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Titulek mého přání k významné-

mu životnímu jubileu Míly Novotné-

ho je variací na titul přání k jeho se-

dmdesátinám, které bylo uveřejněno 

v č. 2/2010 pod názvem „Sedmdesá-

tiny zastihly Ing. Miloslava Novot-

ného v plném pracovním nasazení 

pro CzTA ITA-AITES“.

Myslím, že v naší tunelářské ko-

munitě není asi nikdo, kdo by Ing. 

Novotného neznal a nepamatoval si 

jeho dlouhodobé a veskrze úspěš-

né působení v této komunitě. Nejprve jako člena předsednictva 

někdejšího Českého tunelářského komitétu, od roku 2005 jako 

360° spirály, Horní smyčkový tunel měří pak 992 m v půdorysu 

¾ úplné spirály. Délka trati mezi oběma tunely se udává přesně na 

1 míli (1 610 m). [9, 10, 11] 

doc. Ing. VLADISLAV HORÁK, CSc.,
 Ing. RICHARD SVOBODA, Ph.D., 

Ing. MARTIN ZÁVACKÝ

The title of my wishes to the signifi cant anniversary of life of Míla 

Novotný is a variation of the wishes to his seventieth birthday which 

was published in TUNEL journal issue No. 2/2010 under the title 

“Seventieth birthday caught Ing. Miloslav Novotný eagerly engaged 

in working for ITA-AITES CzTA”. 

I believe that there is probably nobody in our tunnelling 

community who would not know Ing. Novotný and remember his 

long-term and completely successful work in this community. In the 

beginning working in the position of a member of the presidium of 

the former Czech Tunnelling Committee, since 2005 in the position 

of the managing editor of TUNEL journal, which got a new, still 

lasting, face owing to his work and became a peer-reviewed journal 

with very favourable foreign responses. His nine years (2005 

through to 2013) work in the position of the General Secretary of 

Poděkování: Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu 
č. LO1408 „AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstruk-
ce a technologie“ podporovaného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní pro-
gram udržitelnosti I“ a projektu č. TE01020168 „Centrum pro 
efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)“ podpo-
rovaného z programu Centra kompetence Technologické agentury 
České republiky (TAČR).

VÝROČÍ ANNIVERSARIES

OSMDESÁTINY ZASTIHLY ING. MILOSLAVA NOVOTNÉHO NA ZASLOUŽENÉM ODPOČINKU

EIGHTIETH BIRTHDAY CAUGHT ING. MILOSLAV NOVOTNÝ ON THE WELL-DESERVED REST
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the ITA-AITES CzTA, built on 

the previous good-quality level 

of the association, increased 

its international prestige by 

organising the highly successful 

World Tunnel Congress WTC 

2007 in Prague and prepared 

the ground for continuing 

good-quality activities of our 

organisation. 

During his practical eng age-

ment, Míla Novotný, a graduate 

hydraulic engineer, participated 

in the construction of numerous 

structures for the water supply 

infrastructure, worked in the 

construction of the Vltava River 

Cascade and, with respect to 

his skills, climbed the career ladder in the fi rm of Vodní Stavby, 

which was very important at that time. We met for the fi rst time at 

the beginning of the nineties when he held the position of the chief 

technical offi cer of Division 5 focused on construction of smaller-

profi le underground structures. The construction of the Sewer F was 

under design at that time and, concurrently, the construction of the 

initial section of a tunnel to the sewage treatment plant was planned 

for the area of the Zoological Garden in the Prague district of Troja. 

Míla Novotný entrusted the intention of implementing this project in 

accordance with principles of the New Austrian Tunnelling Method, 

which started slowly to be used in the Czech Republic then, to his 

capable subordinates, tunnellers Ing. Jaroslav Chabr and Ing. Josef 

Krátký. He engaged the Bucek-Barták couple, relatively famous in 

the tunnel construction circles, to be added to them as theoretical 

support from the “scientifi c front”. The fi rst project carried out within 

the rank of Division 5 of Vodní Stavby using the NATM was a great 

success. Even the locally relevant residents of the zoological garden 

were also interested (see the documentation picture). However, 

unfortunately, the decision makers did not share such the interest, 

therefore the sewage treatment plant construction project was not 

implemented. The collaboration on other very interesting projects, 

for instance, the intensifi cation of the pumped storage power plant in 

Štěchovice and the related addition of structures on the upper surge 

reservoir, the construction of the Sewer “P” in the Southern Satellite 

Town and on other interesting projects, continued in a similar 

composition. 

