Metrostavu. V sedmdesátých letech Ing. Hess úspěšně 

řídil ražbu tunelů metra pod Vltavou na trase A, kde byl poprvé 

nasazen ruský mechanizovaný razicí štít. Díky svým výrazným 

řídícím a organizačním schopnostem pokračoval jeho profesní 

růst jmenováním do pozice zástupce vedoucího provozní jed-

notky a s ohledem na svou vysokou technickou erudici se stal 

v roce 1977 technickým náměstkem Metrostavu. Poté, kdy od 

roku 1984 prokázal své řídicí schopnosti na pozici výrobního 

náměstka, byl v roce 1988 zvolen ředitelem státního podniku 

Metrostav. 

Blížící se převratné historické události byly prověrkou jeho 

strategického rozhledu z kapitánského můstku a úspěšného kor-

midlování vlajkové lodi Metrostavu na rozbouřených vodách 

přechodu k tržnímu hospodářství. I v této zkoušce obstál na vý-

tečnou, když spolu se svými nejbližšími spolupracovníky zvlá-

dl úspěšnou transformaci Metrostavu na významnou akciovou 

společnost spolu s nasměrováním kormidla také do dalších sta-

vebních segmentů mimo podzemní stavitelství. Tak opět potvrdil 

On 13th May 2020, Ing. Jindřich Hess, Ph.D., an unmistakable 

fi gure of our underground construction, a founding member of the 

ITA-AITES Czechoslovak Tunnelling Committee and its fi rst and 

long-standing chairman, will celebrate his eightieth birthday. In 

his professional life, which was and still is inseparably associated 

with Metrostav joint stock company, he signifi cantly contributed 

not only to the development of the Prague metro, but also to 

further blooming of Czechoslovak tunnel construction industry 

and increasing its prestige in the world. He always managed to 

win his friends and collaborators by his tirelessness, diligence and 

enthusiasm knowing no obstacles. 

Jindřich Hess was born in Prague on 13th May 1940. He 

successfully graduated from the Civil Engineering Faculty of 

the Czech Technical University in Prague with a degree in civil 

engineering in 1963. Part of the study was a study stay at the 

Institute of Civil Engineering Sciences in Russia. There he also 

had the opportunity to deepen his knowledge of Russian, which 

later became an invaluable advantage, especially in the initial phase 

of construction of the Prague metro while taking on the expertise of 

the construction of the Moscow metro from Russian experts.

Ing. Hess started his construction career in 1964 in Vodní 

stavby, national enterprise, which obtained the statute of the 

general contractor for the construction of the Prague metro after 

the acceptance of the decision on development of the project. He, 

therefore, could stand at the very birth of the magnifi cent project, 

which then accompanied him throughout his professional career. 

As a site manager he managed the assembly and mobilisation of 

the fi rst non-mechanised tunnelling shield in our country on Line 

C at the Prague district of Pankrác. With the further development 

of the metro construction, a decision was made on delimitation of 

Metrostav from Vodní stavby. 

This transformation became a great challenge and even an 

opportunity for the young enthusiastic engineer, the entire 

professional life of whom was already in the Metrostav dress. 

In the 1970s, Ing. Hess successfully managed the excavation 

of tunnels under the Vltava River on the metro Line A, where 

a Russian mechanised tunnelling shield was employed for the 

fi rst time. Thanks to his considerable management skills his 

professional growth continued by his appointment into the position 

of Deputy Head of an operating unit and, with respect to his high 

technical erudition, he became the Deputy Chief Technical Offi cer 

of Metrostav in 1977. Subsequently, after proving his managerial 

skills in the position of deputy technical offi cer from 1984, he was 

elected the Chief Executive Offi cer of Metrostav state enterprise. 

The upcoming revolutionary historical events were a test of his 

strategic outlook from the captain’s bridge and the successful steering 

of the Metrostav fl agship on the stormy waters of the transition to 

a market economy. Even in this test he succeeded excellent, when, 

together with his closest collaborators he managed to successfully 

transform Metrostav into a major joint-stock company along with 

directing the helm also to other construction segments outside the 

underground construction. Thus he reaffi rmed his extraordinary 
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abilities and was unanimously elected CEO and Chairman of the 

Board of Directors of Metrostav joint stock company. 

Ing. Hess resigned from the position of CEO at his own request 

in October 2010 and continued to be active in a number of senior 

positions, including the position of Chairman of the Board of 

Directors and Chairman of the Supervisory Board. At present he 

works in the company as Chairman of the Supervisory Board and, 

in the DDM Group, he is a member of the Management Board. 

No less signifi cant trace Ing. Hess left not only in the ITA-

AITES Czech Tunnelling Association, but also in the worldwide 

ITA-AITES. In view of his extensive professional experience, 

he was well aware that the cooperation of foreign experts was a 

prerequisite for the further development of the profession he had 

dedicated his life to. He became a founding member of the then 

ITA-AITES Czechoslovak Tunnelling Committee (1982) and his 

fi rst and long-term chairman. After actively working in an ITA 

Working Group (WG) he was elected into the ITA executive and, in 

1998, he became its Deputy President. He signifi cantly contributed 

to spreading the reputation of the Czech underground construction 

abroad and used his infl uence to obtain the organization of the 

successful World Tunnel Congress WTC 2007 in Prague. 

