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1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA

Rychlé, čisté a perfektně navazující vlaky, kterými se lidé 

dostanou přes hranice krajů, z jednoho konce republiky na 

druhý. Bezpečné, opravené a funkční páteřní silnice, které 

pokryjí potřeby firem i těch, kteří cestují za prací, zábavou 

či přáteli. Není reálné mluvit o takových cílech v horizontu 

jednoho desetiletí, pokud bychom měli k  dispozici jen 

národní zdroje. Rozhodně nejsme v situaci, kdy by naše 

republika pouze vyšperkovávala fungující dopravní síť 

odpovídající parametrům 21. století. Zatím panuje stav, 

kdy některá klíčová spojení teprve tvoříme, modernizujeme 

či opravujeme. Proto je nový Operační program Doprava 

2014-2020, a v  rámci něj poskytnuté evropské prostředky, zásadní faktor, který nám 

pomáhá přeřadit stavební rychlost z jedničky na čtyřku. Na každé tři české koruny nám 

Evropa přidá sedm dalších.

Z právě dobíhajícího operačního programu jsme vybudovali a zmodernizovali například 

některé úseky dálnice D1 a D3 či části silničního okruhu kolem Prahy. Nový operační 

program nabídne Česku zhruba 127 miliard korun. Bez něj bychom dokončení velké části 

potřebných investic museli odložit o řadu let. V některých případech až na beznadějné 

neurčito se zjevným dopadem na celou českou ekonomiku. Menší část evropských peněz 

také použijeme na rozvoj hromadné dopravy ve městech. Tedy té, která je postavena 

na elektrickém vedení. Zatraktivníme městskou dopravu tak, aby přilákala nové cestující.

Na čerpání evropských prostředků v  novém programovém období chceme být lépe 

připraveni, a tudíž jsme výrazně posílili investice do přípravy projektů a rozběhli výkupy 

pozemků, které byly vedle zastavení přípravy staveb v minulých letech jednou z dalších 

překážek v čerpání prostředků v předchozím programovém období.

Silniční a železniční infrastruktura zůstává klíčovou oblastí, kterou chceme s  pomocí 

evropských fondů rozvíjet. Není ale jedinou. Věřím, že cestující již brzy ocení také investice 

do obnovy vozového parku na železnici, které v nejbližších letech výrazně promění tvář 

českých rychlíků a regionálních vlaků a přinesou na železnici vyšší standard odpovídající 

současným technologiím.

Programové období 2014-2020 bude oproti předcházejícím obdobím specifické 

v nutnosti zajistit souběh OPD 2014-2020 s Nástrojem pro propojení Evropy (CEF), což 

je nový nástroj, který bude v podmínkách České republiky použitelný téměř výhradně na 

projekty na železnici. Kromě toho bude nutné vypořádat se s faktem, že Evropská komise 

bude ještě více než dříve klást důraz na dosahování výsledků a zejména na příspěvek ke 

strategiím na evropské úrovni, v první řadě ke strategii Evropa 2020. OPD 2014-2020 

je v tomto směru dobře připraven, což je výsledek jeho několik let trvající přípravy, která 

zahrnovala rovněž konzultace se širokým spektrem partnerů a pochopitelně i vyjednávání 

s Evropskou komisí. Jednání byla někdy poměrně náročná, ale klíčové požadavky České 

republiky se podařilo uhájit.

Chtěl bych tak poděkovat Evropské unii a všem, kteří ji při vyjednávání OPD 2014-2020 

reprezentovali. Zároveň děkuji kolegyním a kolegům z Ministerstva dopravy i z resortních 

organizací, kteří se na přípravě podíleli. Na závěr přeji těm, kteří se zapojí do implementace 

OPD 2014-2020, aby se jim dařilo čerpat příspěvky v maximální možné míře.

 Dan Ťok, ministr dopravy
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OPD 2007 - 2013

Celková alokace – 5 821 490 363 EUR (EU podíl)

Z toho např. silnice a související infrastruktura: 2 712 497 657 EUR

Z toho např. železnice a další udržitelná doprava: 2 590 253 784 EUR

Prioritní osy:

1. Modernizace železniční sítě TEN-T

2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

7. Technická pomoc 

OPD 2014 - 2020

Celková alokace – 4 695 769 435 EUR (EU podíl)

Z toho např. silnice a související infrastruktura: 2 229 368 213 EUR

Z toho např. železnice a další udržitelná doprava: 2 395 964 680 EUR

Prioritní osy:

