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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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