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Dokončením modernizace 
dálnice D1 mohutné investová
ní do českých pozemních ko
munikací nekončí. V následují
cích letech bude kromě výstav
by nových úseků důležitá také 
údržba těch stávajících.

Rekonstrukce všech dvaceti 
úseků na D1 o celkové délce 160 
kilometrů stála 24 miliard ko
run. „Původně se předpokláda
lo, že to bude 26 miliard, takže 
jsme ušetřili dvě miliardy,“ pro
hlásil ředitel Ředitelství silnic 
a  dálnic (ŘSD) Radek Mátl na 
úterní odborné diskusi pořáda
né institutem SIRDO a Hospo
dářskou komorou hlavního 
města Prahy (HKP). 

Průběh modernizace hodnoti
li zástupci státního i soukromé
ho sektoru včetně firem, jež jed

notlivé úseky modernizovaly. 
Ministr dopravy Karel Havlí
ček (za ANO) mimo jiné po
chválil své předchůdce, kteří 

v  roce 2011 rozhodovali o  po
době modernizace. 

„Dobře rozhodli v  jedné vě
ci, a to že se nebude stavět šes

tipruh. Bylo to strategické roz
hodnutí, protože kdyby se 
všechny pozemky vykupovaly 
a vyvlastňovaly, tak s  tím má

me problémy dodnes,“ podotkl 
ministr.

Prakticky všichni účastníci se 
shodli v tom, že i když se jednalo 

o  masivní projekt, podařilo se 
modernizaci dokončit poměrně 
rychle. „Pro porovnání podobný 
úsek v Německu mezi Drážďany 
a Berlínem byl v rekonstrukci 13 
let. Není to sice áčková dálnice, 
ale podle stavebního profilu je to 
dvoupruh a  široký odstavný 
pruh, takže to je srovnatelné,“ ar
gumentoval předseda předsta
venstva HKP Petr Michal.

Někdejší ministr dopravy 
a současný ředitel SIRDO Vladi
mír Kremlík uvedl, že moderni
zace může být vzorem pro další 
podobně náročné modernizační 
a údržbové stavby. „Do budouc
na je však třeba provádět na sil
ničních stavbách průběžnou 
údržbu a rekonstrukci a mít na to 
dostatek finančních prostředků. 
A  průběžně rekonstruovat tak, 
aby se tak rozsáhlá modernizace 
jako u D1 nikdy v budoucnu ne
opakovala,“ upozornil. 

I  proto ŘSD předpokládá, že 
v příštích deseti letech vynaloží 
až 160 miliard Kč na opravy 
a  údržbu dálnic a  silnic. Podle 
Mátla půjde hned 40 procent fi
nancí do kontinuální údržby dál
nic, zbytek na silnice I. třídy.

Na údržbu dálnic a silnic 160 miliard

Je potřeba 
rekonstruovat tak, 
aby se rozsáhlá 
modernizace 
jako u D1 nikdy 
neopakovala

Vladimír Kremlík,  
SIRDO

n Očekával jste v roce 2019 
jako ministr, že se moderni-
zace D1 stihne do konce roku 
2021?

Popravdě řečeno, ano. Gene
rálnímu řediteli Ředitelství sil
nic a dálnic (ŘSD) Radku Mát
lovi jsem při jeho jmenování do 
čela společnosti uložil, aby do
končení modernizace D1 do 
konce roku 2021 zabezpečil. 
Při rozhovorech s řidiči na od
počívkách při kontrolách na D1 
jsem jim rovněž dával hlavu na 
špalek, že se to stihne. Jak vidí
te, stihlo se to. Poděkování pat
ří především řidičům za trpěli
vost, pracovníkům ŘSD, všem 
stavebním firmám, které na 
modernizaci pracovaly, a jejich 
lidem, projektantům a  samo
zřejmě technickým dozorům.

n Na dopravu jste nezane-
vřel. Co vás k tomu vedlo? 

Po skončení ministrování jsme 
spolu s několika dopravními ex
perty, s  nimiž jsme si ještě bě
hem fungování v úřadě dost ro
zuměli, založili Středoevropský 
institut pro rozvoj dopravy (SIR
DO) a  dopravě se věnuji dál. 
Současně jsem také předsedou 
Dopravní sekce při Hospodářské 
komoře hlavního města Prahy. 

V oblasti dopravy jsme znač
ně aktivní, pořádáme různé 
webináře, kulaté stoly, veřejná 
slyšení, třeba teď v září v Kut
né Hoře k  problematice vyso
korychlostních tratí, ale také 
zpracováváme koncepční do
kumenty, odborné analýzy. Na
ším cílem je být mostem mezi 
občany, samosprávou a  podni
ky na straně jedné a státem na 
straně druhé. Věnujeme se 
všem druhům dopravy – želez
niční, silniční, letecké i vodní. 