Ing. Hess ceased his function as chairman of the ITA-AITES 

CzTA on the basis of his own decision as at 31st December 2003. 

In 2004, the Association appreciated his merit by awarding an 

honorary membership and later also by awarding a commemorative 

medal. 

However, it should not be forgotten that Ing. Hess also held a 

number of other important functions. He was, among others, Vice-

Chairman of the Prague Chamber of Commerce, a member of the 

Scientifi c Board of the Faculty of Civil Engineering of the Czech 

Technical University in Prague and a member of its Management 

Board, and a member of the Scientifi c Board of the Faculty of 

Business Administration VŠE in Prague. 

On behalf of the Board of the ITA-AITES Czech Tunnelling 

Association and colleagues from Metrostav I wish Ing. Hess fi rst 

of all great health, constant vitality and happy family background. 

Ing. IVAN HRDINA,
Chairman of the ITA-AITES CzTA,

Metrostav a.s.

své mimořádné schopnosti a byl v roce 1991 jednohlasně zvolen 

generálním ředitelem a předsedou představenstva Metrostavu a.s.

Z pozice generálního ředitele Ing. Hess na vlastní žádost od-

stoupil v říjnu 2010 a dále aktivně působil ve společnosti v řadě 

vysokých funkcí včetně funkce předsedy představenstva a před-

sedy dozorčí rady. V současnosti působí ve společnosti ve funkci 

předsedy dozorčí rady a ve skupině DDM Group je členem správ-

ní rady.

Neméně výraznou stopu zanechal Ing. Hess nejen v České tu-

nelářské asociaci ITA-AITES, ale také ve světové ITA-AITES. 

S ohledem na své bohaté odborné zkušenosti si byl dobře vědom, 

že spolupráce zahraničních odborníků je nezbytným předpokla-

dem dalšího rozvoje profese, které zasvětil svůj život. Stal se 

zakládajícím členem tehdy Československého tunelářského ko-

mitétu ITA-AITES (rok 1982) a jeho prvním a dlouholetým před-

sedou. Poté, co aktivně působil v pracovní skupině ITA (WG), byl 

zvolen do exekutivy ITA a v roce 1998 jejím viceprezidentem. 

Významně se zasloužil o šíření dobrého jména českého podzem-

ního stavitelství v zahraničí a svůj vliv využil také pro získání 

pořadatelství úspěšného světového tunelářského kongresu WTC 

2007 v Praze. 

Ing. Hess ukončil svou činnost ve funkci předsedy CzTA ITA-

-AITES na základě svého vlastního rozhodnutí k 31. prosinci 

2003. Asociace jeho zásluhy ocenila v roce 2004 udělením čest-

ného členství a později i předáním pamětní medaile. 

Nelze však opomenout, že Ing. Hess zastával i řadu dalších vý-

znamných funkcí. Byl mj. místopředsedou Hospodářské komory 

hl. m. Prahy, členem vědecké rady Stavební fakulty ČVUT a čle-

nem Správní rady ČVUT a vědecké rady Podnikohospodářské 

fakulty VŠE v Praze.

Jménem předsednictva České tunelářské asociace ITA-AITES 

i za kolegy z Metrostavu přeji Ing. Hessovi především pevné 

zdraví, neutuchající vitalitu a radostné rodinné zázemí.

Ing. IVAN HRDINA,
předseda CzTA ITA-AITES,

Metrostav a.s.

Ing. Jiří Pokorný se narodil 29. 7. 

1940. Po absolvování Stavební fa-

kulty ČVUT, obor konstrukce a do-

pravní stavby, pracoval od r. 1966 

na kolejových stavbách v podniku 

Stavby silnic a železnic. Po šesti 

letech přešel do investorské složky 

Českých drah – Správy přestavby 

železničního uzlu Praha, kde praco-

val na železničních stavbách vč. tu-

nelu pod Bílou skálou v Praze Libni.

Zkušenosti, které získal při reali-

zaci železničních tunelů a ostatních staveb na železnici, se roz-

hodl uplatnit při projektování a výstavbě pražského metra. Od 

roku 1979 pracoval v projektové organizaci DP METROPRO-

JEKT v pozici hlavního inženýra projektu staveb pražského met-

Ing. Jiří Pokorný was born on 29th July 1940. After graduating 

from the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical 

University in Prague with a degree in Civil Engineering he worked 

from 1966 on railway projects with the company of Stavby Silnic 

a Železnic (Road and Railway Copnstruction). After six years 

he left to the investment unit of České Dráhy (Czech Railways) 

– Správa Přestavby Železničního Uzlu Praha (Administrration of 

reconstruction of Prague railway junction), where he worked on 

railway construction projects including the Bílá Skála tunnel in the 

district of Libeň, Prague.

He decided to apply the experience he gathered during the 

construction of railway tunnels and other projects on railways 

to designing and construction of the Prague metro. From 1979 

he worked in DP METROPROJEKT designing organisation in 

the position of chief engineer for the Prague metro construction 

project. He was in charge, for example, the design for section IIB, 
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