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Během léta 2010 zavedl tehdejší ministr dopravy Vít Bárta úsporná opat-

ření v oblasti výstavby dopravní infrastruktury v ČR. S odstupem roku 

hodnotí jejich výsledný přínos pro stav dané oblasti odborníci, kteří opat-

ření okomentovali bezprostředně po jejich zavedení v září 2010 v 9. čísle 

časopisu Stavitelství. ❚ Economic measures in the field of the transport 

infrastructure building in the Czech Republic were taken up by the Minister 

of transport of that time, Vít Bárta during the summer 2010. One year after 

resulting contributions of those measures for the situation in the transport 

infrastructure building sphere are assessed by a group of experts, the 

same who commented them on pages of the September issue of the 

journal Stavitelství, Vol. 9/2010. 

Během léta a časného podzimu 2010 vyhlásil tehdejší minis-

tr dopravy ČR Vít Bárta tažení za úsporami v oblasti výstav-

by dopravní infrastruktury. Kolem opatření, která měla úspory 

zajistit, vznikla mezi odbornou veřejností široká polemika. 

Teď, po téměř roce od jejich zavedení, je příležitost zhod-

notit učiněná rozhodnutí a posoudit jejich skutečné přínosy 

či ztráty. Časopis Beton TKS oslovil zástupce dodavatelské 

a investiční sféry v oblasti výstavby dopravní infrastruktu-

ry, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václa-

va Matyáše, předsedu Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Pe-

tra Čížka a čestného předsedu České komory autorizova-

ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Václava 

Macha, kteří se k aktuální situaci vyjádřili na podzim roku 

2010 na stránkách časopisu Stavebnictví 9/2010, a požádal 

je o jejich názory na vývoj v uvedené oblasti. (Požádali jsme 

o názor také čtvrtého zúčastněného pana Ing. Pavla Švag-

ra, CSc., náměstka generálního ředitele Českých drah, a. s., 

pro personální záležitosti, dřívějšího ředitele Státního fondu 

dopravní infrastruktury, ale do uzávěrky čísla se nám jeho 

názory nepodařilo získat.)

Jak nyní s téměř ročním odstupem hodnotíte výsledky 

jednání stavebních firem s Ministerstvem dopravy 

během léta a podzimu 2010?

Ing. Václav Matyáš: Výsledky jednání byly bohužel prezen-

továny zcela odlišně bývalým panem ministrem a zcela jinak 

představiteli dodavatelů. Zatímco si pan ministr pochvaloval, 

k jakým slevám v řádu miliard korun donutil firmy, odborná 

veřejnost, a jsem přesvědčen, že i většina občanů, pocho-

pila, že se nejedná o žádné slevy, ale o úspory, které vznik-

ly, lépe řečeno mohou vzniknout změnou nepřiměřeně a zby-

tečně náročného zadání investora, neodůvodněnou objekto-

vou skladbou, předurčující výši ceny již ve fázi projektu. Dal-

šími faktory, jež se promítají do cen, jsou dopady problema-

tických výkupů pozemků vyvolávající soudní spory, potřeby 

změny projektů, posuny termínů výstavby. Ani tyto náměty 

ale nelze realizovat jen tak v běhu, jsou vázány na stavební 

řízení, stavební povolení, smlouvy o dílo atd.

Zcela negativně musím hodnotit skutečnost, že z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury nebylo, neznámo proč, 

v roce 2010 dočerpáno 17 mld. Kč a že byly zastaveny pro-

středky na údržbu komunikací se všemi důsledky z toho ply-

noucími pro uživatele. 

Ing. Petr Čížek: Dle mého názoru by se to dalo shrnout jako 

velmi úspěšná PR akce, kterou se zřejmě podařilo přesvědčit 

většinu českých občanů a s nimi i některé novináře, že v naší 

republice stavíme nejdražší a nejnekvalitnější dálnice na svě-

tě, že většina českých stavebních firem zabývajících se do-

pravní infrastrukturou jsou zloději a korupčníci, kteří dokon-

ce používají při stavění „falzifikáty“ (viz velmi vydařená akce 

„svodidla“). Pro stav dopravní infrastruktury to znamenalo 

podstatné zhoršení stavu.

Ing. Václav Mach: Z jednání není prakticky žádný výsledek. 

Uváděná úspora cca 800 mil Kč nejde na vrub ceny staveb-

ních prací, ale znamená vypuštění některých objektů a zrušení 

rezerv v rozpočtech. Pro další vývoj je to prakticky bezcenné.

Jaký je z Vašeho pohledu aktuální vývoj státních 

investic do oblasti výstavby silnic a dálnic?

