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Poslední číslo letošního ročníku časopisu je 
věnováno především výstavbě silniční a dál-
niční sítě. To je téma mimořádně aktuální, 
neboť po určitém zpomalení rozvoje těchto 
komunikací konečně došlo opět k urychlení 
další výstavby a jistě se brzy dočkáme otevření 
nových úseků dálnic či rychlostních komunika-
cí. Opět je diskutována otázka, zda je pro uživa-
tele i investora vhodnější betonový nebo asfal-
tový povrch hlavních komunikací. Obě varian-
ty mají svá pro a proti, avšak alespoň podle 

mého názoru moderní betonové konstrukce 
vozovek mohou nabídnout velmi vysoký standard pohodlí jízdy, 
výhodné bezpečnostní parametry v podobě dostatečné adheze 
pneumatik, i dobré viditelnosti v noci a v neposlední řadě dlou-
hodobou životnost, jak je patrné např. i ze zkušeností na D1, kde 
povrch nebyl zdaleka tak kvalitní, jak můžeme pozorovat na D5 
nebo na nově rekonstruovaných částech D11.

Rozvoj silniční sítě u nás je, podobně jako možná i v jiných 
zemích, postižen na jedné straně velkou snahou zdokonalit 
celý systém především dálnic a hlavních rychlostních komuni-
kací, na druhé straně řadou okolností, které vedou k jeho zpo-
malování a vzniku překážek, které v konečné fázi způsobují, že 
i částečně fungující stavby jsou silně znehodnocovány tím, že 
chybějící úseky zpomalující provoz jsou příčinou nehod, někdy 
i ztrát na životech a v neposlední řadě zdrojem silného znečiš-
tění ovzduší a doslova otravování obyvatelstva. Typickým příkla-
dem je obchvat města Plzně. Trasa byla naplánována již dávno, 
celá dálnice kromě zmiňovaného úseku byla zprovozněna, ale 
obchvat Plzně bude dokončen přibližně o 10 let později než při-
lehlé úseky. Kromě cestujících řidičů nejvíce utrpělo obyvatel-
stvo Plzně. Podobná situace se v menším měřítku týká Chlumce 
nad Cidlinou v případě dálnice D11 a v blízké době i překonání 
Českého středohoří na D8. Na podzim příštího roku bude uve-
dena do provozu část D8 v úseku Ústí nad Labem – státní hra-
nice, s pokračováním do Drážďan. Na dokončení úseku Lovosi-
ce – Ústí nad Labem si budeme muset počkat, podle dnešních 
informací, možná do roku 2012. Je toto vůbec nutné? Nako-
nec bude trasa stejně postavena a škody ponesou zase pře-
vážně obyvatelé oblasti nebo účastníci silničního provozu. Toto 
jsou jistě známé skutečnosti, které však nemají snadné řešení, 
jinak by snad bylo již nalezeno. Přesto vedou k nespokojenos-
ti mnoha obyvatel ke hmotným škodám a ztrátám na lidských 
životech. 

Na druhé straně, důsledkem zdržení je následný vysoký tlak 
na rychlost výstavby, pokud k jejímu odsouhlasení konečně 
dojde. V optimálním případě je výsledkem nalezení alternativ-
ních a efektivních postupů výstavby tak, aby stejné dílo bylo 
postaveno rychleji, což často na druhé straně souvisí se zvý-
šením nákladů, protože zázraky se obvykle nedějí a má-li něco 
jít rychleji, musí se to zaplatit formou zvýšeného úsilí nebo jiné 
části stavebních nákladů. Jako příklad lze uvést i městský tunel 
Mrázovka v Praze.

Shrneme-li nastalou situaci, je zřejmé, že současná praxe má 
mnoho nedostatků a je otázkou, je-li v silách současné adminis-
trativy něco vůbec změnit a najít vhodné řešení pro urychlení 

výstavby dopravní infrastruktury, přestože jsou všichni jistě pře-
svědčeni o tom, že její význam je zřejmý a nutnost vybudovat 
fungující dopravní systém je zcela bez diskuse. Přitom pravdě-
podobně není problém v tom, že by nebylo možné získat dosta-
tečné investiční prostředky pro realizaci naplánovaných projektů, 
ale spíše v legislativním systému, který umožňuje tak významné 
projekty velmi nepříznivě brzdit. 

Je známo z jiných zemí i ve vyspělé Evropě, že trpí podobný-
mi problémy a že je těžké velké stavby prosazovat. Přesto však 
by stálo za úvahu se podívat, jak je problém řešen jinde a jak 
docílit toho, aby se konečně i u nás výstavba rozběhla takovým 
tempem, aby i naše doprava mohla spolehlivě fungovat a aby-
chom nebyli vystaveni nebezpečí, že jedna dopravní nehoda je 
schopna zablokovat dopravu na celém velkém území. 

Současně je nutné si povšimnout, že podobnými problémy 
netrpí jen stavby dopravní infrastruktury. Když jde o schválení 
významnější stavby – např. továrna nebo obchodní centrum, 
vznikají obdobné situace, které v řadě případů investora odradí 
a odejde někam jinam. Zajímavý z tohoto pohledu bude i vývoj 
výstavby automobilky Hyundai, o které se rozhoduje na sever-
ní Moravě. Je zcela možné, že nakonec ani k výstavbě nedo-
jde. To však jsou jen úvahy a teprve budoucnost ukáže, jak vše 
dopadne. Jisté je jen jedno. Podobné postupy i v jiných oblas-
tech vedou v konečné fázi k nezájmu investorů, k zpomalení 
rozvoje dané lokality a ztrátě příležitosti pozvednout naši eko-
nomiku na vyšší úroveň.

Z uvedeného plyne, že podobné situace jsou nepříznivé a že 
by bylo nanejvýš vhodné se jim vyhnout. Otázkou však zůstává, 
zda je možné nalézt takové mechanizmy, které by to umožni-
ly. Bohužel však jde o otázku, jejíž řešení pravděpodobně přesa-
huje rámec možností většiny našich čtenářů. Jen budoucí vývoj 
ukáže, zda bude nalezen postup, jak velké projekty, o jejichž pří-
nosu nejsou pochybnosti, budou realizovány a zda bude brán 
též ohled na existenci lidí, kterých se výstavba přímo týká a má 
jim přinést zlepšení podmínek životního prostředí, pracovní pří-
ležitosti nebo jiné snadno popsatelné výhody. 
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