The long-term joint work in the editorial board of TUNEL journal 

and in bodies of the ITA-AITES CzTA, the joint participation in 

domestic and foreign tunnel construction conferences, experiences 

gathered in foreign thematic tours and many personal meetings 

have become a solid foundation of friendship between me and Míla 

Novotný, which continues to this day. I very much appreciate it. 

I therefore sincerely congratulate my friend Míla on his signifi cant 

birthday and wish him, fi rst of all, good health and peaceful years for 

the years to come. Mílo, the promise of our private wine party still 

applies! 

I suppose that it is reasonable on this non-recurring occasion of 

the eightieth birthday to thank Míla Novotný for everything he has 

done for our construction industry, tunnelling and especially the 

CzTA. 

5th June 2020

prof. JIŘÍ BARTÁK

vedoucího redaktora časopisu 

TUNEL, který za jeho působe-

ní dostal novou dosud trvající 

tvář a stal se recenzovaným 

časopisem s velmi příznivými 

zahraničními ohlasy. Jeho deví-

tileté působení (2005 až 2013) 

ve funkci generálního sekretá-

ře CzTA ITA-AITES navázalo 

na předchozí kvalitní úroveň 

asociace, zvýšilo její meziná-

rodní prestiž výrazně úspěšným 

uspořádáním pražského svě-

tového tunelářského kongresu 

WTC 2007 a připravilo půdu 

pro pokračující kvalitní činnost 

naší organizace.

Míla Novotný se jako vystudovaný „vodař“ během svého prak-

tického působení podílel na výstavbě celé řady objektů vodohos-

podářské infrastruktury, působil při výstavbě přehrad vltavské 

kaskády a vzhledem ke svým schopnostem stoupal na kariérním 

žebříčku tehdejšího významného podniku Vodní stavby. Na za-

čátku devadesátých let minulého století, kdy zastával funkci 

technického náměstka divize 5 zaměřené na výstavbu podzem-

ních staveb menších profi lů, jsme se spolu poprvé setkali. V praž-

ské Troji byla projektována výstavba významné kanalizační 

stoky „F“ a současně v prostoru zoologické zahrady počáteční 

úsek tunelu do plánované podzemní čistírny odpadních vod. Zá-

měr realizovat tuto stavbu v souladu s principy Nové rakouské 

tunelovací metody, která tehdy v ČR teprve nesměle vstupova-

la na scénu, svěřil Míla Novotný svým schopným podřízeným, 

tunelářům Ing. Jaroslavu Chabrovi a Ing. Josefovi Krátkému. 

K nim, jako teoretickou podporu od „vědecké fronty“, angažo-

val v tehdejších tunelářských kruzích poměrně známou dvojici 

Bucek-Barták. První dílo realizované v ranku divize 5 Vodních 

staveb pomocí NRTM se skvěle podařilo, zájem měli i místně 

příslušní obyvatelé zoologické zahrady (viz dokumentační ob-

rázek). Odpovědní činitelé již takový zájem nesdíleli a k re-

alizaci podzemní čistírny odpadních vod, bohužel, nedošlo. 

V obdobném složení pokračovala spolupráce na dalších velmi 

zajímavých stavbách, např. na intenzifi kaci přečerpávací elek-

trárny ve Štěchovicích a související dostavbě na horní nádrži, na 

výstavbě stoky „P“ na pražském jihozápadním městě a na dalších 

akcích.

Dlouholeté společné působení v redakční radě TUNELU 

a v orgánech CzTA ITA-AITES, společná účast na tunelářských 

konferencích doma i v cizině, zážitky na zahraničních tematic-

kých zájezdech a mnoho osobních setkání, se staly pevným zákla-

dem přátelství mezi mnou a Mílou Novotným, které trvá dodnes 

– velmi si ho vážím. Gratuluji proto upřímně příteli Mílovi k jeho 

významným narozeninám a přeji do dalších let hlavně zdraví 

a klidná léta zaslouženého odpočinku. To slíbené vínečko, Mílo, 

platí!

Myslím, že není od věci, při této neopakující se příležitosti 

osmdesátých narozenin, Mílovi Novotnému poděkovat za vše, co 

pro naše stavebnictví, tunelařinu a zejména CzTA vykonal.

5. června 2020

prof. JIŘÍ BARTÁK

Obr. 1 Místně příslušní obyvatelé zoo Praha
Fig. 1 Locally competent residents of Prague zoo




