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Modernizace D1, nejvytíže-
nější dálnice v Česku, skončí 
po osmi letech počátkem října. 
Práce je odvedená kvalitně, 
dálnice by takto měla vydržet 
další desítky let a v budoucnu 
by se na některých jejích úse-
cích mohlo jezdit i rychleji, řekl 
Právu ministr dopravy Karel Ha-
vlíček (za ANO).

n Modernizace klíčové dál-
nice D1 mezi Prahou a  Br-
nem záhy skončí. Můžete shr-
nout její průběh?

S  modernizací se začalo  
9. května 2013, ale je třeba říci, 
že její rozjezd byl poměrně po-
malý. Pouze se prostřednictvím 
Ředitelství silnic a dálnic ozná-
milo, že by to mohlo trvat při-
bližně šest let. 

Fakta byla nakonec trochu 
jiná, ještě v roce 2014 se zvedla 
diskuse o  tom, jakou metodou 
má být D1 modernizována, 
a tím pádem bylo jasné, že se to 
do roku 2019 nestihne. V  roce 
2015, kdy už měla být polovina 
hotová, byly dokončeny jen 
čtyři úseky o délce 35 kilomet-
rů z celkových 160 kilometrů. 

Pak na ministerstvo dopravy 
nastoupil Daň Ťok a  ten byl 
první, který to rozhýbal. Já 
jsem to dostal na starost na za-
čátku roku 2020, v té době byla 
hotová přibližně polovina dál-
nice. Byl jsem před klíčovým 
rozhodnutím, zda jít do termí-
nu do konce roku 2021, což 
znamenalo zavřít sedm úseků.

V  té době se nic netušilo 
o  covidu a  já jsem se rozhodl 
do toho jít, s tím, že to bude do 
konce letošního roku, byť jsem 
věděl, že to bude extrémně ná-
ročné, protože zatarasit půlku 
dálnice je pro řidiče noční  
můra. 

Druhá varianta byla, že by se 
to dělalo krájenou postupnou 
metodou, kdy by se nedělalo to-
lik uzavírek a jelo by se do kon-
ce roku 2022 nebo 2023. Raději 
jsem šel cestou, když už, tak to 
udělejme naráz. Věděl jsem, že 
na mě bude tlak, lidé budou na-
dávat, s  tím ale musím umět 
pracovat a já jsem byl přesvěd-
čen, že to je lepší varianta. Vy-
šlo to, dokončujeme poslední 
úseky a ty budou hotové začát-
kem října.

Někdo to nazývá moderniza-
cí, ale kdo je stavař, tak dobře 
ví, že se vlastně jednalo o stav-
bu nové dálnice, protože se ne-
jen rozšířila, ale stavěly se 
kompletně nové povrchy.

n Dálnice se rozšířila o  75 
centimetrů na každé straně, 
má to nějaký vliv na bezpeč-
nost provozu?

Bezpečnosti to prospěje zá-
sadně. Je to komfortní dálnice, 
kterou mohou v  případě nut-
nosti všichni projíždět odstav-

ným pruhem. Může se zdát, že 
75 centimetrů na každé straně 
není nic závratného, ale u  té 
dálnice je to nesmírně důležité.

n Uvažovalo se i o rozšíře-
ní na tři pruhy na každé stra-
ně?

To, že to bude čtyřpruhová 
dálnice, se rozhodlo v  roce 
2011 a  podle mého názoru to 
bylo věcně správně. Kdyby se 
dálnice rozšiřovala na šest pru-
hů, tak by se ještě dnes vykupo-
valy a  vyvlastňovaly pozemky 
a  dálnice by se takto rychle 
rozhodně nestihla postavit. 

Je na to také nutné nahlížet 
nejen z  úhlu současného, ale 
z  pohledu dalších deseti pat-
nácti let. Je třeba dělat to s vizí 
toho, jaké zde vznikají další ko-
munikace. 

