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The international conference „Tunnel Safety and Ventilation“
organised regularly every two years by the Graz University of
Technology was held in Graz from 12th to 14th June 2018. The
total of 41 lectures on the theme of operational safety in road
and railway tunnels and in metro were presented during the two
conference days. An excursion to the “Zentrum um Berg” inde-
pendent research centre of underground construction was orga-
nised at the end of the conference.      

Ve dnech 12.–14. června 2018 se konala v Grazu 9. meziná-
rodní konference „Tunnel Safety and Ventilation“. Konferenci
organizuje Technologická Universita v Grazu pravidelně každé
dva roky. Ve dvou konferenčních dnech bylo prezentováno cel-
kem 41 přednášek na téma bezpečnost provozu v silničních,
železničních tunelech a v metru. Byly zde předneseny systémy
větrání tunelů, jejich optimální řízení, systémy detekce mimo-
řádných událostí, dopravních nehod a požáru v železničních a sil-
ničních tunelech. Další přednášky se zabývaly problematikou

rizikových analýz v tunelech, modelováním chování cestují-
cích v případě nehody a požáru v tunelu. Byly přednášeny
možnosti instalace stabilního hasicího zařízení v silničních
tunelech, které snižuje požární zatížení a umožňuje záchranu
cestujících a zabraňuje výraznému poškození tunelové kon-
strukce. Rozprašování vodní mlhy v odsávaných zplodinách
hoření při požáru se využívá také ke snížení jejich teploty
a umožňuje snížení množství odsávaných zplodin hoření. Na
závěr konference byla zorganizována exkurze do výzkumného
nezávislého centra podzemních staveb „Zentrum am Berg“,
kde v aerálu povrchového lomu na siderit (ocelek) v Styrian
Erzberg je budováno rakouské výzkumné centrum s dvěma sil-
ničními a dvěma železničními tunelovými troubami, každá cca
400 m dlouhá. Výzkumné centrum slouží pro testy se zaměře-
ním na konstrukce a provoz v podzemních stavbách, při neho-
dách a požárech. 

Ing. MIROSLAV NOVÁK, METROPROJEKT Praha a.s.
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Problems of the poor condition of civil engineering structures
and, in an extreme case, their collapses, is not only a question of
bad or insufficient maintenance but also of often wrong design
already at the design preparation stage. Especially in the past
years, the interest not only of the professional public was aroused
by medialised collapses, first of all of bridge structures. The well
known truth that many of those structures were in an unsatisfacto-
ry condition due to neglected maintenance subsequently turned
out. As a result, this theme has become more important. Searching
for the causes of the originated situation is currently dealt with not
only by project owners, administrators and representatives of pro-
fessional chambers. It becomes an unwritten rule that even large
construction companies themselves ensure independent assessing
of design documents and, first of all, structural analyses, which
should be the basis of each design for the supporting system of
a building structure. The gravity of the situation is known even to
the Czech chamber of authorised engineers and techniques in con-
struction, which convened a press conference on “Structural sta-
tics or statistics of collapsed structures – opinions of ČKAIT
experts” for 28th March 2018 to the ČKAIT building in Sokolská
Street in Prague. The meeting of renowned experts from the field
of civil engineering with the journalists interested in this theme
was organised in the form of a mini-conference, for which each of
the lecturers prepared a brief presentation with the opportunity to
discuss on the lectured theme immediately after its end. The ques-
tions were answered not only by the lecturers, but even people pre-
sent in the hall engaged in the discussion. 

1. ÚVOD

Problematika špatného stavu stavebních konstrukcí a v extré-
m ním případě jejich havárií není jen otázkou špatné nebo nedo-
statečné údržby, ale mnohdy i chybného návrhu již v projekční

přípravě. Zvláště v posledních letech vzbudily zájem nejen
odborné veřejnosti medializované havárie zejména mostních
konstrukcí. Následně se ukázala známá pravda, že celá řada
těchto konstrukcí je kvůli zanedbané údržbě v nevyhovujícím
stavu, čímž toto téma nabylo na významu. Pátráním po příči-
nách vzniklé situace se dnes zabývají nejen investoři, správci
a zástupci profesních komor. Stává se nepsaným pravidlem, že
i velké stavební firmy si samy a na vlastní náklady zajišťují
nezávislé posuzování projektové dokumentace a zejména sta-
tických výpočtů, které by měly být základem každého návrhu
nosného systému stavební konstrukce. 

