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Ú V O D N Í K  ❚  E D I T O R I A L

Většinu kolegů při neformálních 

rozhovorech trápí současná špat-

ná situace v  našem stavebnic-

tví. Neradostný stav potvrzují i tis-

kové zprávy SPS ze závěru loň-

ského roku. Přestože byly výsled-

ky roku 2014 příznivější než z ro-

ku 2013, rozhodně by se poslední 

rok nedal označit rokem rozjezdu 

českého stavebnictví. A přes ně-

které optimistické hlasy neskýtá 

ekonomická prognóza ani pro rok 

2015 příliš naděje. 

Před začátkem krize pracovalo ve stavebnictví přes 450 ti-

síc občanů České republiky. Z cca 5 mil. ekonomicky činných 

osob, tedy téměř každý desátý pracoval ve stavebnictví. Není 

to tedy malý segment národního hospodářství. Od roku 2008 

nuceně z  oboru odešlo 59  000 kvalifikovaných pracovníků. 

Počet zaniklých firem za stejné období je 230 (zdroj SPS). Ne-

jistota, zda bude připraveno k realizaci dostatek zakázek, zů-

stává velká. 

Zanedbaná příprava staveb ochromuje výstavbu i  pro rok 

2015. Za poslední tři roky jsme např. nevyužili možnosti vyčer-

pat 35 mld. Kč z rozpočtu SFDI (zdroj SPS) a k tomu i odpo-

vídající částky z fondů EU (za dva roky 20 mld. Kč, zdroj MD). 

A to je dobře známá skutečnost, že přípravné fáze, zejména li-

niových staveb infrastruktury, u nás probíhají významně déle 

než v jiných zemích EU. 

Stávající právní normy a předpisy jsou nevyhovující. Je třeba 

novelizovat především smlouvy v procesu výstavby, zadávání 

veřejných zakázek, ceny projektových a stavebních prací, sta-

vební zákon a čerpání dotací z  fondů EU (dle požadavků EU 

a s využitím zkušeností z evropských zemí). Bez těchto zásahů 

se situace zlepšit nemůže. Některé avizované změny však hro-

zí situaci zase komplikovat, např. opakovaní procesu EIA v pří-

padě změn v projektu. Stav neusnadňuje ani skutečnost, že 

různé typy staveb, k nimž se legislativa vztahuje, se nacházejí 

v gesci různých ministerstev, např. zákon o liniových stavbách 

připravuje MD, ale stavby další technické infrastruktury (také li-

niové stavby) spadají pod MPO, nový zákon o veřejných zakáz-

kách zpracovává MMR a procesy EIA spravuje MŽP. Zřejmě to 

má své rozumné důvody a mohlo by to i fungovat, nebýt však 

vysoké personální nestability v rozhodujících orgánech. Rozje-

tou spolupráci změna obvykle zastaví a pohled nového člena 

vyjednávacího týmu ji často vrací o několik kol zpět. 

Legislativní nedostatečnost a  častá neodbornost zadavate-

lů veřejných zakázek jen podporuje stav, kdy se rozhodujícím 

a opakovaně jediným kritériem při výběru zhotovitele díla stala 

nejnižší nabídková cena. Možný výklad aktuálního znění Záko-

na o veřejných zakázkách tak ohrožuje kvalitu stavebních pra-

cí a jejich životnost.

Pro přežití firem v době krize se navíc odložily stranou základ-

ní lidské hodnoty, jako jsou etika a morálka. Bez uznání těchto 

hodnot nám nepomůžou ani ty nejlepší zákony, jak už v roce 

1932 řekl Tomáš Baťa (viz úvodník Ing. Števuly ve 2. čísle ča-

sopisu v roce 2010). Jeho přes osmdesát let staré vyjádření zní 

překvapivě současně. Jde o opakovaný nebo setrvalý stav?

