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Osm let a  pět měsíců, nena-
stane-li neočekávané zdržení 
finálních prací na zbývajících 
třech úsecích. Přesně tak dlou-
ho trvala rozsáhlá modernizace 
dálnice D1. 

Silničáři opravovali celkem 
dvacet úseků o souhrnné délce 
161 kilometrů. Leckdy nepro-
bíhaly práce přesně podle plá-
nu a  řidiče, stavaře i  několik 
ministrů dopravy to stálo 
spoustu nervů. 

Než si ale zásadní momenty 
modernizace připomeneme, 
vrátíme se ještě úplně na začá-
tek naší nejstarší dálnice. 

V něčem to občas připomína-
lo peripetie při stavbě D1. Ta 
totiž byla schválena už 4. listo-
padu 1938, přičemž se počítalo 
s  propojením Prahy a  tehdejší 
Podkarpatské Rusi. Stavět se 
začalo příští rok v  květnu, je-
nomže ale vypukla druhá světo-
vá válka a práce byly přerušeny. 

Naplno se výstavba rozjela 
až v roce 1967 a první úsek me-
zi Prahou a  Mirošovicemi byl 
otevřen o  čtyři roky později, 
ten poslední u  Humpolce na 
podzim 1980.

V devadesátých letech došlo 
k  velkému rozmachu jak 
v  osobní, tak i  tranzitní auto-
mobilové dopravě. A  D1 se 
zvětšovala. Tři roky po revolu-
ci byl dokončen druhý úsek až 
do Vyškova, začátkem nového 
století pak započala stavba ob-
chvatu do Kroměříže, jež skon-
čila v roce 2007.

V té době už se ovšem začal 
na tuzemské nejvytíženější dál-
nici podepisovat zub času. 
V cementobetonovém krytu vo-
zovky se začaly objevovat trhli-
ny, na tom asfaltobetonovém 
zase vyjeté koleje. Životnost 
vozovky podle expertů dávno 
vypršela a mnohá místa, jež od-
povídala pomalu až havarijní-
mu stavu, jim dávala za pravdu. 
Památnou se v červnu 2011 sta-
la prasklina, která vlivem horka 
vytvořila na 52. kilometru dese-
ticentimetrový „schod“.

Nový povrch 
a rozšíření 

To ministerstvo dopravy de-
finitivně přimělo k  rozhodnutí 
dálnici kompletně zmoderni-
zovat.

„Už na jaře příštího roku by 

se měly začít opravovat první 
úseky a další by měly následo-
vat. Součástí prací bude kromě 
nového povrchu též nový sys-
tém odvodnění nebo nové prvky 
zvyšující bezpečnost provozu. 
Pomoci by nám měly i  peníze 
z  evropských fondů,“ oznamo-
val tehdejší ministr Radek 
Šmerda (za Věci veřejné). 

Kvůli průtahům s obchodní-
mi podmínkami tendrů se ale 
zahájení modernizace odsunu-
lo až na 9. května 2013, kdy se 
začaly opravovat úseky Větrný 
Jeníkov  –  Jihlava a  Lhot-
ka – Velká Bíteš, první z celko-
vých dvaceti o  délce od tří do 
14,7 kilometru.

Modernizace dálnice spočí-
vala nejen v  pokrytí novými 
cementobetonovými deskami, 
které dostaly přednost před as-
faltem, ale i v úpravě šířky celé 
vozovky. Z 26,5 metru se rozší-
řila na 28 metrů. Šířka jízdních 

pruhů sice zůstala stejná, o 75 
centimetrů na každé straně se 
ale zvětšily odstavné pruhy. To 
přineslo nejen zvýšenou bez-
pečnost pro řidiče, ale také 
možnost vedení provozu v reži-
mu 2 + 2 jízdní pruhy v jednom 
směru v době uzavírky jednoho 
jízdního pásu.

Kolaps na Vysočině
Modernizaci provázela 

v průběhu oněch osmi let řada 
problémů. Ty největší přinesl 
bezmála 14kilometrový úsek 
mezi Humpolcem a  Větrným 
Jeníkovem. Obrovskou kritiku 
vyvolal s vydatným přispěním 
hustého sněžení totální kolaps 
dopravy ve směru na Brno, ke 
kterému došlo v polovině pro-
since 2018. 

Tehdejší šéf resortu dopravy 
Dan Ťok (za ANO) čelil velké-
mu tlaku nejen ze strany veřej-
nosti, ale i ve Sněmovně. Tvoři-
ly se kolony dlouhé desítky ki-
lometrů, řidiči v nich stáli až 14 
hodin. Dopravci vyčíslili škody 
v  řádu milionů. Podle Kraje 
Vysočina mohla za kolony ne-
připravenost modernizovaného 
úseku na zimní podmínky. 

