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In October 2020, a group of young tunnellers was established as 

a working group of the Czech Tunnelling Association. Groups of 

young tunnellers (the so-called Young Members) have already been 

established within the framework of national tunnelling associations 

in over 21 member states of the International Tunnelling Association. 

The main intention of the group is to provide support to its members 

in early careers, thus to create a functioning community among 

young tunnellers. The group’s objectives at the international level 

will include representation of the Czech Republic among other 

related organizations (Young Members) within the framework of the 

International Tunnelling Association, ITA. The group would also 

like to continue to closely collaborate with related organisations 

from neighbouring countries.

V říjnu 2020 byla založena skupina mladých tunelářů jako 

pracovní skupina České tunelářské asociace. K založení skupin 

mladých tunelářů (tzv. Young Members) v rámci národních tune-

lářských asociací došlo již ve více než 21 členských státech Meziná-

rodní tunelářské asociace. Samotnému založení předcházelo zjiště-

ní zájmu mezi potenciálními členy. Iniciátoři byli mile překvapeni, 

jakého ohlasu se inciativě z řad mladých tunelářů dostalo, když se 

přihlásilo více než 35 zájemců.

Jedním z hlavních cílů skupiny je poskytnout jejím členům podpo-

ru v začátcích kariéry a vytvořit tím mezi mladými tuneláři fungující 

komunitu. Toho by mělo být dosaženo zejména pořádáním společen-

ských akcí, seminářů a návštěv staveb. V rámci pořádaných akcí by 

skupina chtěla zprostředkovávat kontakty mezi stejně zaměřenými 

kolegy a zlepšovat tak spolupráci mezi stavebními a projekčními spo-

lečnostmi a vědeckými institucemi. Skupina si rovněž klade za cíl 

informovat mladé inženýry a inženýrky o aktuálním dění v tunelářství 

a popularizovat podzemní stavitelství mezi studenty vysokých škol. 

Mezi cíle skupiny na mezinárodní úrovni bude patřit zastupování 

České republiky mezi ostatními příbuznými organizacemi (Young 

Members) v rámci Mezinárodní tunelářské asociace ITA. Skupina 

by rovněž ráda navázala úzkou spolupráci s příbuznými organizace-

mi ze sousedních států.

V případě zájmu stát se členem nově vzniklé pracovní skupiny 

kontaktujte skupinu na emailové adrese cztaym@seznam.cz. 

VERONIKA PAVELCOVÁ, FSv ČVUT – katedra geotechniky, 
JIŘÍ ŠACH, Metrostav Norge AS, 

SIMONA ZETKOVÁ, Amberg Engineering AG, 
ZDENĚK ŽIŽKA, METROPROJEKT Praha a.s.

Z ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN CZTA WORKING GROUPS

VZNIK PRACOVNÍ SKUPINY „MLADÝCH TUNELÁŘŮ (CZTA_YM)“ V RÁMCI TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE

ESTABLISHMENT OF „YOUNG TUNNELLERS (CZTA_YM )” WORKING GROUP IN THE TUNNELLING 

ASSOCIATION 

Obr. Přípravné jednání pracovní skupiny muselo být vzhledem k situaci uspo-
řádáno distančně
Fig. Preparatory meeting of the working group had to be organised as 
a distance meeting 

Žizka presented information within the framework of the meeting 

about the establishment of a new WG – Young Tunnellers. The next 

point was the election of the Board of the Association. Ing. Ivan 

Hrdina was elected as the CzTA Chairman and Ing. Alexandr Butovič, 

Ph.D., doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Libor Mařík, doc. Dr. 

Ing. Jan Pruška, Ing. Václav Soukup and Prof. Ing. Matouš Hilar, 

M.Sc., Ph.D., as members of the Board. The student competition 

for the best diploma thesis in the fi eld of underground construction 

for the year 2019 was evaluated. The fi rst place was won by Ing. 

Michal Steiner (FCE VŠB-TU) with a diploma thesis on the topic 

Stabilisation of construction pit for the eastern portal of the Prešov 
tunnel (doc. Hrubešová the thesis supervisor), the second place was 

won by Ing. Michaela Pecková (FSv ČVUT) for the thesis on Radlice 

The General Assembly of the ITA-AITES Czech Tunnelling 

Association was held on 30th September 2020. Ing. Ivan Hrdina, 

the Chairman of the CzTA, informed about the activities of the 

association since the last meeting of the General Assembly, when 

publishing of TUNEL journal continued. The Tunnel Afternoon 

meetings (seminars with underground topics) were organised. In 

2019, the annual professional trip was also held. Its aim was the 

construction of the Brenner base tunnel. Ing. Václav Soukup referred 

about the economy of the association. Ing. Markéta Prušková, Ph.D., 

acquainted those present with the plan of activities of the association 

for 2020. Unfortunately, the majority of events were suspended with 

respect to the current situation. The beginning of the preparation of 

the Underground Construction Prague was another topic. Ing. Zdeněk 
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nání valného shromáždění, promítly se do něj změny kvůli covid-19 

a hospodářský výsledek lze očekávat kladný (mnoho akcí byla CzTA 

nucena zrušit, popř. omezit). 