Ing. Václav Matyáš: Čím dále horší. Pro letošní rok obdr-

žel SFDI o 33 mld. Kč méně než v minulém roce. Podle to-

ho, jak prozatím vypouští Ministerstvo financí kouřové signály 

o rozpočtu pro rok 2012, lze očekávat další prohloubení kri-

ze v budování dopravní infrastruktury. 

O tom, že by Ministerstvo dopravy zamýšlelo pro příští léta 

stav vylepšovat, není možné vůbec uvažovat. Naopak. Neza-

hajování staveb, zastavení investorské přípravy dalších staveb 

bude mít katastrofální důsledky pro budoucnost. Uvážíme-li, 

že při současném stavu legislativy trvá příprava stavby komu-

nikace v průměru 9,5 roku, je jasné, že až přijde doba finanč-

ně příznivější pro veřejné zakázky, nebude kde stavět. Další 

doslova tragédií je, že nedostatek národních zdrojů na budo-

vání dopravní infrastruktury znemožní čerpání desítek miliard 

v Operačních programech Doprava, financovaných z evrop-

ských peněz. K tomu není třeba již nic dalšího dodávat, jenom 

snad to, že na základě těchto politických rozhodnutí naše re-

publika ztrácí velmi rychle konkurenceschopnost, navzdory 

všem krásným dokumentům o jejím trvalém posilování.

Je třeba si uvědomit, že finance do stavebního průmyslu 

proudí ne pro zisky firem, ale pro veřejný užitek. O tom mu-

sí být veřejnost srozumitelně informována a nikoli klamána 

zcela nepodloženými údaji o předražených komunikacích.

Ing. Petr Čížek: Vládě se velmi daří devastovat stav do-

pravní infrastruktury. Je to důsledkem naplňování vlád-

ní strategie: úspory – šetření – úspory – šetření. To, že vý-

znamný příliv investic do dopravní infrastruktury v soused-

ním Německu byl jedním z důvodů úspěšného překoná-

ní hospodářské krize a „rozpumpování“ celé ekonomiky ze-

mě, se zřejmě v ČR nedá použít. Úplnou tragédií by ale bez 
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legrace bylo, kdyby státní rozpočet neposkytl alespoň pro-

středky na pokrytí národního podílu nutného na čerpání pe-

něz z Operačního programu Doprava. Rezignace na evrop-

ské peníze by byla trestuhodná.

Ing. Václav Mach: Nevím, jestli trvalý pokles investic do do-

pravních staveb je možné nazvat vývojem. Katastrofou je 

prakticky zastavená příprava staveb. Je-li z oškubaných cen 

na přípravu staveb ke konci června vyčerpáno pouze 9 %, 

znamená to prakticky zastavení výstavby v dalších letech. 

Včetně ztráty „evropských peněz“. Důvody pro tento trend 

jsou jistě různé. Za rozhodující považuji rozsáhlou výměnu 

pracovníků investorských organizací. Významnou roli hraje 

i záporná medializace každého výběrového řízení, proti kte-

ré není obrana. 

Můžete již zhodnotit, co finančně znamenalo 

„zakonzervování“ rozestavěných silničních staveb? 

Jaký je současný poměr nákladů na zakonzervování 

k dosaženým úsporám?

Ing. Václav Matyáš: V korunách, spíše ve stovkách milionů, 

to nedovedu vyčíslit. Určitě bych měl neklidnější spaní. Za-

konzervování ale každopádně znamenalo poměrně vysokou 

ztrátu pracovních míst, odchod vysoce kvalifikovaných pra-

covníků, zkracování životnosti územních rozhodnutí a sta-

vebních povolení, propadání platnosti vyjádření, stanovisek 

a rozhodnutí, nevyužívání nakoupených strojů a zařízení, vy-

stavěných betonárek, obaloven atd.

Poměr nákladů k pseudoúsporám je jednoznačně zápor-

ný. Navíc je třeba mít na zřeteli, že škody dnes nelze pod-

trhnout a sečíst s konečným výsledkem. Ty s časem na-

růstají. Deště dál prohlubují eroze násypů, vymílají příko-

py, zloději pokračují v uřezávání kabelů a odvážení materiálu 

na staveništích, které nelze uhlídat, protože mají délku mno-

ha kilometrů. Podle tzv. manažerského rozhodnutí bývalého 

vedení ministerstva se ale šetří, ať to stojí, co to stojí.

Ing. Petr Čížek: Zhodnotit to nemohu, protože naše firma 

nic nekonzervovala a o ostatních společnostech nemám in-

formace. Podle mne nemůže k žádným úsporám dojít. Mož-

ná krátkodobě ano, ale celkově konzervace stavby vždy zá-

konitě znamená celkové prodražení.