Jádrem problému ale bylo 

česko-italsko-kazašské konsor-
cium firem Geosan Group,  
Toto Costruzioni Generali 
a Sine Midas Stroy, které mělo 
na tomto úseku velké zpoždění 
prací. „Ta stavba je na jednotli-
vých stavebních objektech  
více než dva měsíce za svým 
harmonogramem,“ prohlásil  
13. prosince mluvčí Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. 
O  čtyři dny později pak ŘSD 
rozvázalo se sdružením firem 
smlouvu. Zakázku přebral no-
vý zhotovitel stavby, Skanska, 
která s  úsekem skončila letos 
v dubnu. Práce na nejvýše po-
loženém úseku D1 tak zabraly 
tři roky.

I  letos, kdy už modernizace 
spěla do finiše, se objevilo ně-
kolik zádrhelů. V červnu se na-
příklad objevila prasklina na 
49. kilometru ve směru na Br-
no. Položený beton byl přitom 
starý jen dva roky. Reklamace 
u  zhotovitele stavby ale pro-
běhla rychle a bezproblémově.

V současnosti tak už jen chybí 
dokončit poslední tři úseky: 
u Humpolce, Jihlavy a Brna. De-
finitivní konec modernizace by 
měl nastat začátkem října. Ter-
mín by ohrozit neměl ani nejno-

vější problém mezi 65. a 66. ki-
lometrem, kde se musí vyměnit 
130 metrů betonu, na němž se 
objevily praskliny, a podle ŘSD 
by takto poškozený povrch nad-
cházející zimu nepřežil.

Oprava nejrušnější dálnice trvala osm let

Silničáři opravovali 
celkem dvacet úseků 
o souhrnné délce  
161 kilometrů

Václav Tuček

n Proč se D1 nerekonstruo-
vala jako třípruh, tedy s tře-
mi jízdními pruhy v každém 
směru?

Původním záměrem investora 
Ředitelství silnic a  dálnic ČR 
(ŘSD) bylo v  rámci nezbytně 
nutné rekonstrukce dálnice D1 ji 
rozšířit na dvakrát tři jízdní pru-
hy. ŘSD dokonce nechalo zpra-
covat v roce 2007 studii „Dálni-
ce D1 Mirošovice–Kývalka, 
zkapacitnění“, tedy převedení 
dálnice do kategorie D 34/120 
s dvakrát třemi jízdními pruhy. 

n Co tedy zabránilo reali-
zaci třípruhové dálnice?

Důvodů bylo mnoho. Investo-
ra velmi tlačil čas, dálnice byla 
ve zcela havarijním stavu, vzpo-
meňte např. zvedající se panely 
vozovky. ŘSD nechalo tudíž 
v  roce 2009 zpracovat Studii 
komplexních opatření se zadá-
ním posoudit variantu rekon-
strukce plného profilu dálnice 
v šířce 11,5 metru, tedy stávající 
jízdní pruhy rozšířené o přibliž-
ně 0,75 metru na úkor krajnic 
a středního dělicího pásu. 

Po posouzení obou studií 
v  cenové úrovni 2009 byla 
předpokládaná cena třípruhové 
dálnice ve výši 31,4 miliardy 
korun bez výkupů pozemků 
potřebných pro rozšíření dálni-
ce a náklady na dvoupruhovou 
dálnici byly ve výši asi 18 mi-

liard korun také bez výkupů 
pozemků. 

Pro třípruhovou D1 se před-
pokládalo vykoupit asi 320 000 
m2 pozemků převážně v  sou-
kromém vlastnictví, zatímco 
rozšíření dvoupruhové dálnice 
vedlo převážně po pozemcích 
státu s předpokladem dovykou-
pení asi 20 000 m2 nových po-
zemků. 

Vedle značných nákladů na 
vykoupení pozemků bývá za 
stávajícího znění Zákona o vy-
vlastnění hlavním problémem 
pozemky vůbec od majitelů 
získat. Z  jiných staveb z vlast-
ních zkušeností víme, že získat 
pozemek od některých majitelů 
je téměř nemožné nebo alespoň 
časově vysoce náročné. A pro-
tože podmínkou pro dokončení 
řízení dle stavebního zákona, 
tedy pro vydání stavebního po-
volení, je nezbytně nutné vlast-
nit všechny pozemky, byla oba-
va, aby bylo možno stavbu dál-
nice v  reálné době vůbec 
zahájit a zrealizovat. 

Dalším faktorem, který 
ovlivnil rozhodnutí investora 
rekonstruovat dálnici jako 
dvoupruhovou, byla obava 
z „velké“ EIA, tedy zpracování 
a  projednání environmentální-
ho posouzení, které by mohlo 
způsobit zásadní časovou pro-
dlevu.

n Hlavním rozhodovacím 
kritériem byly tedy peníze?

Finanční prostředky hrály 
bezesporu jednu z hlavních ro-
lí. Se zahájením stavby se uva-
žovalo v  roce 2012, v  období 
úspor v  dopravní infrastruktu-
ře. Dle mého ale hlavním důvo-
dem byla obava investora z pří-
liš dlouhých průtahů při přípra-
vě třípruhové dálnice, což bylo 
s ohledem na její tehdejší zcela 
havarijní stav nepřípustné. 