Ing. Markéta Prušková, Ph.D., obeznámila přítomné s plánem čin-

nosti asociace na rok 2020, kdy se jen zčásti pokračuje v běžných 

aktivitách – i přes panující situaci se daří pokračovat v přípravě ča-

sopisu Tunel. Bohužel pořádání Tunelářských odpolední i odborného 

zájezdu bylo odsunuto na vhodnější dobu. Dále se jedná o začátku 

přípravy konference Podzemní stavby Praha, bude se muset rozhod-

nout o vhodném termínu.

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., zaslala zprávu o současném 

stavu pracovních skupin CzTA. K aktivním patří PS pro odbornou 

výchovu, pro legislativu a technickou pomoc a pro konvenční tune-

lování – ta vydala na konci roku 2019 novou příručku pro konvenční 

tunelování (je k dispozici v kanceláři CzTA). V tomto bodě vystoupil 

také Ing. Zdeněk Žižka a informoval o zřízení nové PS – Mladí tune-

láři. Popsal budoucí náplň práce této PS a vyzval další zájemce, aby 

se zapojili do činnosti. Více informací je v samostatném příspěvku 

v rubrikách tohoto čísla časopisu Tunel.

Dalším velmi významným bodem byly volby do předsednictva 

asociace. Předsedou CzTA byl znovu zvolen Ing. Ivan Hrdina. Rov-

něž bylo zvoleno všech šest členů předsednictva – Ing. Alexandr Bu-

tovič, Ph.D., doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Libor Mařík, 

doc. Dr. Ing. Jan Pruška, Ing. Václav Soukup a prof. Ing. Matouš Hi-

lar, M.Sc., Ph.D.

V následující části valného shromáždění byla schválena změna sta-

nov týkající se stanovování členského příspěvku a způsobu podepiso-

vání za asociaci. 

Zasedání pokračovalo vyhodnocením studentské soutěže o nejlepší 

diplomovou práci z oboru podzemního stavitelství za rok 2019, oce-

nění si převzali Ing. Michal Steiner (FAST VŠB-TU), který se umístil 

na první pozici s diplomovou prací na téma Zajištění stavební jámy 
východního portálu tunelu Prešov (vedoucí práce doc. Hrubešová). 

Třetí cenu převzal Ing. Tomáš Dostál (FAST VUT) za diplomovou 

práci s názvem Návrh ražby a primárního ostění tunelu na stavbě 
vysokorychlostního železničního spojení (vedoucí práce doc. Horák). 

Ing. Michaela Pecková (FSv ČVUT), která získala druhé místo za 

práci Návrh tunelu Radlice (vedoucí práce prof. Barták), se bohužel 

nemohla předávání zúčastnit. Oceněným poblahopřál a předal odmě-

nu předseda CzTA Ing. Ivan Hrdina.

V části zasedání zaměřeného na odbornou tematiku vystoupil Bc. 

MSc. Michal Froněk, CEng, MICE, DIC ze SŽDC s přednáškou 

o aktuálním stadiu přípravy tunelových projektů. Můžeme si jen přát, 

aby se tyto projekty dostaly co nejdříve do fáze realizace. 

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

tunnel design (Prof. Barták the thesis supervisor). The third prize was 

taken over by Ing. Tomáš Dostál (FCE BUT) for a diploma thesis 

entitled Design of excavation and primary lining of a tunnel on the 
construction of a high-speed railway link (doc. Horák the thesis 

supervisor). Finally, Bc. MSc. Michal Froněk, CEng, MICE, DIC 

from SŽDC delivered a lecture on the current stage of preparation of 

tunnel construction projects. 

Valné shromáždění České tunelářské asociace ITA-AITES se ko-

nalo z důvodu covid-19 v náhradním termínu ve středu 30. září 2020 

v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3. Jednání zahájil a řídil před-

seda CzTA Ing. Ivan Hrdina.

Na začátku jednání předsednictvo oznámilo, že pamětní medaile 

CzTA bude udělena Ing. Jiřímu Pavlíkovi, CSc., který si ji ale z dů-

vodu pandemické situace nemohl převzít, proto mu bude předána při 

nejbližší vhodné příležitosti.

Jednání pokračovalo informací předsedy CzTA o činnosti asoci-

ace od posledního zasedání valného shromáždění, kdy pokračovalo 

vydávání časopisu Tunel. Další pravidelnou aktivitou je pořádání Tu-

nelářských odpolední (do začátku roku 2020 jich asociace uspořádala 

již 35). V roce 2019 se také konal každoroční odborný zájezd, cílem 

byl rakouský Innsbruck, účastníci měli možnost se podívat na stavbu 

Brennerského bázového tunelu.

Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření asociace, kterou 

přednesl Ing. Václav Soukup. V roce 2019 dosáhla asociace příznivé-

ho výsledku, kdy její hospodaření skončilo téměř vyrovnaným roz-

počtem. Dále byli přítomní seznámeni s návrhem rozpočtu asociace 

na rok 2020. Vzhledem k tomu, že byl rozpočet upraven k datu ko-

foto Ing. Libor Mařík photo Ing. Libor Mařík

Obr. 1 Ing. Zdeněk Žižka informující o založení PS Mladí tuneláři
Fig. 1 Ing. Zdeněk Žižka informing about foundation of the WG Young 
Tunnellers
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Obr. 2 Ing. Ivan Hrdina s oceněnými studenty, Ing. Michalem Steinerem (vlevo) a  Ing. Tomášem Dostálem (vpravo)
Fig. 2 Ing. Ivan Hrdina with awarded students, Ing. Michal Steiner (left) and Ing. Tomáš Dostál (right)