Důvod mého zájmu je jedno
duchý, doprava je velmi zajíma
vý obor a má před sebou beze
sporu velké změny. Výzvou je 
pro nás především elektromobili
ta a vysokorychlostní tratě. Do
kážu si představit, že na někte
rých regionálních tratích by 
mohly jezdit také bateriové vla
ky, třeba v  severních Čechách. 
Právě jsme také s kolektivem od
borníků dokončili vizi moderní 
železnice 2050+ a  budeme ji 
představovat veřejnosti, velkým 
tématem přitom je dlouhodobá 
udržitelnost regionálních tratí. 

n Co jako předseda Do-
pravní sekce při Hospodářské 
komoře hlavního města Pra-
hy říkáte dopravě v Praze? 

Především bych řekl, že ne
lze hovořit jen o Praze. Je třeba 
také uvažovat o  středních Če
chách. Se stovkami tisíc Stře
dočechů pravidelně dojíždějí
cích do hlavního města doprava 
uvnitř Prahy obsluhuje 1,5 mi

lionu lidí. Chybí zde dokončení 
klíčových staveb, například 
vnitřní okruh, vnější okruh, 
spojení na letiště Václava Hav
la, metro D. Je zde řada veřej
ných investorů, vedle samotné
ho hlavního města také Správa 

železnic, Ředitelství silnic 
a  dálnic ČR, Ředitelství vod
ních cest, největší české letiště 
a tak dále. 

Na ministerstvu jsme společ
ně s  kolegy připravili v  roce 
2019 vizi rozvoje dálniční sítě 
do roku 2050, která v sobě zo
hledňuje předpokládanou de
mografii, přesuny obyvatelstva 
a  nové trendy v  oblasti auto
nomní mobility a  energetiky. 
Podle studií bude hlavně ve 
Středočeském kraji a Praze žít 
nejvíce obyvatel a  současná 
dálniční síť už v budoucnu ne
bude stačit. 

Studie navrhla plán vytvoře
ní nového dálničního okruhu ve 
středních Čechách, který by 
měl mít celkovou délku 442 ki
lometrů, přičemž 396 kilometrů 
by mělo být zcela nových a dal
ších 46 kilometrů okruhu by 
tvořily trasy ze stávající dálnič
ní sítě. Plán nezapadl pod stůl 
a ŘSD s ním pracuje. Nemůžu 
opomenout ani význam vodní 
dopravy pro Prahu, což je rov
něž téma, na kterém pracujeme 
pod vedením předsedy správní 
rady SIRDO.eu Petra Formana. 

n Jak vidíte zrychlení vý-
stavby u nás? 

Je velmi dobře, že se podaři
lo schválit jednak zásadní no
velu zákona o  liniových stav
bách, kterou jsem ještě jako 
ministr předkládal vládě a kte
rá v letošním roce nabyla účin
nosti. Ta povede ke zkrácení 
doby vyhledávání tras silnic, 
dálnic a  železnic v  krajině 
a  souvisejícího povolovacího 
procesu až o šest let. Průměrně 
u  nás tyto etapy trvaly 13 let, 
takže bychom měli být zhruba 
na polovině. To je významné 
zrychlení. Stěžejní je pak nový 
stavební zákon, který byl ne
dávno schválen. Ten by měl 
přinést zrychlení stavebního 
řízení až na jeden rok.

n Zaznamenal jste v posled-
ní době na silničním staveb-
ním trhu něco neobvyklého? 

Určitě, je to skokový nárůst 
cen některých stavebních ma
teriálů a  jejich nedostatek. 
A  dále zostřený konkurenční 
boj na stavebním trhu. Třeba 
boj o  reference. Pokud se ně
kterým firmám nelogicky zpo
chybňují reference. Tyto firmy 
by si totiž reference mohly při
nést ze zahraničí (nyní např. 
z Turecka), tak jako se to stáva
lo v minulosti.

ŘEDITEL STŘEDOEVROPSKÉHO INSTITUTU PRO ROZVOJ DOPRAVY (SIRDO) VLADIMÍR KREMLÍK:

Vždy jsem věřil, že modernizace se stihne do konce roku 2021
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n Viděli jsme, že jste dělali 
anketu na D1 a  jeli jste po 
modernizované dálnici elek-
troautem. Z jakého důvodu?

Náš partner AutoPoly, s. r. 
o., nám zapůjčil novou Škodu 
Enyaq iV. Cílem bylo vyzkou
šet modernizovanou D1, nabí
jecí infrastrukturu na ní a zjis
tit názory řidičů na dokončení 
modernizace. Rozhovory jsou 
natočeny a budeme je promítat 
u kulatého stolu, který pořádá
me k příležitosti ukončení mo
dernizace.