Navíc se v té době připravo-
vala výstavba R35 (D35) Tur-
nov– Úlibice–Hradec Králové– 
Mohelnice, která měla částečně 
převzít zátěž z  D1, a  to podle 

vytíženosti jednotlivých úseků 
ve výši 5000 až 10 000 vozidel 
denně.

n Takže jsme si jako moto-
risté vlastně nepolepšili.

To není tak docela pravda. 
Modernizace dálnice byla vy-
nucena zejména velmi špatným 
stavem nejen pojížděných částí 
vozovky, ale místy i celého dál-
ničního tělesa. Stavba D1 byla 
totiž dokončena již v roce 1980. 
Dalším problémem, který trápil 
jak motoristy, tak i správce dál-
nice D1, byl pravidelný kolaps 
dálnice v případě dopravní ne-

hody či údržby, když bylo třeba 
jeden jízdní pruh uzavřít. Roz-
šířením dálnice o  0,75 m na 
úkor krajnic a středního dělicí-
ho pásu se získal prostor pro 
lepší převedení dopravy v nou-
zovém režimu umožňujícím 
provoz ve dvou pruzích. V tom-
to případě se jednalo o úpravu 
stávající čtyřpruhové komuni-
kace s  cílem podstatně zvýšit 
bezpečnost a  plynulost provo-
zu. Nedošlo tím ke zhoršení 
dopadu provozu dálnice na ži-
votní prostředí. 

Díky novému povrchu vo-
zovky se předpokládalo snížení 
u  zdroje hluku do 5 dB. Proto 
bylo rozhodnuto, že po dokon-
čení jednotlivých úseků budou 
na základě měření provedena 
protihluková opatření.

n Tomu rozumím, ale při 
vašich znalostech o  výstavbě 
silniční sítě v naší zemi oprav-
du nebylo možno zajistit na 
D1 vyšší propustnost alespoň 
v dobách špiček?

Při přípravě rekonstrukce 
dálnice D1 v  úseku Mirošovi-
ce– Kývalka se uvažovaly in-
tenzity dopravy dle sčítání 
z  roku 2005 na 35 až 45 tisíc 
vozidel denně v roce 2009 a asi 
65 tisíc vozidel denně v  roce 
2040. 

Jak jsem již zmiňoval, v do-
bě přípravy rekonstrukce D1 se 
předpokládalo včasné dokonče-
ní R35 (D35), a  tudíž odklon 

části tranzitní dopravy z D1 na 
tuto komunikaci. Konec do-
stavby R35 (D35) není aktuál-
ně znám. 

Ve studii se navíc původně 
uvažovalo povolit v  případě 
rozšíření jízdního pásu na mi-
nimální šířku 11,5 metru pro 
jeden směr na nejvíce vytíže-
ných úsecích v období doprav-
ních špiček provoz ve třech 
pruzích při snížené rychlosti 80 
km/h (např. pomocí proměnné-
ho dopravního značení). Při 
tomto provozu by se kapacita 
komunikace mohla dostat v ně-
kterých úsecích až k hodnotám 
90 000 vozidel denně. Pro tuto 
možnost byla navrhována po-
třebná telematika a  odstavné 
zálivy. Z úsporných důvodů by-
lo toto řešení zamítnuto.

n Měla novela stavebního 
zákona vliv na urychlení pří-
pravy rekonstrukce D1?

Novela stavebního zákona 
bezesporu přispěla ke zkrácení 
lhůt potřebných pro vyřízení 
stavebních povolení. Na těch 
úsecích, které podléhaly řízení 
dle původního stavebního zá-
kona, činila doba od podání žá-
dosti o  stavební povolení do 
zahájení stavby dle složitosti 
jednotlivých úseků od 23 do 38 
měsíců, v  průměru 914 dní na 
stavbu. Po novele stavebního 
zákona se doby výrazně zkráti-
ly, a to z průměrných 914 dní na 
457 dní.

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PRAGOPROJEKT MAREK SVOBODA:

D1 zůstala dvoupruhová kvůli času a nákladům na pozemky
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Jak šel čas s D1 
2. května 1939 – zahájení 
výstavby

12. července 1971 – otevřen 
první úsek Praha–Mirošovice 
(21 km)

7. listopadu 1980 – otevřen 
poslední úsek u Humpolce

1988 a 1992 – otevřeny dva 
úseky z Holubic u Brna do 
Vyškova

2007 – dokončen dálniční 
obchvat do Kroměříže

2010 a 2011 – dokončeny 
navazující úseky do Hulína 
a Říkovic

9. května 2013 – zahájena 
kompletní modernizace mezi 
Mirošovicemi a Kývalkou 
(161 km)

duben 2021 – zmodernizován 
problémový úsek Humpolec 
– Větrný Jeníkov (13,6 km)

začátek října 2021 – plánova-
né dokončení modernizace

Práce na třetím nejkratším úseku Velká Bíteš – Devět křížů (vlevo) trvaly rok a tři měsíce. Naopak úsek Humpolec – Větrný Jeníkov (vpravo) zabral silničářům nejvíce času – tři roky. Foto ŘSD


