
 

1 

 

Statika tunelových konstrukcí: holismus nebo redukcionismus? 
Ing. Aleš Zapletal, DrSc., Satra, s.r.o. 

 
Chtěl bych reagovat na komentář k odborné práci, který se nalézá (prosinec 2011) na 

webu CzTA/Informace/Edice „Dokumenty CzTA“ a který si zde dovolím kurzívou 
připomenout (zvýraznění textu tučným písmem je dílem autora tohoto příspěvku): 

Kolektiv autorů prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., ČVUT – Fsv, Ing. Jiří Hořejší, IKP Consulting 
Engineers s.r.o., a Ing. Aleš Zapletal, DrSc., Satra s.r.o. zpracoval v březnu 2010 Doporučení 
pro zpracování statických výpočtů ražených konstrukcí dle EC.                                             
Protože se jedná o vysoce odborný a specifický dokument, bylo rozhodnuto jej nevydávat 
tiskem a uveřejnit jej zde na webu CzTA, aby byl přístupný příslušným odborníkům. 

Poznámka: statické výpočty podzemních staveb jsou komplikovanější a neurčitější v 
porovnání s výpočty běžných pozemních konstrukcí, ale i než ostatních geotechnických 
konstrukcí (násypy, zářezy, opěrné stěny, základy, atd.). Je to dáno zejména množstvím 
obtížně definovatelných faktorů ovlivňujících výsledné chování podzemní konstrukce 
(geologické a hydrogeologické poměry, způsob ražby, kvalita provádění, rychlost ražby, 
použité podpůrné prostředky, způsob monitoringu a rozhodování během výstavby, atd.). 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky statických výpočtů podzemních staveb je 
prakticky nemožné vytvořit pro danou oblast závazné normy, jejichž splnění by zaručovalo 
únosnost a použitelnost daných konstrukcí.  

Druhý z kurzívou psaných odstavců má přímý vztah k oznámení z odstavce prvního a 
je vyňat z oponentury D2 CONSULTu, která byla k „Doporučení“ vypracována pány Doc. 
Hilarem a Ing. Srbem, s datem 29.10.2009.  Je v něm vyjádřena jakási nechuť k existenci 
„Doporučení“.  Z čeho tato nechuť pramení, vysvětluje tučně psaná část druhého odstavce.   

Myšlenkové sdělení této části možno transformovat do názoru „když nemůžu mít 
všechno, nechci nic“. Jako protipól k tomuto postoji možno formulovat názor následující: 
„Spokojíme se s tím, co míti můžeme. Když v tom později najdeme chybu, opravíme ji. Když 
později zjistíme, že něco chybí, doplníme to.“ Názor první zdá se mi býti pasivní, názor druhý, 
jehož jsem příznivcem, shledávám aktivním postojem. 

Tučně psaná část druhého odstavce je ukázkovým příkladem holistického přístupu k 
tomu, co má býti podrobeno zkoumání (holismus z řeckého „to holon“, celek, je metoda 
nazírání zkoumaného objektu vcelku). Zde je ovšem dlužno konstatovati, že úspěšnost 
vědeckého a technického myšlení řecko-latinského civilisačního okruhu spočívá v tom, že se 
toto myšlení, na rozdíl od myšlení orientálního, dokázalo oprostit od holistického nazírání 
objektů a nahradilo ho nazíráním redukcionistickým (redukcionismus z lat. „reductio“, 
přivedení nazpět), při kterém je celek (komplex) rozložen na jeho jednotlivé složky a ty jsou 
pak zkoumány samostatně.  

Tam, kde holismus vede k výroku „není možné vytvořit“, redukcionismus může vésti 
k výroku „ je možné vytvořit“.  
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(Aby nedošlo k nedorozumění: hovoříme zde o dvou metodách poznávání, nikoliv o 
dvou filozofických směrech.) 

Tak je tomu i v případě „Doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených 
konstrukcí dle EC“. Nejedná se o dokument, který má těžko splnitelné holistické ambice, 
nýbrž o dokument, zpracovaný v duchu redukcionistickém, tedy v duchu, který je 
technickému myšlení vlastní.  

