
Strasti Hybešovy ulice 
 
Budování oddílného systému kanalizace v ulici Hybešova patří k těm akcím, které ve svém důsledku 
přináší téměř „neviditelná“ pozitiva. Zato řadu „viditelných“ negativ. Tak nejprve to dobré, byť ne 
zrovna do očí bijící.  Do Kuřimky, do Svratky a do přehrady nebudou už z Hybešky odtékat splašky a 
město nebude muset platit tučné pokuty. To ale v běžném životě obyvatele této ulice tolik vidět není. 
Naopak velmi viditelné a citelné jsou pro místní obyvatele každodenní obtíže spojené se stavbou.  
 
Stavaři často říkají: „Kopnete do země a zjistíte, že leccos je jinak“. Ani na naší Hybešce tomu nebylo 
jinak. Projektanta, který musí často pracovat s nepřesnými (historickými) podklady, z toho ale vinit 
nelze. Stavební firma se s takovými problémy musí popasovat. A to, i když narazí na skálu v menší 
hloubce a větší tvrdosti, než zjistil geologický průzkum v ulici Hybešova. Podobná „překvápka“ ale na 
harmonogram prací měla vliv spíše nevýznamný. Větší hrozbou pro harmonogram stavby byl od 
začátku souběh investičních akcí v dopravní infrastruktuře.   
 
Je rozumné spustit souběžně tolik investičních akcí v jedné lokalitě? Oprava mostku přes železnici, 
termínově závislá na opravách železnice, práce na ulici Hybešova a k tomu ještě velká rekonstrukce 
ulice Tyršova? Lze se spolehnout na dobrou souhru všech investorů? Takové otázky zaznívaly na konci 
minulého volebního období na jednání rady města, když se připravoval plán investic pro rok 2015. 
Nakonec se všichni tehdejší radní, stejně jako po volbách ti noví, shodli, že další odkládání nemá cenu 
a že raději vše zrealizovat zaráz, než ony „radosti stavebních prací“ dávkovat rok po roku.  
 
Přesto první zpomalení stavby přinesly problémy zcela nečekané. Subdodavatel stavební firmě dodal 
vadné betonové potrubí. Následná reklamace zastavila stavbu už 13. května.  A to až do června. 
K dalšímu přerušení stavby došlo později na celý měsíc (od 3. 7. do 3. 8.). Technika stavby nemohla 
projíždět mostem přes železnici. Po dobu prací na mostě a dalších pár týdnů navíc (z technologických 
důvodů: vytvrzování opravných materiálů) byl most přes železnici pro těžké stroje stavby uzavřen a 
vyloučen byl i příjezd ke stavbě zespodu. Logicky se tak vnucuje otázka: nebylo lepší opravu mostku 
odložit?  Ne, nebylo. Tím, že město opravu provedlo během výluk na železnici, ušetřilo zhruba 3 
miliony (cena za výluku železniční dopravy).  
 
Do průběhu stavby pak zasáhla i výměna vodovodu. Skutečný stav vodovodu se totiž ukázal v plné 
„kráse“ až po odkrytí vodovodu při pracích na kanalizaci. Provozovatel vodovodů nabídl výměnu 
provést hned a na své náklady, ale stavba se tak o další týden zdržela.     
Celkem se tak postupně nastřádaly dva měsíce zdržení oproti původnímu harmonogramu. Termínově 
jsme se díky tomu dostali až do období, ve kterém nelze některé stavební práce závislé na počasí 
provádět. Rozhodně se to týká asfaltových povrchů. Provádět tyto práce v chladném počasí má vždy 
negativní dopad na kvalitu. Proto musí být stavba zazimována. Komunikace v ulici budou provizorně 
upraveny tak, aby je místní obyvatelé mohli používat. Povrchy, dlažby a zeleň bude realizována až na 
jaře. 
 
Co z toho plyne? 
Nechal jsem prověřit přístup investora k této akci. Z gruntu. Od přípravy harmonogramu přes 
výběrové řízení až po vlastní průběh stavby. Závěr: původní harmonogram prací byl příliš velkorysý a 
bylo v něm poměrně málo kontrolních bodů.  Harmonogram vůbec nepočítal s tím, že se něco může 
přihodit – byl, jak se říká, na knop. Připravili jej specialisté Brněnských vodovodů a kanalizací, a.s., 
(BVK) jako provozovatel kuřimských kanalizací a vodovodů. Osobně se domnívám, že tato stará praxe 
zaslouží korekce. Specialistům BVK, kteří pak provádí i technický dozor při stavbě, se totiž ani nelze 
divit, že si termíny nastavují tak, jak si je nastavují. Na akci, kterou by v komerčním sektoru musela 
firma zvládnout v mnohem tvrdších termínech, lidé z BVK ordinují mírnější tempo. Proč? Protože ten 
harmonogram pak pohání nejen stavební firmu, ale i je samotné v roli technického dozoru?  Protože 
budou mít víc klidu? Aby stihli víc akcí i jinde? Možná. Určitě je ale lepší zadávat tvrdší termíny a, 



pokud možno, neplánovat konec akce těsně před zimou. Tak jako si kapři sami rybník nevypustí, tak 
ani lidé z BVK si sami nebudou nastavovat tvrdší termíny, které by je pak zavazovaly a proháněly. 
Proto, při vší úctě k BVK, tohle musí příště dělat někdo jiný. Stavební dozor ovšem nadále bude dělat 
BVK. Jako budoucí provozovatel si stavbu musí pohlídat. Je sice asi pravda, že tvrdší termíny v zadání 
každé investiční akce mohou znamenat vyšší nabídkovou cenu, ale to se nedá nic dělat. Vždyť za akci, 
co se díky dlouhým termínům dostane až na hranu zimního období a pak celou zimu trčí, pak stejně 
platíme všichni. Spoustou zbytečných problémů.  
 
David Holman, místostarosta 
  


