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Autor příspěvku vzpomíná na výstavbu doprav-

ních staveb, kterých se účastnil v Iráku (dál-

niční obchvat města Qurny, výstavba doprav-

ní infrastruktury v Basře, Adhamiyah Bridge 

Approaches v Bagdádu) a v Anglii (dálniční 

okruh kolem Londýna, komorní dopravní pro-

jekt na nejvýchodnějším cípu Anglie u města 

Lowestoft). Svou pozornost věnuje také různým 

způsobům řízení výstavby. ❚ The author of 

this article recalls his experience on projects in 

Iraq (Motorway bypass of Qurna and projects 

in Basra in southern Iraq and Adhamiyah Bridge 

Approaches project in Baghdad) and in England 

(remodelling the section of Motorway M25 in 

Dartford, smaller transport project in England`s 

most easterly city of Lowestoft). The article 

focus also on different ways of managing the 

construction process.

Ve svém pětačtyřicetiletém profesním 

životě jsem si prošel různými forma-

mi zadávací a  smluvní dokumentace 

a vztahů mezi partnery výstavby. Začí-

nal jsem za hlubokého socialismu. Pro-

jektanti, dodavatelé i klienti byli zaměst-

nanci jedné firmy – státu. Otevřená vý-

běrová řízení nebyla, protože o tom, 

kdo co bude dělat, rozhodoval někdo 

nahoře. Na všechno byly normy, nor-

mativy, ceníky a předpisy a o strategic-

ky důležitých věcech rozhodovali pri-

vilegovaní občané – komunisté. Jako 

bezpartijní projektant jsem měl mož-

nost projektovat podle někým schvá-

lené koncepce, jak nejlépe jsem uměl. 

Oficiální stavební dozor (supervize) ne-

byl, ale projektant v  rámci autorského 

dozoru byl v  době realizace pořád na 

stavbě po ruce dodavateli a investorovi 

a de facto stavbu dozoroval, příp. „vy-

chytával“ nedostatky projektu. O dal-

ší věci (finance, termíny, smlouvy atd.) 

jsem se nemusel a ani neměl starat. 

Konečný výsledek závisel do velké míry 

na odbornosti, poctivosti a chuti účast-

níků přípravy a výstavby udělat dob-

ré dílo. Největší nepřítel kvality staveb 

byl obyčejně termín dokončení pláno-

vaný k nějakému státnímu svátku (oby-

čejně v  listopadu), protože při obvyk-

lém zpoždění stavby se poslední měsí-

ce na stavbách děly „zvěrstva“, jen aby 

se v určený svátek stavba otevřela.

IRÁK

V roce 1982 jsem byl vržen do kapita-

listického systému. Odejel jsem do Irá-

ku „supervizovat“ mostní a silniční stav-

by. Nejdříve se jednalo o stavby ve vá-

lečné Basře a okolí. Schválení, prokád-

rovaní experti tam s ohledem na vyso-

ké riziko odmítli jet. Protože by ale stát 

neobsazením místa přišel o velké pení-

ze a protože jsem splňoval všechny od-

borné, jazykové a zdravotní požadav-

ky, dostal jsem i jako bezpartijní a ne-

prokádrovaný šanci uniknout z norma-

lizační beznaděje a stát se mezinárod-

ním expertem.

I když se Irák v  té době už rok topil 

v  kruté válce s  Íránem, byl jedno ob-

rovské staveniště. Stavěly tam největ-

ší a nejlepší firmy z celého světa. Jen 

pro představu, mimo desítek dalších 

velkých projektů se tam během pěti 

let postavila 1 500 km dlouhá prvotříd-

ní dálnice přes celý Irák mezi syrskou, 

jordánskou a kuvajtskou hranicí.