Závažnost situace si uvědomuje i Česká komora autorizova-
ných inženýrů a architektů, která svolala na 28. 3. 2018 do
budovy ČKAIT v Sokolské ulici v Praze tiskovou konferenci
na téma „Statika staveb nebo statistika spadlých staveb – názo-
ry odborníků ČKAIT“. Setkání renomovaných odborníků
z oboru stavebnictví s novináři se zájmem o toto téma probíha-
lo formou minikonference, na kterou si každý z přednášejících
připravil krátkou prezentaci s možností diskutovat na předná-
šené téma ihned po jejím ukončení. Na dotazy odpovídali nejen
přednášející, ale do diskuse se zapojovali i přítomní v sále. 

2. ZAHÁJENÍ TISKOVÉ KONFERENCE A SEZNÁMENÍ 
S PROBLEMATIKOU

V úvodním slově konstatoval předseda ČKAIT, pan
Ing. Pavel Křeček, FEng., že svolání tiskové konference je reak-
cí na aktuální dění ve společnosti, kterou zaujalo zřícení lávky
pro pěší v Tróji nebo havarijní stav některých dalších mostních
konstrukcí. Uvedl, že snahou ČKAIT není jen téma statika, ale
i hledání cesty ke zlepšení odborné úrovně autorizovaných
osob. Zejména mladí inženýři jsou podle jeho názoru mnohdy
ve firmách vystaveni bezprizornímu stavu a komora má pro ně
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řešit inženýrským přístupem. Normy slouží k zachování bez-
pečnosti a pravidel a musí s nimi pracovat vzdělaní odborníci,
neboť normy nenahrazují vzdělání. Za zcela špatný byl označen
přístup návrhu konstrukce „na hranici normy“. Konstrukce
navržená na hranici normových požadavků není ekonomická,
ale riziková. 

Významným faktorem při návrhu nosného systému kon-
strukce je zohlednění předpokládaného postupu výstavby.
To je zcela běžné např. u mostních staveb. U pozemních staveb
je však podle názoru prof. Vítka velmi často toto hledisko opo-
míjeno. Zavedení či nezavedení postupu výstavby do statické-
ho návrhu konstrukce závisí na konstrukčním systému a může
představovat ve výsledku rozdíl až 30 %. Při návrhu „na hrani-
ci normy“ pak může nezohlednění postupu výstavby předsta-
vovat závažný problém. U subtilních „úsporných“ prvků kon-
strukcí je nutno započítat i náklady na složitější provádění a při
ekonomickém hodnocení zohlednit nejen finanční náročnost
vlastní konstrukce, ale i náklady související s jejím postupem
výstavby. 

Kvalita projektů je podle názoru prof. Vítka rozhodující pro
kvalitu stavby. Co se dobře vyprojektuje, to se také dá dobře
postavit a může dobře fungovat. Na projektu nelze šetřit už jen
proto, že tvoří pouze jednotky procent z celkových nákladů
stavby, takže zvýšení ceny projektu v řádu desítek procent se
do nákladů stavby promítá jen minimálně. V porovnání s tím je
přínos kvalitního projektu neporovnatelný. Proto platí, že nej-
levnější projekt je rizikový projekt a je rizikem jak pro výstav-
bu, tak pro funkci objektu. V závěru prezentace bylo konstato-
váno, že kontrola projektů je stále ožehavým tématem. Každý
se může při návrhu konstrukce splést, kontrolní mechanismus
v našem systému v ČR nemáme a je nutné ho zavést. Snaha
zlevňovat stavby vede k jejich dělení na menší části tzv. „salá-
movou metodou“. Tento způsob je možný pouze v případě per-
fektně fungující koordinace mezi těmito menšími celky jak ve
fázi projektování, tak realizace. 

Dotaz na prof. Vítka: Jak byste si představoval případnou
kontrolu projektu, když uvádíte, že u nás neexistuje?

Odpověď: Modely jsou různé. V Německu existuje systém
zkušebních inženýrů (Prüfingenieur), kteří s projektantem spo-
lupracují na projektu od začátku a kontrolují ho. Tento systém je
u nás zřejmě obtížně zaveditelný s ohledem na systém činnosti
autorizovaných inženýrů. U nás by se měl zavést takový systém,
který by podle významu stavby požadoval kontrolu projektu dal-
ším subjektem jako nezávislou kontrolou. Jedná se o systém
zavedený v Anglii, kde jsou stavby rozděleny podle významu do
tří kategorií, přičemž u nejsložitější (třetí) kategorie je jmenová-
na nezávislá kancelář, která projekt kontroluje již v průběhu pro-
jektování, aby tato činnost nezdržovala a včas zachytila pří-
padné závady.

Dotaz na Ing. Křečka: Jak se díváte na tento návrh?
Odpověď: Proti kontrole nikdo nic nenamítá a je možná

i v současné době. V průběhu tvorby stavebního zákona se
navrhovalo zavedení funkce experta. Ten byl ale nesystémový,
takže se tam nakonec nedostal, protože to nebylo v souladu
s dalšími předpisy. Větší projekční kanceláře mají svá kontrol-
ní oddělení a dokumentaci kontrolují. Problém je u jednotlivců
a dále u neustálého soutěžení projektové dokumentace na nej-
nižší cenu. Zákon o zadávání veřejných zakázek toto u služeb,
mezi něž projektování patří, zakázal, nicméně rozhodujícím
kritériem se vždy stává cena.