1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení  

silničního provozu

3. Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

4. Technická pomoc

Podíl jednotlivých prioritních os na celkové alokaci OPD 2014-2020

Podíl jednotlivých prioritních os na celkové alokaci OPD 2007-2013

Priortní osa 1

Priortní osa 1

Priortní osa 2

Priortní osa 2

Priortní osa 3

Priortní osa 3

Priortní osa 4

Priortní osa 4

Priortní osa 5
Priortní osa 6
Priortní osa 7

1,04%1,74%
6,19%

19,18%

10,54%

23,58%

37,73%

1,6%

19,2%

28,2% 51%
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Operačním programem Doprava byly realizovány zejména dopravní aspekty hlavních 

strategických cílů Národního rozvojového plánu, respektive části věnující se dopravě 

v  Národním strategickém referenčním rámci, který představoval základní zastřešující 

strategický dokument pro celou oblast fondů EU v  ČR (v programovém období 

2014 - 2020 plní tuto funkci Dohoda o partnerství).

Kromě těchto šesti věcných prioritních os byla součástí OPD i sedmá prioritní osa 

určená na Technickou pomoc.

Operační program Doprava byl zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního 

významu, přičemž jeho plnění bylo komplementární s dopravními intervencemi v rámci 

Regionálních operačních programů (v programovém období 2014-2020 jsou intervence 

v dopravě regionálního významu zajišťovány prostřednictvím Integrovaného regionálního 

operačního programu). Operační program Doprava byl zároveň zaměřen na realizaci cílů 

daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými 

dokumenty, z nichž část byla převzata i pro programové období 2014 - 2020.

Co se týká čerpání Operačního programu Doprava, tak v  poslední fázi jeho 

implementace se projevilo mimořádné úsilí nejen ze strany Řídicího orgánu, ale i  ze 

strany Zprostředkujícího subjektu a zejména majoritních příjemců, které vedlo k tomu, 

že faktické nedočerpání bylo v podstatě eliminováno. Z projektů realizovaných v rámci 

OPD profitují nejen cestující ve veřejné hromadné dopravě (zejména na železnici), řidiči 

automobilů, ale také obyvatelé obcí, z  jejichž center se stavbou obchvatů podařilo 

odstranit tranzitní dopravu.

2. OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA  

2007-2013 (OPD)

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice byla 

v  programovém období 2007-2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního 

programu Doprava. Ministerstvo dopravy vykonávalo prostřednictvím Odboru fondů 

EU pro tento operační program roli Řídicího orgánu, v  roli Zprostředkujícího subjektu 

vystupoval Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Operační program Doprava byl 

největším operačním programem v České republice v programovém období – připadalo 

na něj cca 157 mld. Kč, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro 

programové období 2007- 2013 (rovněž v programovém období 2014- 2020 představuje 

Operační program Doprava největší ze všech operačních programů). 

Operační program Doprava zahrnoval šest věcných prioritních os:

1. Modernizace železniční sítě TEN-T, financována z Fondu soudržnosti (cca 2,2 mld. EUR)

2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, financována z Fondu 

soudržnosti (cca 1,37 mld. EUR)

3. Modernizace železniční sítě mimo TEN-T, financována z Fondu soudržnosti  

(cca 0,6 mld. EUR)

4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, financována z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (cca 1,12 mld. EUR)

5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy 

v hl. městě Praze, financována z Fondu soudržnosti (cca 0,36 mld. EUR)

6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, 

financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (cca 0,1 mld. EUR)
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z nich se postupně podařilo najít oboustranně akceptovatelné řešení, takže v květnu 

2015 mohl být OPD2 oficiálně schválen Evropskou komisí.

Struktura OPD2 reflektuje zkušenosti z minulého období 2007-2013 a předchází rizikům 

horšího čerpání v některých oblastech také tím, že oproti šesti věcným prioritním osám 

OPD soustředí podporu pouze do tří věcných os:

3. OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA  

2014-2020 (OPD2)

Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2), který navazuje na Operační program 

Doprava 2007-2013, představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování 

výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014-

2020 s  celkovou alokací podpory EU cca 127 mld. Kč (cca 4,69 mld. EUR). Opět 

se jedná o největší ze všech operačních programů – připadá na něj zhruba 20 % ze 

všech prostředků určených pro ČR z evropských strukturálních a investičních fondů pro 

programové období 2014-2020.

Toto programové období sice formálně začalo již v lednu roku 2014, avšak fakticky je 

možné předkládat projektové žádosti od vyhlášení prvních výzev, tzn. od prosince 2015. 