Irák převzal pro přípravu a výstavbu 

dopravní infrastruktury britské způso-

by řízení a ty fungovaly. Základem by-

la pečlivě připravená projektová doku-

mentace a dobře propracované vše-

obecné a zvláštní technické specifika-

ce. Irácké všeobecné a zvláštní smluv-

ní podmínky byly odvozeny z  britské 

dokumentace ICE (Institution of Civil 

Engi neers), a tak byly kompatibilní 

s  celosvětově používanými dokumen-

ty FIDIC (Fédération Internationale Des 

Ingénieurs-Conseils), protože doku-

menty FIDIC – Red Book (Červená 

kniha) – byly de facto z dokumentů ICE 

odvozeny. Používání takovéto smluvní 

dokumentace pro kontrakty umožnilo 

bezproblémové zapojení velkých firem 

z celého světa, protože ty byly na pod-

mínky FIDIC navyklé.

Jako inženýr stavby jsem nejprve do-

hlížel na stavby v  jižním Iráku a nece-

lý rok, než jsem se odstěhoval do Bas-

ry, jsem dokonce měl dům v  biblic 

kém ráji na soutoku Tigridu a Eufratu, 

kde se stavěl 6 km dlouhý dálniční ob-

chvat města Qurny s náročnými mos-

ty přes Eufrat a vysokým násypem dál-

nice v bezedných bažinách kolem ře-

ky (obr. 1).

Přestože Basra byla ve válečné zó-

ně, probíhala tam intenzivní výstavba 

dopravní infrastruktury, včetně miliar-

dové investice – nového mezinárodní-

ho letiště Basra. Nové letiště se mělo 

po válce stát centrem letecké dopravy 

pro celou oblast Perského zálivu. Prá-

ce byly značně ovlivněny válkou, fron-

ta byla asi 20 km od mé největší stav-

by, 400  m dlouhého otočného mos-

tu přes řeku Garmat Ali (obr. 2). Hlav-

ním dodavatelem byli Indové s no-

Obr. 1 Zatěžovací zkouška piloty v biblic kém 

ráji na soutoku Tigridu a Eufratu v Qurně ❚ 

Fig. 1 Load bearing test of a pile in the 

biblical paradise on the confluence of the Tigris 

and Euphrates in Qurna city

Obr. 2 Most přes řeku Garmat Ali nedaleko 

irácké Basry: a) beranění 50metrových 

pilot pilíře otáčecího mostu, b) příprava na 

betonáž pilíře otáčecího mostu, c) montáž 

otáčecího mostu, d) betonáž desky mostovky, 

e) kanceláře inženýra stavby v datlovém 

háji (v indickém kempu a zařízení staveniště 

za kanceláří inženýra s námi žilo a bylo 

hýčkáno asi dvacet (pro Indy posvátných) 

krav), f) dokončený most ❚ Fig. 2 Bridge 

over the Garmat Ali river near the Iraqi city of 

Basra: a) driving the 50 m piles of the central 

pier of the swing bridge, b) preparing for the 

concreting of central pier of the swing bridge, 

c) mounting the swing bridge, d) concreting the 

bridge slab, e) project engineer's office in a date 

grove (about twenty cows – holy animals for the 

Indians – were living and being spoiled in Indian 

camp behind our office), f) completed bridge

1
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minovanými (klientem předepsanými)

rakouskými a švýcarskými subdoda-

vateli. Všichni účastníci výstavby si mu-

seli vzájemně pomáhat, aby stavby vů-

bec mohly pokračovat a byly dokon-

čeny. O kvalitě se vůbec nediskuto-

valo, musela být perfektní, ale termíny 

byly trochu posouvány a platby o pár 

procent zvýšeny. Při jednom bombar-

dování dopadla bomba přímo na naši 

stavbu a ironií je, že zabila několik prá-

vě projíždějících Iráčanů, ale nikomu 

ze šesti set cizích pracovníků se ne-

stalo nic, i  když mnoho z nás pozna-

lo, jak sviští šrapnel kolem hlavy. Pro-

tože jsem byl v té oblasti jediný pro stát 

pracující zahraniční mostní inženýr, su-

pervizor, měl jsem na starosti i stav-

by dalších menších mostů v  oblasti 

a v  jednom kritickém období jsem byl 

na čas přidělen armádě, abych jí po-

mohl s návrhem a výstavbou provizor-

ních mostů na frontových ústupových 

cestách.