Ing. Václav Mach: Nevím.

Podařilo se Vám prosadit některá z úsporných opatření 

při výstavbě silnic a dálnic, která jste v roce 2010 

navrhovali?

Ing. Václav Matyáš: Z toho, co je mi známo, nejde o žádné 

velké činy. Je to zřejmě dáno i prudkými personálními změ-

nami nejen na ministerstvu, ale i v investorských organiza-

cích – ŘSD a také SŽDC v případě železnice, která je nemé-

ně významnou součástí dopravní infrastruktury.

Ing. Petr Čížek: Nevím o tom, že by se nám něco podařilo. 

Když se naše delegace informovala koncem června na ŘSD, 

co se stalo s dohodami složitě projednávanými na jednotli-

vých rozestavěných stavbách mezi investorem, projektan-

tem a zhotovitelem o oddálení výstavby či vypuštění někte-

rých stavebních objektů (což bylo v minulosti presentováno 

jako úspory), dozvěděli jsme se, že to „ŘSD dalo na minis-

terstvo a tam to leží“.

Ing. Václav Mach: Kromě nezávazných řečí nevím o žádné 

podstatné úpravě, která by směřovala k úsporám při výstav-

bě a opravách komunikací. Pokusy o vytvoření anonymních 

specializovaných týmů, nebo návrhů na dílčí řešení (např. 

u mostů) jsou bez veřejné diskuze vždy nebezpečné. Mohou 

totiž vést k lobbistickým závěrům obdobným např. podpoře 

slunečních elektráren. 

Přestože jsem zásadně pro omezování počtu úředníků, 

domnívám se, že vytvoření státní expertizy, nezávislé na MD 

i na SFDI by bylo největším přínosem zejména v první fázi 

přípravy staveb. 

Máte, vzhledem k Vašim názorům na tzv. „čínskou“ 

cestu výstavby dálnic, pocit zadostiučinění poté, co 

polská vláda zveřejnila úmysl odstoupit od smlouvy 

s čínským partnerem pro údajné neplnění závazků?

Ing. Václav Matyáš: Samozřejmě jsme byli znepokojeni roz-

hodnutím polské vlády zadat výstavbu dálnice firmě, která 

nabídla silně dumpingovou cenu jenom proto, že je dotová-

na svojí vládou. Nebyla to poctivá konkurence a navíc tako-

vá praxe v Evropské unii není dovolená. Reakce a protesty 

evropských stavebních institucí a svazů na tuto skutečnost 

byly zaslány předsedovi EU Barossovi a dalším vrcholným 

představitelům EU.

Zadostiučinění není ten nejsprávnější výraz. Jde spíš o smu-

tek nad tím, jak je možno s vážnou tváří uvažovat i u nás o po-

zvání levných čínských firem, protože je nutné „kultivovat ce-

ny českých stavařů“.

Jsme rádi za to, že Poláci zaplatili školné i za nás ostat-

ní. Nekvalitní stavba, nedodržování základních obchod-

ních pravidel, chaotické řízení projektu, to všechno bude mít 

za následek prodražení stavby nad úroveň, kterou nabízely 

soutěžící konsorcia místních a evropských firem.

Otevření trhu zahraničnímu dodavateli z třetích zemí, kte-

rý by pomocí dumpingových cen kompenzovaných státními 

podporami vytlačoval domácí firmy a vytvořil si předpolí pro 

trvalé umístění na českém trhu, není cesta správným smě-

rem. Bylo by to hledání řešení v jednom dílčím úseku na úkor 

problémů, které by se projevily v násobné míře jinde. 

Ing. Petr Čížek: Pocit zadostiučinění rozhodně nemám. 

Nic jiného se ani nedalo očekávat. Mám pouze smutný po-

cit z toho, kam se dostalo české silniční hospodářství v roce 

2011. A doufám, že se mne nezmocní pocit beznaděje, že 

se totální devastace silniční dopravní infrastruktury již nedá 

zastavit. Budu se snažit, abych burcoval k tomu, abychom 

tomu všichni společně zabránili. 

Ing. Václav Mach: Proklamativní politické prohlášení, kte-

ré bylo „plácnutím do vody“ nemůže při svém krachu vyvo-

lat žádnou satisfakci.

Děkujeme všem osloveným za jejich odpovědi. Bohužel všechny jsou 

vzhledem k současnému vývoji ve výstavbě dopravní infrastruktury 

v ČR velmi pesimistické. Nezbývá, než doufat, že zastavení popsaných 

negativních trendů je ještě možné. 

připravila Jana Margoldová