Poznámka prof Vítka ke kontrole: V Anglii se vnitřní kon-
trola u organizace týká myslím kategorie staveb 1 a 2. U nás je

připravený vzdělávací program, který by měl mladým inžený-
rům na praktických příkladech v tomto směru pomoci. Velký
problém vidí v zanedbané infrastruktuře. Podle jeho slov není
problém sehnat finance na realizaci stavby nebo získání staveb-
ního povolení, ale problém je zajistit její údržbu po dobu život-
nosti. V životním cyklu stavby znamená projektová dokumenta-
ce náklady v jednotkách procent, náklady na vlastní stavbu se
pohybují do 40 % a zbývající část by měla být vynaložena na
údržbu stavby. 

3. NOSNÉ SYSTÉMY STAVEB 

Po úvodním slově předsedy ČKAIT se mikrofonu ujal
prof. Ing. Jan Vítek, CSc., FEng., který se ve svém příspěvku
zabýval kvalitou nosných systémů staveb, a to zejména
v pozemním stavitelství. Prvním bodem jeho příspěvku byl
návrh stavby. V této oblasti vidí zásadní problém v uvažování
některých investorů, kteří neberou v úvahu technickou nároč-
nost stavby v kontextu dostupných investičních nákladů. To
vede na jedné straně k návrhu složitých konstrukcí, které vyža-
dují odpovídající projekční i stavební přípravu, na druhé straně
ke snaze investora s ohledem na omezené finanční možnosti co
nejvíce ušetřit. Při návrhu stavby by měl architekt úzce spolu-
pracovat se statikem a návrh technického řešení by měl být
jejich společným dílem. Nelze postupovat tak, že architekt
vymyslí jakýkoli tvar konstrukce a statik pak je postaven před
problém takto tvarově navrženou konstrukci nadimenzovat.
Tímto způsobem se postupovat nedá, konstrukční systém musí
být rozumný a pak může být funkční. V oblasti architektonic-
kých soutěží inženýrských staveb uvedl prof. Vítek vlastní zku-
šenost, kdy jsou soutěže vypisovány s velkou vahou na archi-
tektonické řešení a tomu odpovídá zastoupení inženýrů v hod-
notících komisích. Výsledkem je pak vyhodnocení soutěže bez
inženýrského hlediska s tím, že vítězné návrhy mají vady, nebo
jsou nerealizovatelné, jak se ukazuje např. u soutěže na lávku
přes Karlín – Holešovice v Praze. V tomto případě proběhla
soutěž již podruhé a opět byl vybrán obtížně realizovatelný
návrh. 

Dalším tématem prezentace byla koncepce statického systé-
mu, která je v současné době výrazně ovlivněna dostupností
výpočetní techniky a dobou zpracování statických výpočtů.
V dobách, kdy statické výpočty byly kvůli nedostupnosti výpo-
četní techniky pracné, se do návrhu ve větší míře zapojovalo
přemýšlení a výsledkem byl takový návrh, jehož reálnost pak
statický výpočet většinou potvrdil. Zastáncem tohoto přístupu
byl např. prof. Freyssinet, zakladatel předpjatého betonu, který
i bez možnosti použití výpočetní techniky navrhl a postavil
řadu významných konstrukcí. Dnešní situace s možnostmi
výpočetní techniky vede k tomu, že architekt konstrukci navrh-
ne, projektant ji bez přemýšlení zadá do výpočetního programu
a pokud výsledky na první pohled nejsou vadné, návrh se pro-
hlásí za hotový projekt. Výsledkem je obtížně realizovatelná
a drahá konstrukce často zatížená vadami, které se zpravidla
řeší ve vyztužování a dimenzích jejích jednotlivých prvků,
nikoli v koncepci jejího návrhu. Dále je třeba si uvědomit, že
matematické modely konstrukcí jsou vždy určitým zjednoduše-
ním, které nepředstavuje realitu a výsledky závisí na přesnosti
vstupních údajů. Proto je nutná nezávislá kontrola výsledků
těchto výpočtů. 

Dalším aspektem ovlivňujícím návrh nosných systémů sta-
veb je přeceňování významu norem. Ty je nutno podle názo-
ru prof. Vítka dodržovat, ale návrh nosné konstrukce je nutné
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na nejnižší cenu, i když v současné době probíhá zpracování
metodik a v této oblasti je komora aktivní a metodiky vypraco-
vává. Podhodnocení staveb v projekční přípravě má pak dopad
na provádění, ztráty v dotačních programech nebo prodražová-
ní staveb. Pokud tvoří cena projekčních prací 5 až 8 % z celko-
vých nákladů na stavbu, což je zanedbatelné a nedostatečná
projekční příprava může mít fatální dopad na celkové financo-
vání staveb. 