První ligu ve výstavbě jsem si vy-

chutnal až v  Bagdádu. Jako super-

vizor jsem se zúčastnil výstavby vel-

ké dopravní stavby v  centru této me-

tropole – Adhamiyah Bridge Approa-

ches. Stavba v  hodnotě přes sto mi-

lionů USD obnášela všechno, včetně 

3,5 km betonových i ocelobetonových 

mostů přes vlakové nádraží, necelých 

2 km šestipruhové dálnice a kilometrů 

dalších obslužných komunikací a pře-

kládek starých a výstavby nových sítí. 

To vše uprostřed husté zástavby poblíž 

posvátné šíitské mešity Adhamiyah.

Výběrové řízení na dodavatele stav-

by vyhrála tehdy největší stavební fir-

ma světa Boyugues. Firma byla pev-

ně zakotvená na Středním východě 

a  v  Saudské Arábii získala největší 

lump sum projekt (projekt s pevnou 

ce nou: dodavatel dostane od klien-

ta přesné specifikace a za dohodnu-

tou pevnou cenu vyprojektuje, posta-

ví, zkolauduje, zprovozní a předá hoto-

vé dílo) v historii (postavit v Rijádu krá-

lovskou univerzitu za dvě miliardy USD) 

a proslavila se tím, že pro měsíční plat-

by posílala do Rijádu svoje tryskové le-

tadlo, aby ten den hotovost dopravilo 

do banky v New Yorku a firma neztra-

tila pár dní na úrocích.

Zadávací dokumentace Adhamiyah 

Bridge Approaches pozůstávala z pě-

ti dílů: všeobecné smluvní podmínky, 

založené na podmínkách FIDIC, s do-

plňky a instrukcemi pro soutěžící; stan-

dardní a zvláštní specifikace; soupis 

prací; výkresy a kniha vytyčení stavby.

Všechny dokumenty byly vydány 

v  dobře svázaných knihách a v  jed-

notném formátu A4. Pouze kniha vý-

kresů byla k dispozici ve formátech od 

A3 až do A1. Mimo všeobecné smluvní 

2a 2b
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podmínky a standardní specifikace by-

la dokumentace vypracována britskou 

firmou Maunsell Consultants LTD. Ni-

kdy předtím ani potom jsem se nese-

tkal s  tak dokonalou projektovou do-

kumentací. Na 98 výkresech bylo té-

měř bezchybně vše. Podle smlouvy ale 

dodavatel samozřejmě přebíral zodpo-

vědnost za technickou správnost do-

kumentace, a proto na všechny prá-

ce vyráběl stovky prováděcích výkre-

sů. Ty ale byly z velké části zvětšeniny 

částí výkresů ze zadávací dokumenta-

ce. Podrobně byly rozkreslovány pou-

ze armovací výkresy, protože zadávací 

dokumentace definovala pouze počty, 

tvary a velikosti profilů ve všech průře-

zech konstrukcí, a samozřejmě výrobní 

dokumentace ocelových mostů.

Dodavatel měl silný projektantský 

tým, který mimo prováděcích a výrob-

ních výkresů stavby vyráběl bezpočet 

projektů technologie výstavby a výkre-

sy podle skutečného provedení.

Klient má při tomto způsobu výstav-

by, kdy přesně definuje, co chce, stav-

bu pod dokonalou kontrolou. Neexis-

tují prakticky vícepráce, změny mo-

hou být akceptovány pouze v případě, 

že přinesou zlepšení kvality a příp. ješ-

tě klientovi úsporu. Dodavatel nárokuje 

kompenzace především za nezavině-

né zpoždění stavby a vícenáklady za 

případnou akceleraci prací. S  dobrou 

projektovou dokumentací je to pro něj 

ale dosti obtížné a ve výsledku se mů-

že jednat maximálně o procenta z ce-

ny stavby.