Musíme si uvědomit, že se 
buduje D35, což je spojnice vý-
chodních Čech a střední Mora-
vy, která bude hotová v  hori-
zontu deseti let a  zásadním 
způsobem D1 odlehčí. Máme 
tady gigantický projekt vyso-
korychlostní železniční trati, 
která rovněž spojí Prahu s  Br-
nem do 15 let, a do Brna se bu-
de jezdit pod jednu hodinu, což 
dálnici také odlehčí.

n A  je plán na případné 
rozšíření do budoucna?

V následujících letech se šes-
tipruhá dálnice určitě neplánu-
je.

n Jaké jsou celkové nákla-
dy na modernizaci?

Dálnice bude stát 24 miliard 
korun. Zdědil jsem takový roz-
počet a ten jsme dodrželi. 

n V  minulosti se hovořilo 
o tom, že jsou u nás náklady 
na stavbu kilometru dálnice 
o dost vyšší než jinde v Evro-
pě. Podařilo se časem cenu 
snížit?

D1 jela v  jiném nákladovém 
režimu, než kdybychom stavěli 
dálnici na zelené louce. U  nás 
ale skutečně byly náklady vý-
razně vyšší než v jiných zemích, 
a to v kritickém období let 2006 
až 2011. Tehdy se stavělo s ne-
prověřenými firmami, zakázky 
se silně předražovaly, byly tam 
jasné indicie, že se to přihrávalo 
spřáteleným firmám lidí, kteří 
o  tom rozhodovali, včetně lidí 
na ministerské úrovni. 

Tenkrát jsme stavěli dálnici 
i za 320 milionů korun za kilo-
metr, dnes je stavíme za 200 
milionů. Paradoxně v  situaci, 
kdy je o  dvanáct let později 
a  ceny šly nahoru, dokážeme 
stavět výrazně levněji, než se 
stavělo tenkrát. Dnes se to féro-
vě soutěží, vybírají se nejlepší 
firmy a tlačí se to cenově dolů. 
Taková ta situace, kdy se tady 
chodilo s igelitkami a uplácely 
se různé zakázky, to dnes není.

n Použil se při stavbě nový 
povrch, nebo se sázelo na 
osvědčené technologie?

Byl to odzkoušený postup, 
použila se cementobetonová 
báze. Byla diskuse, zda jít přes 
asfalt, nakonec zvítězila tato 
metoda, která je mezinárodně 
osvědčená.

n Jak dlouho teď dálnice 
vydrží, než se bude muset 
znovu rekonstruovat?

Záruka zhotovitele je 10 let, 
dálnice vydrží 30 let.

n Jak je to s  parkovacími 

místy třeba pro řidiče kamio-
nů?

Na D1 rozšiřujeme odpočív-
ky u  Humpolce, dále u  Stude-
ného a lokality Troubsko, Roh-
lenka. Pak třeba na D2 je to 
Ladná, na D5 Rokycany. Zaha-
jujeme oboustrannou odpočív-
ku v  Chotýčanech na D3, při-
pravujeme Střechov na D1, 
Dolní Roveň na D35 a další.

n Objevily se zprávy o pro-
blémech s  povrchem na D1, 
který bylo nutné opravit…

Je pravda, že D1 budí emoce. 
Naši kritici tvrdili, že to nestih-

neme do tohoto roku. Teď vidí, 
že to stíháme. Tak začali vy-
mýšlet to, že nebude hotová ze-
leň okolo. Ta se dodělává, udě-
lali jsme to tak, abychom uděla-
li dálnici, a zeleň kolem se bude 
dodělávat, ale ne ve středovém 
pásmu, o kterém se mluví. 

Teď se v uvozovkách začalo 
chodit s lupou po dálnici a ob-
jevily se zaručené zprávy 
o ulomených hranách. Ten, kdo 
to píše, vůbec netuší, o čem je 
modernizace a stavební proces. 
Spárů, o nichž se mluví, je řá-
dově 60 tisíc. Že se zanedbatel-
né množství ulomilo, není ne-
bezpečné. Při přejímce se to 
zjistí a musí se to opravit. 