Možnosti nápravy neuspokojivého stavu nejsou možné bez
platového ohodnocení a tím zvýšení zájmu o obor, což platí
zejména pro elitní obor, kterým statika kvůli své náročnosti
a odpovědnosti je. Aby se peníze do systému dostaly, je nutné
zavést do soutěží řád, aby jediným kritériem nebyla cena, což
by měly zlepšit metodiky ministerstva pro místní rozvoj.
Dalším faktorem je popularizace oboru jak ze strany komory,
tak státu a přehodnocení financování vysokých škol, tak aby
byly zvýhodněny společensky potřebné obory. 

V zákoně o zadávání veřejných zakázek je uvedeno kritéri-
um minimální ceny. Když bylo toto téma před pár lety disku-
továno s panem předsedou UHOZ, bylo jím řečeno, že projek-
tant může projektovat i za nulový honorář. Na dotaz, jaká je
pak podle tohoto zákona mimořádně nízká nabídková cena,
bylo řečeno, že všechny zákony nejsou v souladu. Komora
vytvořila pro zadávání zakázek malého rozsahu novou metodi-
ku, která byla odsouhlasena ministerstvem a měla by být na
jeho stránkách vyvěšena. V metodice má cenová složka nabíd-
ky váhu 40 %. Další váhy jsou kvalita týmu a kvalita vedoucích
pracovníků. Dalším kritériem je vybavení a legálnost softwaru,
neboť cena drahého programového vybavení tvoří významnou
část hodinové sazby v řádu desítek korun. Výběrové řízení se
řeší dvoukolově obálkovou metodou, kdy v prvním kole se
musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů a až ve dru-
hém kole se otevírá obálka s nabídkovou cenou. Za mimořádně
nízkou cenou se v tomto případě považuje 80 % odhadované
ceny projektu, přičemž stanovení ceny projektu se doporučuje
podle portálu „ceny za projekty“, který dává objektivní ceny
projekčních prací. Ke zvyšování platu zaměstnanců bylo řeče-
no, že je závislé na možnosti získávání zakázek. Současná situ-
ace je v oblasti veřejných zakázek velmi špatná a pro malou
firmu nemá cenu soutěžit. Oproti soukromým investorům je
v tomto směru situace nejhorší.

5. SOUČASNÝ STAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVEB, 
JEHO PŘÍČINY A MOŽNOSTI NÁPRAVY

Současný stav nosných konstrukcí staveb, jeho příčiny
a možnosti nápravy hodnotil ve svém příspěvku pan
Ing. Michal Drahorád. V poslední době došlo v ČR k několika
zásadním haváriím konstrukcí při provozu, což je z celospole-
čenského hlediska významnější, než havárie konstrukce při
výstavbě. Pod pojmem bezpečnost nosných konstrukcí se rozu-
mí schopnost odolávat zatížením a plnit všechny funkce, které
jsou na ně kladeny během provozu. Nejedná se jen o bezpeč-
nost proti porušení, ale i o deformace a nadměrné průhyby,
které brání v jejím užívání. Konstrukci je nutno vybavit tako-
vými vlastnostmi, aby sloužila po celou dobu navrhované
životnosti, což bývá až 100 let. K současné situaci je nutno říct,
že k tomu, aby konstrukce havarovala, je potřeba více okolnos-
tí, neboť konstrukce mají relativně velkou bezpečnost. Stav je
vážný, neohrožuje přímo bezpečnost staveb v České republice,
ale je potřeba ho řešit. 

problém jak u velkých, tak malých staveb a i u malých staveb
je kontrola nutná. Je nutné omezit lidský faktor, protože každý
se může splést a i u administrativní budovy o několika patrech
kontrola nutná je.

4. BUDOUCNOST PROFESE = HODNOCENÍ PRÁCE 

Tématem „Budoucnost profese = hodnocení práce“ se ve své
prezentaci zabýval místopředseda CKAIT pan Ing. Robert
Špalek. V úvodu svého vystoupení řekl, že pokud není ohodno-
cena práce, nelze počítat s kvalitou a jedná se o spojené nádo-
by. Ve společnosti je alarmující nedostatek kvalifikovaných
technických pracovníků, což souvisí s tím, že ze strany státu
necítíme podporu studia technických oborů. Tuto skutečnost je
třeba podpořit, nikoli jen deklarovat, že existuje nedostatek. 