Systémové práce na přípravě OPD2 však probíhaly již od roku 2012, přičemž jejich 

výsledkem bylo vytvoření několika verzí programového dokumentu, které byly postupně 

zpřesňovány a předkládány všem relevantním partnerům k připomínkám. Zapojení všech 

zúčastněných stran už od samého počátku bylo zcela v souladu s principem partnerství, 

což je jeden ze základních principů, na kterých je podpora z evropských strukturálních 

a investičních fondů (ESIF) postavena. Součástí procesu tvorby a připomínkování OPD2 

bylo i jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA posouzení) a ex-ante 

evaluace, která měla za úkol posoudit nastavení OPD2 z hlediska efektivity navrhovaných 

intervencí i jejich souladu s  nadřazenými strategickými dokumenty, především se 

strategií Evropa 2020. OPD2 byl v červenci 2014 schválen vládou ČR a následně zaslán 

Evropské komisi (EK), čímž byla zahájena formální fáze dialogu. V průběhu formálního 

dialogu bylo se zástupci EK řešeno několik zásadních problémů, přičemž u každého 

1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, cca 

64,80 mld. Kč, cca 2,40 mld. EUR), zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních 

cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážní městské 

a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. 

2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 

a řízení silničního provozu (Fond soudržnosti, cca 35,91 mld. Kč, cca 1,33 mld. EUR), 

zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic včetně jejich 

vybavení ITS, zavádění ITS na městské silniční síti a do rozvoje sítě napájecích stanic 

alternativních energií na silniční síti. 

3. Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond pro regionální rozvoj, cca 24,35 

mld. Kč, cca 902 mil. EUR) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic I. třídy.

Kromě těchto tří věcných prioritních os bude součástí OPD2 i čtvrtá prioritní osa 

zaměřená na Technickou pomoc.
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autor: Ministerstvo dopravy

Na základě dosavadních analýz je oprávněné tvrdit, že absorpční kapacita OPD2 je 

dostatečná a navrhovanou alokaci bude možné bez větších problémů vyčerpat. 

Provedené analýzy vycházejí zejména z  dokumentu Dopravní sektorové strategie, 

2. fáze (DSS2), který byl v listopadu 2013 schválen vládou jako základní strategický plán 

rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2020 s výhledem do roku 2050.

Navržená implementační struktura zahrnuje i nadále jeden zprostředkující subjekt, 

kterým je Státní fond dopravní infrastruktury. Jednou z nejvýznamnějších novinek 

v  zaměření OPD2 je zahrnutí měst s drážní dopravou (tedy s tramvajovými a/nebo 

trolejbusovými systémy) mezi oprávněné příjemce. Většina těchto projektů bude 

součástí tzv. integrovaných územních (teritoriálních) investic (ITI), případně integrovaných 

plánů rozvoje území (IPRÚ), což jsou dokumenty strategické povahy vytvořené pro 

městské funkční regiony, tedy regiony zahrnující jak vlastní město, tak jeho zázemí, 

které identifikují nejvýznamnější problémy daného regionu a navrhují intervence k jejich 

řešení, přičemž společným znakem navržených intervencí je jejich provázanost. 

Vzhledem k tomu, že problematika dopravní obslužnosti trápí většinu českých měst, 

představuje zajištění kvalitní dopravy prostřednictvím investice do infrastruktury drážní 

dopravy i např.  investice do dopravní telematiky na městské silniční síti často jeden 

z nejvýznamnějších prvků zmíněných integrovaných strategií.
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4. SPECIFICKÉ CÍLE OPD2

  Specifické cíle prioritní osy 1: Infrastruktura pro železniční a další  

udržitelnou dopravu

1.1 „Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší 

využití železniční dopravy“

Podporované aktivity:

1. Modernizace, obnova a výstavba tratí a železničních uzlů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T

2. Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek 

3. Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability 

4. Modernizace zabezpečovacích zařízení a zvyšování bezpečnosti železniční dopravy

Příjemci:

vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Bližší informace jsou uvedeny v samostatné brožuře (ke stažení na www.opd.cz)

Specifický cíl 1.1 je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti železniční dopravy, 

která by jako udržitelný dopravní mód měla představovat páteř dopravního systému. 

Zamýšlené aktivity v rámci obnovy, modernizace, rekonstrukce, revitalizace, optimalizace 

a racionalizace budou komplexními aktivitami, které povedou k dlouhodobému zlepšení 

technického stavu infrastruktury a k přizpůsobení infrastruktury potřebám jak osobní 

dopravy (např. potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace), tak i nákladní 

dopravy (např. zvýšení traťové třídy zatížení, modernizace nástupišť). Tam, kde to je 

relevantní, bude při přípravě projektů zohledněna výstavba rychlých spojení.

autor: Ministerstvo dopravy
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autor: Ministerstvo dopravy
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1.2 „Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší 

využití vnitrozemské vodní dopravy“

Podporované aktivity:

1. Modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest (např. plavební stupně, plavební 

komory, objekty pro zajištění bezpečnosti, atd.)