Není to ale kvůli urychlení 
stavby, je to dáno přesným na-
časováním řezání, kdy beton 
musí být dostatečně pevný, aby 
se nedrolil, ale ne zase příliš 
pevný, aby se nezačaly tvořit 
trhliny. Nehraje se o měsíce ne-
bo týdny, ale o hodiny přesného 
načasování. Stává se, že beton 
tvrdne trochu jinak, a  odhad-
nout ideální okamžik je relativ-
ně složité, roli hraje teplota be-
tonu při pokládce, vlhkost 
vzduchu při tvrdnutí… Někdy 
se to začne drolit, přeruší se to 
a spáry se zatmelí.

n Také se musí opravit 
úsek mezi 65. a 66. kilome-
trem, kde popraskal jen rok 
starý beton. Nehrozí, že se ta-
ková situace bude opakovat?

Je to potvrzení důsledné prá-
ce Ředitelsví silnic a dálnic. 
Jasně jsme řekli, že pokud dia-
gnostika objeví podobnou věc, 
nebudeme to řešit rychlocestou 
à la injektáž, ale pořádně, což 
se dříve nedělalo. Na celém úse-
ku je to 130 metrů, raději to vy-
měníme a uděláme pořádně. 
V jiných místech diagnostika na 
podobný problém neukázala.

n Stavba bude dokončena 
o něco dříve, než se původně 
očekávalo…

Když už bylo zřejmé, že to 
zvládneme, tak kritici zase za-
čali říkat, že vše je kvůli vol-
bám a  nedržíme původní ter-
mín 16. října. 

Ano, tlačíme na to i  kvůli 
volbám, slíbili jsme to, nevím, 
co je na tom divného. Pokud ví-
me, že se to zvládne, máme 
snad kvůli volbám posunout 
otevření o  týden dozadu? Kaž-
dý den je přece dobrý a urych-
lení o pár dní není nic divného. 
Je to velmi dobře udělaná dál-
nice, je to úspěch.

n Objevila se i  tvrzení, že 
se otevřená dálnice po vol-
bách zase zavře. Můžete to 
vyloučit? 

Nic se zavírat nebude. Sa-
mozřejmě je to stavba, a  to 
znamená, že vždy je možné, že 
se najde nějaká drobnost. 
V  současné době tam probíhá 
diagnostika, kterou provádí ne-
závislá diagnostická organiza-
ce, a  výsledky vypadají velmi 
dobře. Nenecháváme ale nic 
náhodě, a velmi pečlivě se bere 
metr po metru. A pokud uvidí-
me chybu, budeme důslední 
a opraví se to.

n Mohou se řidiči těšit na 
to, že se v  některých úsecích 
zvýší povolená rychlost?

Uvažuje se o tom, je to v ná-
vrhu nového bodového zákona, 
který schválila vláda. Bohužel 
se kvůli covidu nedostal do 
Sněmovny, takže je to na příští 
Sněmovnu. 

Je tam zakomponováno, že 
na určitých úsecích dálnic 
s  ohledem na jejich kvalitu 
a hustotu provozu by se mohla 
nechat rychlost 140 kilometrů 
za hodinu. Dovedeme si před-
stavit, že některé úseky D1 by 
tu rychlost snesly, ale je to na 
rozhodnutí odborníků.

n Budou se bývalé mýtné 
brány, které na dálnici stále 
stojí, využívat na měření 
rychlosti?

Nechci mluvit za policii, my 
je využíváme pro kontrolu dál-
ničních známek a pro supervizi 
mýta.

n A bude stát u D1 podpo-
rovat výstavbu dobíječek pro 
elektromobily, kterých po sil-
nicích jezdí stále víc?

V každém případě, nejen na 
D1. Musíme stále dbát na to, 
abychom měli přibližně jednu 
dobíječku na deset elektromo-
bilů, což dodržujeme. Dobíječ-
ky jsou jak veřejné, tak privát-
ní, a  v  určitých kilometrových 
úsecích tam musí být. V  čase 

budeme podobným způsobem 
budovat stanice pro vodík.

n Takže jste s  výsledkem 
modernizace spokojený?

