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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

ING. MILAN KREJCAR’S DEPARTURE
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Výzva k podání návrhů na předsedu a členy předsednictva i pozván-

ka na valné shromáždění včetně jeho programu bude všem členům 

asociace v souladu se stanovami zaslána v dostatečném předstihu.

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

generální sekretář CzTA ITA-AITES

Initially, he devoted his professional work to engineering 

geological survey for underground construction. It corresponded 

to his long-term interest and education (he graduated from the 

Technical College of Mining and Geology). He worked in the 

companies of SUDOP and METROPROJEKT on designs 

for numerous important projects, e.g. the D1 motorway in the 

Benešov – Zruč nas Sázavou section, the Diviaky – Bánská 

Bystrica, Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí and Trmice – 

Bílina railway lines.

He participated in the preparation of the Prague Metro; in the 

1970s, at the Federal Ministry of Transport, he provided design 

documents for the construction of motorway tunnels in Slovakia. 

In the position of the main technology engineer at the already 

cancelled company of Vojenské Stavby (military construction), he 

collaborated on the design and planning for the structural addition 

to the Vinohrady Railway Tunnel No. III in Prague, where he used 

his experience from the construction of metro using the Ring 

Method (the addition comprised two single-track tunnels with the 

lining formed by reinforced concrete segments). After his return 

from a long-term secondment at underground construction sites 

in Japan, he continued to work in our industry. At the end of his 

professional career he worked on the construction of the Březno 

u Chomutova railway tunnel. 

Ing. M. Krejcar’s frequent collaboration with the Faculty of 

Civil Engineering of the University of Transport in Žilina and the 

Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University 

in Prague was also important. Together with my colleague, Miloš 

Bucek, we participated in many designing activities, which meant 

gaining valuable practical experience for us. This collaboration 

resulted in two author certifi cates for Ing. Krejcar (the Application 

of segmental lining to railway tunnels and the Application of 

glassfi bre reinforced plastic rockbolts to excavation of tunnels). 

The over fi fty years lasting activity of Ing. Milan Krejcar 

in the Czech tunnelling community cannot and will not be 

forgotten. Through this commemoration, I thank him on behalf 

of all members of the CzTA for his lifetime contribution to 

the underground construction engineering. Let us honour his 

memory.

prof. Ing. JIŘÍ BARTÁK, DrSc.

Vzhledem k situaci v České republice v souvislosti s pandemií 

COVID-19 oznamujeme všem členům České tunelářské asociace 

ITA-AITES z. s., že její valné shromáždění proběhne v novém ter-

mínu ve středu 30. září 2020. Bude to volební valné shromáždění, 

protože jeho součástí budou volby předsedy a členů předsednictva 

asociace na funkční období 2020 až 2024.

ných výborech národních konferencích Podzemní stavby Praha, 

pravidelně se účastnil valných shromáždění a tunelářských od-

polední. Zájem o činnost CzTA ho neopustil ani později, v době 

zaslouženého odpočinku.

Svoje profesní působení z počátku věnoval inženýrskogeolo-

gickému průzkumu pro podzemní stavby, což odpovídalo jeho 

dlouholetému zájmu i vzdělání (absolvoval střední průmyslovou 

školu hornickou a geologickou). Ve fi rmách Sudop a Metropro-

jekt pracoval na projektech řady významných staveb, např. dál-

nice D1 v úseku Benešov – Zruč nad Sázavou, železnice Divi-

aky – Bánská Bystrica, Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí 

a Trmice – Bílina.

Podílel se i na přípravě pražského metra, v 70. letech minu-

lého století na Federálním ministerstvu dopravy zajišťoval pro-

jektovou dokumentaci pro výstavbu dálničních tunelů na Slo-

vensku. Jako hlavní technolog již zaniklých Vojenských staveb 

spolupracoval na projektu a přípravě dostavby III. vinohrad-

ského železničního tunelu v Praze, přičemž využil zkušeností 

z výstavby metra prstencovou netodou (dostavba byla realizo-

vána dvěma jednokolejnými tunely s ostěním z železobetono-

vých segmentů). Po návratu z dlouhodobé stáže na podzemních 

stavbách v Japonsku dále působil v našem oboru. V závěru své 

profesní kariéry působil na stavbě železničního tunelu Březno 

u Chomutova.

Častá a významná byla spolupráce Ing. M. Krejcara s Vyso-

kou školou dopravní v Žilině a Fakultou stavební ČVUT v Pra-

ze. S kolegou Milošem Buckem jsme se podíleli na řadě jeho 

projekčních aktivit, což pro nás znamenalo získání cenných 

praktických zkušeností. Z této spolupráce vzešla i dvě autorská 

osvědčení Ing. Krejcara (využití segmentového ostění u želez-

ničních tunelů a využití sklolaminátových svorníků při ražbě 

tunelů).

Více než padesátileté působení Ing. Milana Krejcara v české 

tunelářské komunitě nemůže být a nebude zapomenuto. Za jeho 

celoživotní přínos pro obor podzemního stavitelství mu touto 

vzpomínkou symbolicky děkuji jménem všech členů CzTA. Čest 

jeho památce.

prof. Ing. JIŘÍ BARTÁK, DrSc.
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