Na stavbě došlo k  jediné zásadní 

změně oproti zadávací dokumentaci, 

a to náhradě původně projektované-

ho zakládání na 30 m dlouhých bera-

něných pilotách za velkoprůměrové vr-

tané piloty s bentonitovým výplachem. 

Tato změna byla ale klientem schvále-

na již v období vyjednání a zakotvena 

do smlouvy. 

Klíčovým materiálem pro stavbu byly 

betony. Do čtrnácti dnů po podepsání 

kontraktu byla stavba zahájena vybu-

dováním zpevněné plochy zařízení sta-

veniště a prvním stavebním objektem, 

hned po kancelářích inženýra stavby 

to byla dokonale vybavená laboratoř. 

V ní se usídlil se svými spolupracovní-

ky významný odborník na betony a bě-

hem tří měsíců s pomocí tisíců vzorků 

a  zkoušek definoval receptury všech 

osmi druhů betonů, které byly stavbou 

vyžadovány. Při potřebě téměř půl mi-

lionu tun betonu hrála ekonomika ná-

vrhu každé složky betonu stěžejní ro-

li, přitom však byly výhradně použi-

ty pouze velice kvalitní místní cemen-

ty a kamenivo.

Zvláštní pozornost byla věnována re-

ceptuře 60 tisíc tun betonu pro 684 

dodatečně předpjatých prefabrikova-

ných cca 30  m dlouhých U  nosníků 

mostovky. Technologický postup, kte-

rý předepisoval pro každý den výrobu 

jednoho nosníku v  každé ze čtyř so-

fistikovaných forem (každý nosník byl 

trochu jiný), vyžadoval částečné pře-

depnutí nosníků po patnácti hodinách 

od skončení betonáže, jejich vyzdviže-

ní z  formy a dopravení na místo, kde 

beton dozrál a nosníky mohly být finál-

ně dopnuty. Po 15 h od skončení beto-

náže beton musel být třídy 50/60. Vyci-

zelovaný technologický postup a přís-

ná kontrola všech kroků při výrobě za-

jistila, že nikdy nedošlo k  nesplnění 

množství – jeden nosník denně v kaž-

dé z forem (šest dní v týdnu) – ani k ne-

splnění požadavku na pevnost v  tla-

ku 50/60 po 15 h od betonáže. Beton

3a 3b

3c 3d
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byl do formy dopravován z  míchací-

ho centra jeřábem a každá záměs by-

la před vylitím do formy kontrolována 

zkouškou sednutí kužele a pro každý 

nosník bylo odebráno šest sad zku-

šebních válců. Válce pro zkoušku po 

15 h se ponechávaly zrát ve formě za 

stejných podmínek jako nosník sám. 

Projekt byl velice náročný pro všechny 

účastníky přípravy a výstavby a vyžado-

val vysokou odbornost a nasazení od 

všech. Napočítal jsem, že v některých 

fázích na něm pracovalo až tisíc pra-

covníků ze třiceti pěti zemí celého svě-

ta. Kancelář inženýra však měla pouze 

deset pracovníků a na ústředí pár pro-

jektantů, kteří kontrolovali a schvalova-

li dodavatelovu prováděcí dokumentaci. 

Kvalita byla na prvním místě, pouze jed-

nou se stalo, že kvůli poruše betonárny 

došlo při noční betonáži pilíře k ulože-

ní nekvalitního betonu. Dopoledne bylo 

jasné, co se stalo, dodavatel pilíř zakryl 

a v noci byl pilíř odbourán a příští den 

postaven nový. Při jiné betonáži spadly 

jednomu z pracovníků do pilíře pracovní 

rukavice. Mladý inženýr dodavatele se 

vrhl dovnitř a s rukama po ramena hle-

dal v betonu, dokud nám rukavice vítě-

zoslavně neukázal.

Základem úspěchu stavby bylo jed-

noznačné zadání, kvalitní projektová 

dokumentace, prvotřídní světový do-

davatel, moudří zástupci klienta i zku-

šený inženýr stavby.