2. Rozvoj informačních systémů využívaných na vodních cestách

Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, 

např. Ředitelství vodních cest ČR

Poskytování podpory na projekty infrastruktury vodních cest je Evropskou komisí 

povoleno pouze za podmínky vyřešení vlivů na životní prostředí u zásadních staveb 

labské vodní cesty. Tato skutečnost je zanesena přímo v programovém dokumentu.

V  rámci specifického cíle 1.2 jde o vytvoření podmínek pro větší využití vnitrozemské 

vodní dopravy zlepšením stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní 

dopravy a řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně 

významných vnitrozemských vodních cestách. Mezi další cíle patří odstraňování 

současných úzkých míst na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách, 

přičemž budou vytvořeny podmínky nejen pro celkově větší využití vodní dopravy, ale 

v důsledku také pro zlepšení situace na dopravním koridoru do severoněmeckých 

námořních přístavů jako bran na světové trhy.

autor: Ministerstvo dopravy

autor: Ministerstvo dopravy
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1.3 „Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy“

Podporované aktivity:

1. Výstavba a modernizace překladišť kombinované dopravy včetně nezbytné doprovodné 

infrastruktury a napojení terminálů na stávající dopravní infrastrukturu

2. Podpora nových technologií překládky a dopravních prostředků souvisejících s příslušnou 

technologií

3. Podpora přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu

Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků,

např.: podnikatelské subjekty provozující multimodální terminály apod.

Hlavním cílem je podpora přesunu přepravy zboží ze silniční nákladní dopravy na 

alternativní druhy dopravy šetrnější k životnímu prostředí a veřejnému zdraví, což je zcela 

v souladu se strategickými dokumenty ČR i EU. 

Předpokladem pro využívání multimodální dopravy je existence terminálů multimodální 

dopravy, což jsou místa, kde dochází k překládce zboží mezi jednotlivými druhy dopravy. 

Multimodální přeprava, oproti přímé silniční přepravě, je podmíněna překládkou, zvyšující 

celkovou cenu za přepravu a prodlužující dobu přepravy a dále vyžaduje multimodální 

terminály včetně potřebného vybavení a příp. i pořízení přepravních jednotek. Pro 

zvýšení atraktivity multimodální dopravy je tedy potřebná veřejná podpora, především 

z důvodu značných investic do terminálů nebo pořízení přepravních jednotek.

Kombinovaná doprava je podmnožinou multimodální dopravy a jednou z  forem 

terminálu multimodální dopravy je překladiště (terminál) kombinované dopravy, kde 

dochází  k  překládce přepravních jednotek, jako jsou kontejnery, výměnné nástavby 

nebo intermodální návěsy. 

Pro naplňování hlavního cíle – tedy přesunu přepravy zboží ze silniční nákladní dopravy 

na alternativní druhy dopravy šetrnější k životnímu prostředí a veřejnému zdraví - je nutné 

podnítit soukromé subjekty k většímu využívání především kontinentální kombinované 

dopravy a to formou podpory investic do pořízení nezbytného zařízení.

Objemy kombinované dopravy po železnici dle naplněných přepravních jednotek

V následujícím grafu jsou uvedeny údaje o přepravních výkonech v multimodální dopravě 

rozdělené podle jednotlivých technologií:

Údaje v tisících hrubých tun (tis. hrt)
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Objemy vnitrozemské vodní dopravy

V následujícím grafu jsou uvedeny údaje o přepravních výkonech ve vnitrozemské vodní 

dopravě v ČR rozdělené na export (vývoz) a import (dovoz):

Údaje v tisících tun (tis. tun)

V rámci specifického cíle 1.3 budou realizovány tři programy veřejné podpory:

1. Podpora  modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy - předmětem  

podpory poskytované v rámci tohoto programu jsou investice:

  na vybudování (zřízení) nových překladišť; 

  do rozšiřování a modernizace (dalšího rozvoje) stávajících překladišť, jejichž   

 kapacita či technický stav jsou nedostatečné;

  na překládací mechanizmy, které jsou součástí překladiště; při podmínce otevřeného 

 (veřejného) přístupu do překladiště.

2. Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy - předmětem podpory 

poskytované v rámci tohoto programu jsou investice do přepravních jednotek pro 

kontinentální kombinovanou dopravu:

  silniční intermodální návěsy (tj. vertikálně manipulovatelné), vnitrozemské   

 kontejnery, výměnné nástavby, příp. nové inovační jednotky/technologie.

