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n Modernizace D1 se od 
rozhodnutí o  ní zrealizovala 
za deset let. Jak se takový pro-
jekt připravuje a provádí, aby 
byl kvalitní a proběhl co nej-
rychleji?

ŘSD má vybudovaný systém 
projektového řízení a dál ho roz-
šiřuje. Typickým případem je 
modernizace D1 a projektové ří-
zení celého projektu. Obdobně 
se tahově řídí i příprava D3, D35, 
D6, D7, D55 a  další. Konají se 
pravidelná jednání se zástupci 
měst a obcí. Externě máme naja-
té koordinátory všech staveb na 
příslušném dotčeném tahu. 
Prakticky všechny dálnice tak 
řešíme tahově a nikoliv po krát-
kých úsecích.  

Příprava staveb se v  posled-
ních letech výrazně zrychlila, ale 
naráží se na legislativní problé-
my, nefungující úřady, soudy, ob-
strukce a podobně. Dále chybějí 
kapacity na trhu projektových 
kanceláří a dochází tak ke zpož-
dění při zpracování projektových 
dokumentací. A samozřejmě tlak 
na termíny přináší zvýšenou 
chybovost. Kvalita projektových 
prací jde dolů a v tendrech se to 
odráží. Na druhou stranu je to 
způsobeno i tím, že je dost práce 
a zhotovitelé si pomocí dodateč-
ných informací posouvají termí-
ny pro podání nabídek. 

ŘSD disponuje dostatečnou 
odbornou kapacitou potřebnou 
k efektivní přípravě velkých do-
pravních staveb. Navíc svoji ka-
pacitu znásobuje odborně způso-
bilými externími subdodavateli. 
I když vzhledem k množství při-
pravovaných staveb je třeba tý-
my dál posilovat. 

n Do vedení ŘSD jste usedl 
v  létě 2019, takže většina mo-
dernizace už byla hotová. Bylo 
třeba ještě vyřešit nějaké zá-
sadní věci spojené s  dokonče-
ním?

Modernizaci jako takovou 
jsem dostal na starost už v roce 
2011 z  hlediska přípravy a  po-
tom jsem byl z  pozice ředitele 
úseku výstavby klíčový člověk, 
který to řešil. Problémů je stále 
velké množství, od roku 2019 
jsme pořád řešili finální zpro-
voznění. Jsou zde historické 
soudní spory ať už na úseku 21 
(Lhotka–Velká Bíteš), nebo 12 
(Humpolec–Větrný Jeníkov), 
kde jsme odvolali konsorcium 
Geosan. Objevily se problémy 
v  průběhu samotné výstavby, 
kdy jsme řešili realizaci na úse-
ku 23 (Devět Křížů–Ostrovači-
ce). Termín se nám posouval do 
zimního období 2020 a kolegové 
z  Metrostavu zvládli během le-
tošního roku postavit obě polo-
viny dálnice. Dílčích problémů 
je stále dost.

n Práce na některých úse-
cích byly skutečně rozsáhlé…

Samozřejmě nevznikají kilo-
metry nových dálnic, samotná 
výstavba je ale prakticky nová 
dálnice. Nejedná se o klasickou 
rekonstrukci jako na jiných úse-
cích. Je to komplexní rekon-
strukce včetně rozšíření, kanali-
zace, optických kabelů, svodi-
del, zabezpečení svahů. Oproti 
standardu to bylo velké množ-
ství různých věcí. Vzniklo něko-
lik odpočívek, prodloužily se 
připojovací a odbočovací pruhy, 
rozšířily se mosty atd. Byla to 
tedy obrovská investiční akce 
a ne klasická oprava, kdy vyfré-
zujete a použijete novou asfalto-
vou vozovku.

n Kdybychom teď byli zno-
vu na začátku a  rozhodovalo 
se, jestli budeme novou D1 sta-
vět z betonu, nebo asfaltu, stá-
le by podle vás vyhrál beton?

Jsem přesvědčen, že ano. Mi-
nimálně já bych to preferoval. 
Z hlediska celkové zátěže na D1 

je to podle mě vhodnější techno-
logie. Věřím, že betony se poda-
řily až na výjimky udělat dobře 
a že vozovka vydrží po dobu své 
životnosti, takže se dálnice ne-
bude muset v nejbližší době uza-
vírat a zbytečně opravovat.

n Ptám se i proto, že někteří 
experti namítají, že dnes už re-
ceptury asfaltu hodně pokro-
čily a problémy s vyjetými ko-
lejemi jsou spíše minulostí. 
Navíc stavba s  asfaltem jde 
rychleji…