VELKÁ BRITÁNIE

Velká Británie je kolébkou inovativních 

způsobů řízení výstavby. Předurčova-

lo ji k tomu celosvětové působení brit-

ských konzultantů (projektantů) a  nut-

nost zavedení standardních smluvních 

podmínek platných po celém světě. Na 

konci 80. a na počátku 90. let jsem tam 

pracoval nejdříve krátce jako projektant 

a pak na supervizi projektů. Na všech 

platily smluvní podmínky ICE schvá-

lené v  roce 1973 a revidované v  ro-

ce 1986. Za mého působení tam pro-

bíhal lítý boj mezi ACE (Asociace kon-

zultačních inženýrů) a  FCEC (Federa-

ce dodavatelů inženýrských staveb), 

spolutvůrců smluvních podmínek ICE, 

ohledně znění chystaného nového vy-

dání podmínek. Obě strany usilovaly o 

větší roli v řízení projektů a vypadalo to, 

že FCEC budou mít navrch a příští edi-

ce podmínek posílí pozici dodavatele. 

Podobně jako se tomu stalo u Červe-

né knihy FIDIC v roce 1999 oproti star-

šímu vydání z 80. let. 

Podobně jako v Iráku umožňoval mě-

řený kontrakt státu přes konzultan-

ta (inženýra stavby) relativně dobrou 

kontrolu nad projektem. Základem by-

la opět propracovaná a  jednoznačná 

zadávací dokumentace s  podrobný-

mi technickými specifikacemi a kvalitní 

projektovou dokumentací.

První velká stavba, na které jsem pra-

coval v  pozici vedoucího jedné ze tří 

sekcí stavby, byl 6km úsek dálniční-

ho okruhu kolem Londýna M25 před 

mostem královny Alžběty přes Temži 

na východě Londýna (obr. 4 a 5). Stav-

ba v hodnotě 50 milionů liber byla ve-

lice náročná nejen technicky, ale pře-

devším na  logistiku provádění. Projekt 

zdvojnásoboval kapacitu stávající dál-

nice protínající město Dartford a  ře-

šil křižující a souběžné komunikace. 

Po celou dobu výstavby musel být za-

chován bezpečný a spolehlivý průjezd 

stavbou až sto padesáti tisíc vozidel 

denně a muselo fungovat všech šest 

nadjezdů druhotné sítě, i když všechny 

mosty byly postupně nahrazeny nový-

mi. Dopravní opatření byla měněna i ví-

cekrát za den a hodně náročných pra-

cí bylo prováděno v šesti nočních ho-

dinách mezi 23 h večerní a 5 h ranní, 

kdy se doprava na M25 zklidnila nato-

lik, že pro ni postačily pouze čtyři nebo 

i jen dva pruhy.

Dodavatelem byla velice zkušená, ale 

tvrdá anglo-americká stavební firma, 

která se soustřeďovala nejen na stav-

bu, ale hlavně na jakoukoliv záminku, 

jak pomocí víceprací a akcelerací pra-

cí získat více peněz. Prakticky každý 

den přicházely nějaké „claimy“, kte-

ré musely být samozřejmě vždy řádně 

projednány a vyřízeny. Proto jsem ve 

svém týmu musel mít i několik zkuše-

ných „inspektorů“, kteří byli při jakéko-

liv stavební činnosti a hlídali nejen kva-

litu prací, ale také podrobně zazname-

návali mimo jiné potřebné údaje, počty 

a doby nasazení pracovníků a veške-

ré mechanizace dodavatele. Jejich zá-

znamy pak byly velice důležitým pod-

kladem při řešení „claimů“. 