Výhled je chmurný a  šťastní mohou být snad pouze chudí 

duchem. Situaci by mohlo pomoci k nápravě prohloubení ko-

ordinace spolupráce jednotlivých profesních stavebních orga-

nizací. Hlavním cílem společného úsilí pak musí být navrácení 

dobrého jména českému stavebnictví spolu s obhajobou zá-

jmů členů profesních organizací. Dokážou se však jejich před-

stavitelé mezi sebou dohodnout, aby vůči státní správě, např. 

při projednávání jednotlivých zákonných norem, vystupova-

li jednotně a jejich hlas byl přesvědčivý?

Mediální obraz stavebnictví? Nemůže být horší. Díky tou-

ze médií po senzacích jsou problémy stavebnictví opakovaně 

skandalizovány a neodbornými komentáři zavádějícím způso-

bem zkreslovány. Veřejnost je tak utvrzována v přesvědčení, že 

čerpané peníze mizí jen v maržích stavebních firem a platbách 

za nekvalitní práce. O úspěšných stavbách se nepíše.

Přiznejme si, že jsme v letech hojnosti podcenili sílu marke-

tingu, tj. propagace, prezentace odvětví směrem k  laické ve-

řejnosti spolu s přiměřenou osvětou. Čtenáři novin a časopisů, 

diváci televize, posluchači rádia jsou neustále masírování na-

bídkami výrobců automobilů a  jiných průmyslových produktů 

a služeb zabalených do „splněných představ a slibů“. Budovy 

ani mosty však takto nabízet nelze, neboť každý je originálem. 

Vyrobit prototyp a potom stavět kopie s minimálními úprava-

mi je možné jen u nejjednodušších objektů. Každý větší, dům 

nebo inženýrská stavba, stojí v  jedinečných podmínkách da-

ných podložím a okolním a vnitřním prostředím, každý potře-

buje svůj vlastní návrh, projekt.

Zařazení stavebnictví mezi průmyslová odvětví nutně vyvolá-

vá konotaci opakování, jak je pro průmyslovou výrobu běžné. 

Proto je pro veřejnost často nepochopitelné, že projekt i  vý-

stavba objektu musí během realizace reagovat na aktuální si-

tuaci, vyžadují úpravy návrhu, technologií, změny materiálu, 

termínů a cen. Představa zamezení změnám může být kontra-

produktivní, zvláště když od návrhu k realizaci vede tak dlou-

há cesta. 

Největší vášně vyvolávají právě velké a  náročné inženýrské 

a  občanské stavby hrazené z  veřejných prostředků. Dokon-

čené silnice, železnice, dálnice s mosty a tunely, metro, vede-

ní inženýrských sítí ad. užívají však přímo či nepřímo (dopra-

va zboží a energií) všichni, jsme s nimi dennodenně v kontak-

tu, jejich jedinečnost si neuvědomujeme, pokud slouží dobře. 

Pozornost vyvolají v okamžiku přerušení provozu – opět nega-

tivní zprávou. 

Vášně, nepochopení a kritiku lze zmírnit osvětou, dostatkem 

informací a trpělivým vysvětlováním. Je to bezpochyby nároč-

né, stojí to peníze, ale je to účinné. Ve skandinávských zemích 

stojí u  staveb hrazených z  veřejných prostředků nejen infor-

mační centra nebo podrobné vysvětlující tabule, aktualizova-

né dle postupu stavby a s kontakty na osoby určené k podá-

ní vysvětlení nebo webové stránky. Veřejnost je průběžně in-

formována o vývoji stavby. V případě jejího vlivu na okolí, např. 

při ražbě tunelů podzemní dráhy odstřely pod centrem Stock-

holmu, byli všichni obyvatelé dotčené oblasti včas opakova-

ně informováni prostřednictvím SMS zpráv, kdy se bude střílet 

a v  jakém rozsahu. I česká veřejnost se o stavby zajímá, což 

dokazují pořádané dny otevřených dveří. Návštěvnost obvykle 

přesahuje očekávání pořadatelů. Na tomto poli lze určitě udě-

lat více a různými způsoby, i při vědomí všech příkazů a záka-

zů z  hlediska bezpečnosti návštěvníků. Žijeme v  době infor-

mačních technologií, je tedy třeba se je naučit využívat i v té-

to oblasti.

Jaké bude stavebnictví v roce 2015? Takové, jaké si ho udě-

láme.
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