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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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Florenc – Českomoravská, which was successfully passed the fi nal 

inspection and was brought into passenger service in 1990. 

After 1989, METROPROJEKT got out of the organisational 

structure of Dopravní podnik hl. m. Prahy (Prague Public Transit 

Company) and became for a short time a state-owned company. 

During privatisation, it was transformed into a joint stock company 

and the company of Cimex from Karlovy Vary became its his 

majority owner. In 1996 METROPROJEKT Praha became a branch 

of SUDOP GROUP a.s. and from this moment Ing. Jiří Pokorný 

became Chief Executive Offi cer of the company. He held this 

position until 2009 and, under his management, METROPROJEKT 

became an important designing and consulting fi rm in the fi eld of 

urban transport and underground construction and expanded the 

spectrum of its activities to railway construction, building, special 

technologies and others, both in the whole ČR and occasionally 

also abroad. 

During more of fi fty years of his practice, Jiří Pokorný continued 

to amazed the surroundings with his vigour and life optimism. 

He always managed to grip his collaborators; no problem was 

unsolvable for him. He devoted the largest part of his professional 

career to preparation of design for construction projects, fi rst of all 

transport ones. Among the most extensive projects, where he left his 

mark as an engineer and later director, was the preparation of metro 

lines in Prague, reconstruction of sections of European railway 

corridors, modernisation of tram tracks, construction of motorway 

and railway tunnels. Among other large designs for numerous 

building projects, it is possible to mention Aquapark in Čestlice, 

revitalisation of the National Library grounds in Klementinum, 

reconstruction of the building of Český Rozhlas (Czech Radio) 

in Vinohrady, the new hall of the Praha Hlavní Nádraží railway 

station and many other projects. 

METROPROJEKT was housed in the entire period of Jiří 

Pokorný’s work on I. P. Pavlova Square in Prague 2. In August 

2019, it moved to a new building, AOB in Argentinská Street in 

Prague 7. At that time Jiří Pokorný fi nished his rich work activity 

in METROPROJEKT for health reasons. The signifi cant life 

anniversary marks Jiří Pokorný on a well-deserved rest. I am 

pleased that I can on behalf of all co-workers and you, TUNEL 

readers, congratulate our “birthday boy” and wish him especially 

a lot of good health and lot of life energy in the coming years.

Ing. MIROSLAV NOVÁK

ra. Řídil např. projekt úseku II.B Florenc – Českomoravská, kte-

rý byl úspěšně zkolaudován a otevřen pro provoz s cestujícími 

v roce 1990. 

Po roce 1989 Metroprojekt vystoupil z organizační struktu-

ry Dopravního podniku hl. m. Prahy a na krátkou dobu se stal 

státním podnikem. Při privatizaci byl transformován na akciovou 

společnost a jeho majoritním vlastníkem se stala fi rma Cimex 

z Karlových Varů. V roce 1996 se METROPROJEKT Praha stal 

dceřinou společností SUDOP GROUP a.s. a od tohoto momentu 

se stal Jiří Pokorný generálním ředitelem společnosti. Tuto po-

zici zastával do roku 2009 a za jeho vedení se Metroprojekt stal 

významnou projektovou a konzultační fi rmou v oboru městské 

dopravy a podzemního stavitelství a rozšířil spektrum své čin-

nosti i na obory železničních staveb, pozemních staveb, speci-

álních technologií a další, a to jak v celé ČR, tak příležitostně 

i v zahraničí.

Jiří Pokorný během své více než padesátileté praxe pravidelně 

udivoval své okolí energií a životním optimismem. Vždy doká-

zal své spolupracovníky nadchnout, žádný problém pro něj nebyl 

neřešitelný. Největší část své profesní dráhy věnoval projektové 

přípravě staveb, zejména dopravních. Mezi nejrozsáhlejší pro-

jekty, kde zanechal svou stopu inženýra a posléze ředitele, pat-

řila příprava tras metra v Praze, rekonstrukce úseků evropských 

železničních koridorů, modernizace tramvajových tratí, stavby 

dálničních a železničních tunelů. Mezi další velké projekty řady 

pozemních staveb lze uvést Aquapark v Čestlicích, revitalizaci 

areálu Národní knihovny v Klementinu, rekonstrukci budovy 

Českého rozhlasu na Vinohradech, nové haly žst. Praha hlavní 

nádraží a mnoho dalších staveb.

METROPROJEKT sídlil po celou dobu působení Jiřího Pokor-

ného na náměstí I. P. Pavlova v Praze 2. V srpnu 2019 se přestěho-

val do nové budovy AOB v Argentinské ul. v Praze 7. Jiří Pokorný 

v této době ze zdravotních důvodů ukončil svou bohatou pracov-

ní činnost v Metroprojektu. Významné životní jubileum zastihuje 

Jiřího Pokorného na zaslouženém odpočinku. Je mi potěšením, 

že mohu jménem všech spolupracovníků a vás čtenářů časopisu 

Tunel popřát našemu oslavenci hlavně hodně pevné zdraví a plno 

životní energie do dalších let.

Ing. MIROSLAV NOVÁK

In this hard time, Ing. Milan Krejcar, my good friend, a long-

standing member of our tunnelling community, left us forever at 

the age of 78. He was an active member of the CzTA, acting in 

the editorial board of TUNEL journal just from its establishment 

in 1992, frequently contributing to the predecessor of our 

current journal, Metro News Magazine. He repeatedly worked 

in steering committees of the Underground Construction Prague 

conferences, regularly participated in the General Assemblies 

and the Tunnel Afternoon events. His interest in activities of the 

CzTA did not leave him even later, at the time of well-deserved 

rest. 

V této nelehké době navždy opus-

til ve věku 78 let naši tunelářskou 

komunitu její dlouholetý příslušník, 

můj dobrý přítel, Ing. Milan Krejcar. 

Byl aktivním členem CzTA, v re-

dakční radě časopisu Tunel působil 

hned po jeho založení v roce 1992, 

předtím byl častým přispěvatelem do 

Zpravodaje Metro, který byl před-

chůdcem našeho stávajícího časopi-

su. Opakovaně pracoval v příprav-

ROZLOUČENÍ LAST FAREWELL

ODEŠEL ING. MILAN KREJCAR
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