Vždy byl a  vždy bude spor 
mezi jednotlivými odborníky 
o to, zdali má být betonová, ne-
bo asfaltová vozovka. Stejně ja-
ko najdete zaryté asfaltáře, tak 
najdete i  zaryté betonáře. Obě 
technologie mají své plusy a mi-
nusy. Na druhou stranu se musí-
me dívat i do budoucna. Z beto-
nové vozovky vám vzniká méně 
odpadu, protože to je de facto 
cement se štěrkem, který se dá 
poměrně dobře recyklovat a po-
užívat dál na různé zásypy, 
kdežto použití u  asfaltu zatím 
není tak rozvinuté. Betonová vo-
zovka je tedy dobrá i z pohledu 
budoucího využití. Vím, že ve-
řejnost by raději asfalt kvůli to-
mu, že doprava je klidnější 
a  komfortnější. Přece jen beton 
je hrubší, drsnější, ale na druhou 
stranu má vynikající smykové 
vlastnosti.

n Objevily se za těch osm 
let, co modernizace probíhala, 
nějaké nové, lepší receptury, 
které dokážou prodloužit ži-
votnost vozovky?

Neřekl bych, že to nějak vý-
razně pokročilo nebo že se obje-
vila nějaká revoluční receptura. 
Reaguje se na některé aspekty, 
které nastaly. Třeba na D5 byly 
problémy, dělaly se tam síťové 
trhliny. Není to ale jen o recep-
tuře jako takové, ale o  všech 
technologických krocích. Jde 
třeba i o pokládku. Tu se zhoto-
vitelé naučili daleko lépe opti-
malizovat. Záleží i na tom, kdy 
beton dovezete, v jakém je stavu, 
jaké je jeho složení, kdy se začne 
s  jeho vymetáním a  s  řezáním 
spár. Při pokládání toho cemen-
tobetonového krytu je to zkrátka 
složení mnoha kroků, nejen re-
ceptury.

n A  nedala se modernizace 
stihnout dříve?

Kdyby do toho nevstupovaly 
různé aspekty, určitě se to dalo 
stihnout dříve. Jeden aspekt byl 
politický, kdy se zpočátku pří-
prava pozastavila právě i  kvůli 
diskusi, zda je lepší opravovat 
betonem, nebo asfaltem. Nako-
nec jsme to museli prokázat no-
vými studiemi a  některé úseky 
z hlediska realizace odložit. Pak 
do toho bohužel vstoupilo sdru-
žení Děti Země a jejich napadání 
jednotlivých stavebních povole-
ní, kde v průměru jejich vyřízení 
nabralo rok zpoždění. Další ne-
příjemnou situaci jsme řešili na 
úseku 12, kdy jsme byli nuceni 
odstoupit od smlouvy se zhoto-
vitelem Geosan. Bylo toho víc. 
Vždy ale říkám: všichni jsme se 
učili. Jak investor, tak projektan-
ti a  zhotovitelé. Kdybychom se 
dnes do modernizace pouštěli 
znovu, tak bychom to asi doká-
zali o pár měsíců urychlit, ale ne 
o moc.

n Už jste zmínil problémový 
úsek 12 Humpolec–Větrný 
Jení kov, kde česko-italsko-ka-
zašské konsorcium nakonec od 
smlouvy odstoupilo. Vzalo si 
z toho ŘSD nějaké ponaučení?

Zadávací podmínky jsme od 
té doby zpřísnili. Jde nám o to, 
aby zhotovitel už v rámci výbě-
rového řízení prokázal, že má 
dostatek kapacit na to, aby mohl 
stavbu realizovat. Zahraniční 
uchazeči se v  současné době 
kvůli covidu do Česka nehlásí, 
takže nabídky podávají většinou 
české firmy, byť třeba se zahra-
niční mateřskou společností, ale 
s dlouhodobým zázemím v Čes-
ku, případně na Slovensku. A to 
je skutečně klíčovou věcí. V pří-
padě česko-italsko-kazašského 
konsorcia na úseku 12 to nebylo 
tak, že by neuměli stavět dálni-
ce. Reference ze světa skutečně 
měli, ale neměli zde zázemí, což 
je největší problém. V momentě, 
kdy se nedomluvíte se subdoda-
vateli nebo s betonárkou, tak je 
strašně těžké začít vůbec stavět. 
To byl prakticky u všech zahra-
ničních zhotovitelů zásadní pro-
blém. Bez kapacity jak materiá-
lové, tak i  lidské, se pracovat 
nedá.

n A jakým způsobem stano-
vujete cenu pro výběrové říze-
ní na stavebního zhotovitele?

