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Milé čtenářky, vážení čtenáři,

první zkušenosti se stabilitou zís-

ká každý člověk velmi brzy. Už 

od svých prvních krůčků zjistí, že 

ve světě platí určité přírodní zá-

kony a jejich nedodržování bo-

lí.  Ať už lezeme po čtyřech, jde-

me si svou cestou nebo se vra-

címe z flámu, je dobré vědět, kde 

se pohybujeme a o co se může-

me spolehlivě opřít. Absolven-

ti stavební fakulty jsou poučeni 

i o tom, že existují nestabilní kon-

strukce, které vypadají na první pohled bezvadně, avšak mo-

hou bez viditelného impulsu rychle zkolabovat. A i když lid-

ská přirozenost velí chtít stále více, zvyšovat výkony a neu-

stále překonávat již dosažené cíle, asi všichni víme, že nic 

neroste až do nebe. Rozumné limity není třeba překonávat, 

ale dodržovat. A nerozumné nebo zbytečné hranice, záko-

ny a omezení je třeba zrušit. Kvalitu nám nezajistí úřední pří-

kazy a zákazy, ale tvořiví, schopní a motivovaní lidé, kteří vě-

cem rozumí a současně respektují základní přírodní a eko-

nomické principy. 

Některé věci se mají prostě jinak, než si myslíme. Stabi-

lita a rovnováha nejsou jen teoretické pojmy ve stavební 

mechanice, ale i žádoucí společenské a ekonomické kate-

gorie. Po světové finanční krizi a v letošních předvolebních 

kampaních bylo slyšet hodně slibů i hrozeb. Mnozí zřejmě 

spoléhají na to, že lidská paměť je nedokonalá a krátká. 

A tak můžeme slyšet i o velmi dobrých plánech, které na-

stavují strategii „až“ na jedno celé volební období. 

Ve stavebnictví se ovšem musí pracovat s mnohem del-

ším cyklem. Fáze územního plánování, investiční a projek-

tové přípravy může trvat u staveb dopravní infrastruktu-

ry běžně i patnáct let. Většina staveb se pak dá postavit 

za dva až tři roky, to by ovšem do výstavby nesměly opa-

kovaně a destruktivně zasahovat vlivy, kterým naše legisla-

tiva poskytla velmi široké pravomoci. Harmonogram stav-

by by měl respektovat klimatická období a logické vazby 

mezi použitými technologiemi. Pokud místo toho rozhodují 

smluvně-právní závazky bez ohledu na skutečné podmín-

ky nebo dokonce termíny příštích voleb, dočkáme se jen 

problémů s nedostatečnou kvalitou a vyvolaného růstu ce-

ny. Potom nastane fáze předpokládaného užívání staveb 

délky až sto let, přitom se značné prostředky musí vyna-

kládat na údržbu, modernizaci a opravy. Nakonec by mě-

la přijít demolice nebo přestavba objektu pro nové úče-

ly a využití. 

Účelně propojit všechny požadavky a dostupné mož-

nosti může jen tým profesionálů ve svém oboru. Rozho-

dování o veřejných investicích bohužel ale často probí-

há jinak, převládají subjektivní dojmy, osobní nebo lob-

bistické zájmy a obstrukční vlivy. Velmi pochybuji o tom, 

že v daném horizontu může politik napojený na nejrůzněj-

ší zájmové skupiny nebo manažer školený k maximaliza-

ci zisku pomocí obchodní a marketingové činnosti pro-

vádět správná rozhodnutí pro širokou veřejnost. Cyklické 

výměny odborných úředníků stabilizaci stavebnictví urči-

tě neprospívají.

Ke stabilizaci finančních zdrojů byly v roce 2000 zalo-

ženy Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Státní 

fond rozvoje bydlení (SFRB). Fondy měly mít vlastní pří-

jmy dostatečné pro zajištění rozvoje dopravní infrastruk-

tury a bydlení a měly se částečně vymanit z každoroční-

ho politického boje v parlamentu. To se nepodařilo a dnes 

jsou dokonce slyšet i úvahy o jejich zrušení. Je to postup 

značně odlišný od zahraničí. Tam se financující instituce 

zabývají mimo jiné pečlivou kontrolou podmínek a prů-

běhu financování a tuto kontrolu obvykle svěří renomo-

vaným nezávislým konzultačním firmám. Při rozhodová-

ní o zakázkách rozhodují zejména dosavadní reference, 

zkušenosti a kvalita. 

Velmi dobře si pamatuji na zkušenost s rolí Evropské 

investiční banky (EIB) u projektu na přemostění Duna-

je v Bratislavě u bývalé rafinerie Apollo. Investor pod do-

hledem banky si na supervizi vybral kvalifikované konzul-

tanty. Banka EIB očekávala, že jejich odborné názory bu-

dou vždy respektovány, jinak by stavbu nespolufinanco-

vala. Důsledný postup pak přispěl k tomu, že stavba by-

la dokončena v požadovaném termínu, předepsané kvalitě 

a s dodržením rozpočtu. Většina výběrové komise, kde za-

sedalo více politiků a úředníků než odborníků, prosazova-

la jinou variantu, která by byla celkem o cca 775 mil. SKK 

dražší. 

Volba správné koncepce, objektivní rozhodování a přísná 

kontrola jsou pro úspory nákladů nejpodstatnější a přesně 

zde se nachází prostor pro instituce jako je SFDI a SFRB. 

Tento celý systém pak musí fungovat v prostředí, které 

podporuje vytvoření co nejdokonalejší konkurence. Tak-

zvané superzakázky a řetězce subdodavatelských vztahů 

vedou k devastaci reálného ekonomického prostředí, k po-

pření základního tržního principu – rovné soutěže uchaze-

čů, k rozmělnění zodpovědnosti a k úpadku morálky, jed-

ni pracují a druzí se přiživují na rozhodovacím a obchod-

ním procesu.

Náš každodenní život a pracovní aktivity probíhají v pro-

středí, které se nevyvíjí zrovna ideálně. Na silnicích a mos-

tech je spousta neopravených závad, stále nejsou dosta-

věny moderní komunikace z Prahy do Drážďan a do Čes-

kých Budějovic, z Hradce Králové do Olomouce, z Brna 

do Vídně. Chybí dálniční okruh kolem Prahy, obchvaty ko-

lem Brna a dalších měst. Výstavba moderních komunikací 

je těsně za polovinou, evropské dotace na jejich dokon-

čení jsou již rozděleny a zdroje z národního rozpočtu jsou 

o 40 % nižší než v roce 2007, a to i přes zvětšené nároky 

na údržbu a každoroční inflaci. Na nákladně rekonstruo-

vaných železničních koridorech jezdí „rychlovlaky“ stejně 

rychle jako auta na dálnici. Po povodních v letech 1997 

na Moravě a 2002 v Čechách nás pravidelně překvapu-

je velká voda. Jsou slyšet i některé prognózy o komplet-

ním dokončení dopravní infrastruktury při dnes známem 

výhledu na financování za 200 let.

Všichni musíme šetřit, ale ne na úkor budoucnosti. 

Ve stavebnictví platí, že kvalitní příprava, kvalifikované roz-

hodování a důsledná kontrola přinášejí nejen úspory, ale 

i dlouhodobé efekty. A rozhodování podle jediného kritéria 

– nabídkové ceny – je sice pro úředníky jednoduché, ale 

pro budoucnost špatné.
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