Koncepce, podle které je „Doporučení“ - o jehož oprávněnosti a prospěšnosti coby 
zastánce redukcionismu nepochybuji - sestaveno, je následující: 

K cíli vede více cest (o tom není pochyb a „Doporučení“ cesty ani neomezuje, ani 
nestanovuje, ponechává v tomto směru naprosto volnou ruku). Avšak cíl není cesta. Cestu, ať 
tu či onu, nutno vymezit určitými pravidly. Ta mají za úkol překonat rozdíl mezi 
determinizmem výpočtu a statistickou nahodilostí jevu, kterého se výpočet týká, a to tak, 
aby bylo dosaženo dostatečné spolehlivosti konstrukce. 

Cílem Doporučení je tato pravidla pojmenovat, zavést a kvantifikovat. 
 
Věnujme se ještě podrobněji nezaměnitelně holistickému popisu, obsaženému v 

následující větě (a mějme přitom neustále na mysli, že hovoříme o statice): 
Je to dáno zejména množstvím obtížně definovatelných faktorů ovlivňujících 

výsledné chování podzemní konstrukce (geologické a hydrogeologické poměry, způsob 
ražby, kvalita provádění, rychlost ražby, použité podpůrné prostředky, způsob monitoringu 
a rozhodování během výstavby, atd.). 

Scéna se zdá býti komplikovaná a nepřehledná, dokud si neuvědomíme, že je tu 
smícháno vše se vším, do holistické všehochuti, kterou je ale možno redukcionisticky rozdělit 
na část, z hlediska statiky relevantní a část, která se statikou nesouvisí a poté to, co se 
statikou souvisí rozložit na to, čeho se Doporučení týká a to, co je vně jeho náplně. 

 Geologické a hydrogeologické poměry, způsob a rychlost ražby, použité podpůrné 
prostředky jsou relevantním seznamem. Ale s Doporučením mají jen částečný průnik a 
Doporučení tomuto průniku vyhovuje ve smyslu návodu, který má skloubit deterministický 
charakter výpočtu s pravděpodobnostní podstatou jevu, jehož se výpočet týká. To, co 
zůstává vně průniku, to se týká sestavení výpočetního modelu (cesty). Tím se ale Doporučení 
nezabývá, to leží mimo jeho záměr, neboť – redukcionisticky pojato - se jedná o „jinou 
kapitolu“ celku.  

Co ale kvalita provádění? Jak ta souvisí se statickým výpočtem? A co způsob 
monitoringu a rozhodování během výstavby? Co má toto se statikou společného? Myslím, že 
nic. Dobře to však předvádí problém holistického myšlení: neschopnost rozpoznat zrno od 
plev, podstatné od nepodstatného. 

To, čemu se redukcionisticky pojaté Doporučení věnuje, je ve výrazně menšinovém 
poměru k tomu, co obsahuje holisticky sestavená, kurzívou psaná věta, shrnující prakticky 
vše, co tunelařinu činí tunelařinou. 
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Nyní je již dostatečně zřejmé, kam tímto příspěvkem mířím. Nesouhlasím s názorem, 
že statika podzemních konstrukcí je tak složitá, že nelze vytvořil dokument (neříkám závazný 
dokument), který by sice nepředepisoval cestu, nabádal by však k dodržení jistých pravidel, 
která by měla zajišťovat dosažení potřebné spolehlivosti díla. Myslím, že „Doporučení pro 
zpracování statických výpočtů ražených konstrukcí dle EC“ takovýmto dokumentem je. 

Ne příliš šťastný holistický pohled na problematiku jako na komplexní jev vyvolává 
komplex neschopnosti věc řešit. Věc je do velké míry komplikovaná proto, že si ji sami 
komplikujeme. 

Dovolím si uzavřít tento krátký příspěvek v odlehčeném duchu krátké anekdoty: 
Otázka: Jak rozeznám kdo je holista a kdo redukcionista? 
Odpověď: Řekni mu – přines mi trávu. Přinese-li ti stéblo trávy, je redukcionista. 

Holista, ten ti přinese celou louku. 