Dostal jsem to ve finále a vý-
zva pro mě byla gigantická. Ne-
rozhodovalo se mi dobře, když 
jsem věděl, že jdeme do toho, 
že musím zavřít polovinu dál-
nice a  ta odpovědnost šla jed-
noznačně za mnou. Ale o další 
dva roky bychom štvali řidiče 
déle.

Významné bylo i to, že jsme 
se museli sladit se zhotoviteli. 
Ti, kteří nám přáli neúspěch, 
začali vydávat zprávy, že jsme 
to urychlili do voleb, tedy o pár 
týdnů, a  zhotovitelům tak za-
platili víc. Není tomu tak, byla 
to dohoda, zhotovitelé to naplá-
novali tak, že to zvládli a k žád-
ným vícenákladům nedošlo.

n Jak stavbu ovlivnila pan-
demie?

Musím před zhotoviteli 
smeknout, uvědomme si, že 
jsme téměř polovinu dálnice 
stavěli právě v  době, kdy tady 
byla pandemie. S  ohledem na 
silniční provoz to bylo sice 
o něco lepší, ale současně chy-
běli lidé, byli v  karanténách 
a my jsme na ně zároveň tlačili, 
aby se to stíhalo. Podle mého 
názoru to zvládli velmi dobře. 

Vyplývá z  toho ponaučení, 
že se musí tlačit na cenu, ale 
současně i  na kvalitu a  dobré 
zhotovitele. V  minulosti se to 
podcenilo a  buď se to dávalo 
kamarádským firmám, které to 
stavěly za dvojnásobné ceny, 
nebo se tlačilo jen na cenu, 
a dopadlo to fiaskem.

n V Česku se nyní má sta-
vět úsek dálnice D4 projek-
tem PPP, tedy v  partnerství 
veřejného a soukromého sek-
toru. Jak stavba pokračuje?

Mám obrovskou radost, že 
PPP projekt dopadl a je to urči-
tě jeden z  největších doprav-
ních úspěchů vlády, protože se 
o  tom čtvrt století diskutovalo. 
Nám se podařilo projekt nejen 
připravit, protlačit legislativou 
a přesvědčit všechny strany, že 
ho podpoří. Vážím si toho, že 
to podpořili všichni, dokonce 
i komunisté, kteří dopředu de-
klarovali, že něco takového ni-
kdy nepodpoří. Přesvědčil jsem 
všechny s  jedinou výjimkou 
pirátů. 

Teď se projekt začal stavět, 
jede postupně, měl by být za tři 
roky hotov. Jedná se o nezvykle 
dlouhý úsek dálnice v délce 32 
kilometrů. Může to být obrov-
skou inspirací i  do budoucna. 
Prokázalo se, že když se dobře 
soutěží a  je konkurenční pro-
středí, tak se podařilo cenu st-
lačit tak, že při přepočtu na ča-
sovou hodnotu peněz je to 
o  šest až sedm miliard korun 
levnější, než kdybychom to sta-
věli klasickou cestou. 

Je to velká výzva i  do bu-
doucnosti, pokud ten projekt 
dopadne, a my pro to uděláme 
vše, je šance, že navážeme dál. 
Rád bych to aplikoval na dálni-
ci D35, ke zvážení jsou i úseky 
na D3 přes Posázaví, což je ale 
dost náročný projekt, a  určitě 
zvažujeme, že bychom to vyu-
žili i na železnici. Je tady velká 
výzva, zda to neaplikovat na 
vysokorychlostní tratě.

Havlíček: Opravená D1 teď vydrží 30 let
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Před lety jsme 
stavěli dálnici  
i za 320 milionů 
korun za kilometr, 
dnes je to  
za 200 milionů

Jednalo se vlastně 
o stavbu nové 
dálnice, protože se 
stavěly kompletně 
nové povrchy