Dalším problémem je již zmíněné podfinancování technic-
kých oborů a soutěžení na nejnižší cenu. Jedná se o pozůsta-
tek krizového období, který však ve společnosti zůstává, i když
se situace postupně zlepšuje. Kromě akademické sféry eviduje-
me i velký nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, což vede
k tomu, že kvalifikovaný řemeslník je mnohdy lépe ohodnocen,
než stavební inženýr. Průměrná hrubá mzda stavebního inžený-
ra byla v roce 2016 na 67,2 % platu strojního inženýra a na 
57,4 % platu lékaře. Ohodnocení je přímo úměrné zájmu o pro-
fesi, proto ubývá kvalitních zájemců o práci v oboru a násled-
kem toho dochází ke stárnutí odborníků, zejména v projekci.
Řemeslné obory se rozvíjejí velmi pomalu a systém, kdy velké
firmy měly svá odborná učiliště, nebyl špatný. 

Svou roli hraje i odliv odborníků do zahraničí, i když to
není ten hlavní důvod vzniklé situace. Generace kvalifikova-
ných odborníků stárne a příliv mladé generace je v technických
oborech nedostatečný. Neschopnost státu zvýhodnit technické
obory vede k nezájmu o technické střední a vysoké školy, což
je pochopitelné, protože tyto obory jsou složitější, než jiné
např. humanitní obory. Problém je i rozdílná kvalita fakult. Po
revoluci vznikla celá řada zejména soukromých škol, jejichž
úroveň nedosahuje kvality tradičních vysokých škol, ke kterým
patří ČVUT, VUT Brno nebo VŠB Ostrava, které si svůj stan-
dard drží. Vysoký počet fakult vede k vyššímu počtu studentů
i pedagogů, což snižuje na ně kladené nároky. Nízká prestiž
řemesel pak vede k nutnosti používat nekvalifikovanou pracov-
ní sílu. Nejpalčivější je ale odliv pracovníků mimo sektor sta-
vebnictví, což souvisí s ohodnocením profese v praxi.
Soutěžení na nejnižší cenu zákon zakazuje u projektů nad 
2 mil. Kč, takže projekty pod toto hranicí se zpravidla soutěží

Obr. Přednášející – zleva: Ing. Drahorád, Ing. Špalek, Ing. Křeček,
prof. Vítek, Ing. Hrdina
Fig. Lecturers – left to right: Ing. Drahorád, Ing. Špalek, Ing. Křeček,
prof. Vítek, Ing. Hrdina
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v rámci projektové přípravy a výstavby a který si plně uvědo-
muje svou odpovědnost, může být řádným hospodářem. S tím
souvisí podpora vzdělávání, protože abychom takovéto vlastní-
ky měli, potřebujeme mít odborně vzdělané lidi na straně pro-
jektanta, investora, stavebníka i zhotovitele.

6. STAVEBNÍ FIRMY A PROBLÉMY SE STATIKOU V PRAXI 

Předseda České tunelářské asociace ITA-AITES pan
Ing. Ivan Hrdina se v závěru úvodní části tiskové konference
zabýval tématem „Stavební firmy a problémy se statikou v pra-
 xi“. V úvodu svého vystoupení uvedl, že kvalita je pro staveb-
ní firmu ten nejzásadnější faktor. Nedílnou součástí kvalitní
stavby je kvalita nosné konstrukce. Každá stavba vzniká jako
jedinečné dílo, je nutné ji nově navrhovat, stavět i provozovat.
Stavební projekt propojuje mnoho účastníků stavebního proce-
su, kteří by měli mít společný zájem na kvalitě stavby. Realita
je však jiná a motivace jednotlivých účastníků výstavby je roz-
dílná. Dodavatel stavby je podle názoru Ing. Hrdiny až téměř
na konci celého procesu. Může ze své pozice jen velmi málo
zlepšit, o to více toho může pokazit. Vše začíná u kvality zámě-
ru a konceptu a v této oblasti se nevyplatí šetřit čas ani peníze. 

Odpovědnost za návrh a jeho kvalitu nese architekt a projek-
tant a o důležitosti jejich spolupráce již hovořil prof. Vítek.
Statik v dnešní době je mnohdy jen subdodavatelem projektan-
ta, od kterého je vyžadováno co nejrychlejší a nejlevnější řeše-
ní. Příčinou nekvalitní projektové dokumentace, jak již bylo
řečeno, je nezájem státu o obor stavebnictví, školství, složitá
legislativa, nekompetentní zadavatelé s příliš velkým tlakem na
čas a cenu, nedostatek zkušených projektantů i chyby v koor-
dinaci jednotlivých částí projektové dokumentace. 