Předpokládaná cena stavby se 
určuje na základě výměru z pro-
jektové dokumentace pomocí 
expertních cen oborového tříd-
níku stavebních konstrukcí 
a prací u staveb pozemních ko-
munikací (OTSKP), který pravi-
delně vydává Státní fond do-
pravní infrastruktury

(SFDI). To znamená, že ŘSD 
neovlivňuje nasazení cenové 
hladiny. 

Predikovat nabídky zhotovite-
lů je pak velmi obtížné – pohy-
bují se od 60 procent až třeba do 
110 procent oproti předpokladu, 
to je opět mimo možnosti ovliv-
nění ze strany ŘSD.

n Který modernizovaný 
úsek byl z technického hlediska 
podle vás nejproblémovější?

Určitě se opět bavíme o úse-
ku 12 Humpolec–Větrný Jení-
kov. Nejenže jsme tam museli 
odstoupit od smlouvy a  hledat 
nového dodavatele, ale bylo to 
těžké i z hlediska umístění. Byl 
to dlouhý, téměř patnáctikilo-
metrový úsek, který byl v  nej-

vyšším bodě dálnice. Zkrátka 
tam byly všechny aspekty, které 
nahrávaly tomu, že to bude pro-
blémové, a to se skutečně nako-
nec potvrdilo. Ale daly by se 
zmínit i další úseky. Technolo-
gicky byl komplikovaný třeba 
most na Vysočině. Úsek u Mi-
rošovic byl zase velmi náročný 
z  hlediska intenzity dopravy. 
Ale symbolem problémů je bo-
hužel úsek 12.

n Kromě prací ve středním 
dělicím pásu na třech zbývají-
cích úsecích se ještě musí opra-
vit 130 metrů betonu mezi 65. 
a 66. kilometrem. Na jak dlou-
ho práce odhadujete?

Práce začaly s tím, že nejpoz-
ději 29. září by měly být hotové. 
Jde jak o vybourání, tak i o pou-
žití nového cementobetonového 
krytu včetně náběhu požadova-
ných pevností. Bohužel tam do-
šlo k  technologické nekázni ze 
strany zhotovitele, který se po-
sléze projevil při provozu. Zho-
tovitel vadu uznal a  odstraní ji 
na své náklady. Na řidiče by 
omezení nemělo mít velké ná-
sledky, protože to bude trvat jen 
12 dní v  jízdním režimu 2 + 2. 
Uzavírka je navíc jen v  délce 
zhruba 500 metrů, takže nejde 
o nic dramatického.

n Jak je možné, že beton po 
roce provozu popraskal? Na-
víc to není jediný případ. Už 
v červnu se prasklina objevila 

i na jiném úseku, kde byla vo-
zovka stará dva roky.

Tady nehraje roli stáří, ale 
špatný technologický postup. 
Proto se to stalo teď a ne až za 
deset let. Je to o okamžité reakci 
u  pokládky betonu. My jsme 
přesvědčeni o  tom, že byla ne-
šťastně stanovena doba, kdy se 
zhotovitel pustil do vymetání, 
respektive zdrsňování povrchu. 
Vrchní pěticentimetrová vrstva 
betonu sice už k  tomu byla při-
pravená, ale ta spodní nikoliv. 
Kvůli tomu došlo k celkové po-
ruše betonu. Je to vada, která se 
objevila záhy, víme už o ní dlou-
hodobě, jenom jsme ji delší dobu 
analyzovali a potřebovali jsme si 
se zhotovitelem vykomunikovat 
způsob opravy. Původně totiž 
chtěl, že by beton nevybourával, 
ale injektoval. My jsme ale trvali 
na tom, že dálnici chceme mít 
v  takové kvalitě, abychom se 
k ní po několik let nemuseli vra-
cet. Nakonec jsme se tedy do-
mluvili, že těch 130 metrů bude 
vybouráno a  bude tam položen 
nový cementobetonový kryt.

n Máte při množství úkolů, 
které jste vyjmenoval, ještě 
čas posuzovat nové trasy dál-
nic ve variantách?

ŘSD vždy v  rámci přípravy 
staveb posuzuje více variant. 
Dále je třeba si uvědomit, že 
v  současné době je většina dál-
ničních úseků plně stabilizována 
a  varianty už není třeba řešit. 
A u nových přeložek silnic I. tří-
dy se varianty posuzují velmi 
pečlivě – namátkově několik va-
riant obchvatu Bíliny, Volyně 
a podobně. Všechny vyhledáva-
cí a  technické studie se projed-
návají s  dotčenými obcemi 
a městy a s dalšími subjekty, a to 
opakovaně. Ale nikdy se nedo-
hodnete se všemi a ani se to ne-
dá. Prakticky pokaždé bude tra-
sa někomu vadit – občanským 
sdružením, vlastníkům pozem-
ků, občanům bydlícím v  blíz-
kosti trasy a  tak dále. Naopak 
ŘSD je v posledních letech ote-
vřenější k  diskusi a  k  hledání 
kompromisů. O  tom svědčí na-

příklad i  dohoda se všemi od-
půrci na D35 na obchvatu Lito-
myšle. 

n Co často diskutované vý-
kupy pozemků?