Přestože se jednalo o velice nároč-

ný projekt s velice nesmlouvavým do-

davatelem, byl projekt dokončen včas, 

v dobré kvalitě a za předpokládané pe-

níze. Na úspěchu se podílela přede-

vším jasná smluvní dokumentace (pra-

vidla hry, která samozřejmě pamato-

vala i na férové řešení „claimů“), veli-

ce kvalitní zadávací projekt a v nepo-

slední řadě i dobře fungující a sehraná 

kancelář inženýra stavby. Ta byla ob-

sazena čtyřiceti až padesáti pracovní-

ky. Inženýrem stavby byla firma, která 

pro klienta (silniční agenturu minister-

Obr. 3a až d Přesouvání mostu v Dartfortu 

(100 m dlouhý a 3 000 t těžký rámový třípolový 

most jsme odřízli od pilířů, zdvihli o 2 m, 

posunuli 70 m, otočili, tak aby měl malou 

šikmost a vešly se pod něj další pruhy dálnice, 

a usadili už jako spojitý třípolový most na nová 

ložiska) ❚ Fig. 3a to d Re-locating the 

bridge in Dartford (100 m long and weighing 

3 000 t, frame, three-span bridge was cut off 

its columns, lifted by 2 m, shifted by 70 m, 

turned so that its smaller skew enabled to fit 

more highway lanes under it and finally was 

set as continuous three-span bridge to new 

bearings

Obr. 4 Most královny Alžběty přes Temži 

na východě Londýna (na dálničním okruhu 

Londýna M25) ❚ Fig. 4 Queen Elizabeth II 

bridge over the river Thames on the east of 

London (part of the M25 highway ring round 

London)

Fotografie: 1 až 3 – archiv autora, 

4 – www.telegraph.co.uk, 

5 – www.wikimedia.org
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stva dopravy) připravila všechny stup-

ně projektové dokumentace a projed-

nání stavby až po kompletní dokumen-

taci zadání stavby. V kanceláři inženýra 

bylo také několik klíčových projektan-

tů, což bylo výhodné i pro dodavate-

le, protože projektanti detailně věděli, 

co bylo jak navrženo a proč, a tím do-

davateli významně pomáhali při navr-

hování správných technologických po-

stupů i schvalování případných změn. 

Můj druhý projekt byl v  nejvýchod-

nějším cípu Anglie a byl to komorní do-

pravní projekt na pobřeží moře v  Lo-

westoftu. Nejzajímavější součástí by-

ly dva zdvihací mosty, 200  m dlouhý 

násep přes bývalé bažiny, dnes moř-

skou lagunu, kde 4 m pod hladinou by-

la 8 m silná vrstva rašeliny, a kompletní 

rekonstrukce 150 let starého zdymadla 

s 50 m dlouhou zděnou komorou. Pro-

jekt byl zpestřen tím, že se nacházel na 

území ovlivněném přílivem a  odlivem 

a velká část prací musela být progra-

mována podle úrovně mořské hladiny 

při přílivu a odlivu. 

Projekt byl organizován podle stej-

ných pravidel jako v  Londýně, avšak 

dodavatelem byla menší tradiční brit-

ská stavební firma. Ta zvolila nekon-

fliktní přístup a plně se projevily všech-

ny výhody dobře nastavených pravidel 

a dobře připraveného projektu. Ne že 

by nedocházelo také ke střetům, ale 

oproti Londýnu to pro mě osobně by-

la naprostá pohádka v  tom, že jsem 

se mohl naplno věnovat nejdůležitěj-

ší povinnosti inženýra stavby – důsled-

né kontrole kvality prací a především 

spolupráci s dodavatelem při přípravě 

technologických postupů, které nejlé-

pe zaručovaly kvalitní provedení.

ZÁVĚR

Výstavba naší dopravní infrastruktury se 

dnes potýká s obrovskými problémy, 

především zdlouhavou přípravou, ne-

kvalitní zadávací dokumentací vedoucí 

k mnoha změnám při výstavbě a špat-

nou kvalitou prací. Na příkladech ze za-

hraničí jsem chtěl ukázat, že při dodr-

žování správně nastavených pravidel 

jde realizovat kvalitní stavby i za mnoh-

dy daleko obtížnějších podmínek než 

u nás.

Ing. Jiří Petrák, FENg.

e-mail: jiri.petrak.feng@gmail.com

Obr. 5 Most královny Alžběty přes Temži 

na východě Londýna ❚ Fig. 5 Queen 

Elizabeth II bridge over the river Thames 

on the east of London
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