Jeli jsme hlavně do oblasti 
Moravského Toskánska. Ne
dávno jsme jako SIRDO pode
psali s  HKP a  městem Kyjov 
memorandum o podpoře regio
nu. Najeli jsme stovky kilomet
rů. Mimo jiné jsme také stihli 
den otevřených dveří u obchva
tu D6 na Karlovarsku.

n Jak se vám jelo? Jak čas-
to jste museli nabíjet?

Skvěle se nám jelo. Enyaq je 

první elektroauto od Škodovky, 
dojezd jsme měli cca 450 km. Za 
celou naši cestu – najet jsme mu
seli něco pod 1000 km – jsme 
nabíjeli asi 5krát, přičemž jsme 
baterku většinou nenechali nabít 
na 100 % a nevybili na nulu.

Auto je nádherné, prostorné 
– díky chybějícímu spalovací
mu motoru – a  především je 
naprosto tiché. Osobně mě ta 
bezhlučnost trochu znepokojo
vala, člověk si musí uvědomo
vat, že ho není slyšet, a brát na 
to v  provozu ohled. Co jsem 
nečekala, je, že u  nabíječek je 
většinou posezení a  často tam 
nejste sami. Poznali jsme tak 
spoustu nových lidí, elektromo
bilisté jsou rozmanitá komuni
ta. Lidé u nabíječek se mezi se
bou buď už znají, nebo neváhají 
a  pouštějí se do konverzace. 
Hned na první nabíječce, když 
jsme si s autem ještě moc nero
zuměli, nás zaučila paní s VW 
Golf v důchodovém věku. 

n Je z  vašeho pohledu do-
statečná infrastruktura pro 
elektromobilitu?

Elektromobilita je fenomé
nem, skoro bych řekla, že žijeme 
v době elektrické. Je jasné, že au
ta se spalovacím motorem jsou 

historií a  měli bychom aktivně 
hledat náhradu. Pro vodík by se 
musela budovat zcela nová infra
struktura. Výroba vodíku je na
víc poměrně (mimo jiné i  ener
geticky) náročným procesem. 

Elektromobilita má také své 

problémy a ani u ní není infra
struktura v současnosti připrave
na pro okamžitý přechod všech 
automobilistů. Je tu ovšem ten 
potenciál. V  Norsku už se do
konce v  minulém roce prodalo 
více elektromobilů než klasic
kých aut. Problémem je, že v po
čtu dobíjecích stanic ČR zaostá
vá za EU v množství finančních 
prostředků investovaných  do 
budování této infrastruktury. 
ČR je na 18. místě z  27 členů 
EU. Například v Nizozemsku je 
v  současné době provozováno 
cca 30 000 dobíjecích stanic 
a v Německu přes 23 000.

n Jak se díváte na budouc-
nost elektromobility?

Pozitivně. V současné době se 
projevuje v  sektoru dopravy její 
výrazný vzestup. Veřejnost si za
číná uvědomovat, že je třeba dělat 
více než na snižování emisí – 
včetně hlukových – pouze myslet.

V institutu je nám blízká také 
železnice. Dovedu si představit, 

že na některých neelektrifikova
ných regionálních tratích by
chom se mohli v  budoucnu se
tkat s bateriovými vlaky. Nedáv
no jsme jeli po jedné z takových 
tratí v severních Čechách, a po
kud by se na některé trati reali
zoval pilotní projekt, určitě by
chom se do něj rádi zapojili.

Elektřinu lze použít snad 
u každého druhu dopravy. Ko
neckonců jde de facto o návrat 
ke kořenům, elektromobilita je 
tu s námi někdy od 19. století.

I náš partner AutoPoly sdílí 
podobný názor na elektromobi
litu, i přesto, že je na trhu s au
tomobily již 30 let a do součas
né chvíle prodával a servisoval 
vozy s  klasickými benzínový
mi a naftovými motory a 1. pl
ně elektrické SUV Škoda 
Enyaq iV je pro něj také novin
ka. AutoPoly na obou svých 
pobočkách v Praze a Příbrami 
v  nejbližší možné době otevře 
veřejné nabíjecí stanice.

KAROLÍNA ŠNEJDAROVÁ ZE STŘEDOEVROPSKÉHO INSTITUTU PRO ROZVOJ DOPRAVY (SIRDO):

Auta se spalovacím motorem jsou historií
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Odborné diskuse pořádané institutem  SIRDO se zúčastnili také zástupci stavebních firem Metrostav či Strabag.
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Stranu připravil 
Adam Kahánek


