
Spolky podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla

Praha, 10. 3. 2021, společná tisková zpráva organizací Alternativa středočeské D3 a Hnutí DUHA 
České Budějovice 

Mluvčí se neoprávněně vydává za dopravního experta a svérázně prezentuje zavádějící infor-
mace, kterými manipuluje veřejnost.

Spolky dotčené Rýdlovými výroky zaslaly stížnost generálnímu řediteli ŘSD ing. Radku Mátlovi. 
Mají totiž pochybnosti, zda ředitel výroky Jana Rýdla schvaluje. V opačném případě by mohlo jít o 
Rýdlovu soukromou snahu nahrávající dodavatelským firmám dopravních staveb (1), (2), (3). Celé 
znění stížnosti je přílohou tiskové zprávy.

Mezi kritizované výroky v relacích „Obchvaty s Honzou Rýdlem“ a „České silnice a dálnice z první
ruky“ na Rádiu Blaník patří např. „Byla tady velká, výrazná kauza nad tzv. mokřadem Žabákem, kde
se zelení rojili, a že potřebují támhle nějaké výjimky, nějaké změny a tohlento …“, dále třeba “...ta-
kové ty hlasy ekologů o zničení krajiny, to je opravdu taková emociální argumentace…“.

K dlouho marně očekávanému obchvatu Olbramovic v říjnu 2020 tvrdil následující, ačkoliv 
prokazatelně věděl, že stavba nebude mít do konce roku 2020 pravomocné stavební povolení: „Ještě
letos v listopadu bychom tam měli začít stavět“ a šlo tedy o nesplnitelný slib. Obdobně v případě 
kontroverzní středočeské D3, která se potýká s mnohaletým zpoždění přípravy, uvedl na dotaz po-
sluchače „Dálnice je jediná věc, která nás zachrání…“, nebo (na dotaz kdy bude hotová středočeská
D3): „Asi tak v roce 2028.“ V době pronesení výroku šlo jednoznačně o vědomé klamání veřejnosti.

K podanému rozkladu Hnutí Duha na úseku jihočeské D3 proti vydání stavebního povolení pro 
dálnici D3 v blízkosti státní hranice zase říkal: „...kopnul bych do toho! ...my máme 
připraveno...Hnutí Duha nám do toho dalo rozklad. Já jsem si říkal, že to je vlastně to nejúžasnější, 
co mohli udělat, protože víc se znemožnit nemohli! ...Představte si, že někdo se s váma baví celé 
roky na přípravě dálnice...při řízení EIA...jaký má být nebo nemá být dopad na životní 
prostředí...spolupracovali s námi při řízení o výjimkách životních druhů...tohlento všechno...na tom 
spolupracovali...a potom řekli šup a my to chceme všechno do tunelu.“ 

Ondřej Šanda (Hnutí DUHA České Budějovice) k tomu uvádí: „Náš postoj je konzistentní a nijak 
se nezměnil. Hnutí Duha se v této věci účastnilo řízení EIA, výjimek pro chráněné druhy a dalších 
řízení, kde téměř bez výjimky vyjadřovalo nesouhlas se stavbou dálnice D3 a podávalo odvolání. 
Není ani pravda, že jde o stopku ze strany spolku. Účastník řízení má právo podávat rozklad či od-
volání a je jen v kompetenci úředníků, jak rychle budou pracovat. Nevíme, proč pan Rýdl považuje 
nesouhlas se stavbou a podání odvolání za spolupráci.“ Viz též vyjádření za českobudějovickou 
pobočku Hnutí Duha (4).

Dne 3. 8. 2020 v pořadu Události komentáře České televize (v čase 16.40 – 17.40)  Rýdl prohlásil: 
„tady (tj. na středočeské D3) je velmi, ale skutečně velmi sofistikovaný odpor (…), ale pozor: ten 
odpor je skutečně jenom jedinců, organizované skupinky, nikoliv lidí, kterých se to týká (…), ti lidé 
se to naučili na jiných stavbách“. Při tom s trasou dálnice nesouhlasí více než 11 obcí sjednocených
pod peticí AD3, a sporná stavba je v příkrém rozporu se strategickými dokumenty resortu dopravy 
(Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě). 

Stížnost na Rýdlovy výroky je odůvodněna překračováním kompetencí státního zaměstnance. Rý-
dlův styl komunikace je nepřijatelný na obecné úrovni, bez ohledu na to, jaké názory zastává 
člověk, jenž jeho výstupy sleduje. JUDr. Karla Chlumská, advokátka spolku Alternativa středočeské
D3, Rýdlovo vystupování komentuje: „Odporuje to principům dobré správy a v neposlední řadě též

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/220411000370803/obsah/782059-doprava-prazsky-okruh-o-krok-blize-k-vystavbe
https://radioblanik.cz/podcasty/ceske-silnice-a-dalnice-z-prvni-ruky
https://radioblanik.cz/podcasty/ceske-silnice-a-dalnice-z-prvni-ruky
https://radioblanik.cz/podcasty/obchvaty-s-honzou-rydlem


dobrým mravům. Tiskový mluvčí jedná mnohdy manipulativně, poskytuje nepravdivé informace, iro-
nizuje a znevažuje postoje spolků. Dokonce předkládá nezaručené nebo nesplnitelné sliby.“ 
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