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Věc: stížnost na způsob vystupování tiskového mluvčího ŘSD ing. Jana Rýdla v médiích
Vážený pane řediteli,
dovolte, abychom Vám vyjádřili znepokojení nad faktem, že tiskový mluvčí Vaší organizace, zaměstnanec
Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) ing. Jan Rýdl ve svých mediálních výstupech opakovaně a
systematicky prezentuje neobjektivní, nevyvážené, mnohdy dokonce nepravdivé informace, ironizuje a
znevažuje názorově se lišící skupiny obyvatel, zlehčuje a překrucuje problematiku dopravních staveb,
dává nezaručené a nesplnitelné sliby apod. Domníváme se, že jeho styl komunikace v posledku kazí dobré
jméno ŘSD. Nepřijatelnost Rýdlova stylu komunikace je dobře patrná v relacích Rádia Blaník (podcasty
„Obchvaty s Honzou Rýdlem“ a „České silnice a dálnice z první ruky“), v České televizi i v jiných
médiích.
Po vyslechnutí výše uvedených výstupů jsme se rozhodli podat Vám stížnost na jeho chování,
neboť se zde podle našeho názoru dopustil řady neodpustitelných pochybení, či spíše úmyslného
překračování svých kompetencí, které souvisí s jeho funkcí v ŘSD, odporují jeho povinnosti objektivně
prezentovat činnost státní instituce a jí řešenou problematiku, odporují principům dobré správy, a v
neposlední řadě též odporují dobrým mravům.
Níže uvádíme jen pouhý zlomek z jeho výstupů v médiích v posledním roce, při kterých ing. Rýdl
dle mého názoru překračuje svoje kompetence při reprezentaci ŘSD. Upozorňujeme, že Rýdlův styl
komunikace je nevhodný a nepřijatelný na obecné úrovni, bez ohledu na to, jaké názory zastává člověk,
jenž jeho mediální výstupy sleduje. Části, které považujeme za zvlášť závadné, vyznačujeme kurzivou.
V podcastu Rádia Blaník „Obchvaty s Honzou Rýdlem“ 13. října 2020 mj. uvedl: „Byla tady velká,
výrazná kauza nad tzv. mokřadem Žabákem, kde se zelení rojili, a že potřebují támhle nějaké výjimky,
nějaké změny a tohlento … U Jesenice se bude napojovat středočeská D3 ... tam ten odpor sice není
masovej ... najdete tam naopak stovky a tisíce lidí, kteří si dálnici přejou, ale potom jsou tam lidi, tzv.
Alternativa D3, která se inspirovala na jiných stavbách, které jsou blokovány, a klade odpor“ (jde o
záměrnou dezinterpretaci a znevažování názorových oponentů); „ještě letos v listopadu, pro škarohlídy:
letos v listopadu, bychom tam (pozn.: jde o obchvat Olbramovic) měli začít stavět“ (nepravda, nesplnitelný
slib); „ta jednalomenotrojka fakt fikla tu obec (pozn.: Miličín) napůl, ta dálnice je jediná věc, která nás
zachrání … vypořádáme se s těmi, pár…, kteří tomu kladou odpor a tu středočeskou détrojku postavíme“
(jde o sporná tvrzení, záměrnou dezinterpretaci a nezaručený slib).

V podcastu téhož radia „České silnice a dálnice z první ruky“ dne 14. května 2020 Rýdl řekl: „...mluvím o
středočeské D3, která je úmyslně blokována pár jedinci, nějakými aktivisty…“ (jde o nepravdivé tvrzení a
o pomluvu); a dále



21. května 2020: „To je extrémně důležitý úsek, já tvrdím, že je to naprosto nejklíčovější dálniční
úsek na minimálně středoevropské dálniční mapě, proto by tady měl, myslím si, podporu,
agresivní podporu všech, kteří podporují tu stavbu“ (jde o manipulativní tvrzení, záměrnou
dezinterpretaci a o nepodložené tvrzení);



dne 28. května 2020: „nemohli bychom začít stavět, kdyby nebylo pamatováno na ekology, někdy
až v hysterické podobě” (znevážení ekologů, resp. nejasně vymezené skupiny občanů, kteří mají
zájem na stavu životního prostředí);



dne 4. června 2020: „... zároveň tam běží dost výrazná aktivita několika jedinců, kteří to prostě
blokují, naučili se to na jiných stavbách, známe je…“ (pomluva, dezinterpretace). Dále řekl: „... v
Jílovém všichni starostové do jednoho vstali a křičeli už to postavte…“ (nepravdivé tvrzení), „...
takové ty hlasy ekologů o zničení krajiny, to je opravdu taková emociální argumentace…“
(denunciování názorových oponentů, lživé vyjádření);



dne 10. září 2020: „... D3 je děsná fackovačka...tam je sice nepočetná skupinka, která to blokuje...
Máme trasování, máme dokonce i to životní prostředí...“ (pomluva, manipulativní tvrzení,
nepravda o schvalovacím procesu: výrok byl pronesen v době neexistence územního rozhodnutí a
neschválení udělení výjimek z ochrany živočichů);



dne 24. září 2020: „když porovnám ty, kteří si přejí tu středočeskou D3 už konečně vyřešit a
postavit, a ty, kteří tomu odpírají to právo na existenci, tak chce se mi říct milion ku jedné.
Pojďme si říct, že Alternativa D3 není nic jiného, než blokování stylem ,tady to nebude, jezděte si
kolem Benešovaʻ“ (účelová manipulace, nepravda, pomluva);



dne 1. října 2020: „Obchvat u Olbramovic má stavební povolení, došlo k velkému posunu,
vypořádali jsme se s odpory, námitkami, protesty. Všichni bouchají šampaňské. Předpoklad
zahájení listopad 2020“ (v době pronesení výroku šlo o vědomé klamání veřejnosti);



dne 22. října 2020 řekl: „... stavba, kterou velmi důsledně jedna maličká skupinka lidí blokuje,
nebudu nějak se tvářit, že nevím, kdo to je, jsou to prostě Děti Země, který škodí i na mnoha
dalších stavbách“ (poškozování jména);



dne 5. listopadu 2020 na posluchačův dotaz, kdy bude hotova středočeská D3, odpověděl: „Asi
tak v roce 2028“ (v době pronesení výroku šlo o vědomé klamání veřejnosti);



dne 10. prosince 2020 řekl: ... je tam sofistikovaný odpor, který zažíváme i na jiných stavbách,
jsou tam zneužívány právní nástroje“ (pomluva).



dne 1. 10.12. 2020 řekl: „...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. To je stejný jako kdybychom si sedli ke stolu a přátelsky se
bavili o tom, kam půjdeme na oběd a najednou já jsem prásknul do stolu, vstal jsem a řek´“a já
chci velký svaly a teplý moře u Humpolce““. Jedná se o nepravdu a účelové klamání veřejnosti
(odhlédněme od neprofesionálního stylu vyjadřování pana Rýdla). Hnutí Duha se v této věci
účastnilo řízení EIA, výjimky 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 odvolání a je jen v