Obecně je známá závislost nákladů na kvalitě a s tím souvi-
sející vliv tlaku na minimální ceny. Snahou je najít optimum,
kdy má stavební firma šanci s co nejmenšími náklady dosáh-
nout co nejvyšší kvality. V přípravné fázi lze získat mnohé,
čeho ve fázi realizace již nelze dosáhnout. Ve firemní praxi se
ukazuje kontrola projektové dokumentace jako nezbytná ve
všech fázích projektu, a to jak při zpracování nabídky, tak hlav-
ně při realizaci. Stále častěji lze nalézt nedostatky i ve statické
části projektové dokumentace. Proto byla ve firmě Metrostav a.s.
zavedena povinná kontrola a na jednotlivých divizích působí
statici, na centrále firmy působí tým expertů, kteří podle složi-
tosti projektu dokumentaci kontrolují. Otázkou však je, jak
vzniklé změny prosadit v praxi ať už u veřejných investorů, tak
u soukromých investorů, kde obecná praxe požaduje po uza-
vření kontraktu do 30 dnů zkontrolovat projektovou dokumen-
taci a pokud není v tomto termínu odhalena chyba, převzít za
ni odpovědnost. 

Při realizaci stavby narůstá problém nedostatku kvalitního
technického personálu, který následně v prakticky nepřetržitém
provozu mnohdy pod hrozbou trestně právní odpovědnosti řeší
vzniklé problémy. Získat takové pracovníky je velmi obtížné.
Samostatnou kapitolou je dělnický personál, kde lze pocítit jak
úbytek vlastního personálu, tak zaměstnanců subdodavatel-
ských firem. Závěrem bylo zopakováno, že účastníky stavební-
ho procesu jsou všichni, tj. investor, architekt, projektant, zho-
tovitel i správce stavby a všichni nerozdílně odpovídají za kva-
litu a za to, že stavby nebudou padat.

Dotaz: Nebylo by řešením vzniklé situace zavedení PPP pro-
jektů, kde by odpovědnost nejen za stavbu, ale i za její provo-
zování převzal zhotovitel?

V sektoru dopravních staveb je situace vypjatá, neboť se
týká všech, kteří používají dopravní infrastrukturu, která tvoří
základní část naší společnosti a na které jsme vysoce závislí.
Proto je nutné ji udržovat v takovém stavu, aby byla v rozum-
né míře použitelná. Systém kontroly dopravních staveb, zejmé-
na silničních a železničních mostů je na velmi vysoké úrovni.
Bylo řečeno, že u silničních mostů se tento systém kontinuálně
vyvíjí 40 let, u železničních mostů je to ještě déle a v tomto pří-
padě je velkou výhodou, že se o tento systém stará stále stejná
firma, která je ve vlastnictví státu. Přesto že systém kontroly
a řešení krizových situací je i v porovnání s ostatními evrop-
skými státy na vysoké úrovni, stav dopravní infrastruktury se
neustále zhoršuje, protože se nedostává prostředků na opravy.
Jako příklad je možné uvést vývoj stavu mostů, které se zařa-
zují podle stavebního stavu do sedmi stavů od nejlepšího do
havarijního. Konstrukcí, které jsou v současné době ve špat-
ném, velmi špatném nebo havarijním stavu a v blízké budouc-
nosti budou vyžadovat opravu nebo přestavbu je asi 25 %.
Z údajů je zřejmé, jak v průběhu času klesá počet mostů v dob-
rém stavu a narůstá jejich počet ve špatném stavu. Jedná se pře-
devším o mosty na silnicích druhé a třetí třídy ve správě krajů,
kde se o ně stará specializovaná, státem zřízená organizace.
Nejhorší stav je v případě místních komunikací, které patří
městům a obcím, které mají malé rozpočty a nejsou schopné se
o mosty rozumně starat. Na běžných komunikacích je cca
20 000 mostů a stejné množství se jich nachází ve správě obcí
a měst. 

V sektoru pozemních staveb je situace jiná a systém kon-
troly neexistuje. Výjimečně je možné se se systémem kontroly
setkat u velkých vlastníků, typicky státních investorů nebo vel-
kých podniků, ale běžný stav je, že takový systém neexistuje.
Situace je kritická zejména u staveb užívaných veřejností, tj.
staveb pro bydlení, obchodních a sportovních center. Na záva-
du se přijde zpravidla až ve fázi, kdy se s tím nedá nic dělat.
Z pohledu vlastníka další investice a náprava vady nic nepřine-
se, neboť on vydělává na užívání stavby, nikoli na její údržbě
a nejlepší stav je její dobrý vzhled na povrchu. Závažnost situ-
ace narůstá úměrně, jak klesají zkušenosti, znalosti a povědo-
most vlastníka o tom, co se s konstrukcí může stát. Pokud má
stavba zpočátku drobnou závadu, neznamená to, že ji má každý
rok stejně bezvýznamnou, ale závažnost této poruchy s časem
roste. Nejvíce ohrožené stavby jsou ve věku 40+, kde se potká-
vá několik nepříznivých faktorů. Je to zejména kvalita prová-
dění, kdy stavby vznikaly v 60.–70. letech minulého století
a současně údržba těchto staveb byla nulová. Každá technická
norma předpokládá, že konstrukce se udržuje. Pokud se neudr-
žuje, zvyšuje se riziko jejího poškození. Důvodů havárie je
zpravidla několik. Typickým příkladem je nevhodný návrh
v kombinaci s problémy při provádění a špatnou údržbou kon-
strukce způsobenou snahou vlastníka maximalizovat svůj zisk
na úkor nákladů na údržbu. Největším problémem je ale celo-
společenská situace, kdy tento stav nikomu nevadí a všichni
jsou s tímto stavem „spokojeni“. Nejhorším důsledkem tohoto
stavu je rostoucí riziko poruch a havárií se skrytým snižováním
bezpečnosti staveb. 