Přínosy se projeví především v nadregionální úrovni, protože kombinovaná doprava je 

realizována na větší vzdálenosti, tj. převážně při mezinárodních přepravách. Záměrem 

je přibližně zdvojnásobit rozsah kontinentální kombinované dopravy se zdrojem nebo 

cílem v ČR do roku 2023.

3. Výstavba a modernizace vnitrozemských přístavů České republiky, které náleží do 

tzv. multimodálních center - předmětem tohoto programu je začlenění vnitrozemských 

přístavů ČR jako plnohodnotných multimodálních center, jejichž přidanou hodnotou je 

možnost překládky na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, a to v režimu: 

  trimodálního přístavu (tedy přístavu na vnitrozemské vodní cestě, který má rovněž  

 napojení na silnici a železnici): vodní nákladní doprava – železniční nákladní   

 doprava – silniční nákladní doprava a obráceně;

  bimodálního přístavu: vodní nákladní doprava – železniční nákladní doprava   

 a obráceně, nebo vodní nákladní doprava – silniční nákladní doprava a obráceně. 

  

Přínosem by mělo být větší začlenění vnitrozemské vodní dopravy do multimodálního 

přepravního řetězce tak, aby byla plně konkurenceschopným dopravním módem ve 

vztahu k ostatním módům dopravy.
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1.4 „Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné 

dopravy ve městech v elektrické trakci“

Podporované aktivity:

1. Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Výsledkem tohoto specifického cíle bude zvyšování atraktivity městské veřejné 

hromadné dopravy v elektrické trakci (přímo napájené, tzn. jedná se zejména 

o metro, tramvaje a trolejbusy a případně i lanové dráhy). Podpora není omezena na 

administrativní hranice města, a proto se týká i tramvajových nebo trolejbusových tratí, 

které zajišťují meziměstskou dopravu v případě městských aglomerací. Z OPD2 bude 

podpořena infrastruktura drážní dopravy (tedy výstavba a modernizace tramvajových 

a trolejbusových tratí), nikoliv však vozový park městské drážní dopravy - ten bude 

podpořen z  Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora elektrické 

trakce je významná z důvodů snižování emisí zdraví škodlivých látek ve městě, snižování 

emisí skleníkových plynů (s ohledem na postupné zvyšování podílu obnovitelných 

a  jaderných zdrojů při výrobě elektrické energie). Zejména kolejové systémy umožňují 

nabízet kvalitnější a atraktivnější služby, což je důležité pro zachování relativně velkých 

podílů hromadné dopravy na celkových přepravních výkonech v  našich městech. 

Bez dalšího rozvoje a investic do něj nebude možné do budoucna tyto podíly udržet. 

Zkvalitnění, zrychlení a větší nabídka spojů pak může dokonce tento podíl dále zvyšovat.

autor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. Nisou, a.s.
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Veřejná hromadná doprava nemusí zajišťovat pouze uspokojování přepravních potřeb, 

ale může být sama důležitým faktorem rozvoje města. Přivedení kvalitní infrastruktury 

městské, zejména kolejové dopravy, má velmi často vliv na cenu pozemků a nemovitostí. 

Kolejová doprava se tak stává důležitým městotvorným prvkem. Nové technologie 

modernizace a výstavby tramvajových tratí navíc dokáží zajistit provoz, který neobtěžuje 

okolí neúměrným hlukem.

Veřejná doprava má velmi významný vliv na rozvoj měst, kde se podílí na zabezpečování 

každodenních přepravních potřeb velkého počtu obyvatel. Individuální doprava 

s využitím stávající dopravní infrastruktury není žádoucí z důvodu nedostatku prostoru 

pro budování kapacitních komunikací a častých výskytů kolon. Kromě toho město má 

zajistit podmínky pro kvalitní život občanů, a proto musí být veřejné prostory určeny 

především pěším a obecně uživatelům nemotorové dopravy, musí nabízet místa pro 

relaxaci, odpočinek a sportovní vyžití. Vzhledem k tomu, že velká města zároveň 

generují velké přepravní potřeby, rozvoj veřejné hromadné dopravy je jediným možným 

způsobem, jak všechny tyto funkce uspokojivě zajistit. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o jednoduchý úkol, je nutné mobilitu a postavení 

veřejné hromadné dopravy řešit systémově pomocí tzv. Strategických plánů udržitelné 

městské mobility. Jejich zjednodušená verze bude proto jedním z podkladů při 

rozhodování o investicích zaměřených na oblast mobility (infrastruktury MHD a  pro 

nemotorovou dopravu, obnovy vozidel MHD, výstavbu terminálů pro osobní dopravu 

a rozvoj telematiky).

autor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. Nisou, a.s.
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Zároveň z důvodu financování z prostředků určených pro rozvoj regionů je problematický 

následný provoz těchto vozidel přes krajské hranice.