Výkupy pozemků jsou speci-
fický problém. Bohužel s někte-
rými vlastníky se prostě domlu-
vit nedá, zvlášť když principiál-
ně nesouhlasí. Vždy hledáme 
možnou dohodu a někdy možná 
až zbytečně dlouho. Svoji roli 
hraje v  některých případech 
i  přístup konzultačních společ-
ností. Nevhodné chování někte-
rých pak vede k nesouhlasu ma-
jitelů s  prodejem a  musí se za-
chraňovat posléze až ze strany 
pracovníků ŘSD. Vyvlastnění je 
řádný zákonný institut a  tam, 
kde není možná dohoda, je třeba 
k tomu přistoupit. 

Co se týká zbytkových po-
zemků, ty vykupujeme, neboť to 
nově liniový zákon umožňuje. 
Ale je třeba řádně rozlišit, co je 
zbytkový pozemek. Jednoduché 
to často není. Směny se provádě-
jí a systém funguje – sice poma-
leji, než bychom si přáli, ale fun-
guje. Problémem je, že vlastníci 
mají často nesmyslné požadav-
ky, které nelze splnit, a nechtějí 
respektovat směnu 1 : 1 dle plat-
né legislativy.

n Na jak dlouho odhadujete 
životnost nové dálnice?

Kolem 25 až 30 let. Musíme 
si však uvědomit, že dálnice 
spadne do klasického režimu 
údržby. Občas budeme opravo-
vat svodidla, občas budou pro-
blémy se spárami, kde jsou gu-
mové profily, které se budou 
muset obnovovat. K  opravám 
dojde i po nehodách a samozřej-
mě na úsecích máme desetileté 
záruky. V  případě poruchy se 
tak bude opravovat. Je to, jako 
když si kupujete domácí spotře-
bič a počítáte s tím, že vám de-
set let vydrží. On ale nevydrží. 
Představa, že se tady teď bude 
20 let jezdit po dálnici a nic se 
nebude dít, je lichá. Určitě se 
něco stane a určitě budeme sem 
tam něco reklamovat a opravo-
vat. Ale doba dlouhodobých 
uzavírek dlouhých 30, 50 nebo 
70 kilometrů skončila.

n Stále platí, že první říjno-
vý víkend bude modernizace 
dokončena?

Zhruba od 25. září se bude 
postupně odstraňovat dopravní 
značení. Končit by to mělo 28. 
nebo 29. září a 1. října v osm ho-
din ráno by mělo být sklizeno 
všechno dopravní značení po ce-
lé dálnici.

n Co by dle vašeho názoru 
usnadnilo proces přípravy vý-
stavby silniční sítě?

V  tomto případě bych se za-
měřil víceméně na fázi přípravy, 
kterou nejsme schopni ovlivnit 
a  která mnohdy paralyzuje pří-
pravu staveb. Z  velkého množ-
ství vnějších vlivů uvedu jen dva 
příklady.

Zaprvé systémovou podjatost. 
Jedná se o ukázku zneužití práva 
v  boji proti silničním stavbám. 
Je to ukázka toho, jak lze pomo-
cí legislativy znemožnit právní 
fungování státu. Je tím dosáhnu-
to paradoxu – starostové a hejt-
man ve svých krajích nesmějí 
hájit své obyvatele a je jim zne-
možněno se aktivně účastnit vý-
stavby silniční sítě v  jimi říze-
ných krajích a  tím nesmí hájit 
zájmy svých voličů.

A zadruhé je to nedostatečná 
odbornost na straně státu. Nove-
lizace tzv. liniového zákona 
a s tím spojená novelizace záko-
na o vyvlastnění v některých pří-
padech zůstaly za očekáváním 
díky téměř nulové zkušenosti 
krajských úředníků s  vedením 
prvostupňových řízení a  vy-
vlastňováním. A  bohužel i  ná-
sledná rozhodnutí soudu jsou 
velmi obtížně předvídatelná.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC (ŘSD) RADEK MÁTL:

Doba dlouhodobých uzavírek  
na desítkách kilometrů skončila
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Kdybychom 
se dnes do 
modernizace 
pouštěli znovu, asi 
bychom to dokázali 
o pár měsíců 
urychlit

1. října v osm hodin 
ráno by mělo být 
sklizeno všechno 
dopravní značení 
po celé dálnici