Jakým způsobem je možné vzniklou situaci řešit?
Ing. Drahorád uvedl, že komora v tomto směru podniká nějaké
kroky. Zásadní je dodržování platných právních předpisů. Náš
právní systém umožňuje kontrolu, ale u pozemních staveb ji
nevyžaduje. U dopravních staveb je zákonem požadována
a existuje k tomu technická legislativa. Důležitá je technická
osvěta, protože jen ten, kdo ví, co chce a co může a má dostat
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V žádném z příspěvků nebyla uvedena tunelová stavba nebo
příklad z praxe, který by se návrhem, realizací a údržbou pod-
zemních děl zabýval, i když se jedná o stavby se zvýšeným rizi-
kem provádění. Že se jedná o mimořádně důležitou oblast sta-
vebnictví, ukazuje i fakt, že podle statistického vyhodnocení
dochází na délku postavených tunelů v České republice k havá-
rii tunelové stavby 10x častěji než v sousedním Rakousku. Snad
právě proto předpisy pro projektování podzemních staveb
s požadavkem na určitou míru kontroly přicházejí. Jedná se pře-
devším o předpis MDČR, oboru pozemních komunikací, který
v kapitole 7 technických kvalitativních podmínek pro doku-
mentaci staveb pozemních komunikací s názvem „ Tunely, pod-
zemní objekty a galerie“ (TKP-D7) ukládá objednateli projek-
tové dokumentace jak ve stupni DÚR, tak DSP vypracování
nezávislého expertního posouzení, které se stává po doplnění
stanoviska zhotovitele projektové dokumentace a rozhodnutí
objednatele o zapracování připomínek expertního posouzení
nedílnou součástí čistopisu DÚR/DSP. Je však jen na objedna-
teli, jaký rozsah expertního posouzení příslušného stupně pro-
jektové dokumentace zajistí a zda jeho součástí budou např.
i nezávislé statické a geotechnické výpočty. Požadavky na kon-
trolu projektové dokumentace se pak obecně zabývá kapitola
7.8. tohoto předpisu. Požadavky na údržbu silničních a dálnič-
ních tunelů za provozu pak definují technické podmínky č. 154
MDČR, oboru silniční infrastruktury s názvem „Provoz, správa
a údržba tunelů pozemních komunikací“. Obdobný předpis
požadující nezávislou kontrolu projektové dokumentace želez-
ničních tunelů neexistuje a je pouze záležitostí objednatele, zda
si takovou kontrolu vyžádá. 

Požadavky na statické výpočty staveb spadajících do činnosti
prováděné hornickým způsobem se dostaly i do posledního
znění zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů ze dne
15. 6. 2018, kde se v § 5b mimo jiné uvádí, že „Statické, popří-
padě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolo-
vatelné“. Vzhledem ke složitosti geotechnických výpočtů, pou-
žívání mnohdy nelineárních materiálových modelů a složitých
konstitutivních vztahů modelujících chování konstrukce i horni-
nového prostředí je tento požadavek určitě na místě. Zkušenosti
z projekční praxe a kontroly projektové dokumentace ukazují, že
kontrolovatelnost takových výpočtů není vždy samozřejmostí.
Dalším kontrolním mechanismem je požadavek vyhlášky
55/1996 Sb. v platném znění, která v § 28 u podzemních staveb
ražených observační metodou vyžaduje posouzení projektové
dokumentace odborným znalcem ustanoveným podle § 5c záko-
na 61/1988 Sb. Českým báňským úřadem.