Z uvedeného důvodu byl pro právě probíhající programové období zvolen odlišný model 

poskytování dotace a to prostřednictvím celostátně působícího OPD. V současné době 

je proto možné dotaci poskytnout nejen na vozidla regionální dopravy, ale i na vozidla 

dopravy nadregionální dopravy (zejména na rychlíkové linky), která je objednávána 

v  závazku veřejné služby státu. Všechna vozidla budou moci jezdit bez omezení na 

celém území ČR, konkrétní rozsah jejich provozu ale musí být uveden již v projektové 

žádosti, na jejímž základě bude dotace poskytnuta. I míra podpory je v tomto případě 

vyšší, podíl EU na celkových způsobilých výdajích dosahuje až 85%, a to právě z toho 

důvodu, že z dotace pořízená vozidla budou po celou dobu své ekonomické životnosti 

provozována ve veřejném zájmu a jejich pořizovací cena by tak byla postupně veřejnými 

rozpočty v každém případě uhrazena. 

1.5 „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy 

prostřednictvím modernizace dopravního parku“ 

Podporované aktivity:

1. Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy včetně úprav vozidel vedoucí 

k zajištění interoperability 

2. Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy

Příjemci: vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě a vlastníci 

a provozovatelé plavidel provozující nákladní vodní dopravu

Modernizace vozidlového parku představuje mezi aktivitami, které jsou v programovacím 

období 2014-2020 podporovány z  OPD2, specifickou aktivitu. Většina ostatních 

podporovaných aktivit z  OPD2 je totiž zaměřena na investice do dopravních staveb 

všech druhů dopravy, zatímco v případě této aktivity bude podpořeno pořízení vlastních 

dopravních prostředků, které budou v  následujících desetiletích sloužit cestující 

veřejnosti na vlacích, objednávaných v závazku veřejné služby. Investice do železničních 

vozidel osobní dopravy má v ČR již určitou tradici, neboť i v minulém programovacím 

období 2007-2013 byly z  evropských prostředků podporovány, tehdy ovšem pouze 

v oblasti regionální dopravy, kdy z dotace pořízená vozidla mohla jezdit jen na výkonech 

v  závazku veřejné služby krajů. Proto byly dotace poskytovány prostřednictvím 

jednotlivých Regionálních operačních programů, přičemž většina dostupné alokace 

byla na tyto účely skutečně využita. Podmínky dotace byly nicméně v určitých ohledech 

omezující. Jako optimální se nejevila zejména velikost dotace pouhých 40%, což 

zatěžuje veřejné rozpočty příslušných krajů v průběhu provozu takto pořízených vozidel. 

autor: Jiří Navrátil
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Kromě vlastní generační obměny vozidlového parku české železniční dopravy 

si poskytovatel dotace klade za cíl zprostředkovaně podpořit inovační procesy, týkající 

se ekonomiky a provozování osobní železniční dopravy ve veřejném zájmu, které jsou 

v mnohých zemích EU již standardizované, v podmínkách ČR však dosud nedoceněné. 

V  první řadě budou preferovány projekty řešící vozidla provozovaná na základě 

nabídkového řízení, vedle nich bude možné i financování projektů na základě přímých 

zadání v souladu s evropskou i národní legislativou. Důležité je, aby bylo možné docílit co 

největší provozní efektivity příslušné linky jako celku, k čemuž z dotace pořízená vozidla 

jednoznačně přispějí. Podmínky dotace nicméně umožňují i pořízení vozidel ve vlastnictví 

veřejných subjektů (státu a krajů), které je pak budou smluvním dopravcům pronajímat. 

Tento model se dobře osvědčil např. v Německu nebo ve Švédsku. Umožněn však je 

i  „tradiční“ model, kdy žadatelem o dotaci bude příslušný dopravce a vozidla budou 

v jeho vlastnictví. 

Snahou Ministerstva dopravy jakožto Řídicího orgánu OPD je v  případě obnovy 

vozidlového parku ovlivnit charakter provozního využití z  dotace pořízených vozidel. 

Jak v případě dopravy regionální, tak dopravy nadregionální, je možno podpořit pouze 

takové projekty, na jejichž základě bude nově řešen provoz na celé konkrétní lince 

železniční dopravy, případně se může jednat i  o  soubor linek. Cestující tak bude mít 

na příslušné lince vždy jistotu, že pojede vozidlem, splňujícím nejmodernější standardy 

cestování po železnici, což jistě přispěje ke zvýšení zájmu cestující veřejnosti nejen 

o tyto linky, ale o železniční dopravu jako celek. Základním cílem podpory je odstranění 

zastaralé a svým charakterem nevyhovující skladby vozidlového parku české železnice, 

dané jednak zcela jinými společensko-ekonomickými podmínkami české železnice před 

rokem 1989, ale i  následným téměř dvacetiletým hledáním vhodného ekonomického 

rámce této dopravy v nových podmínkách, které mělo za následek zcela nedostatečnou 

obnovu vozidlového parku. Při výběru projektů proto budou upřednostňovány ty, 

které povedou k  nahrazení morálně i fyzicky nejzastaralejších vozidel provozovaných 

v současnosti na české železnici.

