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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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