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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. 
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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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