Konkrétní představu o rozsahu a podobě realizovaných opatření si lze učinit na základě 

již realizovaného projektu obnovy vozidlového parku rychlíkové linky R13 Brno – Břeclav 

- Olomouc, který byl na základě téměř identických pravidel podpořen z OPD již v rámci 

předcházejícího programového období. Pro tuto linku bylo pořízeno šest elektrických 

jednotek, které zajišťují provoz na drtivé většině spojů této linky a cestující tak mají vždy 

garantovanou kvalitu cestování. V  příštích letech umožní moderní vozidla i zkrácení 

jízdních dob, neboť na rozdíl od nahrazených vlakových souprav mohou využívat 

veškerých možností modernizované železniční infrastruktury. Současný provozní 

koncept byl na lince R13 spuštěn v polovině prosince 2015. V souladu s podmínkami 

dotace byla na tuto linku uzavřena zcela nová smlouva o veřejných službách státu 

s dopravcem ČD, a.s. Celkové náklady projektu dosahují částky 1,1 mld. Kč. Obdobný 

charakter budou mít i projekty, podpořené v současném programovacím období. 

autor: Ministerstvo pro místní rozvoj
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  Specifické cíle prioritní osy 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná 

infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

2.1 „Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti 

a  efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy 

a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně 

rozvoje systémů ITS“

Podporované aktivity:

1. Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T

2. Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D a ostatních 

silnic I. tříd sítě TEN-T

3. Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury 

i optimalizaci dopravy

Příjemci: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bližší informace jsou uvedeny v samostatné brožuře (ke stažení na www.opd.cz)

Specifický cíl 2.1 je zaměřen na silnice na síti TEN-T, které zajišťují propojení ČR 

s  okolními státy. V rámci výstavby, modernizace a zkapacitnění silniční infrastruktury 

budou podporována také opatření ke snížení negativních dopadů na bezpečnost 

provozu, životní prostředí a lidské zdraví včetně odstraňování nebezpečných 

míst a  nezbytných intervencí v ochranném pásmu komunikací a rovněž vybavení 

doprovodnou infrastrukturou pro správu silnic, dohled nad bezpečností a  plynulostí 

provozu (včetně potřebných kontrolních stanovišť v  rámci odpočívek) a  činnost 

integrovaného záchranného systému.

fotografie na stránce autor: Ředitelství silnic a dálnic
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autor: ŘSD autor: ŘSD; D1 km 4,9 směr Praha, noční

autor: Ředitelství silnic a dálnic
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2.2 „Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon 

na silniční síti“

Podporované aktivity:

1. Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony, 

mimo jiné v rámci existujících P+R a placených parkovacích míst

Příjemci: vlastníci / správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Národní akční plán čisté mobility, schválený vládou v  listopadu 2015, je strategickým 

dokumentem v oblasti zavádění alternativních paliv v dopravě. Zaměřuje se především 

na využití elektrické energie (elektromobilita), zemního plynu (stlačeného  -  CNG   

i kapalného – LNG) a rovněž na oblast vodíkových technologií.

Národní akční plán čisté mobility stanovuje cíl vybudování 1300 nabíjecích míst pro 

elektromobily a 200 plnících stanic na CNG do roku 2020. Počítá také s vytvořením 

5 veřejných plnicích stanic na LNG a 3 až 5 vodíkových stanic do roku 2025. 

Nedostatečně hustá síť nabíjecích a plnících stanic je společně s vysokou pořizovací 

cenou vozidel na alternativní pohon aktuálně jednou z  největších překážek v  rozvoji 

alternativních paliv. autor: Český plynárenský svaz
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autor: Ředitelství silnic a dálnic
Mapa č. 1 Základní rámcové vymezení lokalit páteřní sítě nabíjecích stanic 

SÍŤ NABÍJECÍCH STANIC

městské aglomerace

umístění jednotlivých stanic

Mapa č. 1 ukazuje koncentraci lokalit zamýšlené páteřní sítě nabíjecích stanic u nejvýznamnějších silničních 
komunikací v ČR. Zároveň se jasně ukazuje pokrytí nejvýznamnějších center osídlení (kromě všech krajských 

měst se jedná rovněž o vybraná regionální centra vyššího řádu) a významných silničních uzlů.
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Specifický cíl 2.2 obsahuje celkem čtyři programy: 

1. Podpora rozvoje sítě nabíjecích stanic

 Podporovanou aktivitou v  rámci tohoto programu je výstavba nových veřejně přístupných 

nabíjecích stanic tvořících jednak páteřní a dále doplňkovou síť dobíjecích stanic, jak jsou 

definované v Národním akčním plánu čisté mobility.

2. Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic 

 Podporovanou aktivitou v rámci tohoto programu je výstavba veřejně přístupných plnících 

stanic CNG (stlačený zemní plyn).

3. Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 

 Podporovanou aktivitou v rámci tohoto programu je výstavba veřejně přístupných plnících 

stanic LNG (kapalný zemní plyn).

4. Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic 

 Podporovanou aktivitou v  rámci tohoto programu je výstavba veřejně přístupných 

vodíkových plnících stanic. 

Jednotlivá výzva programu podpory může být vyhlášena buď pro více programů 

společně, zvlášť pro určitý program nebo případně u programu 1 buď pro realizaci 

páteřní, nebo doplňkové sítě.

autor: Český plynárenský svaz

autor: Český plynárenský svaz
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VEŘEJNÉ PLNICÍ STANICE CNG V ČESKÉ REPUBLICEVeřejné plnicí stanice CNG v České republice
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Mapa č. 2: Plnící stanice CNG – současný stav, květen 2016, autor: Český plynárenský svaz

Mapa č. 2 ukazuje podobně jako mapa č. 1 relativně jednoznačnou koncentraci 
plnících stanic CNG v nejvýznamnějších městech a silničních křižovatkách. 

Při celkovém pohledu je poměrně zřetelně vidět rovnoměrné pokrytí území ČR. 
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2.3 „Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti 

dopravního provozu“

Podporované aktivity:

1. Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy 

a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti 

2. Podpora zkvalitňování prostorových dat včetně zavádění nových technologií a aplikací pro 

poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické 

řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a  poskytování informací a služeb řidičům 

a cestujícím

Příjemci: vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Moderní informační a komunikační technologie umožnily vznik nových systémů a aplikací 

v dopravě nazývané jako inteligentní dopravní systémy (ITS) nebo také jako dopravní 

telematika. Cílem podporovaných projektů je dále postupně vybavovat silniční infrastrukturu 

na síti TEN-T a ve velkých městských aglomeracích vhodnými ITS. Rychlé zavádění 

mobilních digitálních technologií mění také způsob poskytování informací o  situaci 

v silničním provozu nebo o aktuálních změnách, které ovlivňují cestování veřejnou osobní 

dopravou. ITS umožňují komplexní pohled na všechny druhy dopravy a  ulehčují řešení 

koordinace propojení různých dopravních systémů. Obecně lze říci, že se jedná o systémy 

pro informování cestujících a účastníků dopravního provozu, řízení a usměrňování dopravy, 

řešení její bezpečnosti a plynulosti. V současné době je v dopravě vybudováno široké 

spektrum detekčních, diagnostických, informačních, řídících a zabezpečovacích systémů 

na bázi inteligentních dopravních systémů, globálních navigačních družicových systémů 

a  systémů pozorování Země. Velmi důležité je zajištění jejich interoperability, aby různé 

systémy byly navzájem podporovány. Proto je třeba zajistit harmonizaci systémů ITS, a to 

nejen při budování systémů nových, ale i při integraci stávajících technologií s novými. 

autor: Jan Zavřel, SDT

autor: Ministerstvo dopravy
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autor: Jan Zavřel, SDT
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  Specifický cíl prioritní osy 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

3.1 „Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti 

a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, 

obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy 

mimo síť TEN-T“

Podporované aktivity:

1. Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo 

síť TEN-T včetně zavádění ITS

2. Výstavba obchvatů a přeložek

Příjemci: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bližší informace jsou uvedeny v samostatné brožuře (ke stažení na www.opd.cz)

V rámci specifického cíle 3.1 bude pozornost soustředěna na silnice mimo síť TEN-T, 

které jsou v majetku státu. Tyto silnice představují základ pro kvalitní propojení regionů 

ČR a mají tedy nezastupitelnou roli v  podpoře jejich rozvoje. V rámci rekonstrukce 

a  modernizace silniční infrastruktury zde budou podporována také opatření ke 

snížení negativních dopadů na bezpečnost provozu, životní prostředí a lidské zdraví 

včetně odstraňování nebezpečných míst a nezbytných intervencí v ochranném pásmu 

komunikací.

autor: Ředitelství silnic a dálnic

autor: Ředitelství silnic a dálnic