Na tiskové konferenci byl vyjádřen názor jednotlivých před-
nášejících z řad zástupců ČKAIT i odborné veřejnosti, byla
konstatována fakta o situaci v oblasti zpracovávání statických
výpočtů a stavu nosných konstrukcí i o příčinách a možných
následcích stávající situace. Byly nastíněny možnosti řešení,
jednoznačný postup nebo návrh ČKAIT pro řešení stávajícího
stavu však přítomným z řad novinářů předložen nebyl.
Vzhledem ke složitosti problému a množství příčin vzniklé
situace je nutno celou věc řešit na státní úrovni vytvořením
zákonných opatření a nastavením celého systému tak, aby
k obdobným situacím nemohlo dojít. Pozitivním přínosem tis-
kové konference byla zcela jistě otevřenost, s jakou byly před-
nášky prezentovány a s jakou byla následná diskuse vedena,
i sám fakt, že si je komora vzniklé situace vědoma a danou pro-
blematikou se intenzivně zabývá. 

Ing. LIBOR MAŘÍK, HOCHTIEF CZ, a. s.

Odpověď Ing. Ivan Hrdina: Je to jedna z možností, která
také nese svá rizika. Pokud projekt nebude řádně připraven
a procesy správně nastaveny, tak to může v našem prostředí
opět zhavarovat. 

Odpověď Ing. Pavel Křeček: V ČR byly dosud realizované
tři PPP projekty. Dálnice D47 na severu Čech, Střešovická
nemocnice a nyní je v procesu projekt dálnice D4 do Příbrami.
Nové podněty tyto projekty získávají většinou s novým politic-
kým uspořádáním. Smůlou těchto projektů je, že v ČR se uva-
žuje s výhledem na jedno volební období. Příkladem může být
i situace v Praze, kde je připraveno a realizováno minimum
projektů. Řešení pomocí PPP projektů je schůdné, ale musí být
dobře připravené. 

Dotaz: Pokud je situace taková, jaká je a máme jen omezené
možnosti řešení, nestálo by za to se zabývat kontrolou a mecha-
nismem, jak projekty kontrolovat? Co udělat pro to, aby se do
procesu projektování kontrola dostala?

Odpověď Ing. Pavel Křeček: My všichni jsme v profesi již
dlouho. Za našich mladších let se nestavěly takové krásné stav-
by, jako nyní. Není všechno tak špatné. Kontrola je potřeba
a měla by být zařazena do rekodifikace stavebního práva. Má
to však i svá „ale“. Někdo bude muset tuto činnost zaplatit
a někdo bude muset mít odpovědnost. A to je moment, který
povede ke zvýšení kvality, ale také ceny za tyto služby. Proto
byla svolána tato tisková konference, ve které chceme apelovat
na společnost, aby se systémově věnovala rozvoji a vizím včet-
ně kvality jako takové. Komora dostala i pokuty za to, že měla
kdysi honorářové sazebníky. Možnost je vytvářet jí byla ode-
brána. Proto se šlo jinou cestou, aby zadavatel věděl, jaká je
pracnost. Ve vztahu k jednotlivým fázím projektu komora
vypracovala pracnosti s tím, že každý má jinou hodinovou
sazbu. Tak je možné kontrolovat u mimořádně nízkých cen pro-
jektových prací, že něco není v pořádku. Zároveň od 
1. ledna 2018 patří technický dozor stavebníka mezi vybrané
činnosti. Tím se dostal projektant, zhotovitel i technický dozor
stavebníka na stejnou úroveň. Dále bylo se Svazem měst a obcí
uzavřeno memorandum, ve kterém ČKAIT nabízí některé služ-
by. Závěrem byla opět zdůrazněna apelace do společnosti věno-
vat se kvalitě a poskytovat dostatek finančních prostředků na
údržbu staveb všeobecně.

7. ZÁVĚR

Tématem tiskové konference byla obecně problematika stati-
ky stavebních konstrukcí se zaměřením na mosty a pozemní
stavby. Společným jmenovatelem všech přednesených příspěv-
ků i následné diskuse bylo zcela nevhodné soutěžení projektové
dokumentace i vlastní realizace staveb podle kritéria nejnižší
ceny a z toho plynoucí mimořádný tlak na úspory jak při zpra-
cování projektové dokumentace, tak vlastní realizace stavby.
V případě zpracování projektové dokumentace tento požadavek
vede k nasazení co nejmenšího počtu co nejméně kvalifikova-
ného personálu s využitím co nejlevnějšího programového
vybavení po co nejkratší dobu. V případě realizace vede kritéri-
um nejnižší ceny k požadavku na mnohdy rizikový návrh sta-
vebních konstrukcí na „hraně“ požadavků norem a předpisů
a k nasazení méně kvalifikovaného personálu. Dalším z aspektů
je prestiž oboru jako takového, získávání mladých stavebních
techniků a inženýrů ochotných převzít na sebe odpovědnost za
návrh a realizaci stavby. Bylo konstatováno, že se jedná o celo-
společenský problém, který komora není schopna sama řešit, je
však schopna změnu nastavení systému svou činností podpořit.


